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PAS A PAS EN LA PREINSCRIPCIÓ I FAQS 
 

 
 
Període: del 17 al 24 de març de 2021  
 
Enllaç al web del departament: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/inici/  
 
Si teniu dubtes o necessiteu aclariment, seguiu llegint aquest document.  
 
Novetats:  

● A partir d’aquest curs totes les sol·licituds són en format telemàtic, per tant,             
no hi ha la possibilitat de full de preinscripció en paper. 

● No cal lliurar cap documentació presencialment al centre educatiu que          
indiqueu en primera opció. 

● Hi ha dos tipus de sol·licitud:  
○ Electrònica: cal identificació digital 
○ Suport informàtic o telemàtica: sense identificació digital 

 

R PAS: decidir si la preinscripció la feu electrònica (amb certificat           
digital com Cl@ve, idCat, DNI electrònic...) o telemàtica (sense         
certificat digital). 
 

N PAS: preparar tota la documentació necessària (vegeu        
document “documentació necessària preinscripció 21/22”). Fer una       
fotografia o escanejar-ho i guardar-ho en el mateix dispositiu des          
d’on fareu la preinscripció.  
 
 
 
Si teniu dubtes de com fer la preinscripció, i no disposeu de certificat digital , podeu                
trucar al telèfon de l’Institut (671759529) i demanar cita prèvia per a que us ajudem               
a fer el tràmit. També podeu demanar citar prèvia clicant al següent enllaç.  
  

CODI DE CENTRE INSTITUT MARTA ESTRADA: 08074801 
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FAQS  
 
★ No tinc certificat digital per fer la sol·licitud electrònica,         

però me’l vull fer. Com ho faig? 
Si no es disposa de cap certificat, us en podeu generar un de             
forma fàcil, l’idCat Mòbil. 
Cal complir els requisits següents:  
• Ser major de 16 anys  
• Disposar de DNI/NIE/Passaport/Doc identificador d’un país de la UE o           
targeta de residència comunitària 
• Disposar d’adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil a efectes            
d’identificació i contacte  
• Targeta sanitària per la teva identificació  
 
Accediu a l’adreça https://idcatmobil.seu.cat/ i trobareu les instruccions pas a          
pas de com fer-ho. 
Per utilitzar l’idCAT Mòbil només cal introduir el número de document           
d’identitat i el número de telèfon mòbil en el web on calgui identificar-se             
electrònicament per fer un tràmit. Tot seguit es rep un missatge al telèfon,             
que conté una clau d’accés per introduir-la en el web. En aquest cas, al tràmit               
de sol·licitud de preinscripció. Una vegada identificats, caldrà entrar el          
número d’identificació de l’alumne/a a RALC que us proporcionarà l’escola on           
està matriculat per poder recuperar les seves dades personals i          
acadèmiques, omplir les preferències i enviar la sol·licitud. En la majoria de            
casos no caldrà fer res més ni adjuntar cap tipus de documentació, donat que              
s’haurà fet l’intercanvi de validació de les vostres dades amb totes les            
administracions implicades.  
 

★ No tinc certificat digital. No puc entregar la documentació a l’institut en            
paper? 
Aquest any el tràmit de preinscripció no permet la possibilitat de full de             
preinscripció en paper. Si no es disposa de certificat digital, es pot fer la              
preinscripció en suport digital a l’enllaç de la nostra web.  
 

★ Si tinc dubtes omplint la sol·licitud, on em puc adreçar?  
Podeu posar-vos en contacte telefònic amb l’Institut Marta Estrada         
(671759529) i us ajudarem a complimentar el procés. Podem donar-vos hora           
perquè vingueu (amb cita prèvia) trucant o bé al següent enllaç:  
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★ Puc presentar dues sol·licituds a dos centres diferents per uns mateixos           

estudis?  
No, en cap cas. S’ha de presentar una sola sol·licitud i indicar-hi per ordre de               
preferència els diferents centres als que us interessa inscriure la vostra filla o             
fill.  
 

★ Com puc saber els criteris pels barems i la seva puntuació?  
Trobareu tota la informació sobre criteris, calendari i la resta d’informació           
respecte el procés de preinscripció a la pàgina web         
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici 
o bé al document que us hem preparat: “barems i criteris de preinscripció”.  
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