CAL TENIR EN COMPTE QUE:








S’ha de presentar només una única sol·licitud per alumne, presentar una nova
sol·licitud passat el període de preinscripció suposa perdre tots els punts obtinguts en
la baremació.
Cal fer constar l'identificador de l’alumne del Registre d'alumnes (IDALU) només si la
preinscripció es fa per a un curs a partir de P4.
Aquest número cal demanar-lo a l’escola anterior. De vegades apareix als butlletins o
es pot veure al perfil de l’aplicació informàtica que es fa servir. També es pot obtenir el
número a l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació, a les Oficines d'Escolarització
dels districtes municipals o a través d’una aplicació en línia (si disposeu d’algun
sistema d’identificació digital i sou major d’edat o tutor/a legal de l’alumne/a).
Cal emplenar el camp de l'adreça de correu electrònic per poder rebre el missatge
amb el codi de la sol·licitud de preinscripció. Si no s'ha indicat cap adreça de correu es
pot demanar el codi de la sol·licitud al centre demanat en primer lloc.
El codi de sol·licitud (i el número del DNI, NIE o passaport d’un dels tutors) són
necessaris per consultar per Internet els resultats de la preinscripció (puntuació
provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça
assignada).

I també que:
Una vegada formulada la sol·licitud, aquesta es pot modificar (sempre dintre del període de
presentació de sol·licitud) per modificar els criteris de prioritat o l'ordre dels centres
sol·licitats. Modificades les dades, s'obté un nou resguard de la sol·licitud, que caldrà enviar
per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció
(especificar en l'assumpte que es tracta d'una modificació de la sol·licitud). En el cas que es
canviï el centre demanat en primera opció, caldrà enviar novament la documentació
escanejada o fotografiada i enviar un correu electrònic a la bústia oficial del centre en què
s'havia presentat la sol·licitud original indicant que s'ha optat anul·lar la sol·licitud. La darrera
modificació és la que és considera vàlida.

