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PREINSCRIPCIÓ 2021/2022 
(per a l’alumnat de nou ingrés al centre) 

 
 

DATES DE LES PREINSCRIPCIONS 2021 (gencat): 

 Educació secundària obligatòria: del 17 al 24 de març de 2021 

 Batxillerat i cicles de grau mitjà de FP: de l’11 al 17 de maig de 2021 

 Cicles de grau superior de FP: del 25 al 31 de maig de 2021 

Tota la informació la teniu en el següent enllaç: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/ 

NOVETATS MOLT IMPORTANTS: 

 No hi ha imprès en paper. 

 La sol·licitud i la introducció de dades correspon ÚNICAMENT A LES FAMÍLIES. 

 La sol·licitud només es podrà fer amb una de les dues opcions: 

(a) Preinscripció electrònica: T-CAT, DNIe, el sistema Cl@ave, l’IdCAT mòbil) 

- Exemple de com fer IdCAT mòbil: 

o Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=asYX8GLFpJs 

o Més informació: 

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/alt/aeppe/identificaciodigital/idcat_mobil 

- La preinscripció electrònica permet fer-ho tot sense necessitat de presentar cap 
documentació. 

(b) Preinscripció amb suport informàtic (ordinador, tablet o mòbil) 

- Amb aquesta opció cal tenir tota la documentació escanejada en el mateix 
dispositiu des d’on tramiteu la sol·licitud perquè en la mateixa sol·licitud informàtica 
haureu d'adjuntar tota la documentació. 

- Us enviem de nou a la pàgina de preinscripció de l'ESO on disposeu de tota la 
informació per escrit, en veu i fins i tot, vídeos. 

- Us recomanem que abans d'omplir la sol·licitud de preinscripció, prepareu  la 
documentació necessària:  

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/informat/prepara-documentacio/ 

 Us perdeu amb tant de text? Mireu el vídeo o escolteu els podcasts. En teniu un per 
cada dubte possible:  

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/ajuda/pindoles-multimedia/ 

 Només teniu algun dubte? Disposeu de preguntes freqüents: 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/ajuda/dubtes-temes/ 
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ALTRES ASPECTES IMPORTANTS 

 La baremació o punts ha canviat en alguns apartats. Si teniu dubtes consulteu l’enllaç: 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/informat/criteris-assignacio/ 

 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.  


