
1ra opció 2na opció 3r opció

EDALAL
INS Joan Oró 
(Martorell)

Ins Gabriela 
Mistral

Sant Andreu de la Barca si 30 25 0 10 No 65

KIOSFE
INS Joan Oró 
(Martorell)

Martorell pendent confirmar 50 0 25 10 No 85

PACUSO
INS Joan Oró 
(Martorell)

Ins Blanxart i 
Pedrals

Ins Gabriela 
Mistral

Martorell no 50 25 0 10 No 85 manca documentació NESE

DAMAIG
INS Joan Oró 
(Martorell)

Ins Blanxart i 
Pedrals

Ins Gabriela 
Mistral

Martorell no 50 25 0 10 No 85 manca documentació NESE

ADSECA
INS Joan Oró 
(Martorell)

Martorell no 50 0 25 10 No 85 manca documentació NESE

SOSA
INS Joan Oró 
(Martorell)

Ins Blanxart i 
Pedrals

Ins Gabriela 
Mistral

Martorell no 50 25 0 10 NO 85 manca documentació NESE

IDENTIFICACIÓ
Domicili familiar (dades 
RALC / Empadronament)

Resolució EDU/464/2022, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les 
normes de preinscripció́ i matrícula d'alumnes als centres del Servei 
d’Educació́ de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos 
ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2022-2023.

Participació per 
primera vegada 
en programes 

postobligatoris 
10 punts

Obtenció del 
títol de 

graduat en ESO PU
N

TS

Assignació 

Proximitat del 
domicili al lloc de 

realització de 
l'itinerari 

Situació 
d'escolarització 

CENTRE 
ORDINARI en el 
curs acadèmic 

2021-22 
25 punts

Situació 
d'escolarització 
CEE en el curs 

acadèmic 2021-22
25 punts

A. DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA B. DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE CRITERIS ESPECÍFICS

Criteris per BAREMAR de les sol·licituds

Per ordenar les sol·licituds i assignar les places quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, 
s'apliquen els criteris de prioritat esmentats. La puntuació obtinguda a la primera petició d'una 
sol·licitud es manté per la resta de peticions, si n'hi ha.

En cas d'empat en les puntuacions tenen preferència els alumnes que no hagin obtingut el 
títol de graduat en educació secundària obligatòria. Per desfer les situacions d'empat que encara 
es mantinguin es farà un sorteig en cada centre. El resultat del sorteig es publicarà en el tauler del 
centre.

Només es tenen en compte la segona i tercera petició si, un cop publicades les llistes definitives 
d'admesos, no s'ha aconseguit plaça en el centre de la primera petició i hi ha vacants en els altres 
centres demanats.

La falsedat o frau en les dades al·legades o la presentació de més d'una sol·licitud de preinscripció 
comporten la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Dictamen 
d'escolarització o 

informe de 
reconeixement de NEE

DADES ALUMNE

CENTRE SOL·LICITAT


