
Consulteu-ho en el vostre ajuntament

Del 23 de març al 3 d'abril

De l'11 al 22 de maig

Consulteu-ho en els centres (A partir del 17 d'abril)

Consulteu-ho en els centres (a partir del 25 de maig)

Llars d'infants

Educació infantil, primària i secundària obligatòria

Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà

Ensenyaments professionals de música i dansa

Ensenyaments superiors de disseny
i de conservació i restauració de béns culturals

Ensenyaments superiors de música,
dansa i art dramàtic

Ensenyaments d'idiomes

Ensenyaments d'esports

Formació de persones adultes

Del 23 de març al 3 d'abril

Del 28 d’agost al 3 de setembre (tramesa telemàtica);
2 i 3 de setembre (presencial)

Del 17 al 26 de juny

Del 25 de maig al 5 de junyCicles formatius de grau superior

De l'11 al 22 de maigCicles formatius d'arts plàstiques i disseny

De l'11 al 22 de maig

ETAPA / ENSENYAMENT

Criteris de prioritat en l'admissió de l'alumnat

Criteris específics

Consulteu-los a l'apartat corresponent a cada ensenyament

Criteris generals

 Si hi ha germans al centre o pares o tutors legals que hi treballin, o germans en un centre públic adscrit: 40 punts

 Proximitat del domicili familiar o del lloc de treball al centre sol·icitat en primer lloc (només una opció):

- Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts

- Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts

- A Barcelona, domicili familiar al mateix districte del centre: 15 punts

- Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts

 Si els pares o tutors reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts

 Per discapacitat de l'alumne/a, germans, pares o tutors, igual o superior al 33%: 10 punts

 En el cas del batxillerat: nota mitjana.

Criteris complementaris

 Família nombrosa: 15 punts

 Malaltia crònica de l'alumne/a que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (inclosa la malaltia celíaca): 10 punts

Calendari de preinscripció

DATA PREVISTA


