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1. Quin és el codi del centre? 

El codi de l’Institut Torre Roja és 08031228 

2. Què és l’Identificador de l’alumne/a del RALC i on el puc trobar? 
 
L'identificador de l'alumne és el número d'inscripció al Registre d'alumnes de Catalunya 
(RALC), que s'assigna (de manera única) a un alumne quan fa la primera matrícula en centres 
educatius públics i privats d'ensenyaments reglats no universitaris que desenvolupen. 
 
Aquest número es pot consultar en qualsevol butlletí de notes, o historial acadèmic, o el algun 
document oficial del centre educatiu que estudia l’alumne/a, o on va estudiar, que hi consti. 
També ho pot consultar al centre actual de l’alumne/a. 
Si no disposeu de cap document, es pot consultar online tal i com s’explica en la web del 
Departament:  http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne 
 

3. Com saber si el meu centre és un centre adscrit? 

Si l’alumne ve d’una d’aquestes escoles: Àngela Roca o Martí i Pol, heu de marcar  Sí 

Si no va a alguna d’aquestes dues escoles, llavors heu de marcar No 

4. El meu fill/filla cursa ensenyaments  professionals de música i dansa o programes d’alt 
rendiment esportiu? 
Aquesta casella s’ha de marcar si es compleix algun dels casos següents: 

 Els alumnes que cursen o opten per cursar ensenyaments professionals de música o 
de dansa en un centre autoritzat per cursar ensenyaments professionals (els podeu 
consultar en la web 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/documentacio/)  

 Els alumnes que segueixen programes esportius d'alt rendiment (inclosos els 
esportistes integrats en la tecnificació esportiva i els esportistes d'alt nivell o alt 
rendiment). Aquesta condició s'acredita amb un dels documents següents: 
- 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. 
- 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. 
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- Relació d'esportistes d'alt nivell publicada al DOGC o BOE per als esportistes d'alt 
nivell. 

 
 

5. Si no em coincideix l’adreça del DNI amb la que hi visc actualment què he de fer? 

Haurà de demanar un certificat de convivència a l’ajuntament i enviar-lo amb la documentació 
adjunta de la preinscripció. 

(Telèfon de l'ajuntament de Viladecans 936 35 18 00) 

 

 

 


