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PREINSCRIPCIÓ CURS 2022-2023 
 
Benvolguda família, 
 
Ens posem en contacte novament per informar-vos de les instruccions per poder tramitar 
la preinscripció del curs 2022-23. La novetat d'aquest any és que caldrà fer la tramitació 
únicament onine. 
 
Si amb aquestes instruccions teniu dubtes o no podeu fer el tràmit, estarem 
encantats d'assistir-vos presencialment al Centre i guiar-vos pas a pas. 
En cas que voler realitzar la tramitació online amb assistència al col·legi, cal 
sol·licitar cita amb antelació al 932 123 499 en horari de 9 a 18h. 
 
En tot cas, abans d'iniciar el tràmit, heu de tenir escanejats al vostre dispositiu els 
documents que detallem més endavant. 
 
 
PERÍODE DE TRAMITACIÓ: 
 
 INFANTIL i PRIMÀRIA: del 7 al 21 de març de 2022.  

 ESO:  del 9 al 21 de març de 2022. 

 
PASSOS: 
 
 Accedir al següent enllaç: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/ 

 Accedir a l’etapa per la qual soliciteu plaça (Infantil, Primaria o ESO) 

 Accedir a la preinscripció, a  l’apartat 2.  

 Un cop estigueu dins l’apartat de preinscripció corresponent, podeu escollir entre dos 

tipus de sol·licitud: 

 
OPCIÓ A: SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC 

 
1. Emplenar imprès sol·licitud plaça escolar. 
2. El Codi del centre John Talabot és: 08032099 
3. Número d'identificació de l'alumne/a RALC: 
 a. en el cas de sol·licitud per a P3 deixar en blanc 

b. per sol·licitud de plaça en altres cursos heu de sol·licitar el número RALC al 
vostre centre actual. 

4. Adjuntar els documents personals i els que acrediten la vostra situació a efectes de 
barem (prèviament escanejats): 
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DOCUMENTACIÓ ESCANEJADA OBLIGATÒRIA: 
 

 Llibre de família o altres documents relatius a la filiació 

 DNI del pare, mare o tutor de l'alumne. 

 Si el sol·licitant és estranger, necessitareu la targeta de residència on consta el 
NIE o el passaport, i si és estranger d'un país membre de la Unió Europea haurà 
d'adjuntar el document d'identitat del país d'origen. 

 Per justificar la proximitat del domicili habitual a l'escola n'hi ha prou amb el 
DNI. Si el DNI no està actualitzat amb la direcció correcta cal acreditar la 
residència adjuntant el certificat o volant de convivència de l’alumne, expedit 
per l’Ajuntament, on ha de constar la direcció del domicili i acreditar que l’alumne 
viu almenys amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud. 

 Acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor legal a 
l'escola: 

o En el cas de les persones assalariades, n'hi ha prou si s'aporta el contracte 
laboral o un certificat emès per l'empresa. 

o En el cas de ser treballadora o treballador autònom, cal presentar el model 
de l'Agència Tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili on es 
duu a terme l'activitat. 

 
OPCIÓ B: SOL·LICITUD ELECTRÒNICA: 
 

1. Necessiteu un certificat digital tipus DNI electrònic, Cl@ve, idCat, etc. 
2. Si no es disposa de cap certificat, podeu generar-vos l'IdCat Mòbil al següent 

enllaç: https://idcatmobil.seu.cat/ aportant la documentació que se us demana. 
3. Un cop disposeu del certificat electrònic emplenar imprès sol·licitud plaça escolar. 
4. Necessitareu les dades següents: 

a. El Codi del centre John Talabot és: 08032099 
b. Número d'identificació de l'alumne/a RALC: 

i. en el cas de sol·licitud per a P3 deixar en blanc 
ii. ii.  per sol·licitud de plaça en altres cursos heu de sol·licitar el número 

RALC al vostre centre actual. 
 
INFORMACIONS I/O RECOMANACIONS: 
 
- Tenir escanejada la documentació al mateix dispositiu des d'on es faci la sol·licitud. 
- El codi del centre del nostre col·legi és el 08032099, el necessitareu per poder indicar a 
quin centre us voleu preinscriure. 
- Sol·licitar al vostre centre actual el Número d'Identificació de l'alumne/a RALC 
(excepte P3) per poder lligar la sol·licitud al vostre expedient acadèmic i personal. 
- Integrar la sol·licitud o la documentació fora de termini us farà perdre tots els drets 
d'adscripció, amb el risc que comporta quedar-se sense plaça al centre. 
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ACLARACIONS 
 
Vídeo explicatiu de com es fa la preinscripció en linia i quina documentació cal presentar. 
https://www.youtube.com/watch?v=5DvAVUSNLCQ&feature=youtu.be 

Vídeo explicatiu de com digitalitzar els documents per als tràmits en línia: 
https://www.youtube.com/watch?v=NF__CTwHy3Y 
 
Puc presentar dues sol·licituds a dos centres diferents per als mateixos estudis? 
NO. Només cal presentar una sola sol·licitud i indicar-hi i per ordre de preferència 
els diferents centres a què us interessa inscriure el vostre fill/a. 
 
Si tinc dubtes emplenant la sol·licitud, on em puc adreçar? 
Podeu posar-vos en contacte telefònicament amb nosaltres al 93 212 34 99 en horari de 9 
a 18h. 
 
Com puc saber els criteris per als barems i la seva puntuació? 
Trobareu tota la informació sobre criteris, calendari i la resta d'informació sobre el procés 
de preinscripció a la pàgina web del DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 
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