
 
TUTORIAL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ ESCOLA AMETLLERS 

 

Aquest tutorial s'ha dissenyat seguint les indicacions del web  

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inicia amb l'objectiu de facilitar el procés de 

preinscripció. Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar al 938765167 o 

escriure a escolametllers@xtec.cat i us informarem. 

 

Per portar a terme la preinscripció es poden seguir dues vies: 

 

a) AMB CERTIFICAT ELECTRÒNIC 

b) SENSE CERTIFICAT ELECTRÒNIC 

 

Pas 1: Mira el següent vídeo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7Jz8gYBFCFM 

 

AMB CERTIFICAT ELECTRÒNIC 

 

Pas 2: Activa l'IdCat per fer preinscripció electrònica 

 

Recomanem fer sol·licitud electrònica via IdCat. Si no disposes de IdCat pots activar-lo ara 

a: https://idcatmobil.seu.cat/ 

 

Si vols també et pots informar millor què i com funciona l'IdCat: 

 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-

mobil/#bloc2 

 

 

Pas 3: Sol·licituds de preinscripció per a infantil i/o per primària (amb IDECAT): 

 

a) Omple la sol·licitud de preinscripció per a infantil, clica a l'enllaç: 

(formulari operatiu a partir de dilluns 15 de març) 

 

http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483-obligatoris?moda=1 

 

b) Omple la sol·licitud de preinscripció per a primària, clica a l'enllaç: 

(formulari operatiu a partir de dilluns 15 de març) 

 

http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483-obligatoris?moda=2 
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SENSE CERTIFICAT ELECTRÒNIC 

 

Pas 4: Sol·licituds de preinscripció per a infantil i/o per primària (Sense IDECAT): 

 

Si no tens IdCat i no en vols tenir també pots fer la preinscripció amb suport informàtic 

mitjançant l'enllaç que a continuació trobareu depenent si és per infantil i/o per primària. 

 

a) Omple la sol·licitud de preinscripció per a infantil, clica a l'enllaç: 

(formulari operatiu a partir de dilluns 15 de març) 

 

http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483-obligatoris?moda=1 

 

b) Omple la sol·licitud de preinscripció per a primària, clica a l'enllaç: 

(formulari operatiu a partir de dilluns 15 de març) 

 

http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483-obligatoris?moda=2 

 

 

Si ho necessites pots trucar al centre, demana cita prèvia i t’ajudem a omplir-lo. 

 

TELF: 938765167 

 

 

Pas 5: Què he d'adjuntar a la sol·licitud electrònica abans d'enviar? 

 

a) Fotos o imatges escanejades del llibre de família 

b) Foto de DNI o passaport que concordi amb la persona que està fent la sol·licitud 

c) Imatges dels documents que permetin acreditar l'obtenció de la puntuació específica. 

Atenció, en alguns criteris no cal adjuntar res perquè internament ja es valida (el 

vídeo ho explica perfectament). 

 

Pas 6: Resguard de la sol·licitud 

Una vegada enviada la sol·licitud rebreu un resguard al vostre correu electrònic.  

 

Pas 7: Revisió de la sol·licitud 

Mentre estiguem en termini de presentar sol·licituds de preinscripció podràs afegir o no 

documentació. 

 

Altres preguntes que et poden interessar: 

 

Com digitalitzar un document? 

 https://www.youtube.com/watch?v=0l6JyatO37E 
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