PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA PER ALS CICLES
FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR PER AL CURS 2018-2019
Per a la preinscripció als cicles formatius de grau superior de formació professional no
s’acceptaran sol·licituds presentades únicament en paper.

Per utilitzar els serveis electrònics de la generalitat de Catalunya es requereix un dels certificats
següents:
idCAT Mòbil: Link amb tota la informació detallada.
https://web.gencat.cat/es/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/
- Certificat digital: Link amb tota la informació detallada.
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/alt/aepcfgs/identificaciodigital/certificat_digital
- DNI electrònic: Link amb tota la informació detallada.
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/alt/aepcfgs/identificaciodigital/dnie
-

Existeixen dos tipus de sol·licituds telemàtiques:
Sol·licitud Electrònica: Per utilitzar el formulari cal la identificació d’un dels tutors (si
l’alumne/a es menor d’edat) o de l’alumne/a, mitjançant el servei d’identificació IdCat Mòbil(o
qualsevol certificat digital vàlid) i el número d’identificació de l’alumne/a (IDALU). Més
informació i ajuda en el següent link:
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/alt/aepcfgs/preinscfps/electronica

-

Convé recordar que els alumnes Nous en el sistema educatiu de Catalunya no disposen d’IDALU.
1.- Idalu: Per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol
titularitat és una dada obligatòria que han de facilitat els centres on estan escolaritzats.
2.- En casos excepcionals i durant el període de preinscripció, el pare, mare o tutor o el mateix
alumne pot sol·licitar l’identificador a l’escola de procedència o al departament d’ensenyament
acreditant-se amb el DNI.

-

Sol·licitud en suport informàtic: Es pot donar el cas que la persona interessada no tingui la
possibilitat d'utilitzar la sol·licitud electrònica. Sí és així, pot utilitzar el formulari en suport
electrònic que trobarà en la pàgina web del Departament d’Ensenyament . L’accés a aquest
formulari no comporta cap tipus identificació electrònica prèvia per part de la persona que
l’utilitza. Més informació i ajuda en el següent link:
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/alt/aepcfgs/preinscfps/suportinformatic

Quan s’ha de presentar la sol·licitud amb suport informàtic?
-

Alumnes sense cap sistema d’identificació electrònica.
Alumnes de fora de Catalunya.
Alumnes de Catalunya no escolaritzats a partir del curs 2015-2016.

