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PREINSCRIPCIÓ 2019-2020 
BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS 

 
 
 

INSTRUCCIONS PER FER LA PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA 

 

1. Heu de donar-vos d’alta a IdCat Mòbil. 
 
Com puc donar-me d’alta? 
 
- A la pàgina (https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-

linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/) 

Qui pot donar-se d’alta? 

- Es pot donar d’alta l’alumne/a major d’edat o que compleixi 18 anys durant 
el 2019, sinó haurà de donar-se d’alta el pare/mare o tutor/a legal. 

Quina documentació és necessaria? 

- DNI (número i data de caducitat). 
- Targeta Sanitària (codi de barres). 
- Número de telèfon mòbil. 
- Adreça de correu electrònic. 
 

2. Si teniu DNI  i esteu estudiant actualment o heu estat matriculats a partir del 
curs 2015-2016, tindreu a la vostra disposició l'identificador de l'alumne/a 
(IDALU). 
 
On puc treure’l? 
 
- Sol·licitar-lo al centre on esteu matriculats o heu estat matriculats. 
- Sol·licitar-lo a través de (http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-

temes/identificador-alumne).  

Què necessites per demanar-lo? 

 Estar donat d’alta a l’IdCat Mòbil. 

 Data de naixement de l’alumne/a. 
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3. Fer la sol·licitud de preinscripció (Batxillerat, Cicle Formatiu de Grau Mitjà i 
Cicle Formatiu de Grau Superior). 
 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/ 
 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/ 
 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/ 
 
 
En cap moment es pot presentar la sol·licitud en format paper 
 
 
 
Hi ha dues maneres de presentar la sol·licitud: 
- Sol·licitud electrònica. 
- Sol·licitud amb suport informàtic.  
 
  
Qui pot fer la sol·licitud electrònica? 
 
- Aquell alumne/a o pare/mare/tutor/a legal, que s’ha pogut donar d’alta a 

l’IdCat Mòbil. 
- Que tinguin el número de l’identificador de l’alumne. 

La sol·licitud que s'ha enviat queda registrada. Només cal presentar una còpia 
del resguard al centre demanat en primera opció en els casos en què calgui 
presentar documentació acreditativa dels criteris de prioritat. 

Rebreu un correu electrònic en el cas que hagueu de presentar documentació. 

Qui pot fer la sol·licitud amb suport informàtic? 

- Aquell alumne/a o pare/mare/tutor/a legal, que no disposi d’identificació 
electrònica (per exemple, IdCat Mòbil). 

- Alumnes de fora de Catalunya. 
- Alumnes de Catalunya no escolaritzats els darrers quatre cursos. 

Perquè consti la sol·licitud de preinscripció, cal imprimir, signar i presentar el 
resguard (en paper) al centre demanat en primera opció dins el termini 
previst per a la presentació de la documentació. 
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