
PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA BATXILLERAT 

 

SOL·LICITUD ELECTRÒNICA 

Qui l’ha de presentar? 

- Alumnes escolaritzats a 4t d’ESO  al curs actual 2019/20 (En un centre diferent a l’INS Estatut) 

- Alumnes que han finalitzat a Catalunya l’ESO a partir del curs 2015/2016 

Passos a seguir: 

1. Registrar-se a l’IdCat Mòbil: https://idcatmobil.seu.cat 

Qui s’ha de registrar: pare, mare o tutor/a de l’alumne/a o alumnes majors de 18 anys. 

Què es necessita: DNI, TSI, correu electrònic i telèfon mòbil. 

2. Accedir a la pàgina: http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici, Serveis, Preinscripció i 

matricula, Batxillerat, Sol·licitud de preinscripció. 

3. Escollir l’opció sol·licitud electrònica (és necessari el número IDALU, demaneu al centre 

d’escolarització o per l’aplicatiu http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-

temes/identificador-alumne) 

4. Emplenar i modificar dades, si escau. Especificar, per ordre de preferència, els centres i 

modalitats de Batxillerat. Marcar els criteris generals i/o complementaris i enviar la 

sol·licitud. No s’ha de presentar cap resguard al centre de preferència ni cap documentació 

identificativa. 

SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC 

Qui l’ha de presentar? 

- Alumnes procedents de fora de Catalunya 

- Alumnes de Catalunya amb l’ESO obtinguda abans del curs 2015/16 

- Alumnes que al·leguin un ensenyament diferent a l’ESO 

Passos a seguir: 

1. Accedir a la pàgina: http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici , Serveis, Preinscripció i 

matricula, Batxillerat, Sol·licitud de preinscripció. 

2. Escollir l’opció sol·licitud en suport informàtic.  

3. Emplenar les dades. Especificar, per ordre de preferència, els centres i modalitats de 

Batxillerat. Marcar els criteris generals i/o complementaris i enviar la sol·licitud (si no tenen 

número IDALU, deixar en blanc). 

4. Enviar el resguard de la sol·licitud i la documentació necessària (escanejada o fotografiada) 

al correu a8043668@xtec.cat :  

Alumne menor d’edat: documentació identificativa de l’alumne, documentació identificativa 

del pare, mare o tutor/a, llibre de família i certificat de nota (originals). 

Alumne major d’edat (també els que fan 18 al 2020): documentació identificativa de 

l’alumne i certificat de nota (original).  

5. El resguard s’ha d’enviar dins el termini de presentació de documentació al centre de 

primera opció. Si no es presenta, la sol·licitud no participa en el procés de preinscripció. 

6. De manera excepcional, si no podeu enviar-ho, demaneu cita prèvia. 
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