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Preinscripció 2021-2022
Període: del 11 al 17 de maig de 2021

Web Generalitat: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/inici/

CODI DE CENTRE INSTITUT BELLULLA: 08046864

Novetats:

- No cal lliurar cap documentació presencialment al centre educatiu.

Que cal tenir per fer la preinscripció:

- Tenir un dispositiu amb connexió a internet ( mòbil, PC o portàtil, tauleta, ...)

- Adreça  electrònica, per rebre tota la informació del procediment

- IDALU (Identificador de l’alumne/a) de l’alumne/a, us l’ha de proporcionar

l’escola, també el podeu trobar al butlletí de notes

- El codi de centre del nostre centre és 08046864, el necessitareu per indicar a

quin centre voleu preinscriure-us

Documents que s’han de tenir preparats (escanejats o fotografiats), al
dispositiu que fareu servir,  per si cal  adjuntar amb la sol·licitud:

- Documentació  identificativa (DNI, NIE,..) de la persona que presenta la
sol·licitud

- Documentació  identificativa (DNI, NIE,..) de l’alumne/a
- Llibre de família o document relatiu a la filiació
- Carnet de discapacitat igual o superior al 33%, també pot ser dels pares o

germans
- Títol de família nombrosa o monoparental.
- Acreditació de ser beneficiari de renda garantida.
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- Certificació acadèmica: En el cas dels alumnes que han finalitzat l'ESO a
Catalunya a partir del curs 2017-2018 o que actualment cursen quart d'ESO a
Catalunya, no cal presentar cap certificat de la qualificació mitjana de
l'expedient, ja que s'obté de les bases de dades del Departament d'Educació i
es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació
provisional. Si no s'ha pogut obtenir, cal presentar el certificat de la
qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de
sol·licituds de preinscripció

Com es pot tramitar la sol·licitud:

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/preinscriute/sollicitud/

Hi ha dues opcions:

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.
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2.SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC: Caldrà identificar l’alumne/a amb el seu

núm. d’Identificació d’alumne 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.
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