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1. QUI SOM?

- 22 professors i professores + 2 
conserges

- 11 grups: 1ESOA, 1ESOB, 1ESOC,

2ESOA, 2ESOB, 2ESOC

3ESOA, 3ESOB

4ESOA, 4ESOB

GEDC (Grup Estable de 
Diversificació 
Curricular)



 

2. QUIN HORARI FEM?  

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES  

8.45-9.40       

9.40-10.35       

10.35-11.30       

11.30-12.00  PATI PATI PATI PATI PATI  

12.00-12.55       

12.55-13.50       

13.50-14.45 DINAR DINAR  DINAR  DINAR

14.45-15.10 DINAR

15.10-16.05      

16.05-17.00    



3. QUINES MATÈRIES FEM A 1r d’ESO?

MATÈRIES COMUNES HORES LECTIVES

Llengua catalana i literatura 3

Llengua castellana i literatura 3

Llengua estrangera (anglès) 3

Ciències socials 3 (parcialment en anglès)

Ciències de la naturalesa 3

Matemàtiques 3

Educació física 2

Música 2

Educació visual i plàstica 2

Tecnologia 2

Religió o cultura i valors ètics 1

Tutoria 1

Projectes transversals (1)



I QUINES OPTATIVES FEM A L’ESO?

- Francès com a 2a llengua estrangera
- Llengües (català, castellà i anglès)
- Matemàtiques
- Cultura clàssica (3r ESO) 
- Emprenedoria (3r ESO)
- Batukada (curs a determinar)
- Itineraris de 4t d'ESO



4. PROJECTE EDUCATIU DE 
CENTRE- EIXOS PRINCIPALS

- Plurilingüisme
- Metodologies innovadores.
- Acompanyament educatiu i 

emocional                                                                                                               
- Aprenentatge personalitzat                                                                                              



5. PROJECTES DE CENTRE

- Aprenentatge integral de llengües: projecte Avancem
- Impuls competència plurilingüe: AICLE, Erasmus K1 i K2, Pla experimental 

certificació llengües estrangeres, Pla impuls francès
- Treball per metodologies globals: Escola Nova 21,  Laboratori Transformació 

Educativa, Xarxa Competències Bàsiques i Xarxa de Transformació Educativa
- Projectes àmbit (robòtica, impressió 3D, ciències…)
- Acció tutorial i orientació educativa
- Atenció alumnat amb dificultat aprenentatge i motivació alumnat amb interessos 

específics
- Coeducació al centre (referents igualtat gènere)
- Relacions amb l’entorn immediat: objectiu de donar a conèixer a l’alumnat 

l’entorn proper, col·laboració intensa entitats i particulars locals
- Escola oberta a les famílies i a la comunitat: AFA, consell direcció (famílies) i 

famílies col·laboradores (tallers, dinamització activitats, xerrades…)



DATES A RECORDAR:
- dijous 11 de març a les 19.00 jornada presentació virtual (connexió a la 

pàgina web)
- dimarts 9 i dimarts 16 de març visites presencials en grups reduïts 

(màxim 10 persones, 1 nen/a+1 pare/mare). Cal trucar al centre per 
concertar visita.



INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ I 
MATRICULACIÓ CURS 21-22

 PLACES VACANTS 
56 places ordinàries + 4 places NEE – 2 grups classe

PROCEDIMENT PREINSCRIPCIÓ

- Preinscripció en línia (ordinador, tauleta o mòbil)
- Dos tipus de sol·licituds: sol·licitud electrònica (amb identificació digital) 

o sol·licitud en suport informàtic.
- Cal adjuntar tota la documentació escanejada a la sol·licitud.

Si us cal ajuda, podeu demanar hora al centre per emplenar la 
sol·licitud.

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/inici/

 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/inici/


 
DATES A DESTACAR

❏  Presentació de sol·licituds: del 17 al 24 de març de 2021
❏ Presentació documentació: 25 i 26 de març de 2021
❏ Llista de sol·licituds amb puntuació provisional: 19 d’abril de 2021
❏ Presentació de reclamacions: del 20 al 26 d’abril de 2021
❏ Llista definitiva sol·licituds amb puntuació: 30 d’abril de 2021
❏ Sorteig número desempat: 5 de maig de 2021
❏ Publicació llista alumnes admesos i llista d’espera: 7 de juny de 2021
❏ Període de matrícula: del  14 al  18 de juny (1r ESO), del 28 de juny al 2 de 

juliol (2n 3r i 4t ESO)
        

 



DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 

 
❏ 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.
❏ 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.

❏ DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser 
menor de 14 anys.



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 (no cal certificat empadronament si viu a la Seu) - 30 punts

Només cal certificat d’empadronament en cas que l’alumne no estigui escolaritzat a la Seu o no hi visqui. Si no es poden obtenir les dades del 
padró, cal acreditar la residència adjuntant un certificat de convivència de l’alumne/a per acreditar que viu amb el pare o la mare.

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, pare o mare (no cal document acreditatiu si està expedit per la Generalitat de Catalunya) - 10 
punts

CRITERIS COMPLEMENTARIS

7. Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental (no cal document acreditatiu si està expedit per la Generalitat 
de Catalunya - 15 punts



https://app.lapentor.com/sphere/ins-la-valira


6. FAQS 



MOLTES GRÀCIES A TOTHOM I 
ESPEREM TROBAR-VOS EL CURS 

VINENT A LA VALIRA!!!

 


