
PREGUNTES FREQÜENTS 
 

● Quins són els terminis per la preinscripció a l’ESO? 
 

La previsió del termini de presentació de sol·licituds és del 17 al 24 de març del 2021 
 

● Com puc fer la preinscripció? 
 
A la pàgina web del centre trobareu un enllaç per a poder formalitzar la preinscripció. 
 
 

● Quin serà el mecanisme per presentar la preinscripció? 
 
Hi ha dos tipus de sol·licitud: 
 

1. Sol·licitud electrònica: Per a poder fer aquesta sol·licitud s’ha de fer           
mitjançant un IdCat mòbil, certificat digital, dni electrònic, T-Cat, cl@ve, etc… 

2. Sol·licitud en suport informàtic: Per aquelles famílies que no puguin disposar           
d’un identificador digital 

 
● Quines diferències hi ha entre les dues opcions de presentació de           

preinscripció: 
 

Sol·licitud electrònica(identificació digital): 
 

Es recuperen les dades de l’alumne/a amb el número RALC 
No cal adjuntar documentació 
Validació automàtica 

 
Sol·licitud en suport informàtic (no identificació digital): 
 

No es recuperen les dades de l’alumne/a 
Cal adjuntar la documentació d’identificació, cas contrari, la sol·licitud no es 
podrà enviar. 

 
● Necessito un ordinador per a presentar la preinscripció? 

 
No, no cal es podrà fer des de qualsevol dispositiu; mòbil, tauleta electrònica etc..              
amb wifi. 
 

● Necessito tenir un correu electrònic? 
 

Si, cal tenir un correu electrònic per a poder fer els tràmits de presentació de               
sol·licituds. 
 

● Important per a fer la sol·licitud de preinscripció? 
 
Saber el número RALC de l’alumne/a  
 
El codi de centre de l’institut és: 08045859 
 
 



● Que és el número RALC: 
 
És el número d’identificació que té assignat cada alumne/a, l’escola on està            
matriculat/da us el proporcionarà i així poder recuperar les seves dades personals i             
acadèmiques en el moment de formalitzar la preinscripció.  
 
En el cas de no poder contactat amb l’escola o centre, podeu obtenir-ho en aquesta               
adreça: 
 
http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne 
 

 
● Quina documentació s’ha de presentar? 

 
Amb sol·licitud electrònica: No caldrà, en la majoria dels casos, adjuntar cap            
tipus de documentació ja que es fa un intercanvi de validació (consulta            
interadministrativa) de les vostres dades. En el moment que rebeu el           
resguard conforme s’ha presentat la preinscripció es comunicarà la         
necessitat de presentació d’algun document si no ha estat possible la           
validació. 
 
Amb sol·licitud en suport informàtic caldrà adjuntar escanejada o fotografiada          
la documentació d’identificació i filiació (DNI, llibre de família, etc..) juntament           
amb el que al·legueu a efectes de barems. Important en aquest cas, si no              
s’adjunta la documentació no es podrà enviar la sol·licitud.  

 
IMPORTANT: Comproveu el resguard de presentació de la sol·licitud, ja que           
s’indicarà si és necessari presentar algun tipus de documentació. 

 
Es recomanable tenir escanejada o fotografiada la documentació en el dispositiu on            
es farà la preinscripció (DNI/NIE, llibre familia, TIS etc.. ) per si l’heu d’adjuntar. 
 
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/informat/prepara-documentacio/ 
 

● Com puc obtenir un identificador digital?  
 
En el cas de no disposar de cap identificador digital, l’IdCat Mòbil s’obté de forma               
ràpida i fàcil: 
 
L’adreça és:    https://idcatmobil.seu.cat/ 
 
Cal complir els requisits següents: 
 

- Ser major de 16 anys 
- Disposar de DNI/NIE/Passaport/doc. identificador d’un pais 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  
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● És un alumne/a no escolaritzat/da a Catalunya, puc presentar la preinscripció? 
 
Si, es pot fer tant via sol·licitud electrònica com en suport informàtic, en aquest cas               
però sempre caldrà adjuntar la documentació sobre la filiació. 
 
En aquest cas el camp número RALC s’ha de deixar en blanc. 
 

● Puc presentar dues sol·licituds a dos centres diferents per un mateix estudi? 
 
No, en cap cas. S’ha de presentar una sol·licitud i indicar-hi per ordre de preferència               
els diferents centres als que us interessa inscriure el/la vostre/a fill/a. 
 

● M’he equivocat en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, puc 
modificar-la? 
 
Si, però només es poden fer modificacions a la sol·licitud durant el període de              
presentació de sol·licituds. 
 
Es poden fer modificacions de peticions i criteris, tant a les sol·licituds en suport              
informàtic com electròniques. 
 

● Quin són els criteris d’assignació de plaça? 
 
Trobareu tota la informació sobre els criteris en aquest enllaç: 
 
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/informat/criteris-assignacio/ 
 

● Es pot anar al centre per a poder fer la preinscripció, ja que no tinc ordinador, 
mòbil o tablet…., puc demanar cita previa?  

 
Si, indicarem un enllaç a la pàgina web on es podrà demanar cita previa. 

 
● Si tinc dubtes en el moment d’omplir la sol·licitud on em puc adreçar? 

 
Us podeu posar en contacte telefònic amb el centre en l’horari de secretaria: 8 a               
14:30h. (936880864) 
 

● Puc tenir plaça si vinc d’una escola no adscrita?  
 
Si, tot i tenir present que tenen prioritat els alumnes que venen de centres adscrits 
 

● Hi ha alguna pàgina web de la generalitat on puc trobar informació sobre el 
procés de preinscripció: 
 

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