
PREINSCRIPCIONS ESO 

2021/22

INS LA SERRETA

Període preinscripció: 

DEL 17 AL 24 DE MARÇ

https://agora.xtec.cat/iesserreta/


ASPECTES IMPORTANTS: 

-La preinscripció començarà el dia 17 de març fins el 24 de març.

-Es farà TOTALMENT DE FORMA TELEMÀTICA.

-No es podrà aportar res en paper i en cas que calgui aportar alguna 

documentació , sempre serà digitalitzada i adjuntada a la sol·licitud 

electrònica. 

-Des de l’institut us acompanyarem en qualsevol dificultat tècnica que es pugui 

presentar. 



COM ES FA LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ?

La sol·licitud es farà de forma telemàtica. Podeu accedir a través d’aquest 

enllaç:

PREINSCRIPCIÓ

Caldrà seguir els tres passos que a continuació detallem:

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


PAS 1

-Cal tenir una identificació digital, es a dir, idCAT mòbil o certificat digital del 

pare , mare o tutor/a legal que farà la sol·licitud de preinscripció. Si encara no 

en disposeu, us podeu donar d’alta a l’idCAT mòbil, només us cal el DNI, 

NIE, la targeta sanitària , un ordinador o un mòbil.

Tutorial per obtenir l’idCAT Mòbil.

Doneu-vos d’alta a l’idCAT mobil clicant aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=qqiw3Jv9lHE
https://idcatmobil.seu.cat/


PAS 2

Cal tenir a mà el número identificador de l’alumne, anomenat IDALU o RALC, 

el trobareu als butlletins de notes de 6è del vostre fill o filla. 

També el podeu obtenir clicant aquí. 

Heu d’anar a “Per internet” i després clicar “Ves-hi”

http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne?moda=1


PAS 3

És imprescindible que tingueu un correu electrònic familiar, es a dir, del pare, 

de la mare o tutor/a legal.

Amb la identificació digital i l’IDALU, ja podeu accedir a la Sol·licitud de 

preinscripció electrònica.  

La pròpia sol·licitud anirà comprovant les dades indicades i les validarà, no cal 

adjuntar documentació. Només en els casos que no es pugui validar els 

criteris al·legats, caldrà adjuntar escanejada o fotografiada la 

documentació acreditativa a la sol·licitud de preinscripció. 



EXCEPCIONS

En el cas que no sigui possible la preinscripció electrònica, perquè el vostre 

fill/filla no hagi estat escolaritzat a Catalunya o alguna altra raó, heu d’anar a:

“Sol·licitud en suport informàtic”

En aquest cas caldrà:

-Deixar en blanc el camp de l’identificador de l’alumne. 

- Enviar el resguard de la sol·licitud i, la documentació acreditativa 

corresponent, al centre a8053182@xtec.cat un cop feta la sol.licitud 

d’inscripció,  dins del termini establert. Adjuntar escanejada o fotografiada la 

documentació acreditativa (DNI per les dues cares del pare o mare que 

presenta la sol·licitud i el llibre de família).

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/inici/
mailto:a8053182@xtec.cat


EN CAS DE NECESSITAR AJUDA

Podeu fer arribar els vostres dubtes o suggeriments al correu electrònic: 

laserretasecretaria@gmail.com o bé al telèfon de l’institut: 936996363 de 9h 

a 13h de dilluns a divendres , dimarts i dijous també de 15h a 18h.

En cas de necessitar ajuda presencial, caldrà reservar cita prèvia al telèfon 

936996363 i portar: DNI/ NIE, targeta sanitària del pare o de la mare, un 

mòbil del pare o de la mare i llibre de família. 

mailto:laserretasecretaria@gmail.com


INFORMACIONS I RECOMANACIONS

-No es pot presentar dues sol·licituds a dos centres diferents per uns mateixos 

estudis.

-La persona sol·licitant SEMPRE és l’alumne, tot i que us identifiqueu amb el 

certificat digital  els progenitors o tutors. 

-Es recomanable tenir escanejada o fotografiada la documentació en el mateix 

dispositiu des d’on es farà la sol·licitud.

-El codi del nostre centre és 08053182, el necessitareu per indicar a quin centre 

voleu prescriure-us.

-Tingueu en compte el calendari establert per evitar lliurar la sol·licitud fora de 

termini. 

-La matrícula es presentarà del 14 al 18 de juny. Us donarem indicacions tan bon 

punt s’apropi la data. 



MÉS INFORMACIÓ

Podeu trobar més informació sobre el procés d’inscripció aquí: 

-Sol·licitud d’inscripció

-Seguiment de la teva sol·licitud

-Consulta la teva plaça

-Altres dubtes

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/preinscriute/sollicitud/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/preinscriute/seguiment-sollicitud/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/preinscriute/consulta/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/preinscriute/dubtes/

