
 
 

 
 

Calendari de preinscripció 2023-2024 
 

Segon cicle d'educació infantil i ensenyament obligatori 
 

Fases de la preinscripció Dates 

Publicació de l'oferta inicial 3 de març 

Educació infantil de segon cicle i educació primària del 6 al 20 de març 

Educació secundària obligatòria del 8 al 20 de març 

Presentació de documentació 21 i 22 de març 

Publicació de llistes de sol·licituds amb la puntuació 
provisional 

21 d'abril 

Presentació de reclamacions de la puntuació 
provisional 

del 21 al 27 d'abril 

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció 
amb la puntuació, un cop resoltes les 
reclamacions 

3 de maig 

Sorteig del número de desempat 9 de maig 

Publicació llista ordenada definitiva 11 de maig 

Període ampliació de petició de centres per a les 
sol·licituds que no han obtingut cap assignació 
(assignació d'ofici) 

del 29 de maig a l'1 de juny 

Oferta final de places escolars 9 de juny 

Llista d'alumnes admesos i llista d'espera 12 de juny 

Període de reclamacions a l’assignació del 13 al 15 de juny  
 
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 

 
Per a la resta, els terminis de presentació de sol·licituds previstos són els següents: 

Batxillerat del 19 al 25 d'abril de 2023 

Cicles de formació professional de grau mitjà 

Alumnat amb continuïtat d’escolarització (en 
general, que cursa quart d’ESO en l’actualitat):  del 
12 al 18 d'abril de 2023 
Resta d’alumnat: del 9 al 15 de maig de 2023 

Cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà 
del 12 al 18 d'abril de 2023 i del 9 al 15 de maig de 
2023 

Cicles de formació professional i d'arts plàstiques i 
disseny de grau superior del 26 de maig a l'1 de juny de 2023 

Itineraris formatius específics del 15 al 26 de maig de 2023 

Programes de formació i inserció del 2 al 12 de maig de 2023 

Educació de persones adultes del 20 al 28 de juny de 2023 

 


