
 

PREINSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE FORMACIÓ 

I INSERCIÓ PROFESSIONAL 2019-2020 

 ESPECIALITAT: Auxiliar de vivers i jardins 

 DATES: del 13 al 24 de maig 

 LLOC ON ES POT PRESENTAR LA SOL·LICITUD:  

 Institut Josep Brugulat, Ctra. Figueroles, 19 

 HORARI D'OFICINES: 

 Matins: de 8.00 a 14.00 hores 

 Tardes: dimarts i dijous de 15.00 a 18.00 hores  

 TELÈFON:  972.57.14.31 

 PODEU CONSULTAR TAMBÉ LA NOSTRA PÀGINA WEB: 

www.insbrugulat.cat   

Correu electrònic:  b7000330@xtec.cat 

 DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR EN EL MOMENT DE FER LA 
PREINSCRIPCIÓ 

A) Documentació bàsica: 

 Sol·licitud de preinscripció.  

 Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna. 

 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 Fa-
mília. 

 Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a 
de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrange-
res. 

B) Documentació acreditativa dels criteris específics 

 Proximitat del domicili de l'alumne o alumna  

o Quan el domicili està dintre de l'àrea d'influència 1 del centre: 30 punts. 

o 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. 



 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'acredi-
ta 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 equiva-
lents 

o Quan la persona que ho sol·licita no ha cursat un PQPI o un programa de formació i 
inserció, 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 

o Per cada curs escolaritzat a l'ESO: 5 punts 
o Si l'últim curs realitzat és 4rt ESO: 20 punts 
o Si l'últim curs realitzat és 3r ESO: 10 punts 
o 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 in-
teressos, 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. 

 

Nota: Per cursar un programa de formació i inserció cal complir com a mínim 16 anys i com 

a màxim 21 durant l'any d'inici del programa, no haver obtingut el títol de graduat en 
educació secundària obligatòria i no estar treballant, ni seguint estudis en el sistema 
educatiu ni en altres accions de formació en el moment d'iniciar els programes. 


