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Es podrà fer de manera telemàtica i no presencial des del dia 13 al 22 de maig. Ateses les actuals 
circumstàncies extraordinàries per la covid-19, es podrà fer de forma presencial només amb cita 
prèvia, entre el 19 i el 22 de maig 
 
Tota consulta o petició d’informació es realitzarà a través de l’atenció telefònica al telèfon (+34) 973 
35 04 03, de les 9:00 h a les 13:30 h, o del correu electrònic secretaria@insjoanbrudieu.cat, des del 
primer dia de preinscripció, el 13 de maig. 
 
Per fer la preinscripció us farà falta el codi identificador de l'alumne/a (IDALU). El podeu demanar 
al vostre centre actual, o per internet. També us farà falta el codi oficial de l’Institut Joan Brudieu: 
25004188. 
 
 
1. Preinscripció de manera telemàtica i no presencial 

 Del 13 al 22 de maig. 

 El tràmit de la sol·licitud en suport informàtic, online, s’ha de realitzar en aquest enllaç. 

 No caldrà presentar la sol·licitud ni la documentació en paper al centre 

 Però caldrà enviar el resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o 
fotografiada, al correu de l’institut: secretaria@insjoanbrudieu.cat. L’institut enviarà un correu 
de resposta com a justificant de la recepció de la documentació. A l'assumpte del correu 
és necessari posar-hi el nom de l'alumne, curs i estudis, per tal de facilitar-ne la gestió. 

 
 
2. Preinscripció de forma presencial i amb cita prèvia 

 Del 19 al 22 de maig, amb aquest horari d’atenció: de les 9:00 h. a les 13:30 h. 

 L’imprès de sol·licitud en PDF el trobeu clicant aquest enllaç. 

 Cal demanar cita prèvia a l’Institut des del 13 de maig al telèfon (+34) 973 35 04 03, en 
l’horari d’atenció al públic. També es pot demanar cita prèvia mitjançant una eina corporativa, 
accessible des del web de l’institut i des del web del Departament d’Educació, durant les 24 
h. del dia. 

 Condicions d’accés a l’Institut per tal de realitzar les gestions: 
o Una sola persona 
o Ha de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la 

sol·licitud emplenada des de casa. Si l’ha d’emplenar a l’institut, cal que porti el seu 
propi bolígraf. 

o Ha de portar mascareta i guants. 
o Les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que 

presentin símptomes, no han d’acudir a l’Institut. En aquest cas, poden autoritzar per 
escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació. 

 
 
3. Documentació obligatòria que cal presentar per a la preinscripció a l’ESO 

 Sol·licitud de preinscripció ( o el seu resguard si s’ha fet la preinscripció telemàtica) 

 DNI de l’alumne o alumna o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de 
l’alumnat estranger. 

 DNI del pare i mare o tutor/ra o guardador/ra de fet o de la targeta de residència on consta 
el NIE si es tracta de persones estrangeres. 

ESO: PREINSCRIPCIÓ 2020-2021 

mailto:secretaria@insjoanbrudieu.cat
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne?category=bd1b6d64-ca6f-11e5-8c48-005056924a59
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483-obligatoris?category=74447ed8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
mailto:secretaria@insjoanbrudieu.cat
http://institutjoanbrudieu.cat/public/web_centre/html/documents/secretaria/preins/20_Primaria_ESO_Preinscripcio_impres.pdf
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 Enguany NO caldrà certificat de convivència (l’administració corresponent en farà la 
comprovació). 

 Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna es troba en 
situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família. 

 Targeta sanitària individual - TSI. 

 Carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates 
corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions, ha de presentar-se un certificat 
mèdic oficial on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents. Si les 
nenes o els nens no han estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres 
circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu. 

 Carnet de família nombrosa o monoparental vigent, si escau. 
 
 
4. Documentació a efectes de baremació per a la preinscripció a l’ESO 
 

CRITERIS GENERALS  

a) Germans escolaritzats a l’Institut Joan Brudieu o pares o tutors legals 
que hi treballen: 

40 punts 

b) Proximitat del domicili habitual de l’alumnat a l’Institut Joan Brudieu 
(centres adscrits) o proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el 
tutor/ra. 

 

 Domicili a l’àrea d’influència del centre (enguany NO cal certificat de 
convivència: l’administració corresponent en fa la comprovació) 

30 punts 

 Treball a l’àrea d’influència del centre (còpia contracte treball o 
certificat empresa) 

20 punts 

c) Certificat de renda garantida de ciutadania (cal documentació 
acreditativa. 

10 punts 

d) Certificat de discapacitat alumne o familiar, igual o superior al 33% (cal 
document acreditatiu) 

10 punts 

CRITERI COMPLEMENTARI  

a) Família nombrosa o monoparental (Títol de família nombrosa o 
monoparental vigent 

15 punts 

 
 
5. Llistes de barem i les llistes d’assignacions i d’espera 

 Publicació: 
o Es publicaran al web de l’Institut, amb les dades personals dels sol·licitants 

anonimitzades.  
o Aquesta publicació complementa la consulta individual de les dades que cada 

sol·licitant pot fer des de la web de l’Estudiar a Catalunya. 

 Reclamacions a la llista de barem provisional: 
o La presentació de reclamacions a la llista de barem provisional es farà, de manera 

general, mitjançant un correu electrònic a secretaria@insjoanbrudieu.cat. De manera 
anàloga al que es fa en la presentació de sol·licituds en suport informàtic, el centre 
ha d’enviar un correu de resposta com a justificant de recepció de la reclamació. A 
l'assumpte del correu és necessari posar-hi el nom de l'alumne, curs i estudis, 
per tal de facilitar-ne la gestió. 

o Les persones que, excepcionalment, necessitin una atenció presencial, demanaran 
cita prèvia, al telèfon (+34) 973 35 04 03, en l’horari d’atenció al públic. 

 
  

mailto:secretaria@insjoanbrudieu.cat


 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut Joan Brudieu 
  

 

Doc: 20_Calendari_Instruccions_Preinscripcio_Matricula_ESO. 
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (15-maig-20). 
La versió vigent es troba en el sistema informàtic de l’institut 

Pàgina 
3 de 3 

 

 
6. Calendari previst 
 

CALENDARI DE 
PREINSCRIPCIÓ I 
MATRICULACIÓ 

ESO BTX CFM CFS 

Publicació de l’oferta inicial 8 de maig    

Presentació de sol·licituds 
amb suport informàtic 

del 13 al 22 de 
maig 

del 27 de maig 
al 3 de juny 

del 2 al 8 de 
juny 

del 10 al 17 de 
juny 

Presentació de sol·licituds 
amb cita prèvia 

del 19 al 22 de 
maig 

   

Presentació de documentació 
fins al 25 de 

maig 
   

Publicació de llistes amb la 
puntuació provisional 

29 de maig    

Presentació de reclamacions 
del 2 al 5 de 

juny 
   

Publicació de llistes amb la 
puntuació, un cop resoltes les 
reclamacions 

9 de juny    

Sorteig del número de 
desempat (al Dep.Educació) 

9 de juny    

Publicació de llistes ordenades 
definitivament 

11 de juny    

Publicació oferta final 6 de juiol    

Publicació de les llistes 
d’admesos i llista d’espera 

7 de juliol    

Matriculació ORDINÀRIA 13 al 17 de juliol 8 al 14 de juliol 
1 al 7 de 
setembre 

1 al 7 de 
setembre 

Matriculació 
EXTRAORDINÀRIA (per a 
pendents de l’avaluació de 
setembre) 

 
7 al 10 de 
setembre 

  

 
 
La Seu d’Urgell, 8 de maig de 2020 


