CALENDARI PREINSCRIPCIÓ/MATRÍCULA
ESCOLA BRESSOL L’HORTET 2022-2023
24-25 i 26 de maig
Jornades de portes obertes amb cita prèvia i xerrades informatives amb grups
reduïts de famílies.

30 i 31 de maig oferta inicial de places escolars.
Publicació del nombre de places escolars per centre i curs.
Presenta la sol·licitud de preinscripció i fes el seguiment

Del 1 de juny al 10 de juny de 2022: Presentació de sol·licituds de preinscripció.
És molt important respectar les dates, perquè les sol·licituds que es presentin fora d'aquest
termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l'hora d'obtenir la plaça. Els
criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D'aquesta manera
s'estableix l'ordre d'accés a les places de cada centre.
La preinscripció es realitzarà de forma telemàtica.

13 de juny de 2022: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional.
Es publica la llista de sol·licituds amb els barems provisionals. En aquesta llista hi ha les
sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en
aplicar-hi el barem.

Del 14 al 15 de juny de 2022: Presentació de reclamacions.
Durant aquest període, si es detecta alguna errada o anomalia en el barem assignat, es poden
presentar reclamacions.

16 de juny de 2022: Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció
empatades en punts.
El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el
d'alumnes que l'escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que
tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s'obté un número per sorteig a partir del qual
s'ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat
que s'ha assignat a cada sol·licitud.

17 de juny de 2022: Llista ordenada deﬁnitiva.
Després del sorteig, s'elabora la llista deﬁnitiva de sol·licituds per a l'assignació de places. Per
fer aquesta llista, en primer lloc es té en compte l'alumnat amb necessitats educatives
especíﬁques; després, la resta d'alumnes, tenint en compte les puntuacions de cada sol·licitud,
de més a menys.

Del 20 al 22 de juny de 2022: Matriculació.
Un cop s'ha publicat la llista ﬁnal d'alumnes admesos en cada centre, comença el període de
matriculació dels preinscrits amb plaça assignada.

