PREINSCRIPCIÓ CURS 2021-2022
INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
Per sol· licitar plaça per Educació Infantil (2n cicle), Primària, Secundària
Obligatòria o demanar canvi de centre (de P3 a 4rt d'ESO)

PREINSCRIPCIÓ CURS 2021-2022
INFANTIL,
FerPRIMÀRIA
la sol·licitudI SECUNDÀRIA
telemàtica a

19 d'abril

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

OFERTADE
INICIAL
DE PLACES ESCOLARS
PRESENTACIÓ
RECLAMACIONS
DE LA PUNTUACIÓ

del 15 al 24 de març

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

LLISTA DE SOL·LICITUDS AMB LA PUNTUACIÓ UN COP
PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ
RESOLTES LES RECLAMACIONS

30 d'abril
25 i 26 de març
19 d'abril

LLISTA DE SOL·LICITUDS AMB LA PUNTUACIÓ UN COP
LLISTA ORDENADA
DEFINITIVA
RESOLTES
LES RECLAMACIONS

del 26 al 28 de maig

7 de maig

Adscripció::aal'ESO
Adscripció
l’ESOtenen
tenen preferència
preferència els
els
alumnes
que
provenen
d'un
centre
adscrit.
alumnes que provenen d’un centre adscrit.

Estudis professionals de dansa, música o
programes d’alt rendiment esportiu: a l’ESO i
Batxillerat tenen preferència els alumnes en els
centres que determini la resolució.

· 30 punts: per viure a la zona d’influència
del centre sol·licitat.
· 20 punts: si el pare/mare o tutor/a treballen
a la zona del centre sol·licitat.
· 10 punts: per residencia a la cuitas de
Girona

PRIORITARIS (només ESO)

L'Ajuntament posa a disposició de les famílies
l'Oficina Municipal d'Escolartizació, servei
Estudis professionals de dansa, música o
d'orientació i assessorament, amb cita prèvia.
programes d’alt rendiment esportiu: a l’ESO i
Adscripció : a l’ESO tenen preferència els
alumnes que provenen d’un centre adscrit.

www.girona.cat/ome

Batxillerat tenen preferència els alumnes en els
centres que determini la resolució.

972 010 280

10 punts: Renda anual de la unitat familiar.
El pare, mare o tutor legal són beneficiaris
de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

La informació respecte al municipi de Girona (llistat de centres, mapa escolar amb la
L'Ajuntament posa a disposició de les famílies
zonificació i altres informacions
específiques) la podeu consultar a la web de l'OME

10 punts: Discapacitat de l’alumne/a, pare o
germans i igual o superior al 33%

www.girona.cat/ome

l'Oficina Municipal d'Escolartizació, servei
d'orientació i assessorament, amb cita prèvia.

972 010 280

Adjuntar
en format
digital
enmapa
el formulari
La informació respecte al municipi
de Girona
(llistat de
centres,
escolar ambdela la
zonificació i altres informacions específiques) la podeu consultar a la web de l'OME

preinscripció

· DNI, NIE o passaport del pare/mare, tutor/a o guardador/a de fet
En cas d'estrangers comunitaris, cal aportar el document d'identitat del país d'orígen.

Adjuntar en format digital en el formulari de la preinscripció

· Llibre de família o certificat de naixement.

l'alumne/a del
estàpare/mare,
en situació d'acolliment,
cal la resolució
del Departament de Treball, Afers
· DNI, NIE oSipassaport
tutor/a o guardador/a
de fet

SORTEIG
RESOLDRE
LES
SOL·LICITUDS DE per alumnes En cas d'estrangers
Socials
i Famílies.
Les dades
d'identifiació
per a l'alumnat estranger podran acreditarcomunitaris,
cal aportar
el document
d'identitat odelfiliació
país d'orígen.
AMPLIACIÓ
DE PER
PETICIONS
DE
PREINSCRIPCIÓ
PREINCRIPCIÓ EMPATADES EN PUNTS
se amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'orígen o la documentació
sense plaça assignada a cap centre
· Llibre de família
o certificat
de naixement.
alternativa
que la persona
pugui aportar.
LLISTA ORDENADA DEFINITIVA

4 de juny
del 26 al 28 de maig

7 de juny
4 de juny

del
dejuny
juny
del21
14al
al 28
18 de

7 de juny

OFERTA FINAL DE PLACES ESCOLARS

AMPLIACIÓ DE PETICIONS DE PREINSCRIPCIÓ per alumnes
sense plaça assignada a cap centre

LLISTA D'ALUMNES ADMESOS I LLISTA D'ESPERA
OFERTA FINAL DE PLACES ESCOLARS

MATRíCULA
de P3 a 6è i 1r d'ESO
MATRíCULA

LLISTA D'ALUMNES ADMESOS I LLISTA D'ESPERA

del 28 al 2 de juliol
del 21 al
de juny
Serveis Territorials
de28Girona
Departament d'Educació

MATRíCULA
Oficina d'Assistència
en Matèria de
Registre de l'Ajuntament de Girona

Serveis Territorials de Girona
872 975 000
Departament d'Educació
preinscripcio.gencat.cat
872 975 000

Oficina d'Assistència en Matèria de
972
419 010
Registre de l'Ajuntament de Girona
www.girona.cat/oamr
972 419 010

preinscripcio.gencat.cat

PRIORITARIS (només ESO)

BAREM 10 punts:
Criteris
deanual
prioritat
per establir
Renda
de la unitat
familiar. un ordre de les sol· licituds

SORTEIG PER RESOLDRE LES SOL·LICITUDS DE
PREINCRIPCIÓ EMPATADES EN PUNTS

7 de maig

part d’una
d'una
15 punts: Formar par
nombrosa oo
família nombras
monoparental (carnet vigent)

· 30 punts: per viure a la zona d’influència
del centre sol·licitat.
· 20 punts: si el pare/mare o tutor/a treballen
a la zona del centre sol·licitat.
· 10 punts: per residència
residenciaaalalaciutat
cuitas
dede
Girona

PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS DE LA PUNTUACIÓ

30 d'abril

5 de maig

40 punts: per tenir germans escolaritzats al
centre sol·licitat o que el pare/mare o tutor hi
treballi

LLISTA DE SOL·LICITUDS AMB PUNTUACIÓ PROVISIONAL

5 dedel
maig
20 al 26 d'abril

COMPLEMENTARIS

40 punts: per tenir germans escolaritzats al
15 punts: Formar par d’una
pares
punts: Discapacitat
de nombras
l’alumne/a,
pare oo
centre sol·licitat o que10
el pare/mare
o tutor hi família
o
germans ,i igual o superior
al 33%
treballi
monoparental
(carnet vigent)

Fer la sol·licitud
telemàtica a
PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ
preinscripcio.gencat.cat
LLISTA DE SOL·LICITUDS AMB PUNTUACIÓ PROVISIONAL

11 de març
del 20 al 26 d'abril

GENERALS

El pare, mare o tutor legal són beneficiaris
COMPLEMENTARIS
de la renda garantida
de ciutadania.

Per sol· licitar plaça per Educació
Infantil
(2n cicle),
Primària, ESCOLARS
Secundària
11 de març
OFERTA
INICIAL
DE PLACES
Obligatòria o demanar canvi de centre (de P3 a 4rt d'ESO)

25 i 26 de març

Criteris de prioritat per establir un ordre de les sol· licituds

GENERALS
de l’ajut

preinscripcio.gencat.cat

del 15 al 24 de març

BAREM

MATRíCULA de 2on a 4rt d'ESO

www.girona.cat/oamr

Si l'alumne/a està en situació d'acolliment, cal la resolució del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies. Les dades d'identifiació o filiació per a l'alumnat estranger podran acreditarSi correspon,
a del'efecte
deld'orígen
barem:
se amb el document
d'identitat, el llibre
família del país
o la documentació
alternativa que la persona pugui aportar.

· Renda garantida de ciutadania: acreditació de ser beneficiari/ària de la prestació

econòmica.
Si correspon,
a l'efecte del barem:
· Renda garantida
de ciutadania:
acreditació de serigual
beneficiari/ària
de la prestació
· Certificat
de discapacitat
o superior
al 33% de l'alumne/a, el pare, la

Oficina Municipaleconòmica.

mare, tutor/a o els germans.

· Certificat de discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne/a, el pare, la
d'Escolarització (OME)

Carnet
mare, tutor/a o·els
germans. de família nombrosa o monoparental vigent.
972
010
280
d'Escolarització (OME)
Domicili
laboral
dins zona influència:
per acreditar-ho cal aportar un certificat
· Carnet de ·família
nombrosa
o monoparental
vigent.
972 010www.girona.cat/ome
280
Oficina Municipal

www.girona.cat/ome

· Domicili laboral
dinsozona
influència:
per acreditar-ho cal aportar un certificat
d'empresa
contracte
laboral.
d'empresa o contracte laboral.

