
 

 

 

 

 

 

Calendari de preinscripció / matriculació: ESO 2021-2022 

Jornada de portes obertes virtual 

 

11 de març – 19:00 h 

 

Publicació de l'oferta 11 de març 

Presentació de sol·licituds 

Presentació de documentació fins al 26 de març 
del 17 al 24 de març 

Publicació de llistes amb el barem provisional 19 d’abril 

Presentació de reclamacions del 20 al 26 d’abril 

Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions 30 d’abril 

 
Sorteig del número per al desempat 

5 de maig, a les 11h. 

Serveis Centrals Departament d’Educació 

 Via Augusta, 202 - Barcelona 

Publicació de llistes ordenades definitives 7 de maig 

 

Ampliació de peticions (per als sol·licitants que necessiten assignació d'ofici) 

Accés online per als sol·licitants 
26 al 28 de maig 

Publicar oferta definitiva 4 de juny 

Publicació de les llistes d’alumnat admès i de la llista d’espera 7 de juny 

 

Matriculació pels preinscrits amb plaça assignada a 1r d'ESO del 14 al 18 de juny 

Matriculació pels preinscrits amb plaça assignada a 2n, 3r i 4t d'ESO del 28 de juny al 2 de juliol 

Publicació de les llistes d'alumnes matriculats procedents de preinscripció i nova admissió 30 de setembre 

 

NOVETATS: 
 A partir d’aquest curs totes les sol·licituds són en només format telemàtic, per tant, no hi ha la 

possibilitat de full de preinscripció en paper.

 No cal lliurar cap documentació presencialment al centre educatiu que indiqueu en primera opció.

 Hi ha dos tipus de sol·licitud:

o Electrònica: cal identificació digital. 

o Suport informàtic: sense identificació digital. 

 
1. SOL·LICITUD ELECTRÒNICA: Mitjançant certificat digital (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 de com fer-ho. 



 

 

 

 

 
 

 

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 d’accés per introduir-la en el web. En aquest cas, al tràmit de sol·licitud 

de preinscripció. 
 

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, omplir les referències 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. 

 

2. SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC: Caldrà identificar l’alumne/a amb el seu núm. d’Identificació 

d’alumne i omplir el formulari, a l’enviar-ho es farà l’intercanvi de dades amb les administracions 

implicades 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 i que no s’hagi pogut validar. 

 

CRITERIS DE PRIORITAT: 
 

En l'educació secundària obligatòria i el batxillerat, les persones que cursin simultàniament aquests 
ensenyaments i els professionals de música o de dansa, segueixin programes esportius d'alt rendiment o siguin 
esportistes d'alt nivell, tindran prioritat en l'admissió als centres amb horari adaptat. 

 

L’alumne prové d’un centre i ensenyament adscrit: 
 

08038260-Escola Joan Maragall                  08062641-Escola L’Olivera                   08026026-Escola Pins del Vallès  

 
Simultaneïtat d'estudis: 
Simultaneïtat d'ensenyaments artístics de música o dansa i l'educació secundària obligatòria. Certificat d’estar 
cursant o en disposició de cursar els estudis de Grau Professionals el curs 2021-2022. El certificat ha d’indicar 
el curs que s’està cursant i, en el cas de no cursar el grau professional, que s’ha fet la preinscripció a la prova 
d’accés als ensenyaments de grau professional al curs 2021-2022. En el moment de formalitzar la matrícula, 
l'alumne ha d'acreditar amb un certificat emès per... 
 

 Música: Conservatoris i centres professionals de música: Centre Autoritzat d’Ensenyaments Artístics Professionals (La Lira

Ampostina d’Amposta 43012873), Trèmolo Formació Musical de Barcelona 08074781, L’Energia-Centre autoritzat 

d’ensenyaments artístics professionals de Música Palafrugell 17010384, Centre Autoritzat de Música (E l Musical de 

Cerdanyola del Vallès 08060769), l’Intèrpret de Lleida 25009927, Centre Professional de Música (CEM de Terrassa  

08074513), Liceu 08057311, Conservatori de Música de Badalona 08038363, de Cervera 25008662, de Figueres 

17010487, de Granollers 08063576, de Lleida 25006011, de Manresa 08038594, de Reus 43010131, de Sabadell 

08038466, de Tarragona 43006277, de Terrassa 08038478, de Tortosa 43010128, de Vic 08061245, de Vilanova i la Geltrú 

08069359, de Vila-seca 43006289, dels Pirineus 08074896, Isaac Albéniz de Girona 17004773, Mestre Joan Just i Bertran 

d’Igualada 08042561, Conservatori Municipal de Música de Barcelona 08038387, de Sant Cugat del Vallès 08066747, Centres 

superiors de música a Barcelona: Escola Superior de Música de Catalunya 08053561, Centre autoritzat d’ensenyaments 

artístics superiors de música Liceu 08038405, Centre autoritzat d’ensenyaments artístics superiors de  música Taller de 

Músics 08070532, Centre autoritzat d’ensenyaments artístics superiors de música Jam Session 08074367. 

 Dansa: Centre Autoritzat d’Ensenyaments Professionals de Dansa Àrtemis de Tarragona 43009448, Escola 

d’Ensenyament Secundari i Artístic-Conservatori Professional de Dansa (EESA/CPD) de l’Institut del Teatre de la Diputació de 

Barcelona 08059342, IEA Oriol Martorell 08053571.

 



 

 

 

 

 
 
 
 
Alumnat que segueix programes esportius d'alt rendiment: 

1. Amb un certificat del Consell Català de l'Esport que especifiqui que formen part del pla de tecnificació del 

programa ARC (alt rendiment català), per als esportistes que es troben en l'etapa de tecnificació esportiva. 

2. Amb un certificat del Consell Català de l'Esport que ratifiqui el certificat del Consell Superior d'Esport, per als 

esportistes d'alt rendiment segons el Reial decret 971/2007. 

3. Amb la relació d'esportistes d'alt nivell publicada al DOGC o BOE per als esportistes d'alt nivell. 

 
PREGUNTES FREQÜENTS: 

 Puc presentar dues sol·licituds a dos centres diferents per uns mateixos estudis?

No, en cap cas. S’ha de presentar una sola sol·licitud i indicar-hi per ordre de preferència els diferents centres 

als que us interessa inscriure la vostra filla o fill. 

 Si tinc dubtes omplint la sol·licitud on em puc adreçar?

Podeu posar-vos en contacte telefònic amb el centre que escolliu inscriure el vostre fill o filla en primera opció, en 

horari d’oficina, i us ajudaran a complimentar el procés. 

 Com puc saber els criteris pels barems i la seva puntuació?

Trobareu tota la informació sobre criteris, calendari i la resta d’informació respecte el procés de preinscripció al web: 

 

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

 

INFORMACIONS: 

 Tenir fotografiada o escanejada la documentació en el mateix dispositiu des d’on es fa la sol·licitud.

 El codi de centre del nostre centre és 08046670, el necessitareu per indicar a quin centre voleu preinscriure-us.

 Demaneu al vostre centre actual el Núm. d’Identificació de l’alumne a RALC per poder lligar la sol·licitud al seu 

expedient acadèmic i personal.

 Cenyiu-vos al calendari establert, lliurar la sol·licitud o la documentació fora de termini us fa perdre tots els drets 

d’adscripció amb el risc que això comporta de quedar-se sense plaça al centre.

 Persona sol·licitant: la persona sol·licitant sempre és l’alumne, malgrat s’identifiquin amb un certificat digital 

d’algun dels progenitors o tutores.

 

Preparació de documentació:  

 

Consulta l'identificador de l'alumne/a: 

 

Vull identificar-me digitalment: 

 

Més informació 

https://www.insangeleta.org/ 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/informat/prepara-documentacio/
http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/
https://www.insangeleta.org/

