
1. COMPLIMENTACIÓ I PRESENTACIÓ
 DE LES SOL·LICITUDS

Aquest tràmit es fa mitjançant la sol·licitud elec-
trònica. NO s’accepten sol·licituds presentades 
en paper.

En els casos en què no sigui possible la 
sol·licitud electrònica, s’utilitzarà la sol·licitud 
amb suport informàtic disponible al web del 
Departament d’Educació.
 
En ambdós casos, només es pot enviar una sol·li-
citud de preinscripció per persona al centre dema-
nat en primera opció, en la qual es poden demanar 
diversos centres, cicles i torns (la presentació de 
més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels 
drets de prioritat que puguin correspondre).

Durant el termini de presentació de sol·licituds, 
i en ambdues formes de sol·licitud, es podran 
modificar les dades al web del Dept. d’Educació, 
amb el codi de la sol·licitud, rebut al correu 
personal, una vegada enviada la sol·licitud. 
També permet consultar resultats al web del 
Dept. d’Educació.

Tipus de sol·licituds:

a) Sol·licitud electrònica

Requisits per a aquesta opció:

 - Identificació IdCat Mòbil o altres certifi-
cacions digitals de l’alumne/a o de la mare, 
pare o del tutor/a legal si l’alumne és menor 
d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2020. 

 - Identificador de l’alumne/a (IDALU).

• La sol·licitud de preinscripció s’ha de com-
plimentar i presentar a través del registre 
electrònic del web del Dept. d’Educació. 

• El tràmit de presentació de la sol·licitud acaba 
amb l’enviament del formulari i NO s’ha de pre-
sentar al centre el comprovant de la sol·lici-
tud ni cap documentació identificativa. 

• Es rebrà un missatge per correu electrònic des 
d’on es pot obtenir el comprovant de presen-
tació de la sol·licitud i el codi de la sol·lici-
tud.

• Si l’alumne ha de presentar alguna docu-
mentació acreditativa, ho farà electrònicament 
a la bústia oficial del centre demanat en primera 
opció (consultar al web de l’institut), adjuntant 
la documentació escanejada o fotografiada. El 
centre contestarà el correu per justificar la 
recepció de la documentació. 

b) Sol·licitud amb suport informàtic

Adreçada a l’alumnat que no pugui realitzar la 
sol·licitud electrònica.

• La sol·licitud de preinscripció s’ha de com-
plimentar i presentar a través del registre 
electrònic del web del Dept. d’Educació dins 
del termini per a la presentació de sol·licituds.

• En emplenar el formulari de sol·licitud cal espe-
cificar l’identificador de l’alumne/a (IDALU) 
si se’n disposa.

• A continuació, l’aplicació informàtica genera 
un document. Cal enviar a la bústia oficial 
del centre demanat en primera opció, un 
correu electrònic amb aquest document 
acompanyat de la documentació oportuna, 
escanejada o fotografiada. Si no es presenta 
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aquest document i la documentació identificati-
va que no s’hagi pogut validar electrònicament, 
la sol·licitud no es considera formalitzada. El 
centre ha de contestar aquest correu justi-
ficant la recepció de la sol·licitud per a què 
el sol·licitant en tingui constància. 

• La documentació identificativa és la següent:
 DNI, NIE o passaport document del país d’ori-

gen si es tracta d’estrangers comunitaris o pas-
saport. Si l’alumne/a és menor o no fa els 18 
anys durant l’any 2020, cal també el del pare, 
mare o tutor i la documentació relativa a la seva 
filiació (llibre de família, partida de naixement...)

• Una vegada presentada, i només durant el ter-
mini de presentació de sol·licituds, es poden 
modificar les dades relatives als criteris de prio-
ritat al·legats, així com els ensenyaments i cen-
tres sol·licitats, si cal. En aquest cas, les dades 
que es validen són les de la darrera modificació 
que s’ha notificat al centre.

De manera excepcional, per als casos en què no 
es pugui evitar, els centres organitzaran la presen-
tació del resguard de sol·licitud i/o documentació, 
assignant una cita prèvia que es pot demanar al 
web del centre o per telèfon. (Segons document 
d’instruccions per als centres educatius sobre els 
canvis de gestió de la preinscripció i matrícula del 
curs 2020/21).

2. DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA ACREDI-
TATIVA 

Per a sol·licitud amb registre electrònic i sol·li-
citud amb suport informàtic

S’accepta la presentació per mitjans telemàtics 
de documentació escanejada o fotografiada, per 
les dues cares quan escaigui i sempre amb bo-
nes condicions de llegibilitat.

En tot cas, els centres poden requerir que es pre-
senti la documentació original davant qualsevol 
dubte sobre la seva autenticitat.

Documentació acadèmica:
Certificació de la qualificació mitjana dels estudis 
o del curs que permet l’accés a aquests ensenya-
ments o de la qualificació de la prova d’accés.

Especificacions:
No cal que presentin documentació acreditativa 
l’alumnat que al·legui: haver superat la prova 
d’accés en convocatòries de la Generalitat 
de Catalunya a partir de l’any 2011, els alum-
nes que al·leguen un estudi estranger homolo-
gat a Catalunya des de l’any 2016, els alumnes 
que han finalitzat l’ESO a Catalunya a partir 
del curs 2017-2018 i per altres estudis o proves 
cal consultar la web.

En tots els casos la documentació que no apa-
regui a la llista baremada provisional, s’ha de 
presentar electrònicament a la bústia oficial 
del centre demanat en primer lloc, dins del 
període de reclamacions (juntament amb una 
còpia del comprovant de la sol·licitud, si escau). 

3. CONSULTA DE LLISTES PROVISIONALS

La publicació de la llista de sol·licituds de pre-
inscripció al centre amb la puntuació provisional 
obre un termini per presentar, si escau, recla-
macions davant el centre, així com documentació 
que no s’hagi pogut validar. Aquest procediment es 
podrà fer mitjançant un correu electrònic a la seva 
bústia oficial.

4. MATRÍCULA

Els alumnes admesos presentaran la documen-
tació que acredita el compliment dels requisits 
d’accés i la documentació que indiqui el centre, 
al centre on s’ha obtingut la plaça en les da-
tes indicades al calendari, a través de cita 
prèvia. En cas contrari es perd la plaça.

També es podrà substituir la gestió presencial 
per una confirmació de matrícula i l’envia-
ment de la documentació necessària a tra-
vés d’un correu electrònic a la bústia oficial 
del centre. El centre ha de respondre el correu de 
confirmació (del document d’instruccions per als 
centres educatius sobre els canvis en la gestió de 
la preinscripció i matrícula del curs 2020-21).
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