
Amb certificat digital (sol·licitud electrònica)
 Mitjançant certificat digital: DNI electrònic,

idCat, Cl@ve.
Si no es disposa de cap certificat, us en
podeu generar un de forma fàcil, l’IdCat
Mòbil, tal i com s’explica a aquest enllaç:
idcat
Una vegada identificats, caldrà entrar la
preinscripció a sol·licitud electrònica.
Per l’alumnat ja escolaritzat a Catalunya, us
demanaran número d’identificació de
l’alumne/a o RALC. Aquest número us l’ha de
lliurar l’escola on està matriculat actualment
el vostre fill/a.
Per l’alumnat de P3 o nova incorporació al
sistema educatiu aquesta casella, s’ha de
deixar en blanc. Si han anat a l’Escola
Bressol, també s’ha de deixar en blanc.
En el cas de l’alumnat de P3 i els nouvinguts
al sistema educatiu, caldrà adjuntar el llibre
de família i el DNI de qui fa la preinscripció.

Quan estigui actiu, ompliu la sol·licitud de
preinscripció.

Com fer la preinscripció?

Fes clic al botó de l’etapa
educativa que desitgis i et

redirigirà a la pàgina de
preinscripció de

https://preinscripcio.gencat.
cat/ca/inici

Accedir a l'enllaç de
preinscripció

 
Selecciona la oferta

educativa en la que estàs
interessat.

Entreu a l’etapa on voleu
fer la preinscripció

 

Fes la sol·licitud de preinscripció i
presenta-la

 

Posa’t en contacte amb l’escola i et resolem qualsevol dubte

Necessites ajuda?

Sense identificació (en suport informàtic)
 

T’informem de tot el que necessites saber sobre el procés de
preinscripció a les etapes d’Infantil, Primària i ESO a la nostra

escola, de 9 a 13h i de 15 a 16h a la secretaria de l'escola

La preinscripció en línia: 3 passos a seguir
Infantil i primària: del 6 al 20 de març.

ESO: del 8 al 20 de març.
 
 
 

Hi tindràs dues modalitats per fer la so·licitud per a infantil,
primària i ESO

Omplir el formulari
Alumnat de P3 o de nova incorporació al
sistema educatiu, malgrat hagi anat a Escola
Bressol:
Quan us demanin el número d’identificació
de l’alumne/a o RALC deixeu aquesta casella
en blanc doncs encara no en tenen.
Adjuntar la documentació necessària:
Infantil i Primària
ESO
Per l’alumnat ja escolaritzat a altres cursos
en altres escoles:
Us demanaran número d’identificació de
l’alumne/a o RALC. Aquest número us l’ha de
lliurar l’escola on està matriculat actualment
el vostre fill/a. En aquest moment
s’incorporaran totes les dades que té
l’administració.
Adjuntar la documentació necessària:
Infantil i Primària
ESO

973.65.02.35 secretaria1@tremp.colegiosclaretianas.org

https://www.idcat.cat/

