
 

 

 
  

 

 

 
 

PREINSCRIPCIÓ  
PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI - PIP) 

CURS 2020-2021 
Com fer la preinscripció 

 
 

Aquest any degut a les circumstàncies excepcionals, el Departament 

d’Educació ha decidit que, la preinscripció a tots els programes PFI es faci de 

forma TELEMÀTICA. 

 

PREINSCRIPCIÓ PFI - PIP 

 

Auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas. 

Auxiliar de muntatges i manteniment d’equips informàtics. 

L’alumne/a major d’edat, o pare/mare/tutor legal ha d’emplenar la sol·licitud dins el 

termini de preinscripció. (del 25/05 al 05/06/20) 

 

Podeu descarregar-vos la sol·licitud clicant.... ????? ((Posar el la icona de la 

sol·licitud...)) 

 

Un cop feta la sol·licitud, s’ha d’enviar emplenada i signada i la documentació 

identificativa dels criteris al·legats (escanejats o fotografia per les dues cares, si 

s’escau) a la següent direcció de correu electrònic: pfipreinscripcio@iesdimreus.cat 

Indicant a l’assumpte el perfil per al qual s'opta amb la preinscripció en primer lloc, i 

 tot seguit la resta de documentació que s’ajuntarà i enviarà dintre del termini 

establert. 

Si no es fa l’enviament, la sol·licitud no participa en el procés de preinscripció. 

Un cop rebrem la sol·licitud, us enviarem a la vostra adreça de correu electrònic: 

- El número de sol·licitud de la preinscripció 

- Dia i hora per realitzar una entrevista telemàticament. 

És molt important que indiqueu un correu electrònic i un telèfon que estiguin 

operatius. 
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Documentació necessària per formalitzar la preinscripció: 

- Original DNI / NIE / Passaport. 

- Llibre de família ( Si el jove és menor d’edat)  

- DNI pare/mare/tutor legal ( en el cas de què el jove sigui menor d’edat) 

- Certificat d'estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos 

escolaritzats a l'ESO i l'últim curs que s'ha fet o que s'està fent. 

- Certificat oficial en el cas de patir  algun tipus de discapacitat. 

- Tarja sanitària 

 

Per resoldre dubtes: 

- Escriure al correu electrònic: pfipreinscripcio@iesdimreus.cat indicant a 

l’assumpte el dubte i tot seguit exposar-lo. 

 

Només s’atendrà i de manera excepcional, el lliurament del document de sol·licitud 

i/o la documentació  de forma presencial a l’adreça de l’institut  C/ Maspujols, 21-23 

43206 Reus, els dies 2 i 3 de juny amb cita prèvia al telèfon 977 31 23 81 
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