
RESOLUCIÓ ENS 452/2019 

Normes de preinscripció i matrícula 

d’alumnes per al curs 2019-2020 



Preinscripció 2019-2020 
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Ensenyaments obligatoris i batxillerat 

▪ Eliminació de dos criteris complementaris. Que l'alumne o alumna 

tingui una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, 

endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i que el pare, mare, 

tutors o germans siguin exalumnes del centre. 

ESO 

▪ Eliminació de l’avaluació de setembre : modifica la gestió de la 

preinscripció. 

Tots els ensenyaments 

▪ Majoria d’edat : S’estableix que l’alumne que fa els 18 anys durant 

l’any 2019 pot presentar i signar la sol·licitud, independentment 

que tingui o no els 18 anys en el moment de presentar la 

preinscripció. 
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Fases del procés 

 

 

Des del 10 d’abril 

surten marcades FT, 

per defecte 



INSISTIR EN... 
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- Posar un mínim de 5 centres (sobretot els que només tenen 

punts de zona o menys). Assegureu-vos que s’entren TOTES 

les peticions. 

- En el procés d’ampliació de centres d’ofici NOMÉS podran 

escollir on hi ha vacant i serà més restrictiu. 

- La CGA atendrà reclamacions d’assignacions d’ofici (si no han 

demanat en el període d’ampliació... gairebé no tindran 

opcions). 



Recordar: 
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• El centre receptor de la preinscripció ha de lliurar al 

sol·licitant una còpia datada i segellada que n’acrediti la 

presentació. 

• La sol·licitud de preinscripció la presenta i signa el pare, 

mare, o tutor/a legal, qui es responsabilitza de la sol·licitud i 

que les peticions consignades s’han fet amb l’acord de l’altre 

progenitor, si n’hi ha.  

• La matrícula viva finalitza el 7 de juny. A partir d’aquesta data 

serà una sol·licitud de preinscripció pel curs vinent, fora de 

termini. 

• És molt necessari especificar correu electrònic i número 

mòbil. 



  

1. Criteris tractament de duplicitats 

1. P3 (guarda i custòdia; compartida (?); interès superior del 

menor; compartir altres casos... 

2. ESO (adscripció, concertada...) 

3. Intermitjos ... continuïtat al centre 

 2. NEE 

 1. Procés diferent que ocupa places específiques; no apareix en 

llistes d’espera i per tant, tothom identificat ha de tenir plaça. 

 2. Desmarcatge o marcatge de la casella (El president o 

presidenta de la CGA comunica  el 29 de març els que SÍ s’han 

de marcar per part dels centres o han d’estar marcats per la 

família) 

     3. Reserva només a centre proposat EAP 

Duplicitats / NEE 
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Informació a les famílies 

- Nombre de sol·licituds que van tenint; no disposeu 

d’informació de les telemàtiques fins que es presenten al 

centre amb el document que genera l’aplicació informàtica. 

- Previsió de germans. 

- Dia i hora de tancament secretaria. 

- Presentació d’UNA sol·licitud fins el 9 d’abril (La presentació 

de més d’una sol·licitud  comporta la duplicitat i la invalidació 

dels drets de prioritat) 

- Certificats i documentació fins el 10 d’abril. 

- Places per germans (poden quedar separats i problemes per 

retornar al centre on està matriculat actualment el germà) 



Centre: Introducció de les sol·licituds 
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▪ Introducció de les sol·licituds : del 29 de març al 24 d’abril 

• Data d’entrada sol·licitud al centre oficial  (No la data d’entrada al 

GEDAC); cal modificar-la al calendari. 

• S’han d’entrar  totes les peticions de la sol·licitud (greus implicacions 

en llistes d’espera i gestió de reclamacions). 

• Marcatge de casella de bessons. 

▪ Reserves de plaça: l’EAP us informarà dels alumnes amb Reserva NEE / 

Need  al vostre centre.  (llistat dia abans de l’inici preinscripció). 

▪ Marcatge casella NEE : Si una família marca Reserva NEE/Need  a la 

sol·licitud i NO està en la llista de l’EAP, envieu còpia via Mail a l’EAP i 

còpia al president/a de la CGA. L’EAP informarà si correspon o no reserva 

de plaça. 

• Valideu la sol·licitud un cop comprovats tots els criteris. 



Centre: gestió de les sol·licituds 
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▪ Centres públics :  el Consell Escolar és l'òrgan responsable 

de decidir sobre l'admissió de l'alumnat en el centre. (Llei 

12/2009, art.148  g) Intervenir en el procediment d’admissió 

d’alumnes). 

▪ Centres privats concertats : el titular és el responsable de 

decidir sobre l'admissió de l'alumnat en el seu centre, i el 

Consell Escolar participa en el procediment d'admissió. (Llei 

12/2009, art.152 b) Participar en el procés d’admissió d’alumnes i 

garantir el compliment de les normes que el regulen).  

▪ El director/a dels centres públics i el o la titular dels centres 

concertats són els responsables de la baremació i de la 

custòdia de les sol·licituds d'admissió i de la documentació 

justificativa. 
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Seguiment del frau 

• Comprovació de l’empadronament/DNI/certificats de convivència (on 

ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant) Convé mirar 

qui viu amb l’alumne/a. 

• Comprovació d’ofici de sol·licituds/documentació en algun centre 

5.4 La falsedat o el frau en les dades al·legades comporta la 

invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre, inclosa 

si escau, la pèrdua de la plaça per al curs corresponent a la 

preinscripció. 



RECORDATORI: procés d’assignació (ESO) 
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1r.  Sol·licituds preferents  

a) Simultaneïtat música, dansa, programes esportius 

b) Adscrits (per puntuació) 

c) Si no entren a l’adscrit de 1a. opció, les segones opcions 

d’adscrits passen per davant d’una sol·licitud que demana 

en primer lloc un centre no adscrit (aquesta sol·licitud i les 

seves peticions posteriors el fan passar a “no preferent”). 

L’ordre de puntuació és l’obtingut a la 1a opció 

2n. Sol·licituds no preferents 

a) Demanda de centre no adscrit i les posteriors (sigui o no  

sigui adscrit) 



RECORDATORI: procés assignació 
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• Recordar criteris generals i complementaris. 

Dins de cada col·lectiu, segons ordre de petició, major 

puntuació per criteri general de prioritat; en igualtat de 

puntuació, es té en compte la puntuació corresponent al criteri 

complementari de prioritat. Sorteig en cas d’empat de punts 

per cada criteri. NO SUMEU PUNTS GENERALS I 

COMPLEMENTARIS! P.e. Una sol·licitud que al·lega 20 de 

proximitat de treball i 15 família nombrosa, no passa per 

davant d’una que té 30 de proximitat i 0 de complementaris. 

Duplicitats i Fora de termini... segons barem anterior 



(Formulari Google) compartit amb el/la president/a 

de la CGA i coordinador/a de sector el dimarts 9 
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Els centres ens han d’enviar les respostes el dia 9 d’abril a 

la tarda (enviarem als centres un correu amb el link el dia 9  

d’abril al matí) 

-Codi 

-Escola / Institut / Centre / Institut-escola 

-Sol·licituds P3 i 1r ESO 

 

Dades provisionals 9 d’abril 

Compartim amb les direccions 



Aspectes normatius i de gestió consolidats  

• Ampliació de sol·licituds per a l’assignació d’ofici 

a) S’envia un correu electrònic a les famílies que, després de fer-

se una primera assignació, hagin quedat sense plaça assignada 

(alumnes de P3, 1r. d’ESO i els que hagin marcat la casella). Al 

correu es donen totes les instruccions. 

b) Termini de 4-5 dies per entrar telemàticament a la sol·licitud de 

preinscripció i ampliar-la amb fins a 5 peticions més, prèvia 

consulta de les vacants (es consulten des de la mateixa 

aplicació). 

c) GEDAC fa el procés d’assignació tenint en compte aquestes 

peticions. Si no se’n pot assignar cap, o bé la família no ha 

ampliat les peticions a la sol·licitud, el programa igualment 

n’assignarà una d’ofici, que posteriorment pot revisar/modificar 

la CGA. 
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ASSIGNACIONS: RECLAMACIONS I PETICIONS 









19 

RECLAMACIONS 

• Dies 13, 14 i 17 de juny a l’OME (mitjançant formulari). 

• Només poden reclamar les assignacions d’ofici (penseu 

també en germans separats, per canvi de domicili i/o no 

escolaritzats) 

• Els increments només els pot sol·licitar el director/a o 

titular del centre concertat o a proposta de la CGA 

 NO si està per sobre del 10%. En termes generals, 

no n’hi ha; en parlem cas a cas*. 

• No fem el 26, per defecte (encara que hi hagi 26 

demandes; per això ja hi ha la llista d’espera) 



Reunió CGA 18 de juny 

(primària i secundària) 

 

Resposta família 19 de juny 

RESPOSTA RECLAMACIÓ 



RECLAMACIONS I PETICIONS A L’OME 
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PETICIONS 

Demandes de famílies per un centre en concret (ja estan en 

llista d’espera  Resposta d’ofici “No procedeix atendre la  

seva demanda atès que no hi ha vacant al centre sol·licitat 

I d’acord amb l’article xxx del Decret i l’article 11.1 de la 

Resolució ENS 452/2019, la comissió de garanties d’admissió  

només li pot oferir lloc escolar en el marc de les vacants 

existents”. 



RECLAMACIONS O PETICIONS A L’OME 
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RECLAMACIONS 

a) Sobre vacants  Donar llistat de places vacants 

b) Atendre germans separats d’assignació d’ofici 

c) Atendre possibles incidències 



Matrícula 
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Si en formalitzar la matrícula de l'alumne es modifica el 

domicili familiar respecte l'al·legat en el procés de 

preinscripció, i aquest nou domicili implica que la sol·licitud 

de preinscripció hauria obtingut una puntuació inferior pel 

criteri de prioritat de proximitat del domicili familiar, el centre 

ha d'informar d'aquesta circumstància la comissió de 

garanties d'admissió corresponent per tal que es pugui 

investigar si ha existit un possible frau en el procés de 

preinscripció, amb els efectes previstos a l'apartat 5.4. 

 



Normativa d’aplicació 
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DECRET 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el 

procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els 

ensenyaments sufragats amb fons públics. 

DECRET 31/2019, de 5 de febrer, de modificació del 

Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el 

procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els 

ensenyaments sufragats amb fons públics. 

RESOLUCIÓ EDU/452/2019, de 21 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 2019-2020. 

 



PROCUREM SEMPRE...  NO PERDRE EL SOMRIURE 



LA CLAU: RESPECTE AL PROCEDIMENT I LES DATES 



MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ 

SI TENIU PREGUNTES O ACLARIMENTS... 


