
 

 
 

 

 

PREINSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA ESO 
CURS 2021-22 

Codi del centre: 08077472 
 

Difusió de l’oferta de places provisional 11  de març 

Presentació de sol·licituds i/o modificació de sol·licituds 17 al 24 de març 

Presentació de documentació acreditativa que no hagi pogut 
adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds 

Fins el 26 de març 

Publicació de llistes amb la puntuació provisional 19 d’abril 

Presentació de reclamacions al barem  provisional Del 20 al 26 d’abril 

Del 6 al 26 d’abril es podran presentar sol·licitud fora de termini , però perdran qualsevol prioritat a 
l’hora d’obtenir plaça 

Publicació de llistes de sol·licituds amb puntuació un cop 
resoltes les reclamacions 

30 d’abril 

Sorteig número de desempat 5 de maig 

Llista ordenada definitiva 7 de maig 

Ampliació de peticions de preinscripció per 

a alumnes sense plaça assignada a cap centre 

26 al 28 de maig  

Publicació oferta de places definitiva 4 de juny 

Publicació de les llistes d’admesos i d’espera 7 de juny 

FASE de matrícula 

Període de matriculació 1r ESO del 14 al 18 de juny 2021 

Període de matriculació per 2n, 3r i 4t ESO  del 28 de juny al 2 de juliol 2021 

 
Novetats: 

 A partir d’aquest curs totes les sol·licituds són en format telemàtic, per tant, no 
hi ha la possibilitat de full de preinscripció en paper. 

 No cal lliurar cap documentació presencialment al Centre. 
 
Hi ha dos tipus de sol·licituds: 

 Electrònica: cal un certificat digital 
 Suport informàtic: sense identificació digital 



 
 
 

 

 

Sol·licitud:  del 17 (a partir de les 09:00 hores) al 24 de març 2021 

 
 Enllaç a la sol·licitud de preinscripció: http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-

temes/20483-obligatoris?moda=3 
 
 

 
També caldrà omplir el següent qüestionari de recollida de dades del Centre: 
 
https://tinyurl.com/4byjzyuj 
 
*Ull: L’exercici (any escolar) ha d’estar marcat 2021 
 

 
 
 

 
INFORMACIÓ (manuals online)                                                            
 

 Com fer la preinscripció: 
 
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/inici/ 

 
  https://www.youtube.com/watch?v=7Jz8gYBFCFM 

 

 Com obtenir el idCAT mòbil: 
 

https://youtu.be/xylI9d-nFBM 

 

 Com digitalitzar els documents per als tràmits en   
línia: 

 
https://youtu.be/0l6JyatO37E 

 
 
 
 
 
 
 

http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483-obligatoris?moda=3
http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483-obligatoris?moda=3
https://tinyurl.com/4byjzyuj
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/inici/
https://www.youtube.com/watch?v=7Jz8gYBFCFM
https://youtu.be/xylI9d-nFBM
https://youtu.be/0l6JyatO37E

