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Sant Sadurní d'Anoia, 10 de març de 2021 

 

Benvolgudes Famílies, 

 

La present és pera comunicar-vos que ja s’ha publicat la Resolució EDU/596/2021, de 2 

de març, per la qual s'aprovaven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als 

centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos 

ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2021-2022. Entre altres coses, 

estableix que el període oficial de PREINSCRIPCIÓ per als nivells d'Ed. Infantil (P3, 

P4 i P5) i Ed. Primària serà del dia 15 al 24 de març ( ambdós inclosos ), i per a l’ ESO 

serà del dia 17 al 24 de març ( ambdós inclosos ).   

 

LA NOVA NORMATIVA INDICA QUE LA FORMALITZACIÓ DE LA PREINSCRIPCIÓ 

SERÀ  DE FORMA TELEMÀTICA. L’adreça on hi ha tota la informació oficial i que 

s’utilitzarà per fer la PREINSCRIPCIÓ serà: 

 

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

 
DESAPAREIX EL SUPORT PAPER I només aquelles persones que no disposen de medis 

informàtics, ho podran fer presencialment al centre, demanant cita prèvia a l’adreça 

electrònica: fcps.cristina.carbo@stjosep.com, o al telèfon 93 8183410 des de l’inici de la 

preinscripció i fins el dia 23 de març.  

 

 

QUÈ CAL FER: 
 

1) ESCANEJAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR I GUARDAR-LA A 

L’ORDINADOR o aparell que s’utilitzi. 

 

2) Omplir la SOL·LICITUD: 

 

A)  Mitjançant formulari ON-LINE si es disposa de certificat digital.  

   

B)  Mitjançant formulari en SUPORT INFORMÀTIC si no se’n disposa o 

no es vol fer servir aquest certificat digital. S’haurà d’adjuntar DNI de qui 

fa la preinscripció. 

 

http://www.stjosep.com/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/
mailto:fcps.cristina.carbo@stjosep.com


 

 

Si es fa la sol·licitud ON-LINE , cal disposar  identificació digital (idCat Mòbil, DNI 

electrònic, T-CAT, Cl@ve, etc.).     Si no es disposa d’aquests certificats, el més fàcil és 

l’idCat Mòbil que es pot obtenir a https://idcatmobil.seu.cat disposant de DNI i de Targeta 

Sanitaria Individual. El sistema envia una contrasenya al mòbil que et permet fer tots els 

tràmits telemàtics durant un temps. En aquesta modalitat no cal adjuntar el DNI de qui fa la 

sol·licitud.  

  

Si es fa la sol·licitud en SUPORT INFORMÀTIC caldrà adjuntar Fotocopia escanejada o 

fotografia de cara i cara del DNI de qui signa la sol·licitud. 

 

 

3) També caldrà disposar de l'identificador o número RALC de l'alumne o alumna, 

llevat dels futurs alumnes de P3 que són nous en el sistema educatiu de Catalunya i 

encara no en tenen. Per a/s alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres 

educatius de qualsevol titularitat és una dada obligatòria  que han de facilitar els 

centres on estan escolaritzats o que també es pot consultar a: 
 

 

 

 

 http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne  

 

També caldrà disposar del Codi de Centre del Col·legi Sant Josep per a posar-lo en 

la PRIMERA OPCIÓ i que és: 08027331.  Els “ Codis de Centre “ de les 2nes, 

3res,.....i fins les 10 opcions possibles a sol·licitar, els podeu trobar a: 

http://mapaescolar.gencat.cat/ 

 

 

4)  En qualsevol de les dues modalitats s’haurà d’ajuntar:  

 

-  Fotocopia o fotografia de la pag. del Ll. de Família on estigui inscrit el 
futur alumne(a). 

 
-   Fotocopia o fotografia de la TIS (Targeta Sanitaria Individual de l'Alumne).  

 

-  Si és el cas d’un trasllat de municipi, també caldrà adjuntar el Certificat de  
Convivència/empadronament expedit per l'Ajuntament. (escanejat o 
fotografiat). 

 
- Per a preinscriure els alumnes de 3r i 4t d'ESO també  caldrà adjuntar  

fotocopia escanejada o fotografia de cara i cara del DNI de l'alumne(a). 
 
- Altrament podeu presentar totes aquelles acreditacions que us puguin donar 

punts i que es relacionen a continuació: 
 
 
 
 
 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/DNI-Electronico.html?idioma=ca
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/DNI-Electronico.html?idioma=ca
https://www.aoc.cat/portal-suport/t-cat/idservei/tcat/
https://clave.gob.es/clave_Home/ca/clave.html
https://idcatmobil.seu.cat/
http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne
http://mapaescolar.gencat.cat/


 

 

PUNTUACIONS  i  BAREMS  de  PREINSCRIPCIÓ 2021 - 2022 
 

CRITERIS GENERALS: 
 
Existència de germans al centre durant el curs actual  (40 punts). No cal 
adjuntar res. 
 
Domicili Familiar a la zona d’influència (30 punts). Ho acredita el DNI. 
Si al DNI de qui signa la preinscripció no hi consta, cal presentar certificat 
del Padró.  
 
Lloc de treball del Pare, Mare o Tutor Legal a la zona d’influència, quan no hi 
viu (20 punts). Certificat d’ubicació de l’empresa.  
 
Pare, Mare o Tutor Legal perceptor de la l'ajut de la renda garantida de 
ciutadania.  (10 punts). Document acreditatiu. 
 
Acreditar si l'alumne(a) o els seus Pares o els seus germans pateixen una 
discapacitat igual o superior al 33% (10 punts). Certificat de minusvàlua.  
 
 

CRITERIS COMPLEMENTARIS: 
 
Família nombrosa o monoparental (15 punts). Carnet corresponent, no 
caducat. 

 

IMPORTANT A TENIR EN COMPTE: 
 
És important especificar a la sol·licitud l'adreça electrònica del Pare, Mare o Tutor 
legal per poder rebre els missatges que se’n derivin. SOBRETOT PER REBRE EL 
RESGUARD que acredita la sol·licitud i que indicarà la data i el número de registre 
d’entrada. 
 

NOMÉS ES POT FER  UNA SOL·LICITUD PER A CADA ALUMNE(A)      

( on hi constaran tots els centres sol·licitats per ordre del primer al darrer). 

   

Per a qualsevol altra informació que necessiteu, relacionada amb la Preinscripció, podeu 

enviar correus a fcps@stjosep.com o bé trucar al telèfon: 93 8183410. 

 

És possible que el primer i segon dia tingueu dificultats per a connectar-vos al servidor 

informàtic de la Generalitat (esperem que no sigui així). No importa el dia que es fa la 

sol·licitud, sempre que sigui dins termini. SI DURANT ELS DIES QUE DURI  EL PROCÉS 

HI HA NOVETATS PER A COMUNICAR-VOS, ja us les enviarem. 

  

Esperant que tot el procés sigui àgil i fàcil, aprofito l’avinentesa per agrair-vos el vostre 

interès i saludar-vos molt cordialment. 

 

Joan Amat Marquès 

  Director - Titular 
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