
 
   
 

 

 

 

 

CALENDARI DE PREINCRIPCIÓ I MATRÍCULA 

Curs 2022-2023 

 

Publicació de l’oferta inicial 4 de març de 2022 

Període de presentació de sol·licituds INFANTIL I PRIMÀRIA: del 7 al 21 de 

març de 2022 ambdós inclosos. 

 

ESO: del 9 al 21 de març de 2022 ambdós 

inclosos. 

 

La documentació es pot presentar  fins el 

23 de març de 2022 

Publicació de la llista de sol·licituds de 

preinscripció al centre amb puntuació 

provisional 

21 d’abril de 2022 

Termini de reclamació de la puntuació 

provisional 

Del 22 al 28 d’abril de 2022 utilitzant 

l’eina electrònica per adjuntar 

reclamacions. 

Publicació de la llista de sol·licituds de 

preinscripció al centre amb la puntuació 

un cop resoltes les reclamacions 

3 de maig de 2022 

Sorteig del número de desempat 9 de maig de 2022, a les 11:00h. als serveis 

centrals del Departament d’Educació (Via 

Augusta, 202, Barcelona) 

Publicació de la llista ordenada 11 de maig de 2022 

Període d’ampliació de peticions per a les 

sol·licituds de preinscripció sense 

assignació (assignació d’ofici) 

Del 27 de maig a l’1 de juny de 2022, 

ambdós inclosos 

Publicació de l’oferta final 9 de juny de 2022 

Publicació de les llistes d’alumnes 

admesos i, si escau, de la llista d’espera 

10 de juny de 2022 

Període de matrícula per als alumnes 

preinscrits amb plaça assignada al segon 

cicle d’educació infantil, a l’educació 

primària o  l’ESO 

Del 21 al 29 de juny de 2022 ambdós 

inclosos 

Publicació de la llista d’alumnes 

matriculats al centre procedents del procés 

de preinscripció i admissió 

30 de setembre de 2022 

 

Si cliqueu a https://educacio.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/20220224-web-

preinscripcio, trobareu tota la informació de com s’ha de fer la preincripció i tota la 

documentació que haureu d’ajuntar. 

C/ Germana Teresa Mira, 21-41 
43870 Amposta (Tarragona) 
Telf. 977700094   
Mail: e3000299@xtec.cat 
www.sagratcoramposta.es
  

Col·legi “SagratCor” 

Centre privat concertat per la 

Generalitat de Catalunya 

Carmelites Missioneres Teresianes 
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