
Calendari de preinscripció i matrícula
Educació Infantil (segon cicle), Primària i ESO

Curs 2023-2024
- Publicació de l'oferta inicial: 3 de març de 2023

- Període de presentació de sol·licituds:
a) Educació infantil (2n cicle) i primària: del 6 al 20 de març de 2023
b) ESO: del 8 al 20 de març de 2023
La documentació es pot presentar fins al 22 de març de 2023

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb 
la puntuació provisional: 21 d'abril de 2023

- Termini de reclamació de la puntuació provisional: del 21 al 27 d'abril 
de 2023, utilitzant l'eina electrònica per adjuntar les reclamacions

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb 
la puntuació, un cop resoltes les reclamacions: 3 de maig de 2023 

- Sorteig del número de desempat: 9 de maig de 2023 , a les 11 h, als 
serveis centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 202-226, Barcelona)

- Publicació de la llista ordenada: 11 de maig de 2023

- Període d'ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció 
sense assignació (assignació d'ofici): del 29 de maig a l'1 de juny de 2023

- Publicació de l'oferta final: 9 de juny de 2023

- Publicació de les llistes d'alumnes admesos i, si escau, de la 
llista d'espera: 12 de juny de 2023

- Període de matrícula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada al 
segon cicle de l'educació infantil, a l'educació primària o l'ESO:
del 20 al 28 de juny de 2023

- Publicació de la llista d'alumnes matriculats al centre procedents 
del procés de preinscripció i admissió: 30 de setembre de 2023

RESOLUCIÓ EDU/507/2023, de 16 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i 
matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en 
els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2023-2024.




