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INSTRUCCIONS  PREINSCRIPCIÓ  CICLES GRAU MIG I SUPERIOR 2019/2020  
 

Termini de presentació: del 14 al 21 de maig els cicles de grau mitjà. 
          del 29 de maig al 5 de juny els cicles de grau superior. 
Lloc de presentació: La preinscripció és online. 
Horari de secretaria: Dilluns, dimarts i divendres: de 9 a 14 h i de 15:30 a 18 h 
     Dimecres i dijous: de 9 a 14 h 
   
Aquest tràmit es pot fer mitjançant la sol.licitud electrònica o la sol.licitud amb suport 
informàtic.  

Les persones que no els sigui possible fer la sol.licitud electrònica, poden utilitzar la sol.licitud amb 
suport informàtic: no s’acceptaran les sol.licituds que es presentin únicament en paper. Només 
es pot presentar una sol.licitud de preinscripció per persona, en la qual es poden demanar 
diversos centre, cicles i torns, indicats sempre per ordre de preferència. La presentació de més 
d’una sol.licitud per tipus d’ensenyament comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin 
correspondre. 

IDENTIFICACIÓ DIGITAL 

1. D.N.I. Electrònic 

2. IdCAT Mòbil 

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

Cal donar-se d’alta prèviament al servei, abans de fer-ne ús al tràmit de preinscripció.  

 

2.1. Procediment d’alta al servei idCAT Mòbil  

- S’accedeix a la Seu electrònica de la Generalitat (https://idcatmobil.seu.cat/).  

- S’emplena un formulari amb les dades següents: o DNI: document nacional d'identitat (número, 

caducitat i data naixement)  

o TSI: Número de la targeta sanitària individual del CatSalut (Servei Català de la Salut). En cas 

de no disposar de TSI, aquesta se solicita a http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-

sistema-salut/la-tsi/ (en pocs dies es rep a casa).  

o Número de telèfon mòbil.  

- Es validen les dades i se’n demana la confirmació: s’ha d’introduir un codi que s’ha rebut 

mitjançant un SMS al número de telèfon mòbil consignat.  

 

2.2. Procediment per fer ús de l’idCAT Mòbil  

- S’accedeix a la sol·licitud electrònica de preinscripció, on cal identificar-se.  

- Des de la sol·licitud es genera la tramesa d’una contrasenya que s’envia per SMS al mòbil de 

l’usuari, que cal especificar a la sol·licitud electrònica de preinscripció (caduca als 30 minuts i és 

d’un sol ús). 
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SOL.LICITUD ELECTRÒNICA 

- Cal disposar del número d'identificació de l'alumne/a. Els alumnes nous en el sistema 
educatiu de Catalunya encara no el tenen; 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/a o l'alumne/a (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. 

- Cal que el pare, mare o tutor/a legal (si l'alumne/a és menor d'edat) o l'alumne/a (si és major 
d'edat) s'identifiqui mitjançant algun tipus de identificació digital. 

En la sol·licitud és obligatori especificar l'adreça electrònica per poder rebre el missatge amb el 
codi de la sol·licitud de preinscripció. 

Així mateix, si l'alumne/a és menor d'edat, cal especificar el tutor/a que consultarà per Internet els 
resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, 
ordre definitiu i plaça assignada). Es pot accedir a aquestes consultes amb el codi de sol·licitud i el 
número del DNI, NIE o passaport del tutor/a que s'ha especificat que farà la consulta. 

Instruccions 

Si voleu identificar-vos mitjançant l'idCAT Mòbil, prèviament us heu de registrar en aquest servei. 
Si ja ho heu fet, heu d'introduir el vostre document d'identificació (DNI, NIE o passaport) i el 
número de telèfon mòbil que heu indicat en el servei d'identificació idCAT Mòbil. 

Si la base de dades no troba el document d’identificació o el número de telèfon mòbil proporcionat 
no es correspon amb el que s'ha registrat, visualitzareu un missatge d'error. En aquest cas, 
haureu de modificar el registre, si escau. 

Si les dades proporcionades es corresponen a les registrades, rebreu una contrasenya al vostre 
telèfon mòbil per introduir-la al camp de text que es mostra a la pantalla. A partir d'aquest moment, 
podreu fer el tràmit de la preinscripció. 

1. Per canviar de pantalla cal utilitzar exclusivament els botons "següent" i "anterior" de 
l'aplicació i no els del navegador. 

2. La sol·licitud només es considera presentada quan, després d'emplenar tot el formulari, 
s'executa l'opció "enviament" des de l'última pantalla (a partir d'aquest moment ja no es 
poden fer modificacions). 

3. Quan s'hagin enviat les dades, rebreu un missatge electrònic des d'on es pot obtenir el 
comprovant de presentació de la sol·licitud; en aquest comprovant consta la documentació 
que cal presentar a l'efecte d'acreditació dels criteris de prioritat, si escau. S'aconsella 
guardar-ne una còpia. 

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. 
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SOL.LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC 

- Cal disposar del número d'identificació de l'alumne/a. Els alumnes nous en el sistema 
educatiu de Catalunya encara no el tenen; 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/a o l'alumne/a (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. 

- Cal que el pare, mare o tutor/a legal (si l'alumne/a és menor d'edat) o l'alumne/a (si és major 
d'edat) s'identifiqui mitjançant algun tipus de identificació digital. 

En la sol·licitud és obligatori especificar l'adreça electrònica per poder rebre el missatge amb el 
codi de la sol·licitud de preinscripció. 

Així mateix, si l'alumne/a és menor d'edat, cal especificar el tutor/a que consultarà per Internet els 
resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, 
ordre definitiu i plaça assignada). Es pot accedir a aquestes consultes amb el codi de sol·licitud i el 
número del DNI, NIE o passaport del tutor/a que s'ha especificat que farà la consulta. 

Instruccions 

1. Per canviar de pantalla cal utilitzar exclusivament els botons "següent" i "anterior" de 
l'aplicació i no els del navegador. 

2. S'han de desar les dades que s'hagin introduït al formulari encara que no es faci 
l'enviament en el mateix moment. 

3. Per modificar les dades (o tornar al formulari no enviat) es necessita 
el número del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) d'un dels tutors (o 
de l'alumne/a si és major d'edat) i el codi de la sol·licitud (aquest codi es rep a l'adreça 
electrònica que s'ha especificat al formulari). 

4. La sol·licitud només es considera presentada quan, després  d'emplenar tot el formulari, 
s'executa l'opció "enviament" des de l'última pantalla (a partir d'aquest moment ja no es 
poden fer modificacions) i es presenta la documentació acreditativa al centre demanat en 
primera opció. 

5. Un cop enviades les dades es pot obtenir el comprovant de presentació de la sol·licitud; en 
aquest comprovant hi consta la documentació que cal presentar (s'aconsella guardar-ne 
una còpia). 

Perquè el tràmit tingui efecte, cal imprimir, signar i presentar el comprovant (en paper) 
acompanyat de la documentació al centre demanat en primera opció dins el termini previst per 
a la presentació de la documentació. 
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A l’hora d’emplenar la sol·licitud de preinscripció ÉS IMPORTANT: posar totes les dades, en 
MAJÚSCULES, per evitar malentesos. Són especialment importants les següents dades: 
 
 
 

 
MENORS D’EDAT 

 

 
MAJORS D’EDAT 

Identificador de l’alumne (RALC) es dóna en el 
centre escolar on ha estat escolaritzat 

Identificador de l’alumne (RALC) es dóna en el 
centre escolar on ha estat escolaritzat 

Dades del sol·licitant i dels pares o tutors Dades del sol·licitant 

Telèfon de contacte dels pares o tutors Telèfon de contacte del sol·licitant 

Correu electrònic dels pares o tutors  Correu electrònic del sol·licitant 

Marcar els criteris als que es tingui dret i 
aportar la documentació necessària 

Marcar els criteris als que es tingui dret i 
aportar la documentació necessària 

 
 
 
 
 
Documentació que cal aportar juntament amb la preinscripció, les persones que no puguin 
utilitzar la sol·licitud electrònica (D.N.I electrònic o IdCat): NO ACCEPTAREM CAP 
SOL·LICITUD QUE NO VINGUI ACOMPANYADA PER LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA. 
 

 
MENORS D’EDAT 

 

 
MAJORS D’EDAT 

Original i fotocòpia del DNI o NIE del sol·licitant Original i fotocòpia del DNI o NIE del sol•licitant 

Original i fotocòpia de la TSI del sol·licitant Original i fotocòpia de la TSI del sol·licitant 

Original i fotocòpia del llibre de família   

Original i fotocòpia dels DNI o NIE dels pares o 
tutors 

 

Qualificació mitjana dels estudis o qualificació 
de la prova d’accés 

Qualificació mitjana dels estudis o qualificació 
de la prova d’accés 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Generalitat de Catalunya                                                                                C/ Mallorca, s/n                                                                                 
 Departament d’Ensenyament                                                                                                         08214 Badia del Vallès

 Institut de Badia del Vallès                                                                                                          Tel: 93 718 75 06 

                                                                                                                                                                                                  e-mail: a8042342@xtec.cat 
                                                                                                                                                                              Web:  www.ibadia.cat  

  

 

Document del Procés clau: Planificació de l’alumnat 
Procediment de preinscripció i matrícula 

Codi document: IBVQ-SGQ-PC01-PR02-DD01-R7 Pàg. 5 de 5 

Elaborat: Secretaria 

El document vàlid està dipositat en el programa informàtic de gestió documental. Aquest document pot esdevenir obsolet. 

 

 
 

CALENDARI 
 
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 
 

Presentació de sol-licituds 14 al 21 de maig 

Llistes amb el barem provisional 07 de juny 

Reclamacions 10 al 14 de juny 

Publicació de llistes d’admesos 08 de juliol 

Matriculació 09 al 15 de juliol 

Presentació de sol.licituds 2a fase 02 i 03 de setembre 

Publicació de llista d’admesos 04 de setembre 

Matricula 2a fase 05 i 06 de setembre 

 
Recordeu que les llistes definitives d’admesos estaran el 08 de juliol, recomanem no fer cap 

pagament fins que tingueu assegurada la plaça. 

 
 
 
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 
 

Presentació de sol-licituds 29 de maig al 05 de juny 

Llistes amb el barem provisional 28 de juny 

Reclamacions 01 al 04 de juliol 

Publicació de llistes d’admesos 17 de juliol 

Matriculació 18 al 23 de juliol 

 
 
Recordeu que les llistes definitives d’admesos estaran el 17 de juliol, recomanem no fer cap 

pagament fins que tingueu assegurada la plaça. 

 

 
 


