
Poden fer
SOL·LICITUD ELECTRÒNICA

• Amb idCAT Mòbil,      
DNI electrònic, etc.

• Alumnat que té 
l’identificador de 
l’alumne/a: IDALU* 
(escolaritzat a Catalunya 
des de 2015/2016)

Requisits per obtenir idCAT Mòbil

ONLINE

• Ser major de 16 anys
• DNI/TIE (NIE)
• TENIR TSI (tarja d’identificació

sanitària)

JA ES POT OBTENIR ONLINE AMB TIE 
(Tarja d’identitat d’estranger/NIE)

https://idcatmobil.seu.cat/

S’OBTENEN DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ i NO CAL PRESENTAR DOCUMENTACIÓ:  
les qualificacions d’ESO, BATXILLERAT, CFGM i de les PROVES D’ACCÉS, de:

 Alumnat que ha finalitzat a Catalunya els estudis de:

 ESO: A PARTIR DEL CURS 2017/2018
 BATXILLERAT I CICLES GRAU MIG: A PARTIR DEL CURS 2016/2017

 Alumnat escolaritzat el curs 2019/2020 a 4t ESO (QM de primer a tercer)
 Alumnat que accedeix via prova d’accés superada a Catalunya a partir de l’any 2011
 Alumnat que al·legui estudis estrangers, amb homologació a Catalunya des de l’any 2016

HA DE PRESENTAR CERTIFICACIÓ DE QUALIFICACIONS:

 Alumnat de Catalunya amb l’ESO obtinguda abans del curs 2017-2018, un batxillerat o un CFGM 
obtingut abans del curs 2016/2017; homologació d’estudis estrangers anterior al 2016 o prova
d’accés d’abans del 2011.

 Alumnat que al·legui un ensenyament diferent a l’ESO per accedir a CFGM i un diferent a batxillerat
o CFGM per accedir al CFGS.

 Tècnis d’FP que accedeixen a CFGS que vulguin acreditar formació addicional.
 Alumnat procendent de fora de Catalunya.

Han de fer obligatòriament
SOL·LICITUD 
EN SUPORT INFORMÀTIC 

• Alumnat que no disposi
d’un sistema d’identificació
electrònica

• Alumnat sense IDALU *
• Alumnat de Catalunya no 

escolaritzat els darrers 4 
cursos.

HA DE PRESENTAR DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA D’IDENTITAT O ALGUN CRITERI O SITUACIÓ:

 Alumnat o tutors que s’identifiquin amb passaport que facin sol·licitud de suport informàtic
 Alumnat menor d’edat amb sol·licitud de suport informàtic, han de portar doc. acreditativa filiació

(certificat naixement o llibre de família)
 Alumnat que al·legui família nombrosa o monoparental i discapacitat, amb carnets expedits o 

reconeixement de fora de Catalunya.
 Alumnat que al·legui ser família perceptora de renda garantida de ciutadania
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ATENCIÓ: ÉS MOLT IMPORTANT QUE REVISEU LES 
LLISTES PROVISIONALS, PER A COMPROVAR QUE 

LA VOSTRA QUALIFICACIÓ APAREIX I ÉS LA CORRECTA, O 

NO OBTINDREU PLAÇA.

Si no és correcta o és=0, podeu fer la reclamació dintre del termini establert.


