
Sol·licitud
electrònica

LINKS per a utilitzar els serveis
electrònics de la Generalitat
de Catalunya:

PROCÉS PREINSCRIPCIÓ 2022 - 2023

Totes les preinscripcions a Batxillerat i Cicles Formatius concertats s’hauran de realitzar de manera electrònica, no
s’acceptaran sol·licituds en paper.

El document de preinscripció de Cicles formatius no concertats, s'hauran de demanar al Centre, i seran enviats
juntament amb la documentació necessària. Aquesta, s'haurà de lliurar al Centre complimentada demanant cita
prèvia.

Per poder realitzar la preinscripció heu de fer servir una de les següents opcions:
 

Sol·licitud Electrònica: 

Per utilitzar el formulari cal la identificació d’un dels tutors (alumne menor d’edat) o de l’alumne/a,
mitjançant el servei d’identificació idCAT Mòbil (o qualsevol certificat digital vàlid) i el número
d’identificació de l’alumne/a (IDALU)

 
 

Sol·licitud en suport informàtic:

La persona interessada no té la possibilitat d'utilitzar la sol·licitud electrònica. En aquest cas, pot utilitzar el
formulari en suport electrònic . L'accés a aquest formulari no comporta cap tipus d’identificació
electrònica prèvia per part de la persona que l’utilitza, però si l'enviament de tota la documentació.  

 

Dades de contacte
- Telèfon de contacte: 934080126                  

- Correu electrònic:  a8037346@xtec.cat        

- Pàgina web: www.santapau-pifma.com
- Codi de Centre: 08037346

Preinscripció Batxillerat Preinscripció CFPM Preinscripció CFPS

Links d'accès a la preinscripció:

Alumnes matriculats a partir
del 2015 - 2016. 
Alumnes amb DNI, RALC o
IDALU.
Alumnes amb identificació
digital.

*Quí pot realitzar la Sol·licitud
electrònica?

Donar-se d'alta al

idcatmòbil.

Introduir l'identificador de

l'alumne/a (IDALU/RALC).

Complimentar qüestionari.

En cas que l'aplicatiu us ho

demani, adjunteu la

documentació sol·licitada.

Realitzar enviament al
departament d'educació
Enviar al correu del

Centre el resguard de

preinscripció.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

sOL·LICITUD EN Suport
informàtic

Alumnes amb NIE o
Passaport.

Alumnes que s'escolaritzen
per primera vegada a
Catalunya.

Alumnes sense identificació
digital.

Qui pot realitzar la Sol·licitud
en Suport informàtic?

Introduir i complimentar

el formulari.

Adjuntar tota la

documentació relativa a

la filiació i dades

acadèmiques.

Realitzar l'enviament al

departament d'educació.

Enviar al correu del

Centre el resguard de

preinscripció.

1.

2.

3.

4.

idCATmòbil

Certificat Digital

DNI Electrònic

Sempre recomanem idCATmòbil
(més fàcil).

Per a més informació relacionada
amb la identificació digital premeu

aquí.
 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/
https://educacio.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/identificador-alumne
https://www.santapau-pifma.com/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/inici/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/inici/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/inici/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/

