
Benvolgudes famílies: 
 
El Departament d’Educació ha establert que el període de presentació de 
sol·licituds de preinscripció als estudis obligatoris, ESO, en el nostre cas, 
sigui entre el 13 i el 22 de maig, ambdós inclosos. 
 
Davant la situació  actual, el departament ha establert que la presentació de la 
sol·licitud de preinscripció sigui de manera telemàtica. Per dur-la a terme 
cal accedir amb un ordinador, telèfon o tauleta a:  
 

preinscripció.gencat.cat 
 
i seguir les instruccions que en ella s’indiquen (en les següents pàgines del 
document podeu trobar un resum d’aquestes). 
 
El resguard de la preinscripció i la documentació adjunta (tal com 
s’explicita a la part final del document), s’ha d’enviar al correu habilitat pel 
centre per aquest procés: 

preinsESO@illobregat.cat 
 
El centre contestarà el vostre correu per justificar la recepció de la 
documentació i informar-vos de qualsevol incidència que hi pugui haver en ella. 
 
El mateix correu el podreu utilitzar per a fer qualsevol consulta sobre el 
procediment. 
 
 
 
De manera excepcional i per casos molt justificats, les famílies podran 
entregar la documentació de manera presencial en el centre escollit en 
primera opció. Aquesta opció només serà possible entre el 19 i el 22 de 
maig demanant Cita Prèvia utilitzant l’eina corporativa que podreu trobar a  
preinscripció.gencat.cat 
 
Amb aquesta eina podreu sol·licitar dia i hora per demanar l’atenció 
presencial que només tindrà lloc entre els dies 19 i 22 de maig. L’horari de 
atenció al públic serà entre les 9:00 h i les 13:30 h. 
 
L’atenció telefònica al número 93 8370650 per sol·licitar Cita Prèvia i/o 
fer consultes  estarà disponible a partir del dia 19 de maig a partir de les 9:00 h 
amb el mateix horari que s’ha esmentat abans: de 9:00 h a 13:30 h.  
 
No s’atendrà cap família que no hagi sol·licitat cita de manera prèvia 
(en la pàgina final d’aquest document trobareu més informació sobre aquesta 
opció de Cita Prèvia) 
 

Per més informació aneu a:  illobregat.cat 
 



Instruccions per al formulari en suport informàtic: (extretes de 
preinscripció.gencat.cat)  
 
Un cop heu accedit al formulari ... 
 

1. Per canviar de pantalla cal utilitzar exclusivament els botons "següent" i 
"anterior" de l'aplicació i no els del navegador. 

2. La sol·licitud només es considera presentada quan, després d'omplir tot 
el formulari, s'executa l'opció "enviament" des de l'última pantalla i s’obté 
el resguard de la sol·licitud i aquest s’envia, juntament amb la 
documentació acreditativa escanejada o fotografiada, per correu 
electrònic a l’adreça electrònica oficial del centre demanat en primera 
opció. 

3. El centre respondrà al correu justificant la recepció de la sol·licitud per a 
què el sol·licitant en tingui constància  i notificant les possibles 
incidències que hi puguin haver. 
 

És obligatori especificar l'adreça electrònica per poder rebre el missatge 
amb el codi de la sol·licitud de preinscripció 
 
En emplenar la sol·licitud amb suport informàtic trobareu un espai que cal 
omplir amb l'identificador de l'alumne o alumna. Els nens que es preinscriuen 
a P3 o que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no en tenen; 
per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de 
qualsevol titularitat és una dada obligatòria que han de facilitar els centres 
on estan escolaritzats o també es pot consultar l'identificador de l'alumne a 
través del web del Departament d'Educació. 

En casos excepcionals i durant el període de preinscripció, el pare, mare o tutor 
de l'alumne o alumna pot sol·licitar aquest identificador per correu electrònic a 
la bústia electrònica oficial dels serveis territorials del Departament 
(st_ccentral.educacio@gencat.cat), enviant el DNI o document equivalent 
escanejat o fotografiat.  
 
També cal marcar en la sol·licitud el tutor o tutora que consultarà per 
Internet els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un 
cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada). Es pot accedir 
a aquestes consultes amb el codi de sol·licitud i el número del DNI, NIE o 
passaport del tutor o tutora que s'ha especificat que farà la consulta. 

 
  



Documentació a trametre per correu electrònic. (extret de 
preinscripció.gencat.cat)  
 

Una vegada enviades telemàticament les dades s'obté el resguard de la 
sol·licitud. Aquest resguard s'ha d’enviar per correu electrònic a la bústia 
electrònica del centre  demanat en primera opció.   

preinsESO@illobregat.cat 
1. Juntament amb el resguard de la sol·licitud de preinscripció cal 

presentar, en tots els casos, una còpia de la documentació escanejada 
o fotografiada següent: 

o El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si 
l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució 
d'acolliment en família o institució, del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies. 

o El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o 
guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de 
la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es 
tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país 
d'origen. 

o El DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser 
menor de 14 anys. 

De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels 
alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document 
d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació 
alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o 
la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per 
escrit de la decisió adoptada. 

2. Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d'un o 
més criteris de prioritat han de presentar la documentació 
escanejada o fotografiada que els acredita. 

 
 
  



Cita Prèvia:   
 
Respecte a la Cita prèvia i atenent a les directrius del Departament de Salut, us 
fem les següents recomanacions: 
 

• Al centre ha de venir, preferiblement, una sola persona 
• Heu de portar si pot ser,  la documentació ja escanejada o fotocopiada i 

la sol·licitud emplenada des de casa. Aquesta sol·licitud la trobareu a: 
• preinscripció.gencat.cat 
• Heu de dur també la documentació original per a poder fer les pertinents 

comprovacions.  
• En cas de que no podeu fotocopiar la documentació, heu de dur la 

original per a poder fotocopiar al centre. 
• Es recomanable que porteu el vostre propi bolígraf així com mascareta i 

guants. 
• No han d’acudir al centre les persones de grups  d'especial vulnerabilitat 

o en  període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest 
cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i 
la documentació. 

 
La documentació que cal adjuntar a la sol·licitud és la que consta en la pàgina 
anterior. 


