
 
PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-21 
 
Benvinguts a l'Institut Vall de Llémena!  

Aquest any, de manera excepcional, la preinscripció es farà de manera totalment            

telemàtica del 13 al 22 de maig. A la web del centre hi anireu trobant tota la                 

informació i el calendari.  

Per fer la sol·licitud, cal seguir els passos següents:  

1) Fer la preinscripció ONLINE al formulari del Departament d’Educació  

2)  Observacions:  

a) Necessiteu l’identificador de l’alumne/a (IDALU); el podeu trobar al         

butlletí de notes o sinó l’heu de demanar a l’escola de primària. 

b) És obligatori posar una adreça de correu electrònic.  

c) El codi de l’escola Agustí Gifre és 17003392 

d) El codi de l’institut Vall de Llémena és 17010189  

e) Només si veniu de l’escola Agustí Gifre cal que marqueu que”           

L’alumne/a prové d’un centre i ensenyament adscrits”  

 

3) Si heu posat el nostre centre com a primera opció, enviar la documentació             

següent escanejada o fotografiada a l’adreça electrònica       

b7010189@xtec.cat 

Documentació identificativa (OBLIGATÒRIA). 

a) Resguard de la sol·licitud de preinscripció feta al pas 1. 

b) Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. La pàgina on             

hi surten els pares i la pàgina on hi surt l’alumne/a . Si l'alumne/a està               

en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de         

Treball, Afers Socials i Famílies. 

c) DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de           

fet). Foto de davant i darrera del DNI.  

http://www.inslavall.cat/
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=20160079072543618:5:::NO:RP,5,10,15,20,25::&cs=3FGVR_KIkyRnJxrLduFN7-vE6VmM
mailto:b7010189@xtec.cat


 
Si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el             

NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document          

d'identitat del país d'origen. 

d) Foto DNI de l'alumne/a si en té (obligatori per majors de 14 anys).             

Davant i darrera del DNI.  

 

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat (si algú té dubtes, pot           

consultar aquest enllaç on es detallen els barems).  

Tenen preferència els alumnes que procedeixen de l’escola Agustí Gifre. No cal            

presentar cap document acreditatiu. 

e) Germans escolaritzats a l’institut Vall de Llémena o a l’escola Agustí           

Gifre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció).          

Documentació: pàgina del germà/na al llibre de família. Barem: 40          

punts.  

f) Pares o tutors legals que treballen a l’institut Vall de Llémena. Barem:            

40 punts.  

g) Domicili a la zona. Documentació: l’empadronament si no coincideix         

amb l’adreça del DNI. Barem: 30 punts.  

● Si no s’al·lega domicili a la zona, es pot al·legar adreça           

del lloc de treball del pare o la mare a la zona amb un              

certificat d’empresa. Barem: 20 punts. 

h) Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor                

o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l'ajut de la             

renda garantida de ciutadania. Barem: 10 punts.  

i) Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne/a, el pare o mare, o             

el germà o germana. Documentació: certificat o tarja acreditativa de la           

discapacitat.  Barem: 10 punts 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/documentacio/


 
j) Família nombrosa o monoparental. Documentació: carnet de família        

nombrosa  o monoparental. Barem: 15 punts 

 

● Al cap d’uns dies, rebreu un correu electrònic informant que la vostra            

sol·licitud ha estat rebuda perquè en tingueu constància. 

 

● Si es té cap dubte sobre la veracitat de la documentació enviada, el centre              

pot requerir la presentació de la documentació original i/o demanar          

documentació alternativa addicional per comprovar les circumstàncies       

al·legades, a l’empara de la normativa d’admissió. La falsedat o el frau en les              

dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels           

drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el                  

cas, el Departament d'Educació comunicarà a l'autoritat competent el fet          

perquè aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la          

responsabilitat que correspongui, tant del sol·licitant com de la persona que           

hagi emès la documentació acreditativa. 

 

● Si algú no pot gestionar la preinscripció de manera telemàtica per motius            

excepcionals i degudament justificats, podrà fer la preinscripció        

presencialment a l’institut. Cal que demani cita prèvia trucant al 667044497           

(de 9:00h a 15:00h) o escrivint un correu electrònic a l’adreça           

b7010189@xtec.cat abans del 19 de maig. Cal que qui vingui sigui una sola             

persona amb tota la documentació original i fotocòpies, porti mascareta i           

guants i el seu propi bolígraf. Caldrà guardar la distància de seguretat i             

esperar-se a fora fins que l’avisem per pujar.  

 

● Per tal disposar de totes les seves dades a l'aplicació de comunicació del             

centre i facilitar, d’aquesta manera, l’enviament d’informacions, entri les         

mailto:b7010189@xtec.cat


 
dades que es requereixen en el següent formulari, segons el nivell al qual es              

realitza la preinscripció: 

○ 1ESO 

○ 2ESO 

○ 3ESO 

○ 4ESO 

 

● Trobareu tot el calendari oficial de la preinscripció i matrícula aquí 

 

Gràcies i fins aviat!  

 

http://inslavall.clickedu.eu/preinscripcions/preinscripcions_mw.php?curs=4
http://inslavall.clickedu.eu/preinscripcions/preinscripcions_mw.php?curs=5
http://inslavall.clickedu.eu/preinscripcions/preinscripcions_mw.php?curs=6
http://inslavall.clickedu.eu/preinscripcions/preinscripcions_mw.php?curs=7
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/calendari/

