
Els centres educatius de 
secundària de la ciutat de 
Girona ofereixen una 
quantitat limitada de places. 
Les escoles d'educació 
primària públiques tenen un 
institut públic adscrit de 
referència que permet a 
l’alumnat tenir preferència 
per aconseguir plaça.

Les places s’assignen en 
funció de les preferències i 
els criteris prioritaris. En cas 
d’empat, hi ha uns criteris 
complementaris que 
serveixen per desempatar.

Com que alguns centres 
tenen una demanda 
d'inscripcions superior al 
nombre de matrícules que 
poden oferir, és important 
que feu constar, en la 
sol·licitud, el màxim nombre 
de centres que s'ajusten a 
les vostres prioritats.

Per consultar la informació escolar del 
municipi de Girona (llista de centres, 
mapa de les zones escolars i altres 
informacions específiques):

www.girona.cat/ome

preinscripcio.gencat.cat/
Per fer la preinscripció en línia:

Per a més informació:

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

Oficina Municipal d’Escolarització (OME)
Tel. 972 010 280
www.girona.cat/ome

Serveis Territorials de Girona Departament 
d’Educació
Tel. 871 972 000
preinscripcio.gencat.cat
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CALENDARI
Preinscripció
del 8 al 20 de març
Matrícula

del 20 al 28 de juny
 

DOCUMENTACIÓ 
• Llibre de família o altres documents rela-

tius a la filiació. Quan l'alumne/a estigui en 
situació d'acolliment, el document que cal 
aportar és la resolució d'acolliment del 
Departament de Drets Socials. 

• El DNI o NIE del pare, la mare o el tutor o la 
tutora de l'alumne/a si es fa la sol·licitud en 
suport informàtic. Si és estranger s'haurà 
d'adjuntar el passaport o, si és estranger 
d'un país membre de la Unió Europea, el 
document d'identitat del país d'origen.

• Tota la documentació necessària per acre-
ditar l'acompliment dels criteris prioritaris 
o complementaris d'assignació de places.

CRITERIS COMPLEMENTARIS
Els criteris complementaris serveixen per desempatar

• El pare /nare o tutor/a treballa al centre educa-
tiu en el moment de la preinscripció (10 punts)

• Família nombrosa (10 punts). Cal aportar el 
títol vigent que ho acredita (si no es pot 
consultar telemàticament).

• Família monoparental (10 punts). Cal aportar 
el títol vigent que ho acredita (si no es pot 
consultar telemàticament).

• Ser bessó o trigemin (10 punts). Alumne/a 
nascut de part múltiple. S’acredita amb el 
llibre de família.

• Situació d’acolliment familiar (10 punts). Cal 
aportar la resolució del Departament de Drets 
Socials. 

• Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare o 
germans igual o superior al 33 % (15 punts). 
Cal aportar el certificat o la targeta que emet 
el Departament de Drets Socials (si no es pot 
consultar telemàticament).

• Víctima de violència de gènere o terrorisme 
(10 punts). S’acredita amb una sentència judicial, 
una ordre de protecció vigent, un informe de 
serveis socials o un certificat que acrediti la 
condició de víctima del terrorisme. 

A L’ESO HI TÉ PREFERÈNCIA:
• L‘alumnat que prové d’un centre adscrit.

• L’alumnat que cursa o opta per cursar 
ensenyaments professionals de música i 
dansa o programes esportius d'alt rendi-
ment. Tenen preferència en els centres que 
determini la resolució.

CRITERIS PRIORITARIS
• Germans escolaritzats al centre sol·licitat 

(50 punts).

• Proximitat a l’escola. Si s’escau, cal escollir 
un dels tres supòsits: 
▪ Residència a la mateixa zona escolar on 

s’ubica el centre educatiu (30 punts).  
Consulta automatitzada del padró. Si no 
es poden obtenir les dades de padró, 
cal adjuntar un volant de convivència.

▪ Lloc de treball de pare/mare/tutor o 
tutora a la mateixa zona escolar on 
s’ubica el centre educatiu (20 punts ). 
Cal aportar un contracte laboral o un 
certificat emès per l’empresa. Els autò-
noms han d’adjuntar el model 036 o 037. 

▪ Residència a la ciutat de Girona (10 
punts). Si no es poden obtenir les dades 
de padró, cal adjuntar un volant de 
convivència.

• Renda garantida de ciutadania (15 punts). 
Quan un membre de la unitat familiar rep 
l'ajut de la renda garantida de ciutadania. 
Cal aportar la resolució del Departament 
de Drets Socials (si no es pot consultar 
telemàticament)


