CURS 2018-2019 PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PFI

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)
Hi poden accedir joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim
21 l’any d’inici del programa, que hagin deixat l’ESO sense obtenir-ne el títol i que en el
moment d’iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en
altres accions de formació.
Cal presentar la documentació següent:
A) DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA (s'ha de presentar en tots els casos)
Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna. Si es tracta



d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen
Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual).



Si l'alumne o alumna és menor d'edat també s'ha de presentar:
Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en



situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i
Família.
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol.licitant (pare, mare, tutor o tutora o



guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol.licitant és estrangera, de la targeta de
residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris,
document d'identitat del país d'origen.
En els dos casos anteriors, i de forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació
dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de
família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.
B) DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS ESPECÍFICS


Proximitat del domicili de l'alumne o alumna
Quan el domicili està dintre de l'àrea d'influència 1 del centre: 30 punts.
Quan el domicili està dintre de l'àrea d'influència 2 del centre però no en la seva àrea
d'influència 1: 15 punts.

Documentació a presentar:
 Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on
consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
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 Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la
targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense
NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o
alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 Participació per primera vegada en programes de formació i inserció o altres
equivalents
Quan la persona que ho sol·licita no ha cursat un PQPI o PFI , o un cicle de formació
professional: 20 punts.
Documentació a presentar:
 L'al·legació es fa marcant la casella corresponent a la sol·licitud de preinscripció que
es presenta signada.
 Anys d'escolarització a l'ESO i últim curs realitzat
Per cada curs escolaritzat a l'ESO: 5 punts
Si l'últim curs realitzat és 4rt ESO: 20 punts
Si l'últim curs realitzat és 3r ESO: 10 punts
Si l'últim curs realitzat és 2n ESO: 5 punts
Documentació a presentar:
 Certificat d'estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos
escolaritzats a l'ESO i l'últim curs que s'ha realitzat o que s'està realitzant.
 Pel resultat de l'entrevista que valora l'adequació del programa a la situació, als
interessos, motivació i aptituds de l'alumne o alumna: 0 punts o 10, 20 o 30 punts.
Les sol·licituds de preinscripció s'ordenen segons els punts obtinguts en aplicar els criteris específics. A cada sol·licitud se li assigna de
manera aleatòria un número que serveix per ordenar-les en cas d'empat després d'aplicar els criteris específics exposats. L'ordenació de
les sol·licituds afectades per situació d'empat es fa per sorteig públic.
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C) CALENDARI
Preinscripció
 Publicació de l'oferta inicial: 11 de maig de 2018.


Termini per presentar la sol·licitud: del 14 al 25 de maig de 2018.



Entrevistes d'orientació i valoració: del 14 de maig al 1 de juny de 2018



Publicació de les llistes de sol·licituds baremades: 4 de juny de 2018.



Sorteig del número de desempat: 5 de juny de 2018, a les 11 h



Termini de reclamació a les llistes de sol·licituds baremades: del 5 al 7 de juny de
2018.



Publicació de les llistes un cop resoltes les reclamacions: 11 de juny de 2018.



Publicació de l'oferta final: 2 de juliol de 2018.



Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 2 de juliol de 2018.

Matrícula
 Període de matrícula: de l'3 al 10 de setembre de 2018.

