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Educació
Núm. Exp.: 2022/4833
Preinscripció i matriculació a La casa 
dels infants

  

DECRET/ RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA
 
En data 20 de desembre de 2001 es va signar entre l’Ajuntament de Castelldefels i el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, un conveni per a l’assumpció 
de competències per part de l’Ajuntament en matèria de preinscripció i matriculació, 
segons acord signat en data 23 de maig de 2002.

El procés de preinscripció i matriculació a la Xarxa de centres educatius municipals 0-3 
es regeix pel Reglament de criteris d’admissió d’infants als centres educatius municipals 
0-3 que s’emmarca en la normativa de la Generalitat i en les competències municipals 
en aquest àmbit.

En la disposició derogatòria del Reglament de criteris d’admissió d’infants a la Xarxa de 
centres  educatius municipals 0-3, que la seva aprovació definitiva, es va publicar en el 
BOPB de data 12 de setembre de 2019, indica que aquest estarà vigent mentre no es 
disposi la seva modificació o derogació posterior per normativa superior d'aplicació. Pel 
que fa al procés de preinscripció, només regiran aquelles disposicions que no es trobin 
regulades específicament en les resolucions del Departament d'Educació per les quals 
s'aproven, per a cada curs escolar, les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als 
centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos 
ensenyaments sostinguts amb fons públics.

En data 18 de febrer de 2021 -DOGC 8344- el Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya publica el Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta 
educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de 
Catalunya.

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya aplica per primera vegada 
aquest Decret en el curs 2022/2023 amb la publicació de la RESOLUCIÓ EDU/464/2022, 
de 24 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes 
als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos 
ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2022-2023.

En el Decret  11/2021, de 16 de febrer i la RESOLUCIÓ EDU/464/2022, de 24 de febrer, 
es marquen uns canvis en els  criteris prioritaris i complementaris que serveixen per 
ordenar les sol·licituds i fer el procés d’assignació de places.

Sent aquests de normativa superior, els criteris prioritaris i complementaris del 
Reglament d’admissió d’alumnes i les seves puntuacions queden modificats agafant els 
mateixos criteris que marca el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

https://seu.castelldefels.org/validar


Al tenir competències delegades en matèria de  preinscripció i matriculació, es proposa 
conservar el criteri que fa referència a les Necessitats educatives específiques de l’infant 
derivades de la situació socioeconòmica familiar que està contemplat en el Reglament 
de criteris d’admissió d’infants als centres educatius municipals 0-3.

S’han d’adaptar tots el criteris prioritaris i complementaris, així com les seves 
puntuacions:

Criteris prioritaris

1.- Existència de germans escolaritzats al centre.          Barem: 50 punts

S'entén que un alumne/a té germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el 
moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.

Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar atenent a la 
composició de la família acollidora.

2.-  Proximitat del domicili habitual de l'alumne/a al centre –entenent el municipi com 
a zona única) o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor/a o 
guardador/a de fet (en el sentit de guarda legal previst al dret civil català o de resolució 
d'acolliment del Departament de Drets Socials).

- Quan la unitat familiar resideix a Castelldefels          Barem: 30 punts

- Quan a instància del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet es pren en 
consideració, en comptes del domicili habitual, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, 
situat a Castelldefels          Barem: 20 punts

Per aquest criteri de proximitat al centre no es pot acumular més d'una puntuació, 
malgrat es doni més d'un dels supòsits previstos.

3.- Renda anual de la unitat familiar:

Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de 
ciutadania.         Barem: 15 punts

4.- Necessitats educatives especifiques de l’infant derivades de la situació 
socioeconòmica familiar         Barem màxim: 10 punts

Seguiment per part dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Castelldefels

Criteris complementaris

5.- Discapacitat de l'alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans.          Barem: 15 punts



Quan l'alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33 %, o quan el 
pare o mare, tutor/a o un germà/na de l'alumne/a acredita una discapacitat igual o 
superior al 33 %.

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33 % els pensionistes de 
la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau 
total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda 
una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

6.- Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre, en el moment de 
presentar la sol·licitud de preinscripció.          Barem: 10 punts

S'entén que el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre quan, en el moment de 
presentar la sol·licitud de preinscripció, hi exerceix una activitat continuada amb una 
jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí/ina 
o substitut/a o amb un contracte laboral o administratiu.

7.-Pel fet de formar part d'una família nombrosa.          Barem: 10 punts

8.- Pel fet de formar part d'una família monoparental                       Barem: 10 punts

9.- Pel fet que l'alumne/a hagi nascut en un part múltiple.            Barem: 10 punts

10.- Pel fet que l'alumne/a es trobi en situació d'acolliment familiar. Barem: 10 punts

11.- Quan s'acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme.         
                     Barem: 10 punts

En virtut de les facultats que m'atribueix la legislació de règim local vigent, 

D I S P O S O:

Primer.- Aplicar els canvi de criteris proposats en la part expositiva i mantenir el criteri 
de necessitats educatives especifiques de l’infant derivades de la situació 
socioeconòmica familiar pels motius exposats en la part expositiva. 

Segon.- Publicar aquest decret en la pàgina web de La casa dels infants en l’apartat 
preinscripció i matriculació.

Castelldefels, a la data de signatura electrònica.



En dono fe, als efectes de l’article 3.2.e) del RD 
128/2018.
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