
 
 

Calendari de preinscripció 2022-2023i 

Segon cicle d'educació infantil educació primària i educació 
secundària obligatòria 

 

Tasques a realitzar pels centres docents 

Fases de la preinscripció Aplicació Dates 

Gestió de l'oferta (reserva per a alumnes del 
centre) 

GEDAC Del 24 al 28 de febrer 

Publicació de l'oferta inicial GEDAC 4 de març 
Presentació i/o modificació de sol·licituds 2n 
cicle Educació Infantil i Primària 

GEDAC Del 7 al 21 de març 

Presentació i/o modificació de sol·licituds ESO GEDAC Del 9 al 21 de març 
Presentació de documentació 2n cicle  
Educació Infantil i Primària i ESO 

 22 i 23 de març 

Gestió de sol·licituds (per sortir a les llistes 
amb la puntuació provisional) 

GEDAC Del 24 de març al 19 d’abril 

Publicació de la llista de sol·licituds amb la 
puntuació provisional. 

GEDAC 21 d’abril 

Presentació de reclamacions a la llista amb la 
puntuació provisional 

GEDAC Del 22 al 28 d’abril 

Gestió de reclamacions GEDAC Del 22 al 29 d’abril 

Publicació de la llista amb la puntuació, 
resoltes les reclamacions 

GEDAC 3 de maig 

Sorteig GEDAC 9 de maig 

Publicació de la llista ordenada GEDAC 11 de maig 

Últim dia per revisar la reserva de places a 
l'aplicació (per part de la inspecció a petició del 
centre) 

GEDAC 11 de maig 

Ampliació de peticions –per aquells que 
necessiten assignació d’ofici i no s’han 
assignat per petició original- (famílies) 

GEDAC Del 27 de maig a l’1 de juny 

Publicació de l’oferta final GEDAC 9 de juny 

Publicació de la llista d’admesos i la llista 
d’espera 

GEDAC 10 de juny 

 

Període de matriculació de l’Educació Infantil, 
Primària i ESO 

RALC / Esfer@ Del 21 al 29 de juny 

Finalització de la matrícula de l’Educació 
Infantil i Primària 

RALC Del 30 de juny al 6 de juliol 

Finalització de la matrícula de l’ESO RALC Del 4 al 8 de juliol 

Llistes d’alumnes matriculats procedents de 
preinscripció i nova admissió 

GEDAC 30 de setembre 

Gestió de la llista d’espera (Educació Infantil i 
Primària) 

GEDAC Del 30 de juny al 2 de 
setembre 

Gestió de la llista d’espera de l’ESO GEDAC Del 11 de juliol al 2 de 
setembre 

 



 
 
Del 28 de març al 28 d’abril, les famílies podran presentar sol·licituds fora de termini, la 
qual cosa es marcarà automàticament als efectes de l’aplicació de la prioritat en 
l’assignació. 
 
Qualsevol modificació d’aquest calendari s’informarà a través del Portal de centres i de 
les eines de gestió 
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Qualsevol modificació d’aquest calendari s’informarà a través del Portal de centres i de les 
eines de gestió. 
 


