
Catàleg de tràmits_ Àrea d’Educació 
Informació bàsica_ Escolarització en matrícula viva 

Escolarització a Sant Feliu de Guíxols 

Segon cicle d'educació infantil (P3, P4 i P5), primària (1PRI, 2PRI,  3PRI,  4PRI,  5PRI i 6PRI), i secundària 
obligatòria (1ESO, 2ESO, 3ESO i 4ESO) 
 
El sistema educatiu estableix l’obligatorietat de l’escolarització de tot l’alumnat dels 6 als 16 anys. 
L’escolarització obligatòria comprèn 2 etapes: educació primària -entre els 6 i els 12 anys- i educació 
secundària obligatòria (ESO) -entre els 12 i 16 anys. 
Dels 3 anys als 6, anar a l’escola no és obligatori però sí que és convenient per facilitar que els nens i 
nenes s’adaptin millor a la vida escolar. 
 
Sant Feliu de Guíxols compta amb una sola àrea d’escolarització (zona única) i no influeix viure en una 
zona o altra de la ciutat. 

 
Què és la preinscripció i la matrícula?  
• Per obtenir plaça en un centre finançat amb fons públics (públic o concertat) s’ha de fer el tràmit per 
sol·licitar-ne l’admissió -la preinscripció.  
• Posteriorment, un cop s’hagi assignat un centre al nen/a a escolaritzar, caldrà fer la matrícula per 
assegurar definitivament la plaça. 
 
Qui ha de fer la preinscripció?  
• Han de fer la preinscripció tots els alumnes en edat de ser escolaritzats al segon cicle d’educació 
infantil (P3, P4 i P5), a la primària (1PRI, 2PRI, 3PRI, 4PRI, 5PRI i 6PRI) i a la secundària obligatòria (1ESO, 
2ESO, 3ESO i 4ESO).  
 
Matrícula viva 
La preinscripció en període de matrícula viva és la preinscripció que es fa un cop ha començat el curs: 

1) L’han de fer els nens i nenes que han arribat a la ciutat un cop el curs escolar ja ha començat, i que 
encara no tenen cap centre educatiu assignat. 

2) Per a aquesta preinscripció és obligatori estar empadronat a la nostra ciutat*. 
3) Aquesta preinscripció s’ha de fer a l’Oficina Municipal d'Escolarització de l'Ajuntament. [Vegeu, més 

avall, la documentació necessària per a aquest tràmit: Documents matrícula viva]. 
4) Les famílies dels nens/es que sol·licitin plaça, per a un centre escolar públic, hauran de passar una 

entrevista, abans de rebre l’assignació a un centre. Quan formalitzin la preinscripció se’ls assignarà 
una data i una hora per a l’entrevista, i se’ls informarà de la data en què coneixeran l’assignació 
definitiva a un centre. 

5) Posteriorment, un cop es tingui l’assignació al centre educatiu, caldrà fer la matrícula directament 
en el centre assignat. 
 

La preinscripció en matrícula viva es pot fer durant tot el curs tan bon punt el nen o nena, i la seva 
família, s’acabin d’empadronar. És preveu un mínim de 4 dies i màxim de 15 per rebre l’assignació d’un 
centre escolar. Es recomana a les famílies que preveuen venir a viure a la nostra ciutat que es posin en 
contacte amb l'Oficina Municipal d'Escolarització per saber quina previsió d’assignacions hi haurà en el 
moment del tràmit. 

 

* En el cas de les famílies que han arribat a un dels a municipis limítrofs amb Sant Feliu de Guíxols, i que desitgin escolaritzar 

els seus fills a l’escola concertada: s’entén que cap d’aquests municipis disposa d’escola concertada i, per tant, només en 
aquest cas, s’acceptarà l’empadronament a un d’aquests municipis veïns, tot i que igualment hauran de complir els requisits 
de ser acabats d’arribar al municipi i que encara no tinguin cap centre educatiu assignat. 

 
 
 Documents matrícula viva 

1. Volant d’empadronament col·lectiu on hi consta el nen/a a escolaritzar amb els familiars amb qui 

conviu. [Aquest document el poden demanar en el moment d’empadronar-se a l’Oficina d’Informació i 

Atenció al Ciutadà (OIAC), o bé en el moment de la preinscripció a l’Oficina Municipal d’Escolarització 

(OME)]. 

2. DNI de la persona sol·licitant: pare, mare o tutor/a legal o del NIE, si es tracta d’estrangers, i del 

nen/a a escolaritzar si té més de 14 anys i ja té document d’identitat (Original). 
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3 i 4. Llibre de família: pàgina on hi consten els pares i pàgina on hi consta el nen/a a escolaritzar, o 

altres documents relatius a la filiació, com per exemple: el certificat de naixement (Original). 

5. Targeta sanitària del nen/a a escolaritzar (Original). 

6. Formulari de la preinscripció. [Es lliurarà a la mateixa Oficina Municipal d’Escolarització en el moment 

de formalitzar-la]. 

7. S’aconsella portar l’informe escolar o notes de l’últim curs i centre on ha estudiat el nen/a a 

escolaritzar [documentació necessària pels tràmits immediatament posteriors a la preinscripció]. 

8. S’aconsella preparar el carnet/certificat de vacunes [documentació necessària, per a l’escola, pels 

tràmits immediatament posteriors a la preinscripció]. 

 
Més informació 
Àrea d’Educació 
Oficina Municipal d’Escolarització (OME) 
Carrer  Pecher, 7-19 (Casa Palet) 
Horari d’atenció: de 10 a 13 h, de dilluns a divendres 
Tel. 972.82.08.10 o 972.32.70.00 Ext. 4901 
Adreça electrònica: educacio@guixols.cat 

 


