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PLACES VACANTS  

Consulteu http://mapaescolar.gencat.cat 

DATES DE PREINSCRIPCIÓ:  

PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA: del 13 al 22 de maig 

PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL: del 19 al 22 de maig 
(amb cita prèvia) 

 

1. PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA: DOCUMENTACIÓ 
OBLIGATÒRIA A PRESENTAR ESCANEJADA O AMB 
FOTOGRAFIA 
• Accés sol·licitud telemàtica Us demanarà el codi IDALU del vostre fill/a. El 

podeu demanar al vostre centre de referència o bé consultar-lo a la web del 
Departament: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-

alumne El codi de l’INS La Valira és 25009186. 

• Còpia 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. 

• Còpia 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. 

• Còpia 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.  

• Còpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o nena.  

• Còpia del carnet de vacunació o certificat mèdic oficial justificatiu de la no-
vacunació. 

• Altres documents justificatius: còpia carnet família nombrosa o monoparental, 
certificat discapacitat... 

 

Cal enviar aquesta documentació al correu 
secretaria@inslavalira.cat 

http://mapaescolar.gencat.cat/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne
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2. PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL: DOCUMENTACIÓ 

OBLIGATÒRIA A PRESENTAR ORIGINAL I CÒPIA  

• Accés sol·licitud preinscripció Us demanarà el codi IDALU del vostre fill/a. El 

podeu demanar al vostre centre de referència o bé consultar-lo a la web del 
Departament: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-
temes/identificador-alumne  

• Còpia 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. 

• Còpia 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. 

• Còpia 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.  

• Còpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o nena.  

• Còpia del carnet de vacunació o certificat mèdic oficial justificatiu de la no-
vacunació. 

• Altres documents justificatius: còpia carnet família nombrosa o monoparental, 
certificat discapacitat... 

 

Cal demanar cita prèvia al telèfon 637345242 / 
973353110 

Es recomana portar guants, mascareta, la documentació 
preparada i bolígraf propi. També es demana màxima 
puntualitat i sempre que sigui possible venir sol al centre.  
En el cas de persones vulnerables o amb símptomes, no 
poden acudir al centre. En aquest cas, poden autoritzar 
per escrit a una altra persona per fer el tràmit. 

 
 
 
 

https://agora.xtec.cat/inslavalira/wp-content/uploads/usu393/2020/05/20_Primaria_ESO_Preinscripcio_impres.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne
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3. DOCUMENTACIÓ BAREMACIÓ 

CRITERIS GENERALS 

1. Alumnat de l’Escola La Valira - 40 punts 

2. Germans matriculats al centre o pare/mare que hi treballin - 40 punts 

3. Domicili a l’àrea de proximitat al centre (comarca Alt Urgell - no cal certificat de 
convivència) - 30 punts 

4. Treball a l’àrea de proximitat al centre (còpia contracte treball o certificat empresa) - 
20 punts 

5. Certificat de renda garantida de ciutadania (cal documentació acreditativa) - 10 
punts 

6. Certificat de discapacitat alumne o familiar (cal document acreditatiu) - 10 punts 

 

CRITERIS COMPLEMENTARIS 
7. Còpia del carnet de família nombrosa o monoparental (15 punts) 
 

4. DATES PROCÉS PREINSCRIPCIÓ 
• Oferta inicial de places escolars: 8 de maig de 2020 

• Presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 2020 

• Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig 
de 2020 

• Presentació de documentació: fins al 25 de maig de 2020 

 

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar 
en funció de l'evolució de la pandèmia. 

• Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020 

• Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020 

• Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de 
juny de 2020 

• Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 h 

• Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020 

• Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap 
assignació (assignació d'ofici): del 26 al 29 de juny de 2020 

• Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020 

• Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol de 2020 

 

5. DATES MATRÍCULA 
• Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d'educació infantil, 

educació primària i ESO: del 13 al 17 de juliol de 2020 


