
Preinscripció: Novetats curs 2021/2022 

  

Març 2021 



Referències normatives  

• Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de 

l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. (en allò que la 

regulació del nou Decret no entra encara en vigor) 

 

• DECRET 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del 

procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya. 

 

• Resolució EDUXXX/2021, de xx de xxx, per la qual s'aproven les normes de 

preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i 

altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, 

per al curs 2021-2022 
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LA PREINSCRIPCIÓ EN LÍNIA  

https://preinscripcio.gencat.cat/

ca/inici/ 

 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/
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Obligatòria: novetats de gestió 
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Millora en les gestions del PAS 

• Reducció del temps dedicat a la introducció de dades de les sol·licituds atès que s’ha eliminat la 

sol·licitud en paper. Els centres no poden fer altes de sol·licitud directament des de GEDAC. 

• Reducció de les tasques de gestió del PAS atès que s’ha eliminat tota la documentació en paper. 
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Obligatòria: novetats de gestió (I) 
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• Incorporació de la sol·licitud electrònica en els ensenyaments obligatoris i desaparició de la 

sol·licitud en paper.  

• Validacions entre la sol·licitud de suport informàtic (SI) i la sol·licitud electrònica (SE)  No es 

permetrà donar d’alta una sol·licitud SI si prèviament existeix una SE i al contrari. Control de duplicats 

Presentació telemàtica de la documentació associada a la sol·licitud  

• Es crea un apartat en la sol·licitud associat a un nou mòdul de gestió documental per adjuntar 

documentació en format electrònic, tant en les SI com en les SE. 

Verificacions interadministratives 

• Validacions interadministratives de les dades mitjançant les consultes PICA de DNI/NIE, TFN, TFM, 

TIS, Discapacitat i Padró, tant en les SI com en les SE. Els resultats serà consultables pels centres 

des de GEDAC. 

Presentació de sol·licituds fora de termini 

• També com a SI o SE, fins al final del període de reclamacions 



TASQUES SIMULTÀNIES I ALTERNADES 



FI DE LLISTA D’ESPERA 

EL 3 DE SETEMBRE. 
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GEDAC / Preinscripció obligatòria 2021-2022 

 

RESPECTEU ELS 

TERMINIS 

Reserva de places ----- Revisar dades i corregir. 

L’OFERTA NO POT SORTIR 

0 

A P3, només retencions i a la casella de repeticions 
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Acceptada o rebutjada per inspecció.   

Indiquem motiu i/o enviem correu electrònic o truquem. 

Publicació de l’oferta l’11 de març 



1. Procés diferent que ocupa places específiques; no 

apareix en llistes d’espera i per tant, tothom 

identificat ha de tenir plaça. 

2. Reserva només a centre acordat amb l’EAP 

3. Cada president/a de CGA estableix el canal de 

comunicació amb els centres on es fa la reserva, 

d’acord amb l’EAP. 

Alumnat NESE 

Informeu-nos si algú marca la casella de NESE; no la desmarqueu 

Quan faltin dos dies per tancar (22 de març), aviseu a 

l’EAP dels que encara no s’hi han presentat. 
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Obligatòria: novetats de gestió (III) 
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Sol·licitud electrònica 
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Obligatòria: novetats de gestió (IV) 
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    Nou apartat presentació documentació sol·licitud 

  



Obligatòria: difusió i formació(II) 
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Difusió a la ciutadania 

• Campanya als mitjans de comunicació. 

• Nou web temàtic de preinscripció: redisseny de la informació web: modificació de l’estructura 

(informa’t abans, preinscriu-te, matricula’t), gestió de continguts, informació per capes i llenguatge 

pròxim a les famílies. 

• Eines disponibles al web 

• Centre d’ajuda 

• Guia per a la preinscripció en línia i matrícula. 

• Preguntes freqüents, glossari de termes, com obtenir ajuda presencial, telefònica o per 

correu electrònic. 

• Productes multimèdia: Podcasts i vídeos de pas a pas: introducció a la preinscripció, aspectes a 

tenir en compte a l'hora de triar un centre, puntuació per a l’assignació, consulta i/o canvia les dades 

del RALC, com omplir el formulari, dates clau. 
 

 



Reunió 11 de març   

(posterior a la publicació de la Resolució) 

A part de les novetats que hi hagi, 

farem recordatori de: 

- calendari 

- procediment 

- baremació 

- etc. 
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Contacte i més informació 
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□ Nou web de preinscripció: 

      http://gestio.preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/ 

 
 

 

□ Adreça de correu electrònic de contacte:  

      escolaritzacio.educacio@gencat.cat 

 

Portal de centres (cal anar mirant) 

 

□ OME 

□ President/a de CGA o inspecció 

http://gestio.preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/
mailto:escolaritzacio.ensenyament@gencat.cat
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