
Procès de preinscipció 

Curs 2021-2022



On pots fer la 
preinscripció?

● Termini del 15 al 24 de març.

● Pots dirigir-te a la OME (Oficina Municipal d’Escolarització) 
Plaça de l'Assemblea de Catalunya, 9, 08911 Badalona  / 934 83 29 97

● A la mateixa escola, demanant cita prèvia.

https://www.google.com/search?q=ome%20badalona&rlz=1C1GCEB_enES936ES936&oq=OME+&aqs=chrome.4.69i57j0l9.3541j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&safe=strict&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=13118863688732902909&lqi=CgxvbWUgYmFkYWxvbmFaEwoDb21lIgxvbWUgYmFkYWxvbmGSARdsb2NhbF9nb3Zlcm5tZW50X29mZmljZaoBCxABKgciA29tZSgO&ved=2ahUKEwjN98Pvu5nvAhVuxYUKHXs4DJsQvS4wAHoECAIQJQ&rlst=f#


On som?

Zona 1



Quins són els criteris de preinscripció de P3 ?

40 punts - Per germans/es, ja escolaritzats, al mateix centre.

30 punts - Si el domicili està dins de la zona 1.

20 punts- Si la mare/pare treballa a la zona 1.

15 punts - Si el domicili està al mateix districte, però no està a la zona 1.



Quins són els criteris de preinscripció de P3 ?

10 punts - Si el domicili és del mateix municipi, però no està a la zona 1.

+10 punts - Si la família percep la renda garantida de ciutadania.

+10 punts - Si l’alumne/a, la mare/pare o algun germà/na té una discapacitat igual o superior al 

33%

En cas d’empatar en punts:

- Es té en compte si la família és nombrosa o monoparental.

- Ordre donat, prèviament, aleatòriament per sorteig.



Quina documentació cal adjuntar amb la 
sol·licitud per acreditar la puntuació?

- Emplenar la sol·licitud, electrònica o en suport digital,  que hi ha al web 

preinscripcio.gencat.cat , en el termini establert.



Quina documentació cal adjuntar amb la 
sol·licitud per acreditar la puntuació?

PER CONVIVÈNCIA A LA ZONA 1

- Certificat d’empadronament. (En cas que les dades d’empadronament constin 

electrònicament no cal adjuntar el document físicament)

PER PROXIMITAT AL LLOC DE TREBALL

- Contracte laboral o certificat d’empresa.

- En cas de ser treballador/a autònom, cal presentar el formulari de la declaració censal d’alta, 

modificació i baixa de l’Agència tributària.



Quina documentació cal adjuntar amb la 
sol·licitud per acreditar la puntuació?

RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

- Si la família la percep, cal adjuntar l’acreditació conforme n’ès beneficiari.

EN CAS DE DISCAPACITAT IGUAL O SUPERIOR DEL 33% 

- Es consultaran les dades electrònicament.

- En cas de venir d’una altra comunitat autònoma, cal adjuntar el títol que correspongui.



Quina documentació cal adjuntar amb la 
sol·licitud per acreditar la puntuació?

FAMÍLIA NOMBROSA O MONOPARENTAL

- Es consultaran les dades electrònicament.

- En cas de venir d’una altra comunitat autònoma o no poder consultar les dades 

electrònicament, cal adjuntar el títol que correspongui.



Quina documentació identificativa cal adjuntar 
amb la sol·licitud?

Documentació identificativa per a sol·licituds (electròniques o amb suport informàtic) d’infants 

que cursaran P3:

- El llibre de família

- Si l’infant es troba en acollida, cal aportar la resolució d’acolliment del Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies.

- El passaport o DNI de la mare, del pare i de l’alumne (si en té).



Com puc consultar els resultats individuals?

REVISAR EL PASSOS REALITZATS

1. Emplenar la sol·licitud 
electrònica o suport informàtic 
que hi ha al web 
preinscripcio.gencat.cat

2. Rebre per correu electrònic el 
resguard de la presentació de 
sol·licitud.

3. Revisar si cal adjuntar 
documentació fotografiada o 
escanejada.

4. RESPECTAR EL PLAÇ 
D’ENTREGA (15 al 24 de març)

● Totes les sol·licituds obtindran 
una assignació.

● Entra al web 
preinscripcio.gencat.cat 

● Indica el codi de sol·licitud 
(rebut al correu electrònic) i el 
número del DNI / NIE / 
passaport que s’ha utilitzat.

● En cas de no estar d’acord amb 
la puntuació otorgada, es pot 
reclamar al mateix centre 
adjuntant la documentació 
adequada.




