
PROCÉS ADMISSIÓ NOU ALUMNAT 2021/2022 

Sol·licituds: del 25 de maig al 2 de juny de 2021 
Puc presentar la sol·licitud en paper en el centre?  
No. La sol·licitud telemàtica es realitza des de casa entrant en telematricula.es 

Quan l’hages omplida, es registrarà en el centre sol·licitat de primera opció sense necessitat de presentar-
la en paper. No oblides generar i guardar el justificant. Evita desplaçaments. 

Com obtinc la clau d’admissió per a iniciar el tràmit telemàtic?  
En telematricula.es tens la finestra ‘Clau d’admissió’. Quan hi entres, si tens DNI, has d’introduir el número 
de DNI del pare, mare o tutor legal sol·licitant + el número IDESP (codi de 9 lletres i números que hi ha en 
el DNI) + la data de naixement de la persona sol·licitant + una adreça de correu electrònic. 

Si el teu document identificatiu és el NIE, has d’introduir el NIE del pare, mare o tutor legal sol·licitant + el 
número IXESP (codi inclòs en les targetes d’estrangers i permisos de residència) + la data de naixement de 
la persona sol·licitant + una adreça de correu electrònic. 

Amb això, s’enviarà la clau d’accés al correu electrònic que hages especificat. Aquesta clau consta d’un 
identificador i una contrasenya per a cada sol·licitud que hages de fer segons el nombre de fills i filles que 
hages de matricular. 

També podeu utilitzar el DNIe/Certificat electrònic/Cl@ve PIN/Cl@ve Permanent per obtindre la Clau d’admissió. 

Podeu consultar en la segona pàgina d’aquest document com saber quin és el vostre IDESP o IXESP. 

Puc usar la mateixa clau d’admissió per a diversos alumnes?  
Si es presenten sol·licituds d'admissió per a infantil i/o primària és possible usar la mateixa ‘clau 
d'admissió’ per a diversos alumnes. 

Ja tinc la clau telemàtica, ara què faig?  
Has d’entrar en la finestra ‘Procés d’admissió’ de la web telematricula.es i, una vegada hages introduït la 
clau d’admissió, podràs omplir la sol·licitud telemàtica d’admissió. 

Puc modificar una sol·licitud d’admissió?  
Sí. Sempre podràs guardar les dades ja introduïdes i recuperar-les en tornar a accedir. Una vegada 
confirmada la sol·licitud, sempre que s'estiga en el termini establit en la convocatòria, podràs modificar-la 
i, al confirmar-la, aquest procediment elimina la sol·licitud prèviament confirmada. No oblides confirmar la 
nova sol·licitud cada vegada. 

Recorda que el termini de presentació de sol·licituds en Infantil i Primària és del 25 de maig al 2 de juny. 

I si no tinc accés a mitjans digitals o DNI/NIE, què faig?  
Només les persones que no disposen d’accés a Internet o DNI/NIE han de desplaçar-se a un centre 
educatiu a fer el tràmit de forma presencial. Han de concertar una cita prèvia per tal d’acudir al centre 
educatiu que volen marcar com a primera opció. Per a això, cal aportar permís de ciutadà de la Unió 
Europea o passaport de la persona que realitzarà la sol·licitud (pare, mare o tutor/a legal). 
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La «clau d’admissió» es pot obtindre mitjançant algun dels següents sistemes de verificació d’identitat: 

A. Si la persona sol·licitant disposa de DNI. 

– Número de DNI. 

– Número de suport                 o                  (identificat com IDESP en els models antics). 

 

                                                      
 

– Data de naixement.  

– Adreça de correu electrònic 

B. Si la persona sol·licitant disposa de NIE, targeta d’estranger o permís de residència. 

– NIE.  
– Número de suport (identificat com IXESP en els models antics de NIE). 

 

 

 

 

 

 

– Data de naixement. 

– Adreça de correu electrònic 
 

C. Si la persona sol·licitant disposa de certificat de registre de ciutadania de la Unió Europea. 

– NIE. 

  
 

– Número del certificat, escrivint davant la lletra C. 
 

– Data de naixement. 

– Adreça de correu electrònic. 

D. Si es disposa de DNIe/Certificat electrònic/Cl@ve PIN/Cl@ve Permanent.  


