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Tota la informació actualitzada es troba disponible a la pàgina web de Preinscripció Escolar: 

https://preinscripcio.gencat.cat. 
 
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: Consulta IDALU. A l’institut Joan Brudieu, el codi 
IDALU us apareix al capdamunt dels butlletins de qualificacions que heu rebut en paper o PDF. 
També us farà falta el codi oficial de l’Institut Joan Brudieu: 25004188. 
 
 

Participants en el procés i requisits 

 
 Preferentment, hi té accés l’alumnat que reuneix aquestes tres condicions: 

o Alumnat amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu 
o moderada, inclosos els alumnes amb trastorn de l'espectre autista (TEA), que disposin 
del dictamen d'escolarització o informe de reconeixement de necessitats educatives 
especials emès per l'equip d'assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) durant 
l'educació obligatòria. 

o Alumnat que, a més, tingui d'entre 16 i 20 anys d'edat durant l'any natural d'inici de 
l'oferta, o que compleixin com a màxim 21 anys d'edat durant l'any natural d’inici de 
l’oferta. 

o I l’alumnat que no hagi obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria. 
 
 Excepcionalment, també s’hi pot acollir alumnat que té l’edat i les necessitats abans 

indicades i que hagi obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria però no pot 
accedir als ensenyaments de formació professional ordinaris. 

 
 

Procediment de preinscripció 

 
 Instruccions prèvies: 

o Només es pot presentar una sol·licitud per persona i s'hi poden fer constar fins a tres 
peticions, per ordre de preferència. 

o La petició d'admissió a un centre comporta l'acceptació del perfil d'estudis que s'hi 
imparteixen. 

o Només es tindran en compte la segona i tercera petició si, un cop publicades les llistes 
definitives d'alumnes admesos, no s'ha aconseguit plaça en el centre escollit com a 
primera petició i queden places vacants en els altres centres demanats. 
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 Passes a seguir: 
o Sol·licitud: 

 Formulari disponible al web de preinscripció d’Educació. 
 L’imprès de sol·licitud en PDF el trobeu al web del Departament d’Educació i també a 

la pàgina web de l’Institut (a Menú > Secretaria > Preinscripció i Matrícula: impresos i 
instruccions (Document). 

 La sol·licitud de preinscripció (en format PDF) es presenta, degudament emplenada, 
a la Secretaria de l’Institut, adjuntant-hi la documentació oportuna, escanejada o 
fotografiada, en el termini establert. 

o Per fer-la cal disposar: 

 Número d’identificació de l’alumne IDALU (si ha estat escolaritzat a Catalunya des 
del 2015-16). [Consulta IDALU] 

 Codi oficial de l’Institut Joan Brudieu: 25004188. 

 Una adreça electrònica per rebre el codi de la sol·licitud de preinscripció. 
o Documentació identificativa: 

 Per a tots els casos: 
 DNI o NIE o Tarja de residència o Passaport o document d’identitat del país 

d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris, de l’alumne. 
 Targeta sanitària individual – TSI. 
 Dictamen d'escolarització o informe de reconeixement de necessitats 

educatives especials emès per l’equip d’assessorament i orientació 
psicopedagògic (EAP) durant l'educació obligatòria en què consti la condició 
d'alumne amb necessitats educatives especials associades a discapacitat 
intel·lectual lleu o moderada, inclosos els alumnes amb trastorn de l'espectre 
autista (TEA). 

 Si l’alumnat és menor d’edat: 
 DNI o NIE o Tarja de residència o Passaport o document d’identitat del país 

d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris, del pare, mare, tutor o tutora de 
l’alumne. 

 Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació 
d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials 
i Família. 

 
 Criteris de prioritat, barem que s'aplica i documentació acreditativa: 

 
a) Proximitat del domicili al lloc de realització de l'itinerari (les puntuacions 

no són acumulables): 
 

 Si el domicili està en el mateix municipi que el centre en què s'imparteix 
l'itinerari 

50 punts 

 Si el domicili està en la mateixa comarca que el centre en què s'imparteix 
l'itinerari 

30 punts 

 Si el domicili està ubicat en els mateixos serveis territorials que el centre en 
què s'imparteix l'itinerari 

15 punts 

Documentació acreditativa: 

 DNI o de targeta de residència on consta el NIE. 

 Només en el cas que el domicili al·legat no coincideixi amb el del DNI o la 
targeta de residència, o si és un estranger sense NIE, s'acredita amb el 
certificat o volant municipal de convivència de l'alumne. 

 

b) Situació d'escolarització en el curs acadèmic 2020-2021   

 Estar matriculat en un centre ordinari o en un centre d'educació especial a 
l'etapa obligatòria: 

25 punts 

Documentació acreditativa: 

 Certificat d'estudis o altra documentació que acrediti l'escolarització 

 

  

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20816-itineraris-formatius
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20816-itineraris-formatius?moda=1
http://institutjoanbrudieu.cat/public/web_centre/html/documents/secretaria/preins/21_IFE_Preinscripcio_impres.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne
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c) Participació per primera vegada en programes postobligatoris  

 No haver cursat i finalitzat programes de qualificació professional inicial 
(PQPI) ni programes de formació i inserció (PFI): 

10 punts 

Documentació acreditativa: 

 L'acreditació d'aquest criteri es realitza marcant la casella corresponent en la 
sol·licitud de preinscripció 

 

 
 

Assignació 

 
 Per ordenar les sol·licituds d'admissió als itineraris formatius específics i per assignar les 

places quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, s'apliquen els criteris de prioritat 
establerts en l’apartat Criteris de prioritat, barem que s'aplica i documentació acreditativa. 

 La puntuació obtinguda a la primera petició es manté per la resta de peticions. 
 En el cas d'empat en les puntuacions, tenen preferència els alumnes que no hagin obtingut el 

títol de graduat en educació secundària obligatòria. Per desfer les situacions d'empat que 
encara es mantinguin es realitza un sorteig en cada centre. El resultat del sorteig es publica en 
el tauler del centre. 

 Només es tenen en compte la segona i tercera petició si, un cop publicades les llistes 
definitives d'admesos, no s'ha aconseguit plaça en el centre de la primera petició i hi ha 
vacants en els altres centres demanats 

 La falsedat o frau en les dades al·legades o la presentació de més d'una sol·licitud de 
preinscripció comporten la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. El 
director o directora dels serveis territorials resol l'assignació de places als alumnes admesos a 
cada centre. 

 
 

Calendari de preinscripció i matrícula 

 
CALENDARI 
DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ 

IFE 

Publicació de l’oferta inicial 12 de maig 

Presentació de sol·licituds 17 al 28 de maig 

Sorteig del número de desempat (al centre) 3 de juny 

Publicació de llistes amb la puntuació provisional 2 de juny 

Presentació de reclamacions del 3 al 8 de juny 

Publicació de llistes d’alumnat admès 14 de juny 

Matriculació 28 de juny al 2 de juliol 

 
 

La Seu d’Urgell, maig de 2021 


