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INSTITUT 
DE PALAMÓS

ESO – Educació Secundària Obligatòria
Les sol·licituds de preinscripció es faran de forma TELEMÀTICA

DEL 17 AL 24 DE MARÇ, 

mitjançant un formulari que caldrà omplir a:
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/inici/

En aquest enllaç trobareu tota la informació necessària. 

COM S’HA DE FER LA SOL·LICITUD?
QUINA DOCUMENTACIÓ NECESSITO?

Hi ha dues opcions:

1. SOL·LICITUD ELECTRÒNICA: Qui la pot fer?
Tot l’alumnat que prové de centres de Catalunya

I té número d’identificació de l’alumne/a (IDALU) i certificat digital, 
com DNI electrònic, Cl@ve, idCat, etc. Si no es disposa de cap certificat, us en podreu generar un de forma 
fàcil, l’idCat Mòbil. (Us expliquem com aconseguir-lo en la nostra pàgina web i al final del document) 

ES RECUPERARAN LES DADES DEL ALUMNE/A - NO US CALDRÀ ADJUNTAR DOCUMENTACIÓ!

2. SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC: En quin cas?
ÚNICAMENT SI NO TENIU IDALU ( alumnat de fora de Catalunya)

(deixeu en blanc el camp), i podreu omplir aquest formulari. 
Caldrà adjuntar escanejada o fotografiada la documentació d’identificació i filiació (DNI, llibre de 
família, etc), juntament amb la que al·legueu a efectes de barems i que no s’hagi pogut validar 
(títols de família nombrosa, monoparental, certificat de treball..., etc.)

RECOMANACIONS ABANS D’OMPLIR-LA: TENIR LA DOCUMENTACIÓ ESCANEJADA o 
FOTOGRAFIADA, DESADA EN EL MATEIX DISPOSITIU DES D’ON LA PRESENTAREU.

Puc presentar dues sol·licituds a dos centres diferents per uns mateixos estudis?
No, en cap cas. S’ha de presentar una sola sol·licitud i indicar-hi per ordre de preferència els

diferents centres als que us interessa inscriure la vostra filla o fill.

El codi del nostre centre és 17005352 INSTITUT DE PALAMÓS, i per a consultes 
us podreu adreçar al telèfon: 972 60 23 44 de 9 a 13.30h i de 15.30 a 18.30h

ACTUALITZEU LES VOSTRES DADES DE CONTACTE! Telèfon mòbil OK? Correu electrònic OK?
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INSTITUT 
DE PALAMÓS

ESO – Educació Secundària Obligatòria
CALENDARI – fes-ne seguiment!

� Del 17 al 24 de març de 2021: presentació de sol·licituds
És molt important respectar les dates de presentació, perquè totes les sol·licituds que es presentin
fora d'aquest termini perdran qualsevol prioritat en obtenir la plaça

� Del 25 al 26 de març: presentació de documentació
Aquests dies es pot presentar documentació acreditativa que no s’hagi presentat del 17 al 24-3-21

� 19 d’abril de 2021: llista de sol·licituds amb puntuació provisional
Es publicarà la llista de sol·licituds amb els barems provisionals, un cop revisada la documentació.
L’ordenació és alfabètica.

� Del 20 al 26 d’abril: presentació de reclamacions
Si detecteu qualsevol anomalia o errada en el barem, i únicament entre aquestes dates, al correu
electrònic del centre: b7005352@xtec.cat, adjuntant la documentació que creieu necessària.

� 30 d’abril: publicació de la llista de sol·licituds, un cop resoltes les reclamacions
� 5 de maig: sorteig per resoldre possibles sol·licituds empatades en punts
� 7 de maig de 2021: llista ordenada
� Del 26 al 28 de maig de 2021: ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes 

sense plaça assignada a cap centre
� 4 de juny de 2021: oferta final de places escolars

� 7 de juny de 2021: llista d'alumnes admesos i llista d'espera

Requisits per obtenir l’idCAT Mòbil

ONLINE 
• Ser major de 16 anys
• DNI/TIE (NIE) (targeta d’identitat d’estranger/NIE)
• TENIR TSI (targeta d’identificació sanitària)

https://idcatmobil.seu.cat/

FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA

• DEL 14 AL 18 DE JUNY:  1R ESO
• DEL 28 DE JUNY AL 2 DE JULIOL:  2N A 4T D’ESO


