
I3 a I5 preinscripcio.gencat.cat.

Informació detallada barems de puntuació

PER SABER-NE MÉS

píndoles multimèdia

El llibre de família o bé altres documents relatius a la filiació. Si l’infant es troba en una

situació d’acolliment, la resolució del Departament de Drets Socials. 

En cas que la persona que fa la sol·licitud s'indentifiqui amb passaport o NIE, també caldrà

adjuntar-lo. 

Cal accedir al web 

PREINSCRIPCIONS CURS 23-24 

DNI, NIE, passaport o document d'dentitat d'un país membre de la UE de la persona sol·licitant

(progenitors, tutors o guardadors de fet).

Llibre de família o document relatiu a la filiació. Si l’infant es troba en una situació d’acolliment, la

resolució del Departament de Drets Socials. 

En cas que la persona que fa la sol·licitud s'indentifiqui amb passaport o NIE, també caldrà adjuntar-lo. 

 DI-42-GN-820

OPCIÓ SOL·LICITUD ELECTRÒNICA

OPCIÓ SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC (quan no es pot obtenir una identificació digital)

CORREU ELECTRÒNIC:

preinscripcions@carmelites.cat

DEL 6 AL 20 DE MARÇ I3 a PRIMÀRIA

DEL 8 AL 20 DE MARÇ ESO (NO es pot fer abans del dia 8, si no es comptarà com a invàlid)

CAL TENIR EN COMPTE

La sol·licitud de 

preinscripció l'has de fer 

amb ordinador, tauleta o 

mòbil

 ELECTRÒNICA

SUPORT INFORMÀTIC

Hi ha dues opcions:

1.

2.

 FILIACIÓ

ACREDITAR PUNTS

Documentació requerida 

per justificar:

1.

2.

La nostra escola és:

COL·LEGI MARE DE 

DÉU DEL CARME

amb el codi

43003495

com fer la preinscripció?

us acompanyem

ATENCIÓ 

TELEFÒNICA: 

 977 24 00 27 (pregunteu per la Sara)

de dilluns a divendres,

de 8.30 a 13 h i de 15 a 17 h

Com fer la preinscripció: 

documentació requerida

Com emplenar la sol·licitud

www.carmelites.cat

Cal que el pare, la mare o el tutor o tutora legal que faci el tràmit tingui una eina d’identificació

digital, com pot ser la T-CAT, el DNI electrònic, el sistema Cl@ve o l’IdCAT Mòbil.

Si l'alumne/a té número de RALC (demaneu-lo a l'escola actual): no cal aportar cap documentació

identificativa. 

Si l'alumne/a NO té número de RALC (perquè no heu estat escolaritzats a Catalunya): 

PRIMÀRIA preinscripcio.gencat.cat.

ESO preinscripcio.gencat.cat.

(NO es pot fer abans del dia 6, si no es comptarà com a invàlid)

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-3-6/preinscriute/sollicitud/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-3-6/informat/criteris-assignacio/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-3-6/informat/criteris-assignacio/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-3-6/ajuda/pindoles-multimedia/
https://carmelites.cat/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/primaria/preinscriute/sollicitud/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/preinscriute/sollicitud/

