
 

INFORMACIÓ I CALENDARI ADMISSIÓ 
INFANTIL, PRIMÀRIA I ESO 

CURS 2022/2023 

 

 
 
MOLT IMPORTANT: Tal com dicta la Conselleria d’Educació i Formació Professional, la 
tramitació de les sol·licituds serà preferentment per via telemàtica. En el cas de no poder 
fer-ho d’aquesta manera, s’ha de sol·licitar cita prèvia a secretaria. 
 
Per poder iniciar la sol·licitud hi ha diversos procediments. Els podeu consultar al següent 
enllaç https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/important_sol_licitud_online/ 
 
CALENDARI I EXPLICACIÓ DE COM I ON S’HA DE FER CADA PROCÉS 
 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 09/05/2022-20/05/2022 

A LA PÀGINA WEB  
https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici/ 

 

Només s’han d’entregar en paper a l’escola les 
sol·licituds realitzades “anònimament” (sense usuari 
Cl@ve, GestIB o certificat digital) o les que s’ha 
d’adjuntar documentació que no pugui ser consultada 
telemàticament (en aquest cas, en el moment de gravar 
la sol·licitud i imprimir, especifica que s’ha d’entregar 
signada i amb la documentació). 

PUNTUACIÓ PROVISIONAL 07/06/2022 

A LA PÀGINA WEB escolaritzacio.caib.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Només s’especificarà la puntuació, no si està admès o 
no (aquesta informació la posarà a les llistes definitives) 
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RECLAMACIONS 08/06/2022-10/06/2022 
A LA PÀGINA WEB 
https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/sollic
ituds-4534/ 

LLISTES DEFINITIVES 22/06/2022 

A LA PÀGINA WEB 
https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici/  

(Seguir les indicacions de l’apartat “Puntuació 
provisional”). 

 

S’especificarà la puntuació, i si està admès (Reservat) o 
no admès (No reservat): 

-En el cas de “Reservat”: mirar l’apartat “Matriculació” 
d’aquest document. 

-En el cas de “No reservat”:  

 Si a la sol·licitud es varen posar centres de 2a, 3a 
i/o 4t opció, mirar si posa “Reservat” a algun d’ells i 
fer la matrícula a aquest centre. 

 Si no es varen posar centre de 2ones opcions, una 
persona del departament d’escolarització de la 
Conselleria d’Educació se posarà en contacte amb 
vosaltres, via telefònica, el dia i l’hora que 
s’especifica.  

MATRICULACIÓ 23/06/2022-28/06/2022 

AL COL·LEGI SANTA MARIA PRESENCIALMENT 

Heu de sol·licitar dues cites prèvies a la nostra pàgina 
web https://www.colsantamaria.org/ dins aquest període: 

1. Per recollir la carpeta amb la documentació. 
 

2. Per entregar la carpeta amb la documentació 
emplenada i signada. 

 

 

 

 

 
 
 
 
PER RESOLDRE DUBTES REFERENTS A L’ADMISSIÓ I/O MATRÍCULA: 

ALBA GAYÁ (Cap d’Administració i Secretaria): admin@colsantamaria.org 

 
 


