
 
 

 
 

Criteris de prioritat, ordenació de les sol·licituds 

i procés d'assignació de places 

CURS 2022-2023 
 

RESOLUCIÓ EDU/464/2022, de 24 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 2022-2023 

 

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, s'apliquen les prioritats i els criteris 

que determina la normativa vigent per ordenar les sol·licituds i assignar els llocs escolars 

dels centres. Aquests criteris poden ser prioritaris o complementaris. 

 

Les peticions de les sol·licituds de preinscripció s'ordenen, d'acord amb les prioritats i els 

criteris previstos per a cada ensenyament, de la manera següent: 

 

1. Són preferents les peticions a un centre i ensenyament que té una relació d'adscripció 

amb el centre i ensenyament de procedència, i són no preferents les que no tenen 

aquesta relació d'adscripció (només aplica a secundària i batxillerat). 

 

2. En segon lloc, d'acord amb la suma de puntuació corresponent als criteris prioritaris. 

 

3. En tercer lloc, en igualtat de puntuació de criteris prioritaris, d'acord amb la suma de 

la puntuació corresponent als criteris complementaris. 

 

4. Per desfer les situacions d'empat que es produeixen després d'aplicar els criteris 

prioritaris i complementaris, l'ordenació de les sol·licituds es fa mitjançant  sorteig públic 

que determina el número a partir del qual s’ordenaran les sol·licituds (cada sol·licitud 

presentada té assignat un número de manera aleatòria). 

 

 

Criteris de prioritat i complementaris 

 

Criteris de prioritat Puntuació 

Per tenir germans matriculats al centre (2n 

cicle EPRI, ESO) 
50  



 

Criteris de complementaris 

(només s’apliquen si hi ha empat de 

puntuació amb els prioritaris) 

Puntuació 

Per tenir pares, mares o tutors treballant al 

centre 
10  

Per formar part d’una família nombrosa 10 

Per formar part d’una familiar 

monoparental 
10 

Per haver nascut per part múltiple (bessons) 10 

Perquè l’alumne/a estigui en situació 

d’acolliment familiar 
10 

Quan l’alumne/a o algú del seu nucli 

familiar pateix discapacitat superior o igual 

al 33% 

15 

Per tenir condició de víctima de violència de 

gènere o terrorisme 
10 

 

Per a més informació: https://preinscripcio.gencat.cat 

Per proximitat del domicili familiar o del 

lloc de treball del pare, mare o tutor 

(no es poden acumular) 

30 punts, si el domicili habitual està dins la 

zona educativa del centre 

20 punts, si la mare o el pare treballa dins 

la zona educativa del centre 

Per la renda anual de la unitat familiar 15 

https://preinscripcio.gencat.cat/

