
SOL.LICITUD I DOCUMENTACIÓ:
 La preinscripció s’haurà de fer de forma telemàtica a la pàgina web  

https://preinscripcio.gencat.cat/. S’ha de presentar la sol·licitud al registre 
electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari disponible al web del 
Departament d’Educació en el termini de presentació establert.

La documentació que calgui presentar per acreditar els criteris prioritaris 
i complementaris s’ha d’adjuntar a la sol·licitud escanejada o fotografiada. A 
la web hi trobareu tota la informació necessària. 

CrITErIS PrIOrITArIS:
 Tenir germans matriculats al centre: 50 punts.

Per domicili familiar a Valls: 30 punts, o per lloc de treball dels pares o 
tutors a Valls: 20 punts

Per renda anual de la unitat familiar: 15 punts

CrITErIS COMPLEMENTArIS:
Per tenir pares o tutors treballant al centre educatiu: 10 punts

Per formar part d’una família nombrosa: 10 punts

Per formar part d’una família monoparental: 10 punts

Per haver nascut per part múltiple (bessons): 10 punts

Quan l’alumne/a estigui en situació d’acolliment familiar: 10 punts

Quan l’alumne/a o algú del seu nucli familiar pateix discapacitat igual o 
superior al 33 %: 15 punts

Per tenir la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme: 
10 punts

Regidoria d’Educació
i Política Lingüística

Oficina Municipal d’Escolarització
OME

Carrer Major, 12 • Valls
Horari d’atenció al públic: de 10 a 13 h

Tel. 977 636 004
c/e: ensenyament@valls.cat

dies de presentació
de sol.licituds

Del 7 al 21
            de març



INfOrMACIONS SObrE ELS CENTrES EDUCATIUS PúbLICS: INfOrMACIONS SObrE ELS CENTrES EDUCATIUS PrIVATS/CONCErTATS:

ESCOLA ELS BALTIS - BALTASAR SEGÚ C. del Marquès Guad-el-Jelú 2         
Telèfon 977 600 044 c/e escola@baltasarsegu.cat
Director Maurici Gelambí web http://www.baltasarsegu.cat
Horari d’atenció personalitzada a les famílies: amb cita prèvia trucant a l’escola
Presentació de sol·licituds: telemàtica i suport presencial amb cita prèvia

COL·LEGI CLARET Pl. de la Creu, 1  
Telèfon 977 600 421 c/e claret@claret-valls.org
Director Josep Fusté web http://www.claretvalls.cat
Horari d’atenció personalitzada a les famílies: concertant hora a través del web
Presentació de sol·licituds: de dilluns a divendres, de 9.30 a 12.30 h i de 15.15 a 16.45 h

COL·LEGI COR DE MARIA C. del Cor de Maria, 4   
Telèfon 977 601 172 c/e direccio@cordemariavalls.cat
Directora Imma Abad web http://www.cordemariavalls.cat
Horari d’atenció personalitzada a les famílies: amb cita prèvia
Presentació de sol·licituds: de dilluns a divendres, de 9.30 a 12.30 h i de 15 a 17 h

COL·LEGI VEDRUNA VALLS – LLEDó C. de Santa Joaquima de Vedruna, 2 
Telèfon 977 600 452 c/e vedrunavalls@vedruna.cat
Directora Montse Anguela web http://www.vedrunavalls.cat
Horari d’atenció personalitzada a les famílies: amb cita prèvia trucant a l’escola
Presentació de sol·licituds: de dilluns a divendres de 9.15 a 12.30 h i de 15.15 a 17.15 h

ESCOLA ELADI HOMS Ctra. del Pla, 145  
Telèfon 977 604 100 c/e e3006575@xtec.cat

Directora M. Esperança Amill web http://agora.xtec.cat/ceip-
eladihoms-valls

Horari d’atenció personalitzada a les famílies: visites amb cita prèvia
Presentació de sol·licituds: telemàtica i suport presencial amb cita prèvia

ESCOLA ENxANETA Pl. del Carme, 5   
Telèfon 977 600 508 c/e e3006861@xtec.cat

Directora Rosa Catà web http://agora.xtec.cat/
ceip-escola-enxaneta/

Horari d’atenció telefònica a les famílies: de dilluns a divendres de 9 a 12.30 h i de 14 a 16.30 h
Presentació de sol·licituds: telemàtica i suport presencial

ESCOLA EUGENI D’ORS Pl. de l’Estació, 2 

Telèfon 977 605 405
634 775 326 c/e e3004633@xtec.cat

Directora Margarida López web http://agora.xtec.cat/
escolaeugenidorsvalls/

Horari d’atenció personalitzada a les famílies: amb cita prèvia trucant a l’escola
Presentació de sol·licituds: de dilluns a divendres, de 9 a 15 h

ESCOLA LA CANDELA Passeig dels Caputxins, 16  

Telèfon 977 608 429
634 775 300 c/e e3004529@xtec.cat

Director Llorenç Gimeno web http://www.agora.xtec.cat/
ceipmdcandela-valls/ 

Horari d’atenció personalitzada a les famílies: virtual o presencial amb cita prèvia
Presentació de sol·licituds: telemàtica i suport amb cita prèvia,  dilluns i dimecres, de 8 a 13.30 h i de 15 a 16.30 h, i 
divendres, de 8.30 a 13.30 h

ciutat
educadora

Valls


