
                                           

 

 

PREINSCRIPCIÓ 2021-2022 
 

Enguany, el procés de preinscripció pel curs 2021-2022 serà del 

15 al 24 de març, ambdós inclosos. 

 

IMPORTANT: Totes les sol·licituds han de ser en format telemàtic, 

no hi ha la possibilitat de presentar cap imprès ni 

documentació en paper. 

 

Hi han dos tipus de sol.licitud:  

 

En cas que disposeu d’identificació electrònica (T-CAT, el DNI 

electrònic, el sistema Cl@ve o l’IdCAT Mòbil podeu presentar la  

SOL.LICITUD ELECTRÒNICA  

(Us podeu generar un certificat de forma fàcil a l’adreça 

https://idcatmobil.seu.cat/, trobareu les instruccions pas a pas de 

com fer-ho i us servirà per d’altres tràmits que hagueu de fer amb 

l’administració). 

 

En cas que NO disposeu d’identificació electrònica podeu 

presentar la 

SOL.LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC: (caldrà adjuntar 

escanejada o fotografiada la documentació d’identificació i filiació 

(DNI, llibre de família etc) juntament amb la que al·legueu a  

https://idcatmobil.seu.cat/


 

efectes de barems i que no s’hagi pogut validar amb consulta 

interadministrativa.  

 

 Si l’alumne ha estat matriculat anteriorment en alguna escola de 

Catalunya, (és a dir que no és alumne de P3 ni nouvingut) disposarà 

d’un número d’identificació Idalu/Ralc que heu d’introduir a la 

preinscripció.(l’heu de sol·licitar a l’escola antiga i/o el trobareu al 

informes d’avaluació)  

 

 

El codi de centre de l’escola Pare Poveda és: 08002988 

 

Una vegada enviada la sol·licitud, rebreu el resguard de 

presentació. És important que el llegiu ja que us especificarà si 

cal que adjunteu  alguna altra documentació fotografiada o 

escanejada. 

 

Trobareu tota la informació  sobre el procés de preinscripció  

(criteris, calendari etc) a la pàgina web: 

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

 

Us avancem que el període de matriculació per Educació 

infantil, primària i 1r d’ESO, un cop tingueu la assignació 

definitiva, serà del 14-18 de juny 

 

RECOMANACIONS: 

-Tenir fotografiada o escanejada la documentació en el mateix 

dispositiu des d’on fareu la sol·licitud. 

-Cal que indiqueu el màxim nombre de centres escolars que us 

interessin per ordre de preferència. 

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


-Cenyiu-vos al calendari establert, lliurar la sol·licitud o la 

documentació fora de termini us fa perdre tots els drets 

d’adscripció. 

 

DUBTES I CONSULTES 

Us podeu adreçar sempre amb cita prèvia a: 

-OFICINES DE SUPORT A L'ESCOLARITZACIÓ 

 Ciutat Vella (placeta del Pi, 2) 

 Eixample (carrer de Roger de Llúria, 1-3) 

 Gràcia-Horta (carrer de la Mare de Déu de la Salut, 87) 

 Nou Barris (carrer de Nil, 27 i carrer de Vallcivera, 14) 

 Sant Andreu (carrer de Sant Adrià, 20. Recinte de Can 
Fabra) 

 Sant Martí (carrer de Cristòbal de Moura, 223) 

 Sants-Montjuïc (carrer de Muntadas, 5) 

 

-LA SECRETARIA DE LA NOSTRA ESCOLA 

  

932 123 375 dilluns/dimecres/divendres de 9-13h. 

Al email que l’escola ha habilitat especialment per la preinscripció: 

preinscripcio2021@escolaparepoveda.cat 
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