
Passos que cal seguir per a la 
preinscripció electrònica 
 

 
 
 
 

Disposar de l’idCAT mòbil, DNI electrònic 
o altres certificats digitals. 
 
Què és l’idCAT mòbil? 
• És una identitat digital que utilitza 

contrasenyes, d’un sol ús, que 
assegura la integritat i la confidenciali- 
tat de les transaccions electròniques, i 
en garanteix la identitat dels 
ciutadans. 

 
Requisits per obtenir-lo 
• DNI 
• TSI (targeta sanitària individual) 
• Telèfon mòbil 
 
Com obtenir-lo? 
• Cal accedir i registrar-se a la Seu 

electrònica de la Generalitat de 
Catalunya: https://idcatmobil.seu.cat/ 
 
 
 
 
 

Disposar de l’IDALU. 
 
Què és? 
• És l’identificador únic que acompanya 

durant tota la vida acadèmica. Des 
del curs 2015-2016 tot l’alumnat 
matriculat a Catalunya en disposa. 
 

Com obtenir-lo 
• Si no el saps, demana’l al centre on 

estàs matriculat, als serveis territorials o 
al Consorci d’Educació de Barcelona. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Accedir al formulari de preinscripció. 
 
Completa el formulari 
• Introduir l’identificador digital i l’IDALU. 

A l’accedir al formulari trobaràs dades 
personals emplenades. 

• Marcar la via d’accés: 
 Via 1: alumnat procedent de batxillerat 
 Via 2: alumnat procedent de cicles 

formatius de grau mitjà i CAS/CPIGS. 
 Via 3: alumnat procedent de proves 

d’accés i resta de vies. 

• Informar de la nota al·legada en cas 
de disposar d’ella. 

• Especificar els centres, els cicles i torn 
per ordre de preferència. 

 
Enviar la sol·licitud 
• Prement el botó “envia”, la sol·licitud 

queda registrada automàticament. 
 
Confirmació 
• Obtindreu un resguard amb tota la 

informació per poder fer el seguiment 
del tràmit. 
 

 

 

          Certificat digital 
          idCAT Mòbil 

          Identificador de 
          l’alumne/a (IDALU) 

1 

2 

          Identificador de 
          l’alumne/a (IDALU) 3 

 
COMPTE! 
Pel que fa a la presentació de la 
documentació del requisit acadèmic 
al·legat es pot donar el cas: 
 
• que hagi de presentar certificat 

amb la qualificació mitjana.  
• que no hagi de presentar-lo. 

 
Tot dependrà si es pot consultar en 
les bases de dades del Departament 
d'Ensenyament 

https://idcatmobil.seu.cat/

