INSTRUCCIONS SOBRE LA GESTIÓ DE LA PREINSCRIPCIÓ DE BATXILLERAT I CFGM
DEL CURS 2021/22
Terminis.


Període de presentació de sol·licituds: 11 al 17 de maig.

Tràmits a realitzar.
L’enllaç per fer la sol·licitud de preinscripció és el següent:
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/

Presentació de sol·licitud de preinscripció
Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per acreditar la
identitat de l'alumne sol·licitant i l'acompliment dels criteris de prioritat d'assignació de places. Com
que aquest any els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents
demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el
formulari de preinscripció, per tal de poder-los adjuntar.

Hi ha dues possibilitats.
A) Mitjançant formulari electrònic.
1. Si la sol·licitud es presenta mitjançant el formulari electrònic:
 Eina d'identificació digital: La persona que faci el tràmit en format electrònic cal que tingui
una eina d'identificació digital com el DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o l'idCAT
Mòbil. Si no es té aquesta eina es pot presentar la sol·licitud en format informàtic.


Codi identificador de l'alumne/a el RALC.
Tots els infants que han estat matriculats a Catalunya a partir del curs 2015-2016 tenen
assignat un codi identificador del Registre d'alumnes de Catalunya, el RALC. Aquest codi es
pot consultar en la web del Departament d’Educació, a l'apartat Consulta de l'identificador
de l'alumne. Per fer la consulta i obtenir el número d'identificador, la persona que faci el tràmit
s'ha d'autenticar electrònicament. El portal sol·licita la data de naixement de l'alumne i, un
cop validada, mostra la informació en pantalla.



És important verificar també que tota la informació que hi apareix és correcta. En cas
contrari, cal sol·licitar una rectificació de les dades.



Si l'alumne/a no disposa del RALC, caldrà adjuntar:
Si és menor d'edat

o

Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
Quan l'alumne estigui en situació d'acolliment, el document que cal aportar és la resolució
d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

o

DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l'alumne.
Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o
el passaport, i si és estranger d'un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar
el document d'identitat del país d'origen.
De manera excepcional, es poden acreditar les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat
estranger 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 la directora del centre educatiu
corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada.
Si és major d'edat

o

DNI, NIE, passaport o document d'identitat d'un país membre de l'alumne o l'alumna.

B) Mitjançant suport informàtic.
1. Si la sol·licitud es presenta mitjançant el formulari en suport informàtic cal adjuntar els
següents documents identificatius:
 Si és menor d'edat
o

Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
Quan l'alumne estigui en situació d'acolliment, el document que cal aportar és la resolució
d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

o

DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l'alumne.
Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o
el passaport, i si és estranger d'un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar
el document d'identitat del país d'origen.
De manera excepcional, es poden acreditar les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat
estranger 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 la directora del centre educatiu
corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada.


o

Si és major d'edat:
DNI, NIE, passaport o document d'identitat d'un país membre de l'alumne o l'alumna.

Si alguna família necessita que el col.legi l’ajudi en el procés de preinscripció poden demanar cita
prèvia a l’apartat disponible a la nostra pàgina web, o bé clicant aquí.
Moltes gràcies per confiar en la nostra escola.
Ben cordialment
La Direcció

