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COMUNICAT
INFORMACIÓ DE PREINSCRIPCIÓ A BATXILLERAT 2021-2022
El procés de preinscripció de farà únicament de manera telemàtica al web
http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9420-FP-grau-mitja?category=74447ed8a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
La preinscripció per al proper curs serà:
De l'11 al 17 de maig 2021

Què em cal per omplir la sol·licitud?
Hi ha dues opcions:
1. SOL·LICITUD ELECTRÒNICA: Mitjançant certificat digital, com DNI electrònic, 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.

2. SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC: Caldrà identificar l’alumne/a amb el seu núm.
d’identificació d’alumne i omplir el formulari. En enviar-ho, es farà l’intercanvi de dades amb
les administracions implicades i s’haurà d’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.

Més informació: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/preinscriute/sollicitud/
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Tant si es tria la primera opció com la segona, s’ha d’enviar la següent documentació escanejada
o fotografiada al correu del Centre secretaria@jaumebalmes.com






Resguard de la sol·licitud de preinscripció.
DNI de l'alumne/a.
DNI, NIE o PASSAPORT de pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet.
Targeta sanitària de l'alumne/a.
Llibre de família si l’alumne es menor d’edat.

INFORMACIONS I/O RECOMANACIONS:


Tenir fotografiada o escanejada la documentació en el mateix dispositiu des d’on es fa
la sol·licitud.



El codi de centre del nostre Centre és 08038867, el necessitareu per indicar a quin centre
voleu preinscriure-us.



Cenyiu-vos al calendari establert.

