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Escola 
Cristiana, 
l’escola 
dels fi lls! 
S’acosta el moment de triar escola, de fer una elecció 
rellevant que convé prendre bo i coneixent un seguit d’e -
lements que permetin fer una elecció ben fonamenta-
da. Els fills passaran una colla d’anys a l’escola, anys 
decisius per créixer i fer-se grans i per formar-se com 
a persones, per adquirir els coneixements essencials 
i per construir la seva personalitat, per fer seus els va-
lors que, orientats a l’exercici del bé, els permetin de co -
mençar a trobar el sentit que volen donar a la pròpia 
vida.

Les Escoles Cristianes de Catalunya som una pro-
posta educativa, arrelada en una llarga tradició, que mi -
llorem cada dia i innovem per assolir un més gran i 
millor aprenentatge de l’alumnat, cercant la màxima 
personalització i adaptació a cada noi i noia.

Som un col·lectiu de centenars d’escoles obertes 
al multilingüisme que incorporem les noves tecnolo-
gies, que oferim potents eines d’aprenentatge. Som 
escoles que presentem un seguit de valors i actituds 
que neixen dels ensenyaments de Jesús, que oferim la 
possibilitat d’aprofundir d’acord amb els interessos i les 
opcions familiars i dels alumnes.

Des de la bona nova de Jesús, des del compromís, la 
qualitat i l’equitat, les diverses escoles cristianes ofe-
reixen accents diversos i propostes de serveis i activi-
tats complementàries diferents, d’acord amb el caràcter 
propi de cada institució titular.

Som més de 400 escoles arrelades a 124 municipis, 
compromeses amb l’educació de qualitat per a tothom. 
Escola Cristiana, l’escola dels fills!

Enric Puig Jofra 
Secretari general de la Fundació 

Escola Cristiana de Catalunya



Escola Cristiana de Catalunya

1.  ¿Es posible elegir el centro desea-
do?

Sí. Siempre que el centro elegido en pri-
mera opción tenga plazas suficientes, 
la Administración educativa nos asigna-
rá una plaza con independencia de la zo-
na donde vivamos o cualquier otra circuns -
tancia.

2.  ¿Cuáles son los criterios de admisión 
en caso de que un centro tenga más 
demanda que plazas escolares dis-
ponibles?

Se hace un baremo otorgando puntos en 
función de varios criterios. 
  Los criterios que más pesan en el bare -
mo son:
•  La presencia de hermanos matricula-

dos en el centro o padres o tutores le -
gales que trabajen.

•  La proximidad del domicilio del alum-
no al centro o, en su caso, la proximi-

1.  ¿Qué tipo de escuela queremos pa-
ra nuestros hijos?

La respuesta a esta cuestión parte de la 
estructura de valores de la familia, de su 
propia experiencia escolar, del tipo de 
educación que quieren para sus hijos, en-
tre otras cosas.

Escuela pública, concertada o privada. 
Escuela laica o escuela cristiana. Educa-
ción catalana o modelo de educación in-
ternacional, escuela grande o pequeña, 
proyecto educativo que cubra todas las 
etapas o no... son criterios que permitirán 
hacer una primera selección.

En la elección de escuela, hay aspec-
tos más conceptuales, como el proyecto 
pedagógico del centro, el proyecto lingüís -
tico, el uso y la incorporación de las tecno-
logías en el proceso pedagógico, la tutoría 
y la atención a la diversidad, la orientación; 
y otros aspectos como la participación de 
las familias en la escuela o la relación de és -
ta con su entorno. También entran en jue go 
aspectos prácticos como la proximidad de 
la escuela, la movilidad y accesibilidad al 
centro, las instalaciones, el servicio de come-
dor y las actividades extraescolares, etc.

dad del lugar de trabajo del padre, la 
madre, tutor, guardador o guardadora 
de hecho, o del alumno cuando sea 
mayor de edad. Las escuelas o las ad-
ministraciones informan de las áreas 
de proximidad que, para cada centro, 
otorgan la máxima puntuación. Pero 
se puede solicitar plaza fuera de es-
tas áreas de proximidad y conseguir-
la si el centro tiene vacantes.

  Cada solicitud obtiene una puntuación 
y se adjudican las plazas por orden de 
puntuación.

3.  ¿Dónde se pueden informar las fami-
lias? 

Cada curso, la Generalitat de Catalunya 
convoca el proceso de preinscripción y 
matrícula y establece los plazos, el ba-
remo y las circunstancias que deben te-
nerse presentes. 

2.  ¿Qué escuelas podemos tener en 
cuenta para elegir?

Tener acceso a la lista de centros del mu ni -
cipio, del barrio o de la comarca es impor -
tante para valorar las opciones. Se pue de 
acceder a directorios o espacios web donde 
buscar la oferta. La Escuela Cristiana cuen-
ta con uno: www.triaescolacristiana.cat

En caso de optar por escuela pública o 
concertada surgen una serie de preguntas 
vinculadas al proceso de preinscripción 
como la zona escolar, los baremos, etc. 
Antes el proceso de elección era eminen-
temente táctico y posibilista, pero debido 
al descenso demográfico el proceso de 
elección está dando más opciones a las 
familias, que pueden elegir entre un con-
junto más amplio de escuelas.

3.  ¿Cómo podemos conocer las escue-
las? 

Una primera aproximación es la visita a la 
web del centro, donde ya podemos iden-
tificar rasgos diferenciales de cada pro-
yecto educativo así como datos prácticos 
como las jornadas de puertas abiertas, 
solicitar entrevista... Las redes sociales, 

  Las escuelas informan ampliamente 
del proceso a seguir y de las circuns-
tancias particulares, de cómo ha ido el 
proceso de preinscripción y matrícula en 
los últimos cursos y qué previsiones tie-
nen para este año. 
  Con toda esta información, se puede 
formular libremente solicitud de plaza 
para el hijo/a.

4.  ¿Cómo se formaliza la elección de 
escuela? 

Todo el proceso de preinscripción y ma-
trícula se inicia con la solicitud de ad-
misión (solicitud de preinscripción) que 
hacen las familias y que presentan pre-
ferentemente en el centro escolar so-
licitado en primer lugar en el plazo que 
cada año establece la Administración 
educativa (habitualmente, a mediados 
de marzo). 
  La solicitud se formaliza mediante el 
formulario disponible en la web del De-
partament d’Ensenyament o en los cen-
tros educativos. En esta solicitud se 
pueden señalar las diversas escuelas 
escogidas por las familias indicando el 
orden de preferencia, en previsión de 
que alguna no tenga plazas suficientes 
y haya que establecer un procedimien-
to de admisión.

los blogs o la prensa pueden aportar in-
formación adicional que también puede 
resultar útil, habitualmente más vincula-
da a la actividad diaria del centro (salidas, 
proyectos, actuaciones...). Una actividad 
muy recomendable para conocer el perfil 
del alumnado y las familias de los centros 
es acudir a la hora de la salida de clase. En 
ese contexto podemos observar si los ni-
ños y las niñas salen felices, cómo son las 
familias, etc. Incluso, se puede preguntar a 
los padres y las madres cuál es su opinión 
sobre el centro. Las prescripciones de per-
sonas cercanas también juegan un papel 
importante en el proceso de elección.

La mayoría de escuelas organizan 
jornadas de puertas abiertas para dar 
a conocer, de una forma más experien-
cial, su propuesta educativa y su oferta 
de servicios. Es una oportunidad de ob-
tener información de primera mano de la 
escuela y de conocer a parte del equipo 
y captar su estilo. 

La entrevista personal es el elemento 
más importante en el proceso de elec-
ción. Es recomendable elaborar una lista 
de cuestiones de carácter práctico (ins-

tala ciones, servicios complementarios, 
información para la preinscripción), pero 
sobre todo recoger aquellos aspectos que 
vertebran la oferta de la escuela: el pro-
yecto pedagógico; el perfil del claustro; 
la tutoría; la exigencia académica; los idio-
mas; la orien tación psicopedagógica...

Es hora de elegir. Una vez recogida y 
analizada la información es el momento 
de elegir. De la elección acertada depen-
derá que los niños —y las familias— se 
encuentren a gusto, que adquieran los 
aprendizajes que serán la base de su for-
mación posterior, que se desarrollen co-
mo personas y como ciudadanos y que 
tengan una experiencia escolar plena. 

La Escuela Cristiana de Cataluña es es-
cuela concertada comprometida con el 
presente e ilusionada con el futuro de la 
educación de calidad y para todos. Una 
buena opción en la elección de escuela. 
En la web www.triaescolacristiana.cat las 
encontrará todas y, además, podrá con-
sultar consejos y recursos para la elec-
ción.

Elegir escuela, un derecho a ejercer

Elige escuela, un largo camino
Elegir escuela supone un largo camino, que las familias recorrerán las próximas semanas. Pero se trata 
de un proceso importante que hay que vivir con serenidad, sin angustias, y también con ilusión. Tenemos 
pues, de antemano, el trabajo de analizar una oferta que en nuestro país es espe-
cialmente rica pero también diversa.

En este camino, tenemos que conseguir responder a 3 preguntas:

La Declaración Universal de Derechos Humanos proclama el dere-
cho preferente de las familias a escoger el tipo de edu -
cación que habrá de darse a sus hijos e hijas, y así lo re -
conocen también la Constitución y la legislación vigente. Pero hay que 
responder a 4 preguntas:
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Escola Cristiana de Catalunya

1. És possible triar el centre desitjat? 
Sí. Sempre que el centre triat en primera 
opció tingui places suficients, l’Admi-
nistració educativa ens hi assignarà 
una plaça amb independència de la zo-
na on visquem o qualsevol altra circums-
tància.

2.  Quins són els criteris d’admissió en 
cas que un centre tingui més deman-
da que places escolars disponibles?

Es fa un barem atorgant punts en funció 
de diversos criteris. Els criteris que més 
pesen en el barem són:  
•  La presència de germans matriculats 

al centre o pares o tutors legals que 
hi treballin.

•  La proximitat del domicili de l’alumne 
al centre o, si és el cas, la proximitat del 
lloc de treball del pare, la mare, tutor o 
tutora, guardador o guardadora de fet, 
o de l’alumne quan sigui major d’edat. 

1.  Quin tipus d’escola volem per als 
nostres fills i filles? 

La resposta a aquesta qüestió parteix de 
l’estructura de valors de la família, de la 
seva pròpia experiència escolar i del tipus 
d’educació que volen per als seus fills, en-
tre altres coses.
  Escola pública, concertada o privada. 
Escola laica o escola cristiana. Educació 
catalana o model d’educació internacio-
nal, escola gran o petita, projecte educa-
tiu que cobreixi totes les etapes o no... 
són criteris que permeten fer una prime-
ra selecció.
  En la tria d’escola, hi ha aspectes més 
conceptuals, com el projecte pedagògic 
del centre, el projecte lingüístic, l’ús i la 
incorporació de les tecnologies en el pro-
cés pedagògic, la tutoria i l’atenció a la 
diversitat, l’orientació; o altres aspectes 
com la participació de les famílies en l’es-
cola o la relació d’aquesta amb el seu en-
torn. Però també hi entren en joc aspec-
tes pràctics, com la proximitat de l’esco la, 
la mobilitat i accessibilitat al centre, les ins-
tal·lacions, el servei de menjador i les ac-
tivitats extraescolars, etc.

Les escoles o les administracions in-
for men de les àrees de proximitat que, 
per a cada centre, atorguen la màxima 
puntuació. Però es pot sol·licitar plaça 
fora d’aquestes àrees de proximitat i 
aconseguir-ne si el centre té vacants.

  Cada sol·licitud obté una puntuació i 
les places s’adjudiquen per ordre de pun-
tuació.

3. On es poden informar les famílies?
Cada curs, la Generalitat de Catalunya 
convoca el procés de preinscripció i ma-
trícula i estableix els terminis, el barem i 
les circumstàncies que cal tenir presents.
  Les escoles informen àmpliament del 
procés que cal seguir i de les circums-
tàncies particulars, de com ha anat el 
procés de preinscripció i matrícula els 
darrers cursos i de quines previsions te-
nen per a enguany.

2.  Quines escoles podem tenir en comp-
te per triar? 

Tenir accés a la llista de centres del muni-
cipi, del barri o de la comarca és impor-
tant per valorar les opcions. Podeu acce-
dir a directoris o espais web on cercar l’o-
ferta. L’Escola Cristiana compta amb un: 
www.triaescolacristiana.cat
  En cas d’optar per escola pública o con-
certada sorgeixen un seguit de pregun-
tes vinculades al procés de preinscrip-
ció com la zona escolar, els barems, etc. 
Abans el procés de tria era eminentment 
tàctic i possibilista, però a causa de la 
baixada demogràfica, el procés de tria es-
tà donant més opcions a les famílies, 
que poden triar entre un conjunt més am-
pli d’escoles. 

3. Com podem conèixer les escoles? 
Una primera aproximació és la visita al web 
del centre, on ja podem identificar trets di-
ferencials de cada projecte educatiu, així 
com dades pràctiques com les jornades 
de portes obertes, sol·licitar entrevista...
  Les xarxes socials, els blogs o la prem-
sa poden aportar informació addicional 

  Amb tota aquesta informació, es pot 
formular lliurement la sol·licitud de plaça 
per al fill/a.

4. Com es formalitza l’elecció d’escola? 
Tot el procés de preinscripció i matrícu-
la s’inicia amb la sol·licitud d’admissió 
(sol·licitud de preinscripció) que fan les 
famílies i que presenten preferentment 
al centre escolar sol·licitat en primer 
lloc en el termini que cada any estableix 
l’Administració educativa (habitualment, 
a mitjan març).
  La sol·licitud es formalitza mitjançant 
el formulari disponible al web del Depar-
tament d’Ensenyament o als centres 
educatius. En aquesta sol·licitud es po-
den assenyalar les diverses escoles es-
collides per les famílies tot indicant l’or-
dre de preferència, en previsió que alguna 
no tingui places suficients i calgui esta-
blir un procediment d’admissió.

que també pot resultar útil, habitual-
ment més vinculada a l’activitat diària 
del centre (sortides, projectes, actua-
cions...).
  Una activitat molt recomanable per co-
nèixer el perfil de l’alumnat i les famílies 
dels centres és acostar-nos-hi a la porta 
a l’hora de la sortida d’escola. En aquell 
context podrem observar si els nens i 
les nenes surten feliços, com són les 
famílies, etc. Fins i tot es pot pregun-
tar als pares i les mares quina és la seva 
opinió sobre el centre. Les prescrip cions 
de persones properes també juguen 
un paper important en el procés d’elec-
ció.
  La majoria d’escoles organitzen jor-
nades de portes obertes per donar a 
conèixer, d’una forma més experien-
cial, la seva proposta educativa i la seva 
oferta de serveis. És una oportunitat d’ob-
tenir informació de primera mà de l’es-
cola i de conèixer part de l’equip i cop-
sar- ne l’estil. 
  L’entrevista personal és l’element 
més important en el procés de tria. És 
recomanable elaborar una llista de qües -

tions de caràcter pràctic (instal·lacions, 
serveis complementaris, informació per a 
la preinscripció), però sobretot recollir-hi 
aquells aspectes que vertebren l’oferta 
de l’escola: el projecte pedagògic; el per-
fil del claustre; la tutoria; l’exigència aca-
dèmica; els idiomes, l’orientació psico-
pedagògica...

És hora de triar. Un cop recollida i analit-
zada la informació és el moment de triar. 
De la tria encertada dependrà que els in-
fants —i les famílies— s’hi trobin a gust, 
que adquireixin els aprenentatges que 
seran la base de la seva formació poste-
rior, que es desenvolupin com a persones 
i com a ciutadans i que tinguin una expe-
riència escolar plena.

L’Escola Cristiana de Catalunya és es-
cola concertada compromesa amb el pre -
sent i il·lusionada amb el futur de l’edu-
cació de qualitat i per a tothom. Una bona 
opció en la tria d’escola. Al web www.tria -
escolacristiana.cat les trobareu totes i, a 
més, podreu consultar consells i recur sos 
per a la tria.

Triar escola, un dret a exercir

Tria escola, un llarg camí
Triar escola comporta fer un camí llarg, que les famílies recorreran les properes setmanes. Però es tracta 
d’un procés important que cal viure amb serenitat, sense angoixes, i també amb il·lusió. Tenim, doncs, 
per endavant la feina d’analitzar una oferta que en el nostre país és especialment ri -
ca però també diversa.
  En aquest camí, hem d’aconseguir respondre a 3 preguntes:

La Declaració Universal dels Drets Humans proclama el dret pre-
ferent de les famílies a escollir el tipus d’educació que 
s’haurà de donar als seus fills i filles, i així ho reconeixen 
també la Constitució espanyola i la legislació vigent. Cal, però, respon-
dre 4 preguntes:
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Ho trobareu tot a www.triaescolacris-
tiana.cat. Un espai online per cercar les 
escoles segons l’oferta educativa o la 
comarca, municipi o districte on són. 
Amb un  sol clic podeu demanar més in -
formació o, fins i tot, sol·licitar-hi una en-
trevista.
  Així mateix, hi trobareu informació 
sobre com començar el procés de tria; 
què fer per triar escola; com aprofitar les 
jornades de portes obertes; com valo -
rar un bon projecte educatiu, i molt més!

Voleu saber quines escoles 
cristianes hi ha a prop vostre? 
Quina oferta educativa tenen?
Quina és la seva adreça 
o el seu web?

Un món d’opcions a un clic!
Escola Cristiana de Catalunya
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  Un espai online en el qual podreu 
trobar la millor escola per als vostres 
fills.
  També podeu trobar informació a: 
https://www.facebook.com/triaesco-
lacristiana i a twitter.com/Escola-
Cristiana


