
Preinscripció electrònica
als cicles formatius de grau superior d’FP
 
Sense papers ni desplaçaments 
Del 29 de maig al 7 de juny

Sol·licita informació  
de l’idCAT Mòbil 
al Saló de l’Ensenyament
del 14 al 18 de març

Disponible 24/7 Sense presentar  
documentació en paper

Seguretat en gestió de  
les dades personals

Flexibilitat i rapidesa  
en el tràmit

Sense desplaçaments  
al centre

idCAT Mòbil

Descobreix tots els avantatges  
d’usar el certificat digital: 



 

Passos a seguir per a la preinscripció electrònica  
als cicles formatius de grau superior d’FP

Certificat digital 
idCAT Mòbil

Identificador de 
 l’alumne

Formulari de 
preinscripció

Que és l’idCAT Mòbil:

És una identitat digital que utilitza 
contrasenyes, d’un sol ús, que asse-
gura la integritat i la confidencialitat 
de les transaccions electròniques, i 
en garanteix la identitat dels ciuta-
dans. 
 
Requisits per obtenir l’idCAT 
Mòbil:

Per sol·licitar l’idCAT mòbil per Inter-
net cal disposar de:

• DNI 
• TSI (targeta sanitària individual) 
• Telèfon mòbil 
 
Com obtenir l’idCAT Mòbil:

Per obtenir l’idCAT Mòbil cal accedir 
i registrar-se a la Seu electrònica de 
la Generalitat de Catalunya.

https://idcatmobil.seu.cat/

Que és:

És l’ identificador únic que 
t’acompanya durant tota la vida 
acadèmica. Des del curs 2015-
2016, tots els alumnes matriculats 
als centres educatius d’ensenya-
ments reglats no universitaris de 
Catalunya en disposen. 
 
Com obtenir-lo: 

Si no el saps, demana’l al centre 
on estàs matriculat, als serveis 
territorials corresponents o al 
Consorci d’Educació de  
Barcelona.

Completa el formulari: 

Has d’introduir l’identi icador digital de 
què disposis i l’identificador de l’alum-
ne. En el formulari ja trobaràs dades 
emplenades, i caldrà que:

• Marquis la via d’accés:
Via 1: alumnes procedents del batxillerat

Via 2: alumnes procedents de formació  
professional de grau mitjà

Via 3: alumnes procedents de proves  
d’accés.

• Informis de la nota que al·legues, 

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

Envia la sol·licitud:

En prémer el botó “envia”, la teva 
sol·licitud queda registrada automàti-
cament. 
 
Confirmació:

Obtindràs un resguard amb tota la 
informació per poder fer el seguiment 
del tràmit.

Els alumnes que tenen número 
d’identificació al Registre d’alumnes 
de Catalunya, que va entrar en funci-
onament el curs 2015-2016.

· Només han d’acreditar el certificat de la 
qualificació final, al centre demanat en primera 
opció, els alumnes que es troben en alguna de 
les situacions següents: 

· Els alumnes de Catalunya amb requisit aca-
dèmic obtingut abans del curs 2015-2016 
(vies d’accés 1 i 2) 

· Els tècnics que vulguin acreditar formació 
addicional per a l’accés (via d’accés 2) 

· Si es compleixen altres requiisits d’accés que 
no siguin tenir el batxillerat, un grau mitjà o la 
prova d’accés a un grau superior (via d’accés 
3) · Els alumnes de batxillerat o tècnics que 
superin els estudis en l’avaluació extraordinària 
del curs 2017-2018. 

· Els alumnes que al·leguin ser esportistes d’alt 
rendiement

Pots fer la sol·licitud del 29 de maig 
al 7 de juny de 2018.

Consulta’n la informació i accedeix al 
tràmit al web Estudiar a Catalunya. 

QUI POT FER LA  
PREINSCRIPCIÓ  
ELECTRÒNICA:

QUAN:

ON:

Has de disposar de l’idCAT  
Mòbil, DNI electrònic o altres 
certificats digitals. 

Has de disposar de 
l’identificador de  
l’alumne.

 

Accedeix al formulari de  
preinscripció. 

Disponible en el període  
de preiscripció
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