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PREGUNTES FREQÜENTS AMB RELACIÓ AL PROCÉS DE
PREINSCRIPCIÓ ORDINARI PER A L’EDUCACIÓ INFANTIL,
PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

- El calendari de preinscripció és el mateix per tot Catalunya?
Sí. La preinscripció la regula el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya mitjançant resolució emesa cada any i és igual per a tot el país.
- La sol·licitud s’ha de presentar dins el termini establert per la Generalitat?
Si volem tenir els drets de prioritat, sí. Presentar la sol·licitud fora de termini
implica perdre tots els drets de prioritat.
- És indiferent formalitzar la preinscripció als centres o a l’Ajuntament (OME)?
Sí. És el mateix, ja que les preinscripcions formalitzades a l’Oficina Municipal
d’Escolarització es trameten als centres demanats en primera opció.
- Es pot demanar una plaça escolar sense estar empadronat a Banyoles?
Sí. Qualsevol persona pot demanar una plaça escolar allà on vulgui, bé sigui el
municipi on viu i està empadronada o qualsevol altre. Només s’ha de tenir en
compte que, en aquest cas, no tindrà el punts per zona i només obtindrà una
plaça si hi ha vacants al centre que ha sol·licitat.
- Què passa quan l’adreça que consta al DNI no coincideix amb l’adreça on viu la
persona sol·licitant?
En aquest cas, s’ha d’adjuntar un volant de convivència de l’alumne/a, on ha de
constar que conviu amb la persona sol·licitant.
- Hi ha àrees d’influència (zones de proximitat) a Banyoles?
A l’educació infantil i primària hi ha una zona única per a tot el municipi.
L’educació secundària es regeix prioritàriament per l’adscripció. Es mantenen tres
zones de proximitat que també es tenen en compte pel barem total.
- A secundària, l’adscripció de centre vol dir que s’ha de demanar el centre adscrit
obligatòriament en primera opció?
L’adscripció de centre és un criteri preferent, no obligatori. Cal saber que en
cas que no es sol·liciti en primera opció un centre adscrit, es perd el dret preferent
d’admissió. L’adscripció de centre no s’ha d’acreditar amb cap document.
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- Les llistes de puntuació i d’admesos es poden consultar per Internet?
Es poden consultar els resultats de la preinscripció de manera individual, amb el
DNI de la persona sol·licitant, al web del Departament d’Ensenyament.
A més, les llistes es publiquen el dia que marca el calendari a la cartellera
d’Educació de l’Ajuntament de Banyoles i a tots els centres educatius de la
ciutat.
- El carnet de família nombrosa (o monoparental) està caducat.
La persona sol·licitant ha d’aportar el carnet renovat abans de l’últim dia de
presentació de sol·licituds. En cas contrari no es podran comptar els punts del
barem.
- On podem consultar si el domicili o lloc de treball està dins de l’àrea d’influència
del centre que demanem en primera opció?
En el moment de fer la preinscripció, bé sigui al centre o bé a l’OME (Ajuntament)
us informaran sobre l’àrea d’influència a la qual pertany el vostre domicili.
- Quan es publiquen les llistes amb el barem es pot saber ja a quina escola o
institut ha estat admès/admesa l’alumne/a?
No. S’ha d’esperar la publicació de les llistes d’admesos. Les llistes amb el
barem només ens informen dels punts que tenim. Podem fer reclamació si no ens
han comptat bé el punts, però en cap cas podem reclamar punts sobre criteris que
no hem al·legat ni documentat en el moment de la preinscripció.
- Si no estem d’acord amb l’assignació, què podem fer? En quins terminis?
Contra la llista d’alumnat admès es pot interposar un recurs d’alçada davant de la
Direcció dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament, amb el model
disponible per a aquest tràmit. El termini és d’un mes a comptar de l’endemà de
la publicació de les llistes.
El recurs d’alçada s’ha de fonamentar en qualsevol dels motius de nul·litat o
anul·labilitat que preveuen els articles 62 i 63 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Ara bé, si el que volem és reclamar l’assignació (i no recórrer), cal
formalitzar una sol·licitud adreçada a la comissió de garanties d’admissió
corresponent, que es presentarà a l’Oficina Municipal d’Escolarització.
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- On podem trobar informació sobre el procés de preinscripció, el full de sol·licitud o
els models de reclamació i de recurs d’alçada?
Al web del Departament d’Educació
A l’apartat d’Escolarització del nostre blog
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