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PREINSCRIPCIÓ PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI) 

CURS 2021-2022 

 

 

Presentació de sol·licituds 

Presentació a la Secretaria del centre escollit en primer lloc 

Del 10 al 21 de maig 

Entrevistes (amb cita prèvia) Del 10 al 28 de maig 

Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació 3 de juny 

Sorteig del número de desempat 4 de juny 

Termini de reclamacions Del 4 a l’11 de juny 

Llistat de sol·licituds amb el barem un cop resoltes les reclamacions 16 de juny 

Publicació de les llistes definitives d'alumnes admesos 

En cas de sortir admès a les llistes definitives, és obligatori formalitzar 
la matrícula 

6 de juliol 

Període de matrícula De l’1 a 10 de setembre 

 

 

Requisits d’accés 

  
Poden participar els joves que compleixen mínim 16 i màxim 21 anys en l’any d’inici del programa i 
que: 
-  hagin deixat l’Educació Secundària Obligatòria sense obtenir el títol. 
-  en el moment d’iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en 

altres accions de formació. 
 
 

Oferta 

 
-  Auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas (IM02) 

-  Auxiliar d’activitats d’oficina i en serveis administratius generals (AG01) 

 

 

Criteris i barems d’admissió d’alumnes 
 

Les sol·licituds s’ordenaran d’acord amb la puntuació obtinguda en sumar: 

a) Domicili  a efectes de proximitat és:  

 Domicili familiar dins l’àrea d’influència 1 del centre ................ 30 punts 

 Domicili familiar dins l’àrea d’influència 2 del centre ................ 15 punts 

b) Quan la persona que sol·licita no ha cursat un PQPI, 

 ni un programa de formació i inserció, ni un cicle  

 de formació professional ....................................................... 20 punts 

c) Anys d’escolarització a l’ESO: 

 Per cada curs escolaritzat a l’ESO ............................................. 5 punts 

d) Últim curs realitzat a l’ESO o que s’està realitzant: 

 Si l’últim curs realitzat és 4t d’ESO ........................................... 20 punts 

 Si l’últim curs realitzat és 3r d’ESO .......................................... 10 punts 

 Si l’últim curs realitzat és 2n d’ESO ............................................ 5 punts 

e) Resultat de l’entrevista ........................................ 0, 10, 20 o 30 punts 

 



Generalitat de Catalunya  
Departament d’Educació 
Institut Agustí Serra i Fontanet 
 

 

 

  

 

 

 

Documentació: 

 
- Sol·licitud de preinscripció. 

- Original i fotocòpia del DNI de l'alumne/a, pare i mare si són menors d’edat. 

- En el cas que l’adreça que figuri en el DNI no coincideixi amb la del full de sol·licitud, certificat 
d’empadronament. 

- Si l’alumne és menor d’edat, fotocòpia del llibre de família o document relatiu a la filiació. 

- Original i fotocòpia de la targeta sanitària (TIS). 

- Número  d’identificació de l’alumne en el registre d’alumnes (IDALU). Només els alumnes que a partir 
del curs 2015/16 han estat matriculats en algun centre educatiu. (L’heu de demanar a la secretaria 
del vostre centre). 

- En cas de discapacitat de l’alumne/a: certificat del Servei de Valoració i Orientació a Persones amb 
Discapacitat (CAD) o informe de l’EAP. 

- Certificat d’estudis que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha 
realitzat o que s’està realitzant.  

 
 
 
 
 

Per a més informació: 
 
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/pfi/inici/ 
 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/pfi/inici/

