
 
 

Benvolgudes famílies, 

Us informem que del 8 al 20 de març (a partir de les 9:00 h) cal que presenteu les sol·licituds 
de preinscripció a l’ESO accedint al web preinscripcio.gencat.cat i adjuntar-hi la documentació 
d'identificació o de criteris que correspongui.  

És molt important que respecteu les dates de presentació, perquè totes les sol·licituds que es 
presentin fora d'aquest termini perdran qualsevol prioritat a l'hora d'obtenir la plaça. En la 
sol·licitud de preinscripció cal que indiqueu si el centre escollit és un centre adscrit a l'escola 
de primària on s'han cursat els cursos anteriors.  

La documentació que no hagueu pogut adjuntar durant el període de presentació de 
sol·licituds, la podreu afegir fins el 22 de març. 
 
 
US ADJUNTEM LES INDICACIONS A SEGUIR QUE MARCA LA GENERALITAT I ENLLAÇOS A 
VÍDEOS PER FACILITAR-VOS EL PROCÉS: 
 
La sol·licitud de preinscripció s’ha d’omplir i presentar en línia. Et caldrà un ordinador, tauleta 
o telèfon mòbil amb connexió a Internet. 
 
Al web de la preinscripció hi ha dos tipus de sol·licitud: 

1. Electrònica 

2. En suport informàtic 

L’elecció més segura és fer el tràmit mitjançant la sol·licitud electrònica amb Identificació 

digital (idCAT Mòbil, Cl@ve, T-CAT o DNI electrònic). Si no tens cap identificació digital, 

anima’t a obtenir l’idCAT Mòbil de manera fàcil i gratuïta a https://idcatmobil.seu.cat/ 

Si no pots obtenir una identificació digital, pots fer la sol·licitud en suport informàtic. 

 

Quina és la documentació que has de d’adjuntar a la sol·licitud de preinscripció? 

1. Per identificar les dades personals i de filiació: 

 

a. Per a la sol·licitud electrònica, si tens identificador digital i el codi identificador 

del RALC de l’alumne/a*, pots recuperar les dades personals i no caldrà que 

adjuntis cap documentació identificativa o de filiació. Només si l'alumne/a no 

té codi identificador del RALC, has de presentar el Llibre defamília o altres 

documents relatius a la filiació si el teu fill o filla no ha estat mai escolaritzat a 

Catalunya, i el teu passaport o document identificatiu d’un país de la Unió 

Europea si aquest és el document amb què t’has identificat per accedir a la 

sol·licitud. 

*Si no el teniu el podeu sol·licitar al vostre centre actual o consultar-lo al web 

Gencat/Idalu 

 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/inici/
https://idcatmobil.seu.cat/
https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne


 
 

b. Per a la sol·licitud en suport informàtic, has de presentar sempre el teu DNI, 

NIE, passaport o document identificatiu d’un país de la Unió Europea i el Llibre 

de família o altres documents de filiació. 

 

2. Per acreditar criteris que et donin punts: en general, només cal adjuntar 

documentació acreditativa escanejada o fotografiada si no s'ha pogut obtenir o 

verificar la informació a través de la consulta automàtica. Tanmateix, hi ha casos en els 

quals sempre cal adjuntar la següent documentació acreditativa: 

 

a. El contracte laboral, certificat d'empresa o document de l'Agència Tributària 

per justificar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora 

al centre escollit en primer lloc. 

b. Document de la renda garantida de ciutadania si la teva família n’és 

beneficiària. 

c. El Llibre de família si el teu fill/a ha nascut en un part múltiple. 

d. En el cas de tenir la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme, 

la documentació que ho acrediti. 

e. L'acreditació de la discapacitat del 33% d’algun membre del nucli familiar quan 

s'hagi obtingut en una altra comunitat autònoma. 

f. El carnet de família nombrosa o monoparental quan s'hagi obtingut en una 

altra comunitat autònoma. 

(Per aquests dos darrers punts, no has de presentar cap documentació si aquesta 

s’ha expedit a Catalunya, perquè l’administració internament ja en comprova les 

dades.) 

La documentació que hagis de presentar, l'has d'adjuntar a la sol·licitud digitalitzada 

(mitjançant un escàner o una fotografia). 

 
Com es fa i com es presenta la sol·licitud de preinscripció? 
 

1. Ves al formulari de preinscripció electrònic (amb identificació digital) o en suport 

informàtic.  

2. Obre el formulari de preinscripció: 

 

- Si t'has identificat digitalment i tens el número del RALC del teu fill/a, especifica'l en la 

casella corresponent. Així es recuperaran totes les dades personals i només caldrà que 

hi afegeixis l'adreça electrònica i el telèfon de contacte. 

- Si no t'has identificat digitalment o bé si t'has identificat digitalment, però el teu fill o 

filla no té número del RALC, omple totes les dades personals que se't demanin, també 

l'adreça electrònica i el telèfon de contacte. 

- A l’apartat de dades acadèmiques, especifica el nivell educatiu i el curs on vols 

preinscriure el teu fill/a i l’ordre de preferència dels centres educatius on t'agradaria 

obtenir plaça. 

- Indica si vols una plaça d'ofici, que és la que t'adjudicaria l'Administració en cas que no 

se t'assignin cap dels centres demanats, i les circumstàncies particulars del teu fill o 



 
 

filla (per exemple, si té alguna necessitat educativa específica o si té un germà o 

germana que demana plaça per al mateix centre educatiu, ensenyament i curs). 

- Marca els criteris de prioritat que vulguis al·legar (si té germans o germanes al mateix 

centre, la proximitat del domicili de residència, etc.). 

- Adjunta tota la documentació escanejada o fotografiada que es requereixi. 

- Envia la sol·licitud de preinscripció. 

Un cop tramitada la sol·licitud, rebràs un resguard de preinscripció per correu electrònic. 

Revisa-hi si la documentació s’ha validat correctament i si cal que en presentis més. (Fins al 22 

de març) 

 
 
Recorda: Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna. 
 
Els següents vídeos t’ajudaran a saber com fer la preinscripció: 
 

- Com has de fer la preinscripció en línia 

- Com pots digitalitzar documents per als tràmits en línia  

- Com has d’emplenar la sol·licitud de preinscripció 

Aquelles famílies que tingueu algun dubte o dificultat us podreu adreçar a la secretaria de la 
nostra escola, trucant al 973 600 270 venint de manera presencial, on us ajudarem en els 
dubtes que tingueu. 

 
Equip Directiu 
La Salle Mollerussa 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8laldzwvLDM
https://www.youtube.com/watch?v=kAm26LWm51U
https://www.youtube.com/watch?v=xwo2A2U-g30
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