
INFORMACIÓ 
PROCÉS DE 

PREINSCRIPCIÓ 
CURS 2023-24

BAREMS 

• Existència de germans/es escolarit-
zats/des al centre: 50 punts.

• Quan el domicili habitual de la família
es troba dins la zona educativa del cen-
tre: 30 punts.

•  Quan la ubicació del lloc de feina
del pare, la mare, el tutor/a és dins
la zona educativa del centre: 20 punts.

•  Si la família percep la renda
garantida de ciutadania: 15 punts.

Criteris complementaris : 

• Criteri del pare, mare o el tutor/a  le-
gal treballant al centre educatiu: 10
punts.

•Família nombrosa: 10 punts.

•Família monoparental: 10 punts.

•Ser bessó, trigemin o part múltiple: 10
punts.

•Quan l'alumne/a es troba en situació
d'acolliment familiar: 10 punts.

•Si algun membre de la família té una
discapacitat: 15 punts.

•Condició de víctima de violència de gè-
nere o de terrorisme : 10 punts.

HORARIS DE PREINSCRIPCIÓ 

ALTRES DADES D’INTERÈS 

972 640 162 

direccio@cordemarialabisbal.ca

t www.cordemarialabisbal.cat 

@CordeMarialaBisbal

Del dilluns 6 al dilluns 20 de
març. 

Enguany 100% online. Trobareu 
tota la informació a:  

https://
preinscripcio.gencat.cat/ 

Ens podeu consultar els dubtes 
que tingueu. 



• Difusió de l’oferta: 3 de març.

• Presentació de sol·licituds: del

6 al 20 de març.

• Publicació de llistes amb el

puntuació provisional: 21 d’abril.

• Presentació de reclamacions: 22 al

28 d’abril.

• Resolució reclamacions: 5 de maig.

• Sorteig per al desempat: 9 de

maig.

• Publicació de llistes ordenades defi-

nitives: 11 de maig.

• Petició de centres per a les

sol·licituds amb  assignació d'ofici:

del 29 de maig a l’1 de juny.

• Publicació de les llistes d’adme-

sos: 9 de juny.

• Període de matrícula: del 20 al

28 de juny.

Com que tots els tràmits es fan de manera 
telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots 
els documents demanats per ambdues ca-
res i tenir-los disponibles en el dispositiu que 
utilitzareu. 

1) Documentació identificativa.

• Llibre de família o altres documents rela-
tius a la filiació.

• El DNI o NIE del pare, la mare o el tutor/a 
de l'alumne/a. 

2) Documentació acreditativa dels criteris
prioritaris.

a) Proximitat del domicili habitual a l'escola.

• A priori, no cal documentació, el sistema fa
consulta automàtica al padró.

b) Proximitat del lloc de treball del pare,
mare, tutor/a.

• Aportació d'una còpia del contracte laboral
o d'un certificat emès a l'efecte per l'empre-
sa.

c) Renda garantida de ciutadania.

• Certificació o la resolució emesa pel Depar-
tament de Drets Socials.

3) Documentació acreditativa dels criteris
prioritaris.

a) Família nombrosa i/o monoparental.

• A priori, no cal documentació, el sistema fa
consulta automàtica.

DATES DOCUMENTACIÓ 

b) Nascut en un part múltiple.

• S’acredita amb el llibre de família.

c) Situació d'acolliment familiar.

• Resolució d'acolliment del Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies.

d) Membre de la unitat familiar amb una
discapacitat.

• A priori, no cal documentació, el sistema fa con-
sulta automàtica.

e) Condició de víctima de violència de gènere o de
terrorisme.

• Sentència judicial, ordre de protecció, informe
serveis socials o certificat que acredita la condició
de víctima.




