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Certificat digital
idCAT Mòbil

Procediment d’alta al servei idCAT Mòbil
•

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

•

S’emplena en un formulari amb les dades següents:
- DNI: document nacional d’identitat (número, caducitat i data
naixement)
- TSI: Número codi de barres (part posterior) 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-sistemasalut/la-tsi/ (en 2-3 dies es rep a casa).
- Número de telèfon mòbil.

•

Es fa una validació de les dades.

•

Es demana la confirmació de les dades: s’ha d’introduir un codi que
s’ha rebut mitjançant un SMS al número telèfon mòbil consignat.

Procediment per fer ús de l’idCAT Mòbil
•
•
•

S’accedeix al tràmit mitjançant la identificació de l’idCAT Mòbil.
Se sol·licita una contrasenya (caduca als 30 minuts).
S’introdueix la contrasenya que s’ha rebut al mòbil per SMS.

Usuaris (famílies i alumnes)
•

S’introdueix l’identificador digital i el número de l’identificador de
l’alumne. Tot seguit cal marcar la via d’accés:

- Via 1: si han finalitzat el batxillerat des del curs 2016-2017, a
Catalunya.
- Via 2: tècnics d’FP sense formació addicional que han finalitzat el cicle
des del curs 2016-2017 a Catalunya.
- Via 3: si tenen la prova d’accés superada a Catalunya a partir de l’any
2011.
Alumnes que al·leguin estudis estrangers, i que n’hagin sol·licitat
l’homologació a Catalunya.
•

Cal especificar els centres per ordre de preferència, els cicles, el torn
i el nivell, i enviar la sol·licitud al centre. La petició es tramet
electrònicament al centre que s’ha sol·licitat en primer lloc i queda
registrada automàticament.

•Alumnes que procedeixin d’una de les vies
següents:
• Via 1: si han finalitzat el batxillerat des del
curs 2016-2017, a Catalunya.
• Via 2: tècnics d’FP sense formació
addicional que han finalitzat el cicle des
del curs 2016-2017 a Catalunya.
• Via 3: si tenen la prova d'accés superada
a Catalunya a partir de l'any 2011.
• Alumnes que al·leguin estudis
estrangers, i que n’hagin sol·licitat
l'homologació a Catalunya.

S’obtenen les qualificacions de la
base de dades

•Alumnes amb idCAT Mòbil, DNI electrònic,
certificat digital, etc.
•Alumnes amb l’identificador de l’alumne,
escolaritzats a Catalunya des del 2015-2016.

Poden fer ús de la sol·licitud
electrònica

•Alumnes de Catalunya amb requisit acadèmic
obtingut abans del curs 2016-2017 (vies 1 i 2) o del
2011 (via 3 - proves).
•Tècnics que vulguin acreditar formació addicional per
a l’accés (via 2).
•Altres requisits d’accés que no siguin batxillerat, el
grau mitjà o la prova d’accés a grau superior (via 3 no proves).
•Alumnes de batxillerat o tècnics que superin els
estudis en l’avaluació extraordinària del curs 20172018.
•Alumnes que al·leguin ser esportistes d’alt
rendiment.
•Alumnes procedents de fora de Catalunya.

Han de presentar el certificat
en paper

•Els alumnes que no disposin d’un
sistema d'identificació electrònica.
•Els alumnes de fora de Catalunya.
•Els alumnes de Catalunya no
escolaritzats els darrers 3 cursos.

Han de presentar la sol·licitud
amb suport informàtic

7. Alumnes beneficiaris del procés electrònic

