
COM REALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ A LA LLAR D’INFANTS “TRES 
VOCALS” DE LA CANYA. 

Termini: Del 9 al 20 de maig 

 

1. Connecteu-vos a la pàgina web de l’Ajuntament de la Vall de Bianya. 

www.valldebianya.org 

 

2. Fes clic, damunt el Banner de la Llar d’Infants “Tres Vocals”. 
 

 

 

3. Una vegada a la web de la Llar d’Infants, fes clic damunt el menú Preinscripció 2022-2023. 
 

 

 

 

 



4. En aquest apartat, hi trobaràs tota la informació sobre els terminis, places disponibles, barems de 
puntuació.... i també hi trobaràs el model de preinscripció, que hauràs d’omplir. Fes clic a Sol·licitud 
per omplir.  

 
5. Omple els diferents requadres de la fitxa de preinscripció, amb les dades del nen/a i del 

pare/mare/tutor/a com l’exemple. 

 



6. Una vegada omplerta la fitxa de preinscripció, imprimeix el document com a pdf i guarda’l en el teu 
ordinador. 
 

 

 

7. Connecteu-vos de nou a la pàgina web de l’Ajuntament de la Vall de Bianya. 

www.valldebianya.org 

 

8. Fes clic a la opció Tràmits on-line, del menú superior. 

 



9. En aquesta pàgina, pots escollir diferents accions, per realitzar amb l’Ajuntament de la Vall de Bianya, 
i hauràs d’escollir Inscripció a escoles bressol municipals. 

 

 

10. Un cop dins, fes clic a la opció Empleneu la sol·licitud. 

 

 

 



11. Per poder-ho omplir i enviar, és necessari està donat d’alta a l’Idcat mòbil. Si esteu donats d’alta a 
aquest servei, podeu fer clic a Utilitza el meu idCAT Mòbil, però si no us heu donat mai d’alta a aquest 
servei, caldrà que feu clic a la opció Dona’m d’alta. Necessitaràs tenir a mà el DNI, targeta sanitària 
i número de mòbil. 

 

 

12. Una vegada donat d’alta a idCAT Mòbil, ja podràs omplir el camp NIF i Número de mòbil i clica a la 
opció Utilitza el meu idCAT Mòbil, i rebràs un missatge sms al mòbil que hauràs d’omplir a la casella 
Introduïu la contrasenya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Una vegada introduïda la contrasenya, s’obrirà un formulari que haureu d’omplir amb les vostres 
dades personals. 

 

Important:   a) Omplir totes les caselles que tenen un * 

   b) A la casella Dades personals de l’alumne: Posar nom del nen/a 

   c) A la casella Observacions: Posar que presenteu preinscripció. 



 

 

Important Seleccionar i omplir els apartats que us hem indicat. 

 

Omplir aquests dos 
apartats! 

Marcar aquests 4 
apartats! 

Adjuntar el document de 
preinscripció que heu omplert 
prèviament i guardat en el vostre 
ordinador! 



14. Una vegada omplert el formular, adjuntat el model de preinscripció i seleccionat els diferents camps 
per rebre comunicació via SMS i correu electrònic, podeu fer clic en el botó Continuar. 

 

15. Comproveu que les dades de la vostra sol·licitud siguin correctes i feu clic a Enviar Sol·licitud. 
 

 

 

16. Si heu realitzat tots els passos correctament, rebreu un correu electrònic de conformitat, amb el 
registre d’entrada de la vostra sol·licitud. 

 

 

 

 

 

 

MOLTES GRÀCIES PER UTILITZAR AQUEST SERVEI. 

 

 

MOLT IMPORTANT QUE US DONI 
NÚMERO DE REGISTRE D’ENTRADA, 
DATA I HORA PER ASSEGURAR-VOS QUE 
HO HEU FET CORRECTAMENT. 


