
 

 

 

 
 

 

CALENDARI I TERMINIS DE PREINSCRIPCIÓ CURS 2023-2024 

Educació infantil (I3-I4-I5), primària i ensenyament secundari obligatori    

 

 

 

 

CALENDARIO Y PLAZOS DE PREINSCRIPCIÓN CURSO 2023-2024 

Educación infantil (I3-I4-I5), primaria y educación secundaria obligatoria 

 
 

Fases de la preinscripción Calendario 

Publicación de la oferta inicial de plazas escolares 3 de marzo de 2023 

Presentación de solicitudes (2º ciclo ed. Infantil y primaria) 

Presentación de solicitudes (Ed. Secundaria Obligatoria) 

Del 6 al 20 de marzo de 2023 

Del 8 al 20 de marzo de 2023 

Presentación de la documentación Hasta el 22 de marzo de 2023 

Publicación de la lista de solicitudes de preinscripción al 

centro con  la puntuación provisional 
21 de abril de 2023 

Plazo de reclamación a la puntuación provisional (utilizando 
la via electrónica para adjuntar las reclamaciones) 

Del 21 al 27 de abril de 2023 

Publicación de la lista de solicitudes de preinscripción al 
centro con la puntuación una vez resueltas las 

reclamaciones 

3 de mayo de 2023 

Sorteo del número de desempate (a les 11h als serveis 
centrals del Departament d’Educació: Via Augusta, 202-
226, Barcelona) 

9 de mayo de 2023 

Publicación de la lista ordenada 11 de mayo de 2023  

Periodo de ampliación de peticiones para las solicitudes de 
preinscripción sin asignación (asignacion de oficio) 

Del 29 de mayo al 1 de junio  de 2023 

Publicación de la oferta final de plazas escolares 9 de junio de 2023 

Lista de alumnos admitidos y listas de espera 12 de junio de 2023 

Matrículación alumnos preinscritos con plaza asignada a 
2º ciclo ed. Infantil, primaria o ESO 

 

Del 20 al 28 de junio de 2023 
 

Fases de la preinscripció Dates 

Publicació de l’oferta inicial de places escolars 3 de març de 2023 

Presentació de sol·licituds (2n cicle ed. Infantil i primària) 
Presentació de sol·licituds (Ed. Secundària Obligatòria) 

Del 6 al 20 de març de 2023 
Del 8 al 20 de març de 2023 

Presentació de  la documentació Fins al 22 de març de 2023 

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al 

centre amb la puntuació provisional 
21 d’abril de 2023 

Termini de reclamació de la puntuació provisional (utilizant 
l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions) 

Del 21 al 27 d’abril de 2023 

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

3 de maig de 2023 

Sorteig del número de desempat  (a les 11h als serveis 
centrals del Departament d’Educació: Via Augusta, 202-
226, Barcelona) 

9 de maig de 2023 

Publicació de la llista ordenada 11 de maig de 2023 

Període d'ampliació de peticions per a les sol·licituds de 
preinscripció sense assignació (assignació d'ofici) 

Del 29 de maig a l’1 de juny de 2023 

Publicació de l’oferta final de places escolars 9 de juny de 2023 

Llistes d’alumnes admesos  i llistes d’espera 12 de juny de 2023 

Matrículació alumnes preinscrits amb plaça assignada a 
segon cicle d’educació infantil, educació primària o l’ESO 

 

Del 20 al 28 de juny de 2023 
 



 


