PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PER AL CURS 2018‐2019
ASPECTES IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE
1. És important demanar el màxim possible d’opcions de centre. Marcar una única o
poques opcions no és pas un mètode útil per obtenir plaça al centre desitjat. Quan no
es pot assignar plaça a cap dels centres demanats, s’assigna plaça d’ofici.
2. La falsedat o el frau en les dades al∙legades, així com la presentació de més d’una
sol∙licitud per accedir a ensenyaments inclosos en el mateix procediment, comporten
la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.
3. Si l’alumne/a ja està escolaritzat i es demana un canvi de centre, en el cas que no es
marqui la casella d’assignació d’ofici s’entén que la família vol que romangui al centre
actual si no obté plaça a un dels centres demanats.
4. Un cop realitzat el procés de preinscripció, cal tenir en compte les dates següents:
o 3 de maig Publicació de la llista de sol∙licituds de preinscripció amb la
puntuació provisional.
o 4 al 8 de maig: Reclamacions.
o 10 de maig: Publicació de la llista de sol∙licituds de preinscripció al
centre amb la puntuació definitiva, un cop resoltes les reclamacions.
Aquesta llista no és encara la d’assignació de plaça; cal esperar la
relació definitiva de l’alumnat admès.
o 15 de maig: Publicació de la llista d’alumnes ordenades definitives.
o 12 de juny: Publicació de l’oferta definitiva.
o 21 al 27 de juny: Període de matriculació de 1r d’ESO *
o 25 al 29 de juny: Període de matriculació de 2n, 3r i 4t d’ESO *
o *La preinscripció no és vàlida si no es fa la matrícula.
5. Podeu trobar informació sobre la preinscripció i matrícula a la pàgina web del
Consorci d'Educació de Barcelona http://www.edubcn.cat/ca/
També hi trobareu un espai on podreu sol∙licitar la recepció de correus electrònics
amb les dates més rellevants del procés.

