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Preinscripció i matrícula – Curs 2012/13 
 
Es poden matricular al primer curs del segon cicle d'educació infantil  els infants que durant l'any 
2012 compleixen els 3 anys. Al primer curs d'educació primària , els alumnes que compleixen 6 anys 
durant l'any 2012 i els d'edat diferent als quals correspongui cursar aquest nivell educatiu perquè 
procedeixen del darrer curs d'educació infantil. 
 

Per més més informació us poden informar tambè sobre el procés de la preinscripció i la matrícula: 

� Els ajuntaments, els serveis territorials i les oficines gestores del Departament d'Ensenyament i 
les oficines municipals d'escolarització (OME). 

Per a qualsevol consulta relacionada amb la preinscripció a la ciutat de Barcelona , adreceu-vos al 
Consorci d’Educació de Barcelona (plaça d'Urquinaona, 6. - Telèfon 93.551.10.50). 
 

Ampliació de les àrees d’influència  

L’àrea d’influència és l’àmbit geogràfic que correspon a cada domicili i permet obtenir 30 punts 
de proximitat en el barem d’accés a les escoles que hi són incloses. La proposta permetrà a 
les famílies disposar d’un mínim de 6 escoles públiques i 6 concertades en les quals tindran la 
màxima puntuació de proximitat. 

A cada domicili de la ciutat li correspon una àrea d’influència, amb tots els centres públics i 
concertats que es troben en el seu barri o conjunt de barris veïns. 
 

Calendari de preinscripció i matriculació  
 

���� Publicació de l’oferta inicial: 14 de març . 
���� Període de presentació de sol·licituds: del 19 al 30 de març .  

 (Si la sol·licitud s'envia per Internet, es pot fe r fins a les 24 h del dia 29 de març). 
 

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas 
d'empat. 
Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre: el criteri de 
prioritat  específic, els criteris generals i els criteris complementaris 

 

- L’Horari d'atenció al públic és el següent: 
 
Dilluns 19 
Matí: 10h a 13h. 
Tarda: 15h a 16h. 
 

Equip Directiu 

Dimarts 20 
Matí 9’45h a 13h. 
Tarda: 15’30 a 17’15h. 
 

Gestió Adm: David 
2ªPlanta: El Mirador 

Dimecres 21 
Matí: 10h a 13h. 
Tarda: 15h a 16h. 
 

Equip Directiu 

Dijous 22 
Matí: 9’45h a 13h. 
Tarda: 15’30 a 17’15h. 
 

Gestió Adm: David 
2ªPlanta: El Mirador 

Dilluns 26 
Matí: 10h a 13h. 
Tarda: 15h a 16h. 
 

Equip Directiu 
 

Dimarts 27 
Matí: 9’45h a 13h. 
Tarda: 15’30 a 17’15h. 
 

Gestió Adm: David 
2ªPlanta: El Mirador 

Dimecres 28 
FEM OLIMPIADES! 

NO PODEM 
ATENDRE LA 

PREINSCRIPCIÓ 

Dijous 29 
Matí: 9’45h a 13h. 
Tarda:15’30 a 17’15h. 
 

Gestió Adm: David 
2ªPlanta: El Mirador 

 
Divendres 23 i 30 
 

Matí: 10h a 13h. 
Tarda: 15h a 16h. 

 
 

Gestió Adm: David 
o 

Equip Directiu 

Dilluns 2 
Les sol.licituds presentades a partir d’aquesta data seran “fora de termini”, per tant no tindran dret a 
punts i quedaran l’últim lloc. 
 

 


