
Instruccions per fer reclamació a inspecció sobre la Reforma Curricular.-

1. Aneu a https://atriportal.gencat.cat/

2. Un cop identificats, aneu fins a l’apartat eines dins la web, (es troba a mitja pàgina), I feu 
clic sobre l’enllaç e-Valisa:

3. Feu clic sobre el botó Crea valisa.

https://atriportal.gencat.cat/


4. S’obrirà un nou missatge, per seleccionar els destinataris, feu clic sobre la icona directori.

5. Escriviu Departament d’Educació dins el camp Organisme I seleccioneu l’opció 
Departament d’Educació (Docents):



6. A continuació apareixeran els camps Dades personals per indicar a qui va adreçat, escriviu 
inspecció dins del camp càrrec i féu clic al botó cerca, (també podeu posar inspecció I les 
dades personals de qui voleu trobar, en aquest cas haureu de fer una nova cerca per cada 
Inspector, els destinataris que seleccioneu es van acumulant cada cop que marqueu un):

7. Al següent enllaç teniu el llistat d'inspectors coordinadors per cada Servei Territorial I per 
cada àrea geogràfica. Heu d'enviar el missatge per e-Valisa a l'inspector en Cap, els dos 
inspectors en cap adjunts del Servei Territorial I al Coordinador del vostre sector o àrea 
geogràfica.
https://nextcloud.cgtensenyament.cat/index.php/s/3CetoqLrkttjZWD

https://nextcloud.cgtensenyament.cat/index.php/s/3CetoqLrkttjZWD


8. Marqueu els noms dels inspectors a qui voleu enviar la vostra valisa. A l'exemple hem 
seleccionat al Manuel Domingo Valls inspector en Cap del Consorci d'educació de 
Barcelona, M. Teresa Galobardes Vosseler, Inspectora en Cap Adjunta, I Montserrat Corrius 
Coll Inspectora del sector Sants-Les Corts. Fixeu-vos que per cada persona que volem afegir
haurem de fer una nova cerca al directori de contactes. Un cop els tinguem tots marcats 
farem clic al botó afegir per afegir tots els contactes seleccionats al missatge a enviar:

Hem de seleccionar el checkbox del destinatari del llistat que apareixerà (indicat amb una 
fletxa negra a la imatge superior), I fer clic sobre el botó afegeix perquè s'afegeixi el 
destinatari a la valisa (marcat amb una fletxa blava a la imatge superior). La fletxa vermella 
indica els criteris de cerca de la persona que volem afegir.

9. Proposta de text al camp assumpte:

Incompliment normativa Cicles Formatius.

10. Proposta de text al camp contingut:

Que com a treballadora del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya d'FP, 
demano que inspecció actuï davant l'incompliment del currículum dels cicles formatius. 
Adjunto document d'entrada de reclamació.

11. Adjuntar el següent document on exposem els fets I reclamem que s’aturi la reforma 
curricular que incompleix la normativa vigent. Cal omplir l’apartat de Dades personals amb 
les dades del docent que presenta la reclamació. 
https://nextcloud.cgtensenyament.cat/index.php/s/XmbgbzzdixbyriG

https://nextcloud.cgtensenyament.cat/index.php/s/XmbgbzzdixbyriG


12. Pantalla enviament de Valisa (cal marcar el checkbox Important):

13. Finalment I MOLT IMPORTANT, envieu una còpia del resguard que rebreu al vostre correu 
al correu evalisa  @cgtcatalunya.cat  

mailto:vagacovid@cgtcatalunya.cat

