
PREINSCRIPCIÓ 2021/2022 
Novetats de la preinscripció pel curs 2021/2022 
 

- A partir d’aquest curs totes les sol·licituds s’han de presentar en format telemàtic, per tant, no hi ha la possibilitat de fer-ho amb el full de preinscripció en paper. 

- No cal lliurar cap documentació presencialment al centre educatiu que poseu en primera opció.  Si és el cas, s’adjunta a la sol·licitud telemàtica. 

- La sol·licitud electrònica, és a dir, en format telemàtic, es pot fer de dues maneres: 

1. Sol·licitud electrònica, amb identificació digital 

2. Sol·licitud en suport informàtic, sense identificació digital 

 

1. SOL·LICITUD ELECTRÒNICA. Mitjançant certificat digital, com 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: 
    

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.  
 

2. SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC: Caldrà identificar l’alumne/a amb el seu núm. d’Identificació d’alumne RALC i omplir el formulari, a l’enviar-ho es farà l’intercanvi de dades amb 
les administracions implicades i adjuntar escanejada o fotografiada la documentació d’identificació i filiació (DNI, llibre de família, etc), juntament amb la que al·legueu a efectes de barems 
i que no s’hagi pogut validar. 

 
Consideracions prèvies: 

. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció en un sol institut, indicant per ordre de preferència diferents centres, fins a un màxim de 10. 

. Demanar al centre actual, el núm d’identificació de l’alumne (núm RALC), requisit indispensable per poder iniciar el tràmit de la preinscripció. 

. Pel que fa a l’Institut Eduard Fontserè, si fas la preinscripció en el nostre centre, el codi és:  08051264. 

. Reuneix tota la documentació que hagis de necessitar en el moment de fer la sol·licitud. Així mateix es recomana tenir fotografiada o escanejada aquesta documentació en el mateix 

dispositiu (ordinador, tauleta, mòbil intel·ligent) des d’on es fa la sol·licitud de preinscripció. 

 
 
Nota: Trobareu tota la informació detallada sobre criteris, calendari i resta d’informació respecte al procés de preinscripció en la pàgina web: 
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/inici/  
 

 
 
 
 
 
 



 

Per iniciar el tràmit de sol·licitud de preinscripció cal anar a:  
 

ADSCRIPCIÓ DE CENTRE. Les escoles de primària tenen adscrits un o més centres d’educació secundària obligatòria. Aquest criteri té prioritat per damunt de qualsevol altre.  

Institut Eduard Fontserè - 08051264 
Institut Pedraforca - 08019319 
Institut Eugeni D’Ors - 08052921 
Institut Margarida Xirgu - 08039069 

Tenim  adscrites les escoles de primària següents:  
Escola Menéndez Pidal – Escola Pep Ventura – Escola Pau Vila – Escola Santiago Ramon i Cajal – Escola Joaquim Ruyra – Escola 
Màrius Torres – Escola Pau Casals – Escola Charlie Rivel – Escola Ernest Lluc 

 

DOCUMENTS PER ACREDITAR LA IDENTITAT DE LES FAMÍLIES 
Acreditació 
 

Document Puntuació 

Filiació Llibre de família o altres documents relatius a la filiació (partida naixement)  

 Resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Família (si l’alumne està en situació, d’acolliment)  

 DNI del pare, mare, tutor o tutora i de l’alumne/a; NIE o passaport, en cas d’estrangers  

 

Germans o germanes que estudien en el centre on es fa la preinscripció, o pare, mare, tutor o tutora que hi treballin 40 punts 

 

DOCUMENTS PER ACREDITAR ELS CRITERIS DE PRIORITAT 
Acreditació 
 

Document Puntuació 

Proximitat geogràfica Proximitat domicili habitual. Adjuntar Certificat o volant de convivència de l’alumne, on consti adreça del domicili i amb qui viu (pare o mare) 30 punts 

 Proximitat lloc de treball pare, mare, tutor o tutora. Contracte laboral o certificat emès per l’empresa. Cas d’autònom, Model de l’Agència 
tributària 036 o 037. 

20 punts 

 Domicili familiar en el municipi, però fora de l’àrea d’influència 10 punts 

Renda garantida de ciutadania Certificació o resolució emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Família. 10 punts 

Discapacitat  33% o més, d’un 
membre de la família 

Si no es pot validar, presentar certificat o targeta acreditativa de discapacitat emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Família, o 
organismes competents d’altres comunitats autònomes. 
Si és el cas, Document de ser beneficiari de pensió d’incapacitat total o gran invalidesa. 
O Certificat de classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent.  

10 punts 

Família nombrosa o 
monoparental 

Si no es pot validar o son títols emesos per altres comunitats autònomes, presentar carnet de família nombrosa o monoparental 
actualitzada. 

15 punts 

 

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 
Preinscripció 

Presentació de sol·licituds Del 17 al 24 de març de 2021. De forma telemàtica. 

Presentació de documentació 25 i 26 de març de 2021. Es pot adjuntar a la sol·licitud telemàtica. 

Llista de sol·licituds amb puntuació provisional 19 d’abril de 2021. Ordenades alfabèticament amb la puntuació corresponent.  

Presentació de reclamacions Del 20 al 26 d’abril de 2021 

Llista de sol·licituds amb puntuació, un cop resoltes les reclamacions 30 d’abril de 2021. 

Ampliació de peticions de preinscripció per l’alumnat sense plaça assignada a cap centre Del 26 al 28 de maig de 2021 

Llista d’admesos i llista d’espera 7 de juny de 2021 

 

Matrícula 
Matriculació alumnat de 1r d’ESO assignats al centre Del 14 al 18 de juny de 2021 

Matriculació alumnat de 2n a 4t d’ESO assignats al centre Del 28 juny al 2 de juliol de 2021. 



 


