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Departament d’Ensenyament 
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Telf 972 66 65 91 

  

 
DIES DE LA PREINSCRIPCIÓ D’ESO / CURS 2016-2017: del 30 de març al 7 d’abril 

LLOC: Ins Vall de Llémena 
HORARI: de 8:30 a14:30 

 
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA: 
 

 
1 ►   SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ. (www.gencat.cat/preinscripció) 
2 ►  DNI o NIE en el cas de persones estrangeres, del sol·licitant. (ORIGINAL i FOTOCÒPIA) 
             (La persona sol·licitant, quan els alumnes són menors d’edat, és: el pare, la mare, el tutor, la 

tutora, o el guardador/a de fet). 
3 ► DNI o del NIE de l’alumne/a (Cas que en tingui) (ORIGINAL i FOTOCÒPIA) 
4 ► Llibre de Família (les pàgines 2, 3 i la pàgina de l’alumne/a), o bé altres documents relatius a la 

filiació, com ara el certificat o la partida de naixement. (ORIGINAL i FOTOCÒPIA) 
5 ► Targeta Sanitària (TSI) de l’alumne/a. (ORIGINAL i FOTOCÒPIA) 
6 ►      Fotocòpia del CARNET DE VACUNACIONS on figuren les dosis de vacunes rebudes amb les 

dates corresponents. 
7 ►      Autorització del DRET D’IMATGE 

 
(Els documents originals es comproven amb les còpies i es tornen als interessats) 

 

DOCUMENTACIÓ QUE NOMÉS S’HA DE PRESENTAR SI S’AL·LEGUEN AQUESTS CASOS: 
 

CRITERIS GENERALS PUNTS 

A ►RENDA ANUAL DE LA UNITAT FAMILIAR (RMI): Documentació acreditativa de ser beneficiari de 

la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció  
10 

B  ►PROXIMITAT DEL DOMICILI FAMILIAR: El domicili familiar s’acredita amb el DNI o amb el NIE de 

la persona sol·licitant (pare, mare, etc.), però si l’adreça que es fa constar a la preinscripció no coincideix amb 
la del DNI, o amb la del NIE de la persona sol·licitant, s’ha de presentar un CERTIFICAT O VOLANT 
MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA DE L’ALUMNE/A, ON HA DE CONSTAR QUE CONVIU AMB LA 
PERSONA SOL·LICITANT. 

30  

10 

B.1►PROXIMITAT DEL LLOC DE TREBALL DELS PARES O TUTORS: Si el domicili familiar està 

fora de la zona d’aquest centre, però el pare, la mare, o el tutor/a, treballen dintre d’aquesta zona, han de 
presentar un certificat emès per l’empresa o una còpia del contracte laboral.  
B.2►PROXIMITAT DEL LLOC DE TREBALL TREBALLADORS AUTÒNOMS: 
Es tindrà en compte el domicili acreditat a  L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA i s’ha de presentar còpia del formulari 
de la declaració censal d’alta, modificació i  baixa en els cens d’obligats tributaris (Model 036). 

20 

C ►GERMANS MATRICULATS AL CENTRE: Si un alumne/a té un germà o germana matriculat en un 

centre adscrit a aquest institut, cal que presenti un certificat del centre on està matriculat. Si està matriculat en 
aquest mateix institut només cal fer-ho constar a la sol·licitud.  

40 
 

D ►DISCAPACITAT DE L’ALUMNE/A, PARE, MARE, TUTOR/A O GERMANS: Original i 
Fotocòpia del certificat de discapacitat expedit pel Departament de Benestar Social i Família, o certificat de 

discapacitat emès per l’ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques) de la persona que al·legui aquesta 
condició. (Ha de tenir una disminució igual o superior al 33%). 

10 

 

CRITERIS COMPLEMENTARIS PUNTS 

E ► CARNET DE FAMÍLIA NOMBROSA O MONOPARENTAL VIGENT. (original i fotocòpia) 15 

F ►MALALTIA CRÒNICA DE L’ALUMNE/A QUE AFECTI EL SISTEMA: DIGESTIU, ENDOCRÍ 
O METABÒLIC: Informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut o un Certificat 

Mèdic Oficial amb signatura legalitzada pel Col·legi de Metges de la demarcació corresponent, en què 
s’indiqui expressament que l’alumne/a té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema 
digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs. (S’ha d’especificar de quina malaltia es tracta). 

10 
 

 



 Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Vall de Llémena 
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CALENDARI de la PREINSCRIPCIÓ  i MATRÍCULA d’ESO 
CURS 2016-2017 

 

FASES DATES INFORMACIÓ 

1) PRESENTACIÓ DE 
SOL·LICITUDS 

 
Del 30 de MARÇ 
al 7 d’ABRIL de 

2016 
 

 Presentació de l’imprès de PREINSCRIPCIÓ i de la 
DOCUMENTACIÓ corresponent a al secretaria del CEIP 
Agustí Gifre  

1.1) SOL·LICITUDS PER 
INTERNET 

Del 30 de MARÇ 
al 6 d’ABRIL de 

2016 

 El termini acaba a les 24 h. del dia 6 d’ABRIL. 

 Un cop feta la sol·licitud, s’ha d’imprimir i presentar-la 
amb tota la documentació a la secretaria del centre com 
a molt tard el dia 7 d’ABRIL.  

 Si es presenta després d’aquesta data, es considerarà 
FORA DE TERMINI. 

2) LLISTES  
BAREMADES   
(Provisionals) 

15 d’ABRIL de 
2016 

 Publicació de les LLISTES PROVISIONALS AMB EL 
BAREM (PUNTUACIÓ) CORRESPONENT. (Tauler 
d’anuncis de SECRETARIA) 

 En aquestes llistes estan relacionats tots els alumnes 
que han presentat la preinscripció, però encara no se 
sap en quin centre estan admesos.  

3) RECLAMACIONS 

 
Del 15 al 20 
d’ABRIL de 

2016 
 

 Durant aquests 6 dies poden presentar 
RECLAMACIONS contra les LLISTES BAREMADES, 
dirigides a la directora del centre. 

4) LLISTES DESPRÉS 
DE LES 
RECLAMACIONS 

25 d’ABRIL de 
2016 

 

 Publicació de les LLISTES BAREMADES UN COP 
RESOLTES LES RECLAMACIONS. (Tauler d’anuncis 
de SECRETARIA) 

 La puntuació d’aquestes llistes, és definitiva.  

5) LLISTES ALUMNES 
ADMESOS 

20 de MAIG de 
2016 

 Relacions definitives d’alumnes, amb indicació del 
centre al que han estat assignats. (Tauler d’anuncis 
de SECRETARIA) 

6) MATRÍCULA 
alumnes admesos 
de: 1r d’ESO 

1r d’ESO 
 

13, 14, 15, 16 i 
17 de JUNY de 

2016 

 Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula del 
10 al 13 de juny. 

 Informeu-vos a Secretaria de la documentació que s’ha 
de presentar. 

 Si algun/a alumne/a no es matricula en els terminis 
establerts, es considerarà que renuncia a la plaça. 

 

 

 

 

 


