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PREINSCRIPCIÓ 2021 – 2022 

Del 15 al 24 de març (Infantil i Primària)
Del 17 al 24 de març (ESO)  

 

Novetats 

• La sol·licitud s’ha de presentar en format telemàtic, mitjançant el formulari electrònic 
disponible al web del Departament d’Educació, a partir del 15 de març o del 17 de març.

• No s’ha de lliurar cap documentació, en paper, al centre educatiu.  

• Si fos necessari, es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard 
corresponent, on consta la data i número de registre d’entrada que es rep a l’adreça 
electrònica indicada a la sol·licitud 

 

Per fer la sol·licitud 

• Hi ha dos tipus de sol·licitud: 

o Electrònica: Mitjançant certificat digital, com DNI electrònic, Cl@ve, idCat, etc. 
Si no es disposa de cap certificat, en poden generar un de forma fàcil, l’idCat 
Mòbil, accedint a l’adreça https://idcatmobil.seu.cat/  

▪ Si s’indica l’IDALU (núm. d’Identificació d’alumne), no cal adjuntar cap 
documentació identificativa. 

▪ Si l’alumne no té IDALU, perquè comença p3 o perquè no ha estat 
escolaritzat a Catalunya des del curs 2015-2016, cal adjuntar el llibre de 
família o altres documents relatius a la filiació 

 

o Suport informàtic: sense identificació digital 

▪ Cal identificar l’alumne amb el seu IDALU 

▪ Si l’alumne no té IDALU, perquè comença p3 o perquè no ha estat 
escolaritzat a Catalunya des del curs 2015-2016, cal adjuntar el llibre de 
família o altres documents relatius a la filiació 

▪ Cal adjuntar,  escanejada o fotografiada: 

• El DNI, el NIE, el passaport o el document d’identitat d’un país 
membre de la Unió Europea de la persona sol·licitant 
(progenitors o tutor/a o guardador/a de fet)  

• El DNI o el NIE de l’alumne, en cas que en tingui  

• El llibre de família o altres documents relatius a la filiació 

• La documentació amb la que al·leguin a efectes de barems   
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o Una vegada enviada la sol·licitud, en qualsevol dels dos formats, i durant el 
termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als 
criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si 
cal. En aquest cas, les dades que es validen són les de la darrera modificació. 
Igualment, durant el període de presentació de documentació es pot adjuntar 
la documentació acreditativa que es consideri. 

 

Obtenció de l’identificador de l’alumne - IDALU 

• En cas de p3 o alumnes nous en el sistema educatiu català, no en tenen. 

• Els pares, mares, tutors legals podeu consultar l’IDALU al web del Departament 
d’Educació. Un dels dos tutors s’ha d’identificar mitjançant el servei d’identificació idCat 
Mòbil (o altres certificats digitals) 

• L’IDALU també es pot demanar al centre on està actualment l’alumne 

 

En aquest enllaç trobareu tota la informació de la preinscripció, és convenient llegir-la abans 

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

Us recomanem que mireu aquests vídeos que també us ajudarà a preparar-vos per fer la 
sol·licitud 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-3-6/ajuda/pindoles-multimedia/  
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/primaria/ajuda/pindoles-multimedia/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/ajuda/pindoles-multimedia/  
Recordeu 

• En cas de necessitar ajuda, no ho dubteu, contacteu per telèfon trucant a la 
secretaria del centre Tel. 93 666 18 69. Si convé, també us atendrem 
presencialment, caldrà demanar cita prèvia al mateix telèfon. 

• El codi del centre és 08026245 
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