
GUIA PER A L’ESCOLARITZACIÓ A SALT

Ajuntament de Salt
Àrea d’Educació
Oficina Municipal d’Escolarització

Informació del procediment d’escolarització d’infants

És un procés que consta de:

1. Preinscripció: a començaments de primavera s’inicia el termini 
per triar escola o institut. Heu de decidir el centre on desitgeu 
que s’escolaritzi l’estudiant. Un cop escollits els centres que voleu, 
omplireu una única sol·licitud de preinscripció on anotareu el nom 
dels centres per ordre de preferència. 

Cal que les famílies presenteu la sol·licitud de preinscripció al 
centre escolar en el qual desitgeu inscriure els infants en primera 
instància o a l’Oficina Municipal d’Escolarització. 

2. Barem de prioritat d’admissió: després de la preinscripció, les 
escoles saben quantes sol·licituds tenen i estan en condicions 
d’informar de la plaça que es dona a cada alumne/a. Generalment 
cada centre rep més sol·licituds que places disponibles. Per això, 
la sol·licitud es barema segons els criteris de prioritat i s’assigna 
una puntuació. Els punts s’obtenen per:
• Estar empadronat al municipi
• Lloc de treball al municipi
• Família amb un membre amb disminució reconeguda

• Existència de germans al mateix centre
• Etc.
En tots els casos s’haurà d’adjuntar el document acreditatiu 
que s’al·legui. En el cas que les sol·licituds tinguin la mateixa 
baremació, aquestes s’ordenaran segons el número de desempat 
que facilitarà el Departament d’Ensenyament mitjançant un sorteig 
públic per a tot Catalunya.

3. Matriculació: és el moment de formalitzar la matrícula al centre 
assignat. S’ha de fer en uns dies concrets i es fixen oficialment. Si 
no s’ha formalitzat la matrícula dins el termini establert, es perd la 
plaça en aquell centre.

Podeu obtenir més informació:
• Als centres escolars del municipi de Salt.
• A l’Oficina Municipal d’Escolarització de l’Ajuntament de Salt: 
 Plaça LLuís Companys, 1. Tel. 972 24 91 91. 
 Planta baixa: Àrea d’Educació.
• Al web de l’Ajuntament de Salt: www.viladesalt.cat
• Al web del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: 
   www.gencat.cat/preinscripcio

El període de preinscripció s’inicia a principis de primavera. Hi trobareu tota la informació actualitzada en el  web: http://www.gencat.cat/preinscripcio/



8 orientacions per triar escola

Triar escola és una decisió important que implica tenir presents, 

no només les vostres necessitats i les dels vostres fills i filles, sinó 

també les vostres preferències davant de l’oferta existent.

Caldrà que us informeu bé per poder prendre una bona decisió! 

Basat en la guia d’orientació per triar escola elaborada per la Fundació Jaume Bofill. 
Adaptat per l’Ajuntament de Salt amb aportacions de la Plataforma SalT’Educa.

• En la nostra societat tot canvia molt de pressa: els prejudicis 
socials que podien tenir una base de certesa fa uns anys és molt 
possible que no tinguin cap fonament avui.

• Sovint a les famílies us preocupa que a l’escola hi hagi molts 
alumnes d’un perfil sociocultural diferent al vostre, però el més 
important és conèixer la capacitat de l’escola per atendre les 
necessitats de cada infant.

3. Mirant els espais web de les escoles i la GUIA DE CENTRES I RECURSOS 
SOCIOEDUCATIUS DE SALT

• Mireu-vos la pàgina web de totes les escoles.
• Mireu-vos la guia de centres i recursos socioeducatius que 
ofereix l’Ajuntament  de Salt en el seu espai web i també en format 
paper.

4. Visitant les escoles
• Aneu a conèixer l’escola del vostre barri i deixeu-vos sorprendre!
• La majoria d’escoles ofereixen uns dies i horaris de jornades de 
portes obertes. L’Ajuntament de Salt publicarà en el seu espai web 
aquesta informació i també  la podreu obtenir en format paper.
• Abans d’anar-hi, penseu què voleu saber i porteu-ho anotat!

Com tenir informació?

1. Parlant i escoltant el parer de les altres persones

• Parleu amb altres pares i mares que ja tenen fills escolaritzats.
• Parleu amb el professorat.
• Parleu amb les AMPA/AFA de les escoles.

2. Deixant de banda els vostres prejudicis

• Tots tenim creences basades en tòpics, que guien les nostres 
decisions. Ser-ne conscient és el primer pas per decidir més 
lliurement. Per tant, no feu cas dels rumors que hi pugui haver 
d’alguns centres de la vila.

Com prendre la decisió?

5. Compareu la informació amb els vostres criteris

• Per concretar els vostres criteris, us heu de preguntar quins 
aspectes considereu importants i per què.
• Feu una llista dels vostres criteris i endreceu-los per ordre 
de prioritat. Podeu pensar en l’estil educatiu i la metodologia, 
la proposta dels valors educatius, l’atenció individualitzada, les 
necessitats educatives, la proximitat de la llar, el projecte educatiu 
de centre, l’existència de quotes, els serveis extres...

6. La vostra opció i la de les altres famílies
• Com a pare o mare teniu la responsabilitat i el dret d’escollir el 
tipus d’escolaritat que voleu per al vostre fill o filla.
• Heu de ser conscients que cada escola té un nombre màxim de 
places autoritzades, que és un límit que cal mantenir per garantir 
la qualitat educativa.
• Per prendre la vostra decisió, doncs, heu de posar en una 
balança les vostres preferències i les possibilitats d’entrar als  
centres educatius als quals heu optat.

7. Preneu-vos temps i, finalment, escolliu les vostres opcions

• Preneu-vos temps per escollir escola per al vostre fill o filla.
• L’escola ideal per a la vostra criatura no existeix (ni per a vosaltres 
ni per a ningú). Una escola és un centre on el vostre infant serà 
educat dins d’un grup, que comptarà amb uns professionals que 
l’educaran diferent de com vosaltres ho feu ara i de com ho fareu 
en el futur.
• Durant els anys d’escolarització del vostre fill/a és important que 
tingueu un paper actiu i participatiu a l’escola i fins i tot que feu 
propostes de millora.

8. Per què triar les escoles de Salt?

• Perquè és el poble on viviu i d’aquesta manera arreleu els vostres 
fills a Salt.
• Perquè l’ensenyament és de qualitat.
• Perquè els projectes de centre són consolidats.
• Perquè les escoles són properes i el factor de cohesió social 
afavoreix la igualtat d’oportunitats i integra la diversitat.
• Perquè Salt disposa d’una bona xarxa d’escoles que poden donar 
resposta a les necessitats educatives dels vostres fills.
• Perquè hi ha un servei fora d’horari lectiu de qualitat.
• Perquè contribuïu així a construir una societat inclusiva i 

cohesionada: el Salt del futur.
• Perquè Salt és una vila acollidora i saber-se moure en el 
pluralisme i en la diversitat a l’aula dona eines i recursos als 
vostres fills.
• Perquè tenim un Pla educatiu de municipi que marca les línies 
estratègiques de la política educativa municipal.
• Perquè tenim un Pla d’acció educatiu municipal que recull 
les accions, els serveis i els recursos que es realitzaran en els 
propers dos anys.

I després de la tria, compartireu l’educació del vostre fill o filla 
amb els docents de l’escola; per tant, comença un procés de 
CONFIANÇA!


