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INSTRUCCIONS PER LA PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-21           
 Nivell: GRAU MITJÀ i GRAU SUPERIOR 

 

COM FER LA PREINSCRIPCIÓ: 

A continuació trobarà l’ enllaç del Departament d’ Educació amb tota la informació detallada envers la 
preinscripció a un GRAU MITJÀ: 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/ 

 

I a continuació trobarà l’ enllaç del Departament d’ Educació amb tota la informació detallada envers 
la preinscripció a un GRAU SUPERIOR: 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/ 

 

 La sol·licitud s'ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el 
formulari electrònic. 

Per poder utilitzar el formulari electrònic, cal identificar-se amb un certificat digital, com per exemple el 

DNI electrònic, o el sistema alternatiu d'identificació idCAT Mòbil *, i el número d'identificació de 

l'alumne/a amb el qual consta al Registre d'Alumnes de Catalunya (RALC) i que es pot obtenir amb 
la Consulta de l'identificador de l'alumne. La direcció del centre on s'han cursat ensenyaments des del 
curs 2015-2016 també pot facilitar el número identificador de l'alumne/a a les famílies i, en casos 
excepcionals i durant el període de preinscripció, es pot sol·licitar aquest identificador a les àrees 
territorials del Departament d'Educació, acreditant-se amb el DNI o document equivalent. 

El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s'acaba amb l'enviament del formulari i no 
s'ha de presentar cap còpia al centre. 

 

 Si no es pot utilitzar el formulari electrònic cal utilitzar el formulari amb suport 
informàtic.  

En aquest cas, cal enviar les dades amb aquesta eina dins el termini previst. A continuació, cal 
imprimir i signar el resguard de la sol·licitud i, acompanyat de la documentació acreditativa 
corresponent, presentar-lo al centre demanat en primera opció dins el termini establert per 
presentar la documentació. 

 

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions 
d'admissió en diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats per ordre de preferència. 

*idCAT Mòbil: 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-

mobil/#bloc2 

 

Informació bàsica sobre protecció de dades: Alumnes 

 Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu.  

 Finalitat: Gestió de la acció educativa i orientadora.  

 Legitimació Missió d’interès públic.  

 Destinataris: A les administracions i entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció de menors i adolescents, serveis socials i protecció 
de la salut. Als ajuntaments per a l’exercici de les seves competències en matèria de vigilància del compliment de l’escolarització obligatòria. Als Consells 
Comarcals per a la gestió dels serveis de transport escolar i ajuts de menjador. No cedirem les vostres dades personals a tercers, llevat estiguem obligats 
per una llei o vostè ens doni el consentiment.  

 Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.  

 Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a: 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-departament.html 
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