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PREINSCRIPCIÓ CURS 2017-2018 

Terminis de presentació de sol·licituds: 

 Del 23 de març al 4 d'abril – presentació de sol·licituds al centre o a 

l’OME de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. 

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC DE L’INS LA VALIRA:  

- Dilluns, dimarts, dimecres: de 9.00 a 13.30 i de 15.10 a 17.30 

- Dijous: de 9.00 a 14.30 

- Divendres: de 9.00 a 13.30 

Si no us va bé aquest horari, truqueu al centre per concertar una cita. 

Criteris de prioritat per a l'ordenació de les sol·licituds  

 Criteris generals  

o Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi 

treballa: 40 punts. 

o Si el nen/la nena viu a la Seu o als pobles amb escoles que pertanyen a la 

ZER Urgellet, la ZER Narieda o la ZER Baridà-Batllia: 30 punts 

o Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 

10 punts. 

o Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de 

primer grau: 10 punts. 

 Criteris complementaris  

o Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts. 

o Si l'alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí 

o metabòlic (s'hi inclouen les persones celíaques): 10 punts. 

Documentació identificativa a presentar al centre: 

 Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 

Si l'alumne/a està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del 

Departament de Benestar Social i Família. 

 Certificat de convivència (es un certificat gratuït que es pot demanar a l’OME o 

a les oficines de l’ajuntament de referència). 

 Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora 

o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la 

targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers 

comunitaris, document d'identitat del país d'origen. 

 Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 

anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.  

 Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o nena.  

 Original i fotocòpia del carnet de vacunació. 
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CALENDARI PREINSCRIPCIÓ 

 

FASES 

 

DATES 

Presentació sol·licituds del 23 de març al 4 d’abril 

 

Presentació de la documentació fins al 7 d’abril 

 

Publicació de llistes amb el barem 

provisional 

24 d’abril 

 

 

Presentació de reclamacions del 25 al 27 d’abril 

 

Publicació de llistes amb el barem 

definitiu 

 

3 de maig 

 

Sorteig per al número de desempat 4 de maig 

 

Publicació de les llistes d’admesos 2 de juny 

 

Matriculació de 1r d’ESO del 12 al 16 de juny 

 

Matriculació o confirmació de matrícula a 

2n, 3r i 4t d’ESO 

Del 26 al 30 de juny 

 

 

Període de matrícula extraordinària Del 6 al 8 de setembre 

 

 

 


