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CALENDARI, OFERTA VACANTS I BAREM  
PREINSCRIPCIÓ ESO. CURS 2020/2021 

 
 
Ateses les actuals circumstàncies extraordinàries p er la covid19, la informació sobre el 
procés de preinscripció s’anirà actualitzant. Us re comanem que consulteu les novetats 
diàriament 
 
Enllaços per consultar informació del procés de preinscripció: 

• Els centres educatius: http://institutxxvolimpiada.cat/ 
• La pàgina web del Consorci d’Educació de Barcelona 
• La pàgina web del Departament d’Educació: preinscripcio.gencat.cat 
• També podeu adreçar un missatge al Consorci d’Educació de Barcelona: bustia.ceb@gencat.cat 
• Al Servei d’Assistència Telefònica del Consorci d'Educació 93 551 10 00 
• I als telèfons 010, 012 

 
Calendari: 
 
- Publicació oferta places: 8 de maig de 2020  

- Termini per presentar la sol·licitud telemàtica: del 13 al 22 de maig de 2020 

- Termini per enviar el resguard de la sol·licitud i la documentació acreditativa: fins el 25 de maig de 2020  

- Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020  

- Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020  

- Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020  

- Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 h  

- Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020 

- Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació 

d'ofici): del 26 al 29 de juny de 2020  

- Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020  

- Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol de 2020  

- Matrícula alumnes de 1r curs d'ESO: del 13 al 17 de juliol de 2020  
 
 
Oferta del centre: 

 

Oferta de places per 1r d’ESO:   66 places ordinàries i 15 places NEE 

Oferta de places per 2n, 3r i 4t d’ESO:  0 (no oferten places) 
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Informació general: 
 
La sol·licitud de preinscripció de l’ESO s’haurà de fer telemàticament , del 13 al 22 de maig de 2020 ,  
només excepcionalment  es podrà fer de forma presencial amb amb cita prèvia, entre el 19 i el 22 de  
maig de 2020.  L’horari d’atenció presencial serà de 10h a 13:00h. No s’atendrà sense cita prèvia . 
 
Per demanar cita prèvia entreu al web del centre: 
http://institutxxvolimpiada.cat/ o trucant al telèfon 93 289 06 30 (horari d’atenció telefònica: de 10h a 13h) 
  

Sol·licitud: 

• Omplir la sol·licitud amb totes les dades demanades i indicar per ordre de preferència els centres 
on es voldria escolaritzar a l’infant, fins un màxi m de 10 . 

• És molt important indicar a la sol·licitud el màxim de centres desitjables , per tal d’augmentar les 
possibilitats d’obtenir plaça en algun dels centres escollits. 

• Una única sol·licitud per alumne. Només se’n pot presentar una, a l’institut demanat en primer lloc. 
• Cal fer constar l'identificador de l’alumne del Registre d'alumnes  (RALC) Heu de sol·licitar 

aquest número al centre on està matriculat/da aquest curs el/la vostre/a fill/a o podeu consultar-lo al 
següent enllaç: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne 

• El camp de l'adreça de correu electrònic s'ha d’omplir per poder rebre el missatge amb el codi  de 
la sol·licitud de preinscripció. 

• Enviar al correu electrònic del centre (institutxxvolimpiada@xtec.cat ), el resguard de la sol·licitud 
amb la documentació acreditativa en el termini establert. 

Consuta de resultats: 

• El codi de la sol·licitud . Quan es pugui fer la consulta rebreu un missatge amb aquest codi a 
l'adreça electrònica que s'ha indicat a la sol·licitud (si no rebeu el missatge, mireu el correu brossa). 

• El número del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) del tutor o tutora que s'ha 
indicat a la sol·licitud com a referent per fer les consultes. 

• El codi de sol·licitud (i el número del DNI, NIE o passaport d’un dels tutors) són necessaris per 
consultar per Internet els resultats  de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop 
resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada). 

• En les dates indicades al calendari, els centres publiquen al web les diverses llistes d e 
resultats  que, d'acord amb la normativa de protecció de dades, estaran anonimitzades.  

• En aquest sentit, el codi de preinscripció tindrà el format PRE20-21XXXXX i els 3 darrers números 
del codi de la sol·licitud (exemple PRE20-21XXXXX323). Pel que fa al nom i cognoms, estarà 
format per les dues primeres inicials del nom, i les del primer i el segon cognom (exemple SuRoPo). 

• També es podran comprovar els resultats a la pàgina web del Consorci d’Educació de Barcelona: 
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio#/6 
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Informació dels criteris i del barem: 
 
Adscripció:  

Criteri específic (no cal presentar documentación acreditativa): 

Tenen preferència els/les alumnes que procedeixen de centres adscrits al centre sol·licitat, l’adscripció no 
dona punts: 

Centres de Primària adscrits a l’Institut XXV Olimp íada: 
 
08003491 Escola Bosc de Montjuïc 

    08002009 Escola Francesc Macià 
    08002071 Escola Gayarre 

08033523 Escola La Muntanyeta 
08001649 Escola Mossèn Jacint Verdaguer 
08041969 Escola Pau Vila 
08013411 Escola Poble-Sec 
08041970 Escola Tres Pins  

Criteris generals: 
 

- Tenir un germà/na escolaritzat a l’institut on es presenta la sol·licitud: 40 punts. (no cal presentar 
documentació acreditativa) 

- Domicili dintre de l’àrea d’influència: 30 punts ( es pot consultar a la pàgina del consorci d’educació 
de Barcelona). S’acredita amb el DNI de la persona tutora que signa la sol·licitud. 

- Domicili del lloc de treball: 20 punts  (S’ha d’acreditar amb un certificat del lloc de treball) 
 
      Són 30 punts per domicili o 20 punts per el lloc de  treball, no es poden al·legar els dos . 
 
- Percebre la renta mínima d’inserció: 10 punts (s’ha de presentar documentació que acredita que és 

beneficiari/ària de la renda mínima d’inserció) 
- Discapacitat de l’alumne/a o pares o germans o tutors legals: 10 punts s’ha de presentar certificat 

de disminució de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a legal o germà/na (grau de discapacitat igual o 
superior al 33%). 

-  
Criteris complementaris: 
 

- Família nombrosa o monoparental: 15 punts S’ha de presentar el carnet actualitzat, però, degut a 
l’estat d’alarma: Es prorroga automàticament la validesa per 1 any , de tots aquells títols de 
famílies nombroses/monoparentals que caduquin entre l'1 de novembre de 2019 i el 31 de maig de 
2020. Es prorroga automàticament la validesa per 6 mesos , de tots aquells títols de famílies 
nombroses/monoparentals que caduquin entre l'1 de juny de 2020 i el 31 d’octubre de 2020. 


