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PROCEDIMENT PER FER LA PREINSCRIPCIÓ 

 

Aquest curs totes les sol·licituds són en format telemàtic, per tant, no hi ha la possibilitat de 

lliurar el full de preinscripció en paper. 

Hi ha dos tipus de sol·licitud: 

 Electrònica: cal identificació digital 

 Suport informàtic: sense identificació digital. 

 

En el cas de fer servir la sol·licitud electrònica, l’haureu de fer mitjançant un certificat 

digital, com DNI electrònic, Cl@ve, idCat, etc.  

 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ 2021-2022 

      FASES DE LA PREINSCRIPCIÓ DATES 

Publicació de l'oferta inicial de places 11 de març 

Presentació de sol·licituds  Del 17 al 24 de març  

Presentació de documentació 25 i 26 de març 

Publicació de les llistes amb el barem 
provisional 

19 d’abril 

Presentació de reclamacions al barem 
provisional 

Del 20 al 26 d’abril 

Publicació de llistes amb el barem un cop 
resoltes les reclamacions 

30 d’abril 

Sorteig 5 de maig 

Publicació de llistes ordenades definitives 7 de maig 

Ampliació de peticions –per aquells que 
necessiten assignació d’ofici i no s’han 
assignat per petició original 

Del 26 al 28 de maig 

Publicació de l’oferta final 4 de juny 

Publicació de les llistes d’assignació i llista 
d’espera 

7 de juny 

Període de matriculació de l’Educació 
Infantil, Primària i 1r d’ESO 

Del 14 al 18 de juny 

Període de matriculació o confirmació de 
plaça de 2n, 3r i 4t d’ESO 

Del 28 de juny al 2 de juliol 



 

 

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. En la 

majoria dels casos no caldrà fer res més ni adjuntar cap tipus de documentació. 

 

Si feu la sol·licitud en suport informàtic, caldrà identificar l’alumne/a amb el seu número 

d’identificació d’alumne, omplir el formulari i enviar-lo. També haureu d’adjuntar escanejada 

o fotografiada la documentació d’identificació i filiació (DNI, llibre de família, etc), juntament 

amb el que al·legueu a efectes de barem i que no s’hagi pogut validar. 

 


