
 

  

 
 
 

 

 

 

1. Participants en el procés i requisits 

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció l es persones que volen accedir a centres i aules de 
formació d'adults. 

Amb caràcter general poden accedir a l'educació d'a dults les persones que han complert 18 anys o 
bé els compleixen durant l'any natural que inicien la formació. 

També hi poden accedir les persones que compleixen com a mínim 16 anys l'any natural que 
inicien la formació si tenen un contracte laboral q ue els impedeix assistir als centres educatius en 
règim ordinari, si es troben en procés d'obtenció d 'un permís de treball, si són esportistes d'alt 
rendiment, si cursen o han cursat un programa de fo rmació i inserció, si volen cursar la formació 
per a proves d'accés als cicles formatius de grau m itjà o si participen al programa d'experiència 
professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya “ Joves per l'ocupació”. 

Per accedir als ensenyaments d’ anglès i als cursos  de Competic cal participar en el procés 
d'informació i orientació del centre que es demana en primera opció per cursar aquells 
ensenyaments, que ha d'evidenciar que la persona té  les competències i els coneixements 
necessaris per cursar aquests ensenyaments amb èxit . 

2. Presentació de sol·licituds 

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta al centre demanat en primer lloc, junt amb  
la documentació acreditativa, dins el termini indic at a l'apartat 3 d'aquest annex. 

3. Calendari de preinscripció i matrícula 

Preinscripció 

o Oferta d'ensenyaments: 22 de maig de 2019 

o Oferta de places: 14 de juny de 2019 

o Informació i orientació per als alumnes nous: duran t el mes de juny de 2019 

o Presentació de sol·licituds: del 18 al 25 de juny d e 2019 

o Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional : 1 de juliol de 2019 a partir de les 14 h 

o Sorteig del número de desempat: 2 de juliol del 201 9, a les 11 h, als serveis centrals del 
Departament d'Educació (Via Augusta, 202, Barcelona ) 

o Presentació de reclamacions: de l'1 al 5 de juliol de 2019 

o Llista ordenada definitiva: 8 de juliol de 2019 

o Llista d'admesos i exclosos (per activitats) i llis ta d'espera: 10 de juliol de 2019 a les 14 h 

Matrícula 

o Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 2 al 9  de setembre de 2019 

o Alumnes preinscrits de la llista d'espera: a partir  del 12 de setembre de 2019 
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4. Documentació acreditativa i criteris de priorita t 

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal p resentar la documentació en el termini establert. 

Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superi or a l'oferta de places s'aplica el criteri de 
prioritat; el compliment d'aquest criteri s'ha d'ac reditar amb la documentació corresponent (el 
barem s'aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de 
peticions). En les situacions d'empat que es produe ixin després d'aplicar els criteris, l'ordenació de  
les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic  del número de desempat. 

Totes les persones que es preinscriuen han de prese ntar el DNI, NIE o passaport (si es tracta 
d'estrangers comunitaris, el document d'identitat d el país d'origen). 

Les persones menors d’edat també hauran d’aportar: 

o Original i fotocòpia del llibre de família o altres  documents relatius a la filiació i el 
consentiment del pare o mare o tutor legal del meno r. Si està en situació d'acolliment, la 
resolució del Departament de Treball, Afers Socials  i Famílies. 

o Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·lici tant (pare, mare, tutor/a o guardador/a 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 comunitari s, document d'identitat del país d'origen. 

Segons les circumstàncies de cada sol·licitant, tam bé cal presentar: 

o Persones amb contracte laboral: document que acredi ti la seva afiliació a la Seguretat 
Social (si no tenen obligació d'estar afiliats, el certificat del familiar titular de l'empresa i la 
declaració dels tutors legals). 

o Persones en procés d'obtenció d'un permís de trebal l: documentació acreditativa 
corresponent. 

o Esportistes d'alt rendiment que comparteixen enseny aments: certificat acreditatiu expedit 
pel Consell Català de l'Esport. 

o Persones que han cursat i superat un programa de fo rmació i inserció (PFI): certificat en 
què consti que l'han cursat. 

o Persones que participen al programa "Joves per l'oc upació": document acreditatiu expedit 
per l'entitat on han desenvolupat el programa. 

 

Criteris de prioritat 

Té preferència per cursar aquests ensenyaments: 

1. Qui visqui o treballi en el mateix municipi on e stà situat el centre o l'aula. 

2. Qui visqui o treballi en un municipi proper al m unicipi del centre o aula, on no hi hagi oferta 
pública de formació d'adults dels ensenyaments que se sol·liciten. 

3. Qui hagi cursat i superat un programa de formaci ó i inserció. 

4. Qui participi en el programa d'experiència profe ssional per a l'ocupació juvenil a Catalunya 
"Joves per l'ocupació". 

  

  


