
PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ 2021/2022 (pendent publicació 
resolució) 

Les dates previstes per a la presentació de sol·licituds del procés de 
preinscripció per al curs escolar 2021-2022, per a Educació Infantil de segon 
cicle i educació primària són: 

del 15 al 24 de març de 2021. 

Degut a la situació de pandèmia que ens afecta, la presentació de les 
sol·licituds es farà preferentment de manera telemàtica. L’aplicació no està 
encara disponible. 

Per a qualsevol incidència o dubte rebreu suport per part de l’escola. Ens 
podeu trucar al telèfon 972874787 i us atendrem. 

Si escolliu la nostra escola per escolaritzar els vostres fills i filles, a la sol·licitud 
us demanarà el codi del centre, que en el nostre cas és el 08063931 

Informació pàgina del Departament:  Departament d’Educació – informació 

  

CONTACTE 

Si necessiteu més informació o teniu qualsevol dubte podeu contactar amb 
l’escola a traves de: 

o      Correu electrònic:  a8063931@xtec.cat 

o      Telèfons:    972874787 - 634801841 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/


INFORMACIÓ GENERAL PREINSCRIPCIÓ 2021-2022 

 

Calendari 

Oferta de places del centre curs 
2021-2022 11 de març de 2021 

Presentació de sol·licituds Del 15 al 24 de març de 2021 

Presentació de documentació Fins al 26 de març de 2021 

Llista barem provisional 19 d’abril 

Presentació de reclamacions Del 20 al 26 d’abril 

Llista barem reclamacions resoltes 30 d’abril 

Sorteig de desempat 5 de maig 

Llista ordenada definitiva 7 de maig 

Ampliació de peticions de 
preinscripció per a alumnes sense 
plaça assignada a cap centre 

Del 26 al 28 de maig 

Oferta final de places 4 de juny 

Llista d’admesos i llista d’espera 7 de juny 

Matriculació Del 14 al 18 de juny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Procediment per a tramitar la sol·licitud 
 
A partir d’aquest curs totes les sol·licituds són en format telemàtic, per tant, no hi 
ha la possibilitat de full de preinscripció en paper. 

No cal lliurar cap documentació presencialment al centre. 

Hi ha dos tipus de sol·licitud: 

 Sol·licitud electrònica: cal identificació digital  

 Sol·licitud en suport informàtic: sense identificació digital 
 

Sol·licitud electrònica: 

Cal certificat digital, com DNI electrònic, Cl@ve, idCat, etc. Si no es disposa de cap 
certificat us en podeu generar un de forma fàcil, l’idCat Mòbil, us expliquem com: 

    Cal complir els requisits següents: 
 

 Ser major de 16 anys 

 Disposar de DNI/NIE/Passaport/Doc identificador d’un país de la UE o targeta 
de residència comunitària. 

 Disposar d’adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil a efectes 
d’identificació i contacte, 

 Targeta sanitària per la teva identificació. 
 
 

   Accediu a l’adreça https://idcatmobil.seu.cat/  i trobareu les instruccions pas a pas. 
 
   Per utilitzar l’idCat Mòbil només cal introduir el número de document d’identitat i el           

número de telèfon mòbil en el web on calgui identificar-se electrònicament per fer un 
tràmit. Tot seguit es rep un missatge al telèfon que conté una clau per introduir-la en el 
web. 

 
  Una vegada identificats, caldrà entrar el número d’identificació de l’alumne/a a RALC que 

us proporcionarà l’escola on està matriculat per poder recuperar les seves dades 
personals i acadèmiques (excepte per P3 o alumnes nouvinguts a Catalunya, que 
encara no disposen d’aquest número), omplir les preferències, adjuntar la documentació 
que sigui necessària i enviar la sol·licitud. En molts casos, donat que s’haurà fet 
l’intercanvi de validació de dades amb totes les administracions implicades no caldrà 
adjuntar cap documentació. 

 

Sol·licitud en suport informàtic: 

S’haurà d’omplir el formulari i adjuntar escanejada o fotografiada la documentació 
d’identificació i filiació (DNI, llibre de família, etc), juntament amb la que al·legueu a 
efectes de barems. 

Es recomana tenir fotografiada o escanejada la documentació necessària al mateix 
dispositiu des d’on es farà el tràmit. 

 

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar al telèfon de l’escola: 972874787 

 

https://idcatmobil.seu.cat/

