
Escolàpies 
El Masnou 
 

   

CURS 2022 - 2023 
 

CALENDARI DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 

PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA  (CODI CENTRE 08020772) 

DURANT EL PERIODE DE PREINSCRIPCIÓ, SI US CAL, TENIU A LA VOSTRA DISPOSICIÓ A L’ESCOLA 
UN ORDINADOR I ASSESSORAMENT DE 09.30h a 12.30h I HORES CONVINGUDES. 

INFORMACIÓ I PROCEDIMENT: preinscripcio.gencat.cat 

 
Educació infantil, primària i secundària obligatòria (Resolució EDU/464/2022 (24.02.22) 

Presentació de les sol·licituds Infantil i Primària Del 7 al 21 de març de 2022 
Presentació de les sol·licituds ESO Del 9 al 21 de març de 2022 

Publicació de les llistes amb el barem provisional 21 d'abril de 2022 

Presentació reclamacions i publicació llistes un cop resoltes  Del 22 al 28 d’abril – 3 de maig de 2022 

Sorteig 
 

9 de maig de 2022 

Publicació de les llistes ordenades definitives 11 de maig de 2022 

Publicació de les llistes d’admesos i llista d’espera 10 de juny de 2022 
 

Període de matriculació – Infantil, Primària i ESO 
 

Del      21 al 29 de juny de 2022 
 

 
CRITERIS PRIORITARIS I BAREM EN L’ADMISSIÓ D’ALUMNES 

 
Existència de germans escolaritzats al centre: 50 punts 
Quan l'alumne/a té germans escolaritzats al centre en el moment en que es presenta la preinscripció. 
 
Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre o, si s’escau, proximitat del lloc de treball del pare o 
mare, tutor/a legal: 
- Quan el domicili habitual es troba a la zona educativa del centre: 30 punts 
- Quan, a instància del pare o mare, tutor/a, es pren en consideració, en comptes del domicili habitual, l'adreça del lloc de 
treball d'un d'ells, i aquesta és dins la zona educativa del centre: 20 punts 
 
Ajut renda garantida de ciutadania:  15 punts 
Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania. 
                                            

CRITERIS COMPLEMENTARIS 
 
 
Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans:  15 punts 
Quan l’alumne/a, el pare o mare, tutor/a, germà/na de l'alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33%. 

 
Quan el pare o mare o tutor/a legal treballar en el centre, en el moment de presentar la sol·licitud de 
preinscripció : 10 punts 
 

Condició legal de família nombrosa o monoparental:  10 punts 

Pel fet que l’alumne/a hagi nascut en un part múltiple:  10 punts 

Pel fet que l’alumne/a es trobi en situació d’acolliment familiar: 10 punts 

Quan s’acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: 10 punts 

El Masnou, 1 de març de 2022 


