
INICI DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ A 

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS  

 

El procés de preinscripció per ensenyaments postobligatoris comença aquest mes 

de maig. Segons el calendari que ha establert el Departament d’Educació de la 

Generalitat, els terminis de presentació de sol·licituds són els següents:  

 Del 11 al 15 de maig per al batxillerat i els cicles formatius de grau mitjà 

de  formació professional i d'arts plàstiques i disseny (grau mitjà). 

 Del 11 al 22 de maig per als programes de formació i inserció (PFI).  

 Del 29 de maig al 5 de juny per als cicles formatius de grau superior de 

formació professional i d'arts plàstiques i disseny (grau superior). 

El tràmit de preinscripció pel batxillerat i cicles formatius es pot fer mitjançant 

la sol·licitud electrònica o la sol·licitud amb suport informàtic. Per als 

programes de formació i inserció el tràmit és presencial. 

Per poder fer la 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'Educació, 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 i no fa els 

18 anys durant l'any 2020) o l'alumne/a (si és major d'edat o fa els 18 anys durant 

aquest any) s'identifiqui mitjançant una d’aquestes 3 opcions: 

 El servei d'identificació idCat Mòbil, 

 L'usuari GICAR (si es tracta de treballadors de la Generalitat de Catalunya) 
 Altres certificats digitals, com el DNI electrònic o el certificat CATCert. 

En la sol·licitud és obligatori especificar l'adreça electrònica per poder rebre el 

missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció. 

 

Sol·licitud amb suport informàtic: 

Han de fer aquest tipus de sol·licitud els alumnes nous en el sistema educatiu de 

Catalunya que encara no tenen el número d’identificador de l'alumne/a.  

És obligatori especificar l'adreça electrònica per poder rebre el missatge amb el codi 

de la sol·licitud de preinscripció. 

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. 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/


Un cop enviades les dades es pot obtenir el comprovant de presentació de la 

sol·licitud; en aquest resguard hi consta la documentació que cal presentar 
(s'aconsella guardar-ne una còpia). 

Perquè el tràmit tingui efecte, cal imprimir, signar i presentar el resguard (en 

paper) al centre demanat en primera opció dins el termini previst per a la 

presentació de la documentació. En aquest resguard consta la documentació que 

cal presentar a l'efecte d'acreditació dels criteris de prioritat, si no s'han pogut 

validar electrònicament. 

 

Així mateix, en els dos tipus de sol·licitud, 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. 

Per a més informació sobre la preinscripció, podeu consultar al següent enllaç. 

 

Servei d'identificació idCat Mòbil 

 

L'idCAT Mòbil és el nou sistema d'identificació i signatura electròniques a través de 

dispositius mòbils que el Consorci AOC, en col·laboració amb l'Administració de la 

Generalitat de Catalunya, ofereix a la ciutadania i que es pot utilitzar per a fer 

tràmits amb les administracions i ens que integren el sector públic de Catalunya. 

1. Pel registre, selecciona “Comença”. 

2. A continuació, omple la següent pantalla i selecciona “Valida”. 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/


 

3. Insereix el teu número de mòbil, correu electrònic, data de naixement i codi 

postal i “Continua”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Introdueix el codi de 6 dígits que has rebut al mòbil, selecciona la casella de 

declaració de dades i ja et pots donar d’alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Ara ja disposes del teu idCAT Mòbil. Pots descarregar-te el comprovant en 

format PDF. 

 

 


