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PREINSCRIPCIÓ 2021/22 
 

(del 17 al 24 de març de 2021) 
 
A partir d’aquest curs les sol·licituds són en format telemàtic, per tant, NO es pot presentar la 
preinscripció ni la documentació en paper. 
 

Per fer la preinscripció necessiteu el número d’identificació de l’alumne/a RALC (ho facilita 
l’escola de procedència). 
 

Hi ha dos tipus de sol·licitud: 
 

1.  SOL·LICITUD ELECTRÒNICA 
 

✓ És l’opció més còmode, no s’ha d’adjuntar documentació. 
✓ Es recuperen i es validen les dades  automàticament. 
✓ Es requereix una d’aquestes certificacions digitals: 

 
- IdCAT mòbil (opció més ràpida i fàcil)  
 

Us expliquem com aconseguir-ho: 
- L’ha de fer el pare, mare o tutor/a legal. 
- 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. 
- Targeta sanitària per la vostre identificació. 

 
Accediu a l’adreça https://idcatmobil.seu.cat/ i trobareu les instruccions pas a pas. Crea 
el teu IdCAT Mòbil.  
 

Accedeix al web de preinscripció i selecciona l’opció en suport electrònic. Demanarà el 
codi d’identificació electrònic (utilitza l’idCAT Mòbil introduint el número de document 
d’identitat i el número de telèfon mòbil, tot seguit es rep un missatge al telèfon, que 
conté una clau d’accés per introduir-la en el web de la preinscripció). 
 

Una vegada identificats, caldrà entrar el número d’identificació de l’alumne/a RALC que 
us proporcionarà l’escola on està matriculat per poder recuperar les seves dades 
personals i acadèmiques, omplir les preferències i enviar la sol·licitud. En la majoria de 
casos no caldrà fer res més ni adjuntar cap tipus de documentació, donat que s’haurà fet 
l’intercanvi de validació de les vostres dades amb totes les administracions implicades. 
Si tot és correcte, rebreu al correu electrònic indicat a la sol·licitud el resguard de 
preinscripció. 

 
- Certificat digital 
- DNI electrònic 
- Cl@ve 
 
 

https://idcatmobil.seu.cat/


 

 
 

2.  SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC 
 

✓ Per persones sense RALC (alumnat de nova incorporació). 
✓ Per famílies sense cap sistema d'identificació electrònica. 
✓ S’ha d’adjuntar documentació digitalitzada. 

 
Accedeix a la web de preinscripció i selecciona l’opció suport informàtic. Caldrà identificar 
l’alumne/a, omplir el formulari i adjuntar la documentació d’identificació i filiació escanejada o 
fotografiada (DNI, llibre de família, etc) juntament amb la que al·legueu a efectes de barems i 
que no s’hagi pogut validar. Enviar la sol·licitud telemàticament. 
Si tot és correcte, rebreu al correu electrònic indicat a la sol·licitud el resguard de preinscripció. 
 
 
 

INFORMACIONS I RECOMANACIONS 
 

✓ Important: s’ha de presentar una sola sol·licitud i indicar-hi per ordre de preferència 
els diferents centres als que us interessa inscriure al vostre/a fill/a. No es poden fer 
duplicitats. 
 

✓ Centres adscrits: MOSSÈN CINTO, M. MONTESSORI, CA N’ALZAMORA, 25 DE 
SETEMBRE i ESCOLA DEL BOSC. 

 

✓ Criteris de puntuació: 
 

 

CRITERIS GENERALS PUNTS 
Germans al centre o pare, mare o tutor/a que treballa al centre 40 

Domicili familiar (del pare, mare o tutor/a): 
- Dins de la zona d’influència 
- Fora de la zona d’influència 

 
30 
10 

Domicili laboral (del pare, mare o tutor/a) 20 

Renda anual de la unitat familiar 10 

Discapacitat (pare, mare, alumne/a o germans) igual o superior al 33% 10 

CRITERIS COMPLEMENTARIS PUNTS 
Família nombrosa i monoparental 15 

 
✓ Per qualsevol dubte podeu trucar per telèfon al nostre centre o adreceu-vos al vostre 

centre de procedència o l’Oficina Municipal d’Escolarització de Rubí (OME). 
 

✓ Podeu consultar més informació i accedir a la sol·licitud de preinscripció:  
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/inici/ 
  
 
 

 
    

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

