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PREINSCRIPCIÓ ESO CURS 2021/2022 
 
 
 

Període preinscripció BATXILLERAT: de l’11 al 17 de maig de 2021 
 

 
TOTA LA INFORMACIÓ REFERENT A LA PREINSCRIPCIÓ (INFORMACIÓ GENERAL, 
CALENDÀRI, BAREMACIÓ ...) LA PODREU TROBAR AL WEB:   preinscripcio.gencat.cat 
 
 
A partir d’aquest curs totes les sol·licituds són en format telemàtic, per tant NO HI HA LA 
POSSIBILITAT DE PRESENTAR-LES EN PAPER PRESENCIALMENT, ja que no caldrà lliurar 
cap documentació al centre educatiu. 
 
Hi hauran dos tipus de sol·licituds: 
 
- ELECTRÒNICA (cal identificació digital) 
- SUPORT INFORMÀTIC (sense identificació digital) 
 
PRESENTACIÓ DE SOL·LICIUDS FORA TERMINI 
 
Aquelles persones que pel motiu que sigui hagin de presentar la sol·licitud fora del termini 
establert, utilitzaran els mateixos models de sol·licitud (electrònica i suport informàtic).  
Això comportarà perdre tots els drets d’adscripció. 
 
 
Recomanacions: 
 
- En el cas que presenteu documentació que no es pugui validar (domicili al·legat lloc de treball), 
tenir-la escanejada en el mateix dispositiu on feu la sol·licitud. 
- El codi dels Centres on voleu fer la preinscripció ( el de l’Institut la Llauna és 08040527). 
- Número del RALC de l’alumne/a (a la capçalera de les notes o bé el podreu consultar en el 
mateix procés de sol·licitud). 
- Es convenient que feu constar a la llista de peticions més d’un centre. 
- Només es pot presentar la sol·licitud una vegada, ja que sinó és considerarà com a duplicada i 
perdreu tots els drets. 
- La nota mitjana de 1r. i 3r. d’ESO es recomanat que feu la consulta al Centre i així podreu 
comprovar que la verificació automàtica és la correcte. En el cas d’alumnes que hagin fet el 
primer de batxillerat a l’estranger la nota mitjana serà la que correspòn a la qualificació final de 
quart d’ESO. 
 
 
SI NECESSISTEU QUALSEVOL AJUT O CONSULTA, ENS PODEU ENVIAR UN CORREU A  
secretaria@lallauna.cat , en cap cas de forma presencial. 
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A CONTINUACIÓ US EXPLIQUEM COM PODEU FER LA PREINSCRIPCIÓ: 
 
 
SOL·LICITD ELECTRÒNICA ( recomanada) 
 
Aquest tipus de sol·licitud us dona l’opció de presentar la sol·licitud de forma telemàtica amb 
certificat (DNI electrònic, Cl@ve, idCat, etc...) 
 
Si no disposeu de cap certificat, podreu generar de forma fàcil idCat Mòbil. 
 
Com generar certificat icad Mòbil: 
Accediu a l’adreça https://idcatmobil.seu.cat (trobareu totes les instruccions pas a pas de com 
fer-ho).  
Aquest certificat l’hauran d’obtenir el pare/mare o tutors que facin la preinscripció. 
 
Un cop generat el certificat, ja podreu accedir a fer la preinscripció al web 
preinscripció.gencat.cat  apartat: 
 
2.- Presenta la sol·licitud de preinscripció i fes-ne el seguiment. 
 
Una vegada identificats amb iCat Mòbil, caldrà: 
 
1.- Entrar el número d’identificador de l’alumne (RALC), en el cas de no tenir-lo (el podreu trobar a 
la capçalera de les notes que us dona el centre) també podeu fer la cerca per obtenir-lo.  
Tots els alumnes escolartizats a Catalunya a partir del curs 2015/2016 el tenen. 
 
2.- Una vegada introduit el RALC de l’alumne, us recuperarà les dades personals i acadèmiques. 
 
3.- Haureu d’omplir el formulari: 
     - Dades acadèmiques 
     - Criteris de prioritat (germans al centre, proximitat de residència, discapacitat,                  
        Renda garantida de ciutadania, família nombrosa o monoparental). 
 
4.- Podreu adjuntar documents que s’al·leguin (domicili lloc de treball, etc) i  NO cal padró, 
discapacitat, família nombrosa o monoparental ja que es fa la validació automàtica amb totes les 
administracions implicades.    
                         
5.- Enviar la sol·licitud i us generarà un resguard provissional de preinscripció. 
 
6.- Es realitzarà l’intercanvi de dades (padró, discapacitat, FN o monoparental) per la validació 
automàtica. 
 
7.- Posteriorment us arribara un segon correu electrònic (en un marge de 24 hores) on s’enviarà 
adjunt el resguard definitiu on us indicaran la documentació que ha estat validada i la 
documentació que s’ha de presentar , també us informaran del procediment que heu de seguir 
per adjuntar els documents que no han estat validats a la sol·licitud. 
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SOL·LICITUD SUPORT INFORMÀTIC 
 
Amb aquest tipus de sol·licitud podreu fer l’enviament telemàtic  però haureu d’adjuntar la 
documentació requerida. 
L’hauran de fer les famílies que no puguin generar cap tipus d’identificació electrònica. 
 
Tot el procediment serà el mateix però amb la diferència que s’hauran d’adjuntar obligatòriament 
a la sol·licitud els següents documents, sinó no podreu enviar la sol·licitud: 
 
1.- Document identificatiu de la persona que prsenta la sol·licitud. 
2.- Llibre de família (pàgina on surten els pare i alumne/a) 
3.- Els altres criteris al·legats és comprovaran de forma automàtica 
 
 
Posteriorment podreu enviar la sol·licitud provissional i en el termini de 24h. rebreu el comprovant 
definitiu on podreu comprovar la documentació validada i la que està pendent de validació. 
 
 
Els alumnes que són nous al sistema educatiu de Catalunya i que no tenen identificador i 
presentin la sol·licitud en suport informàtic l’identificador del RALC, l’hauran de deixar en blanc. 
Sempre serà obligatòri els que han estat escolaritzats des del curs 2015/2016. 
 
 
 
 
Badalona, maig de 2021 
 
 
 
 
 
  


