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La sol·licitud de preinscripció per accedir als estudis de cicle formatius de formació 
professional, ESO i Batxillerat, es pot presentar de dues maneres: 

 

1 - SOL·LICITUD ELECTRÒNICA 

El Departament d’Ensenyament posa a disposició una sol·licitud o formulari electrònic 
per tal que les persones interessades puguin dur a terme el tràmit de forma telemàtica. 

Per utilitzar el formulari cal identificació d’un dels tutors (si l’alumne/a es menor d’edat) 
o de l’alumne/a, mitjançant el servei d’identificació IdCat Mòbil i el número 
d’identificació de l’alumne/a (IDALU). 

Convé recordar que els alumnes nous en el sistema educatiu de Catalunya no disposen 
d'IDALU 

IDALU1). Per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de 
qualsevol titularitat és una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan 
escolaritzats.  
 
En casos excepcionals i durant el període de preinscripció, el pare, mare o tutor o el 
mateix alumne (si és major d'edat) pot sol·licitar aquest identificador als Serveis 
territorials del Departament d'Ensenyament acreditant-se amb el DNI o document 
equivalent. 

 
Quan l'alumne/a queda identificat en el registre electrònic de la Generalitat de 
Catalunya ha d'omplir les dades del formulari electrònic que trobarà a la seu electrònica 
del Departament d'Ensenyament. Entre d'altres dades, ha d'indicar la via d'accés al cicle 
formatiu de grau superior: 
 

També cal que especifiqui, per ordre de preferència, els centres educatius, els cicles 
formatius, el torn i el nivell (curs). Finalment pot enviar la sol·licitud. La petició es tramet 
electrònicament al centre educatiu que ha sol·licitat en primer lloc i la sol·licitud queda 
registrada automàticament. 

A diferencia d’altres cursos, el tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica per a 
cicles formatius de grau superior s’acaba amb l’enviament del formulari, per la qual cosa 
no s’ha de presentar cap còpia al centre i tampoc cal presentar cap documentació 
d’identificació de la persona sol·licitant (no s’ha de presentar ni DNI/NIE;/passaport ni 
llibre de família, ni TSI). 

 

 

 

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/alt/aepcfgs/identificaciodigital/idcat_mobil
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/alt/aepcfgs/preinscfps/electronica#fn__1
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/
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1.B - Servei identificació IdCat Mòbil 

Què és? 

És un mecanisme d’identificació i signatura electrònica orientat a la ciutadania i basat en 
l'enviament d’una contrasenya d'un sol ús al mòbil. Es pot utilitzar per a identificar-se en la 
majoria de tràmits amb les administracions catalanes i des de qualsevol dispositiu (no cal 
instal·lar res). 

Com obtenir-lo per internet? 

El procés de registre en línia és accessible des de l'adreça https://idcatmobil.seu.cat. 

L’opció ‘Alta sense certificat’ la poden utilitzar només les persones que tinguin 
nacionalitat espanyola. Han d’acreditar la seva identitat aportant el 

▪ número i la data de caducitat del DNI, 
▪ la data de naixement i 
▪ el codi de barres de la Targeta Sanitària Individual (TSI) que lliura el CatSalut1). 

 

 

En la pantalla següent es demana el telèfon mòbil, a efectes d'identificació i gestió 
d'avisos, així com el correu electrònic i el codi postal. Posteriorment, s'envia una 
contrasenya d'un sol ús al mòbil informant que s'ha d'introduir per finalitzar l'alta al 
registre.  

 

 

 

 

 

 

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_detail/pas/alt/aepcfgs/m1/1-alta-idcat-mobil-sense-certificat.jpg?id=pas%3Aalt%3Aaepcfgs%3Aidentificaciodigital%3Aidcat_mobil
https://idcatmobil.seu.cat/
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/alt/aepcfgs/identificaciodigital/idcat_mobil#fn__1
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Targeta-sanitaria-individual-TSI
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2 - SOL·LICITUD SUPORT INFORMÀTIC 

Es pot donar el cas que la persona interessada no tingui la possibilitat d'utilitzar la sol·licitud 
electrònica. 
Sí és així, pot utilitzar el formulari en suport electrònic que trobarà en la pàgina web del 
Departament d’Ensenyament . L’accés a aquest formulari no comporta cap tipus identificació 
electrònica prèvia per part de la persona que l’utilitza. 

Quan s'ha de presentar la sol·licitud amb suport informàtic?  

 

▪ Alumnes sense cap sistema d'identificació electrònica. 
▪ Alumnes de fora de Catalunya. 
▪ Alumnes de Catalunya no escolaritzats a partir del curs 2015-2016. 

Com funciona? 

El funcionament ve a ser el mateix que s’utilitzava en cursos anteriors de presentació de la 
sol·licitud per internet: 

▪ S'envia les dades mitjançant un formulari electrònic. Per això cal el número del 
document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) d'un dels tutors (en cas 
d'alumnes menors d'edat) o de l'alumne/a si és major d'edat. 

▪ Una vegada enviat, cal imprimir i signar el comprovant de sol·licitud. 
▪ S’ha de presentar al centre de primera opció dins el termini establert per a la 

presentació de documentació, junt amb la documentació d’identificació 
personal (DNI/NIE/passaport i document de filiació – si l’alumne és menor -). 

▪ L'aplicatiu informàtic informa d’un codi de sol·licitud (aquest codi es rep a 
l'adreça de correu electrònic que s'ha informat al formulari). 

Perquè el tràmit tingui efecte, cal imprimir, signar i presentar el comprovant (en 

paper) acompanyat de la documentació, al centre demanat en primer lloc dins el 

termini previst per a la presentació de la documentació. 

En cas que no es presenti el comprovant de registre, dins el termini establert, i la documentació 
identificativa prevista (DNI, NIE o passaport), la sol·licitud no es considera formalitzada. 

La data de registre de la sol·licitud és la de presentació de la sol·licitud al centre. 

 

 

 

 

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/

