Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Vall de Llémena
Codi del Centre: 17010189

PREINSCRIPCIÓ CURS 2019 – 2020
La preinscripció a l’Institut La Vall de Llémena es pot realitzar:




Via telemàtica, al web www.gencat.cat/preinscripcio, tenint en compte que cal
entregar la documentació pertinent a l’institut, dins de les dates establertes.
Al mateix institut La Vall de Llémena a Sant Gregori les dates indicades.

El codi de l’institut Vall de Llémena és el 17010189

INFORMACIÓ I
CONTACTES
www.gencat.cat/preinscripcio
- Institut Vall de Llémena Sant
Gregori
Plaça Rafael Masó s/n -1r
972 65 66 91
inslavall@xtec.cat

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
DEL 29 AL 9 D’ABRIL de 2019
HORARI DE PRESENTACIÓ I RECOLLIDA ADMINISTRATIVA:

29 de març, de 8.00h a 14.00h
4 i 5 d’abril, de 8.00h a 14.00h i de 15.30h a 18.00h

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR A L’INSTITUT





CALENDARI
SOL·LICITUD ÚNICA DE PREINSCRIPCIÓ, preferiblement tramitada electrònicament a
l’adreça: www.gencat.cat/preinscripció (original i còpia).
Original i fotocòpia del DNI/NIE de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o
guardador/a de fet). Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del
seu país d’origen.
Certificat de convivència del padró municipal en cas que l’adreça que consta al

DNI no sigui la correcta.







Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna, en cas que sigui major de 14 anys
(obligatori) o si disposa de DNI, tot i ésser menor de 14 anys. De manera
extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers es
poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d'origen o
la documentació alternativa que es pugui aportar.
Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual).
Original i fotocòpia del llibre de vacunacions.
Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
Certificat de l’identificador de l’alumne/a (id.RALC) – El dóna el centre de primària.

SI CORRESPON





Carnet de família nombrosa o monoparental.
PIRMI: prestació de la renta mínima d’inserció.
Certificat de disminució igual o superior al 33% de l’alumne, el pare, la mare o els
germans.
Certificat d’empresa o el contracte de treball, si s’al·lega proximitat al lloc de treball.

p. Rafel Masó, s/n
17150 Sant Gregori
972 65 66 91

Presentació de sol·licituds
El període de presentació serà del
29 de març al 9 d’abril
Publicació llistes amb puntuació
provisional
El 26 d’abril del 2019
Reclamacions
Del 29 d’abril al 3 de maig de 2019
Sorteig
El 9 de maig de 2019
Publicació llistes puntuació
definitiva
14 de maig de 2019
Publicació oferta final
L’11 de juny de 2019
Publicació llistes d’admesos
El 12 de juny de 2019
MATRICULACIÓ
Per a 1r d’ESO: Del 20 al 23 de juny
de 2019
Per a 2n, 3r i 4rt d’ESO: Del 4 al 12
de juliol de 2019

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Vall de Llémena
Codi del Centre: 17010189

CRITERIS DE PUNTUACIÓ
CRITERIS GENERALS

(Originals i fotocòpies)

Germans escolaritzats al centre o pares que hi treballin en el moment de la preinscripció

40 p.

Proximitat del domicili dins de l’àrea d’influència (només una opció)
- Domicili a la zona
- Lloc de treball dels pares a la zona
- Mateix municipi però no dins l’àrea d’influència

30 p.
20 p.
10 p.

Beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció (PIRMI)

10 p.

Alumnes o pares o germans amb discapacitat ≥ 33%

10 p.

CRITERIS COMPLEMENTARIS (Originals i fotocòpies)
Família nombrosa o monoparental

p. Rafel Masó, s/n
17150 Sant Gregori
972 65 66 91

10 p.

