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Del 14 al 21 de maig de 2019

Consideracions prèvies

La sol·licitud de preinscripció  es pot presentar de dues maneres:

• Sol·licitud electrònica
◦ Poden fer ús de la sol·licitud electrònica els alumnes amb:

▪ IdCAT Mòbil, DNI electrònic, certificat digital....
▪ Que disposin  d'IDALU (els  alumnes escolaritzats  a  Catalunya  des  del  2015-2016

disposen  d'un  núm  d'identificació.  El  podeu  demanar  al  centre  on  heu  estat
matriculats  darrerament  o  a  través  de  la  pàgina  del  Departament  d’Educació:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne)

• Sol·licitud amb suport informàtic
◦ Alumnes que no disposin d'un sistema d'identificació electrònica
◦ Alumnes de fora de Catalunya
◦ Alumnes de Catalunya no escolaritzats els darrers 3 cursos.

Tot  dependrà  de  la  persona  que  presenta  la  sol·licitud,  si  aquesta  es  pot  identificar  de  forma
electrònica. 

Maneres d'identificar-se electrònicament:

1. IdCAT Mòbil : 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 obtenir per internet a través de la següent adreça:
 https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/#bloc2

2. Certificats digitals: Son emesos per diferents entitats certificadores com a mecanismes d'identificació davant de les
administracions públiques de Catalunya. Per obtenir un certificat digital cal seguir el procediment que s'explica a
l'espai web de l'entitat certificadora que l'emet.

Es pot consultar la relació dels principals certificats acceptats i els perfils d'acreditació amb els quals es poden fer
servir, així com les adreces web on es poden obtenir al següent enllaç:  
https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/preguntes-mes-frequents/certificats-digitals/#bloc2

3. DNI-e: És el document d'identitat electrònic que s'expedeix a Espanya des de març de 2006. Activar els certificats del
DNI  electrònic  facilita  l'identificació  davant  de  qualsevol  administració  pública  i  signar  documents  de  forma
electrònica. S'ha d'activar de forma presencial a les oficines expedició DNIe.
La particularitat d'aquest sistema d'identificació digital és que cal un lector de DNIe per llegir la informació del xip.

No hi ha sol·licitud de preinscripció en paper.
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