
Aplicació CentrosNET - Consulta de 
resultats i matriculació de l’alumnat oficial
Pauta de com accedir-hi:

1. És la primera vegada que entro a l’aplicació → Pàg.1
2. No recordo la contrasenya personal → Pàg.6
3. Conec la contrasenya personal → Pàg.11
4. Missatge «Nom d'usuari o contrasenya incorrectes» → Pàg.6

1. És la primera vegada que entro a l’aplicació

a. Pantalla inicial de verificació 

b. Introduir al camp usuari la data naixement en el format dd/mm/aaaa, al camp contrasenya  el teu 
DNI o NIE sense la lletra final i la contrasenya personal cal deixar-ho en blanc. I clicar el botó 
«Entrar»
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c. Al canvi de pantalla, ens demana que introduïm una contrasenya personal (entre 6 i 12 caràcters) i
un segon camp amb la repetició de la contrasenya personal anterior. També ens mostra una adreça 
de correu electrònic on ens enviarà l’activació d’aquesta.

d. Una vegada omplert els camps, cliquem el botó «Enviar».
*** En cas, de què el compte de correu electrònic sigui erroni, cal contactar amb el Centre***
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e. Pantalla de l’enviament per correu electrònic de l’activació, ha sigut correcte. Aquest enviament 
triga uns minuts i es pot donar el cas que el rebem com a correu brossa o spam.

f. Una vegada rebem el correu d’activació, per part del remitent DIAL SL (gestor del programa 
CentrosNET), cal clicar a l’enllaç «Activació de Contrasenya»
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g. I ens mostra que la contrasenya personal s’ha activat correctament. Cliquem «Continuar»

h. De nou a la pantalla inicial de verificació.
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i. Cal que omplim de nou tots els camps. Usuari, amb la teva data naixement; la contrasenya, el teu 
DNI o NIE sense lletra final i al camp de Contrasenya personal cal posar-hi la que acabes de 
generar i activar anteriorment. I cliquem «Entrar»

j. Finalment accedim a l'aplicatiu de CentrosNET
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Important, pot ser que tal com s'indica, introduint usuari i contrasenya aparegui el següent 
missatge de la pantalla següent missatge «Nom d'usuari o contrasenya incorrectes», això passa 
quan ja disposes de la contrasenya personal, però no la recordes. Per accedir a l'aplicatiu sempre
s'ha d'omplir els tres camps. En aquest cas de, s'ha de fer el que indica el punt 2.

2. En cas de no saber la contrasenya personal

a. Pantalla inicial de verificació, sense omplir cap camp, cliquem a la part inferior l’enllaç «Generar
o recuperar contrasenya personal»
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b. Cal que hi posem DNI o NIE sense lletra en cas d’alumnat. I cliquem «Enviar»

c. A la nova pantalla ens indica que ha enviat per correu electrònic instruccions de com procedir.
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f. Una vegada rebem el correu per canvi de contrasenya, per part del remitent DIAL SL (gestor del 
programa CentrosNET), cal clicar a l'enllaç «Per canviar la seva contrasenya premi aquí»
El comptes de correu Gmail principalment, aquesta entrega de correu electrònic triga una mica més 
de l'habitual, cal tenir paciència.

g. Al canvi de pantalla, en demana introduir la nova contrasenya personal (entre 6 i 12 caràcters) i 
tornar a introduir-la de nou.
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h. I clicar «Enviar»

i. I ens mostra que la contrasenya personal s’ha activat correctament. Cliquem «Continuar»

9



j. De nou a la pantalla inicial de verificació.

k. Cal que omplim de nou tots els camps. Usuari, amb la teva data naixement; la contrasenya, el teu 
DNI o NIE sense lletra final i al camp de Contrasenya personal cal posar-hi la que acabes de 
generar i activar anteriorment. I cliquem «Entrar»
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j. Finalment accedim a l'aplicació CentrosNET

3. Conec la contrasenya personal

a. Cal que omplim de nou tots els camps. Usuari, amb la teva data naixement; la contrasenya, el teu 
DNI o NIE sense lletra final i al camp de contrasenya personal que vas activar temps enrere. I 
cliquem «Entrar»
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b. I accedim a l'aplicació CentrosNET
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