Informació sobre la identificació digital per a la preinscripció
escolar al batxillerat i als cicles formatius d’FP
1. Certificats digitals
DNI electrònic, T-CAT, cl@ve i tots els certificats digitals admesos.

2. Identificació amb GICAR
Els funcionaris de la Generalitat (com a alumnes majors d’edat o com a tutors d’un alumne
menor d’edat) poden utilitzar el seu usuari i contrasenya d’ATRI).

3. IdCAT Mòbil (el més fàcil)
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.

3.1. 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:
•
•

•

DNI: document nacional d'identitat (número, caducitat i data naixement)
TSI: Número de la targeta sanitària individual del CatSalut (Servei Català de la Salut).
En cas de no disposar de TSI, aquesta se sol·licita a
http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/la-tsi/ (en pocs dies
es rep a casa).
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.

- Es pot sol·licitar de manera presencial a les Oficines d’Atenció Ciutadana, de Gestió
Empresariall, a les delegacions de l’Agència Tributària de Catalunya i als registres dels
serveis centrals i serveis territorials del Departament d’Educació
3.2. 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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