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Documentació que cal presentar per fer la preinscri pció 
 
• Presentació de sol·licituds de preinscripció: Existeixen dues possibilitats, disponibles al web 

del Departament d’Educació 
– Presentar sol·licitud al registre electrònic : 

o Requereix: 
� identificació IdCat Mòbil (del tutor legal si alumne és menor d’edat i no fa els 

18 anys durant l’any 2019) 
� número d’identificació de l’alumne IDALU (si ha estat escolaritzat a Catalunya 

des del 2015-16). 
o El tràmit acaba amb l’enviament del formulari i NO s’ha de presentar cap còpia al 

centre ni documentació identificativa. Només en els cas que no es pugui recuperar la 
nota o validar els criteris al·legats, cal presentar documentació acreditativa en el 
centre demanat en primera opció. 

o S’acredita la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, que es rep a 
l’adreça de correu electrònic especificada en el formulari. 

– La sol·licitud en suport informàtic,  
o Un cop emplenada i enviada  la sol·licitud cal: 

� Imprimir-la 
� Signar-la (el tutor legal si alumne menor d’edat d’edat i no fa els 18 anys durant 

l’any 2019) 
� Presentar-la amb tota la documentació  que s’especifica a continuació 

(originals i còpies) únicament en el centre demanat en primera opció.  
 
• Documentació en general: 

– En general, només cal presentar documentació acreditativa si el Departament d’Educació 
no pot accedir a la informació corresponent mitjançant l’intercanvi electrònic de dades entre 
administracions. 

 
• Documentació identificativa: 

– Documentació a presentar en cas de sol·licitud en suport informàtic: 
o Alumnat menor d’edat – Documentació identificativa:  

� Original i fotocòpia DNI o NIE o Tarja de residència o Passaport o document 
d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris, de l’alumne i 
del pare, mare o tutor/ra. 

� Original i fotocòpia TSI (Targeta Sanitària Individual) 
� Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 

Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de 
Benestar Social i Família. 

o Alumnat major d’edat o fa 18 anys durant el 2019 – Documentació identificativa:  
� Original i fotocòpia DNI o NIE o Tarja de residència o Passaport o document 

d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris. 
� Original i fotocòpia TSI (Targeta Sanitària Individual) 

 
• Documentació dels criteris de prioritat i barem que  s’aplica 

– Tota la informació al web del Departament d’Educació: 
o BTX: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/documentacio/ 

� A part, tant a B1 com a B2: Document intern de Preinscripció a la modalitat 
i a l’itinerari  

o CFM: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/documentacio/  
o CFS: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/documentacio/  

 


