PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ
Totes les preinscripcions es faran en modalitat online dins de la pàgina oficial del
Departament d’Educació https://preinscripcio.gencat.cat/
Qui fa la preinscripció? Si l’alumne és menor d’edat i no compleix els 18 durant el 2022 la
farà el pare, mare i/o tutor/a. Si l’alumne ja té els 18 anys o els compleix durant el 2022
l’haurà de fer ell mateix.
Què he de tenir preparat? ABANS DE LA PREINSCRIPCIÓ:
1) Demanar el número RALC o IDALU al vostre centre educatiu actual.
2) Obtenir un certificat digital. Per a realitzar la preinscripció necessites disposar d’un
certificat digital com per exemple, el DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o
l'idCAT. Si no en tens cap, et pots donar d’alta al IdCAT Mòbil aquí:
https://idcatmobil.seu.cat/ (per fer-ho cal disposar de DNI / TIE, targeta sanitària CAT
SALUT i mòbil)
EN EL MOMENT DE FER LA PREINSCRIPCIÓ
Heu de realitzar la preinscripció en format electrònic.
Les persones que no hagueu aconseguit el vostre número RALC o bé no disposeu d’ell ja
que no heu estudiat a Catalunya en els últims anys, haureu d’optar per la preinscripció en
format informàtic. En aquest cas, haureu d’adjuntar el DNI de l’alumne, del pare i/o mare,
el llibre de família (pàgina pares i fills) i el certificat de nota mitjana al final de la sol·licitud.
Un cop accedeixis a la preinscripció has de:
1) Omplir les dades personals que se’t requereixin. Compte en escriure bé el teu correu
electrònic, ja que t’arribaran TOTES LES NOTIFICACIONS en aquest e-mail.
2) Et recomanem posar totes les opcions desitjades en estricte ordre de preferència.
Realitzada la preinscripció:
a) Guarda’t el resguard en el que trobaràs el número de preinscripció que necessitaràs per
consultar l’estat dels teus tràmits
b) Aniràs rebent correus electrònics del Departament d’Educació amb les novetats

