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COM CONSULTAR EL NÚMERO IDALU/RALC 

 

Què és l’ IDALU? 

L'identificador de l'alumne (IDALU) és el número d'inscripció al Registre d'alumnes de 

Catalunya (RALC), que s'assigna (de manera única) a un alumne quan fa la primera matrícula 

en centres educatius públics i privats d'ensenyaments reglats no universitaris que 

desenvolupen l'activitat a Catalunya. 

 

Documentació: 

 DNI: Document Nacional d’Identitat o TIE (no només el NIE). 

 TSI: Targeta Sanitària Individual del CatSalut (Servei Català de la 
Salut -la que portes a l’ambulatori-) o ser titular/beneficiari de 
Muface. 

 

 

           

            

 

                     

 

 

1.Document Nacional 

d’Identitat (DNI) 

3. Targeta Sanitària 

Individual del CatSalut 

(TSI) 

2.1 Permís de 

residència (antic) 
2.2 Permís de 

residència (nou) 

4. Targeta de Muface 
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Per consultar el número IDALU heu d’entrar al web: 
http://educacio.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/identificador-alumne   

 

  

 

 

 

Què és l‘idCAT Mòbil? 

És un mecanisme d’identificació i signatura electrònica en què s'envia una contrasenya 

d'un sol ús al mòbil. Es pot utilitzar per a identificar-se en la majoria de tràmits amb les 

administracions catalanes i des de qualsevol dispositiu (no cal instal·lar res). 

 

Clica a l’apartat 

Per internet 

*Per obtenir més 

informació podeu 

clicar on posa 

idCAT Mòbil  

color vermell 

 

Clica al botó  

Comença 

color vermell 

 

* 

http://educacio.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/identificador-alumne
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IMPORTANT LLEGIR EL QUADRE EN COLOR GROC 

 

 

 

 

 

Clica a l’apartat 

groc Accés amb 

IDCat Mòbil 

Boto Accedeix 

color vermell 

Clica al botó 

vermell Ves-hi 
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Si ja esteu registrats, omple 

el formulari: 

   - Document identificatiu 

   -El número de mòbil 

Al acabar premeu el botó gris 

Utilitza el meu idCAT Mòbil 

 

En el cas que no esteu registrats, clicar on posa 

Dona’m d’alta 

(per saber com és dona d’alta anar a la pàgina següent)  

 

Després de donar al botó gris Utilitza 

el meu idCAT Mòbil, apareix això. 

 

Rebreu un SMS al vostre mòbil de 

sis dígits, el qual heu d’introduir a 

l’apartat Introduïu la contrasenya. 

 
Per últim clicar al botó Verifica. 

Per continuar anar a la pàgina 6 
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COM DONAR D’ALTA A L’IDCAT MÒBIL 

 

  

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clicar l’opció ‘Alta 
sense certificat’. La 

poden utilitzar només 
les persones que 

tinguin nacionalitat 
espanyola o bé les 

persones estrangeres 
que tinguin Targeta 

d’identitat d’estranger 
(TIE). 

 Selecciona l’opció 

corresponent en el  

vostre cas. 

  

Omple el formulari amb 

les dades que indiquen 

En finalitzar clicar al botó 

de VALIDA color verd 

DNI NIE 
Per continuar seguiu el passos del web 
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L’alumnat major d’edat clicar la 

primera opció (Consultar el 

meu Identidicador del RALC). 

 

Si l’alumnat és menor d’edat, 

la consulta l’ha de fer  la 

mare,pare o tutor legal (la 

segona opció). 

 

 

XX/XX/XXXX Poses la teva data de naixement 

AQUEST EL NÚMERO IDALU 
Aquest número és el que et 

servirà per fer la preinscripció 

AMB AIXÒ HEM FINALITZAT EL PROCÉS DE CONSULTA EL NÚMERO IDALU 

 


