PREINSCRIPCIÓ 2019-2020
BATXILLERAT

Benvolgudes famílies,
Del 14 al 21 de maig s’obre el període de preinscripció oficial
per als estudis de Batxillerat.
Pel proper curs 2019-2020 la preinscripció es fa totalment de
forma electrònica, per la qual cosa desapareix l’opció de
sol·licitud presentada en format paper.
Per tal de realitzar la preinscripció heu de seguir els passos
següents:
1.- Donar-vos d’alta al mecanisme d’Identificació de la
Generalitat de Catalunya IdCAT mòbil. Us deixem aquí l’enllaç
per activar el servei: https://idcatmobil.seu.cat/
Per a realitzar aquest
documentació:
DNI
TSI (Targeta Sanitària)
Telèfon mòbil

tràmit

necessiteu

la

següent

Recordem que pels alumnes menors d’edat haurà de ser
el seu pare/mare tutor/a qui realitzi la gestió.
2.- Un cop donat d’alta en el servei IdCAT podeu realitzar la
preinscripció en l’enllaç següent:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/

És en aquest moment quan el formulari us demana que us
identifiqueu amb l’IdCAT mòbil, rebreu un codi en el telèfon
mòbil.
És imprescindible tenir a mà la documentació següent:
DNI
Número RALC (Documentació a demanar en l’últim centre on
l’alumne ha estat escolaritzat)
Targeta Sanitària
Ricart, 8

08930 Sant Adrià de Besòs

tel. 93 462 00 22

www.gabrielistas.org

Durant la preinscripció li requeriran la informació següent:
Via d’accés: ESO
Centre educatiu, cicle, torn i el nivell
En el cas de que la seva primera opció sigui Sant Gabriel les
dades són les següents:
Codi de centre: 08025174 Col·legi Sant Gabriel
Torn: Diürn
Batxillerat social i/o humanístic:3000
Batxillerat científic o tecnològic: 2000
Finalment s’envia la sol·licitud, que es tramet electrònicament
en el centre educatiu escollit com a primera opció i queda
registrada automàticament.
NO S’HA DE PRESENTAR CAP DOCUMENTACIÓ AL
CENTRE. Tampoc cal aportar la nota mitjana de l’ESO, a
través del RALC el sistema ho detecta automàticament.
NO ES POT FER LA PREINSCRIPCIÓ A TRAVÉS DE
SOL·LICITUD ELECTRÒNICA en els casos següents:
· Alumnes de Catalunya que no han estat escolaritzats des del
curs 2015/16.
· Alumnes de fora de Catalunya.
En aquests casos han de venir PRESENCIALMENT al centre.
Els recordem que es poden posar en contacte amb nosaltres al
correu electrònic secretaria@sgsantadria.org per tal de
concertar una cita presencial.
L’horari d’atenció de secretaria per realitzar la preinscripció és
de 9’15 a 13 h i de 15’30 a 17’30 h.
Salutacions,

Esther Alba Oltra
Secretària del centre

Ricart, 8

08930 Sant Adrià de Besòs

Mª José Díaz González
Directora del centre

tel. 93 462 00 22

www.gabrielistas.org

