PREINSCRIPCIONS ESO 2021/2022
Període: del 17 (a partir de les 9:00h) al 24 de març de 2021( ambdós inclosos)
Sol·licitud: per tal de formalitzar la sol·licitud cal que entreu a:
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/preinscriute/sollicitud/
(Video explicatiu de com omplir-la: https://youtu.be/OuhbC06EQSs)
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:
o Electrònica: cal identificació digital. ( PREFERIBLE).
o Suport informàtic: sense identificació digital ( Només en cas que no ens puguem identificar
digitalment)
Què em cal per omplir la sol·licitud?
SOL·LICITUD ELECTRÒNICA: Abans d’omplir el formulari de preinscripció caldrà que ens identifiquem
digitalment mitjançant un d’aquests mecanismes: certificat digital, DNI electrònic, Cl@ve, idCat, etc.
Si no es disposa de cap certificat, us en podeu generar un de forma fàcil, l’idCat Mòbil, us expliquem
com a:
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/
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
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.
Pots consultar els criteris de puntuació i assignació de plaça a:
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/informat/criteris-assignacio/
Pots fer el seguiment de la teva sol·licitud a :
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/preinscriute/seguiment-sollicitud/
Per a més informació podeu consultar el web del Departament d’Ensenyament
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/ o contactar amb nosaltres via mail a diana.gonzalez@edn.cat
(secretària acadèmica) o per via telefònica al 938390100.

