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INSTRUCCIONS PER A REALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ ALS PFI: 

Auxiliar d'Activitats d'Oficina i en Serveis Administratius Generals 

Auxiliar de Muntatges d'Instal·lacions Elèctriques d'Aigua i Gas 

 

1. Descarregar la sol·licitud de preinscripció al següent enllaç:  

http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/preinscripci

o/PFI/9404-PFI.pdf 

2. Emplenar la sol·licitud al mateix  pdf , o bé imprimir-la, emplenar-la a mà i fotografiar-la o 

escanejar-la i enviar-la a la següent direcció: secretaria.palau6@gmail.com 

3. Junt a sol·licitud, s’haurà d’adjuntar foto o còpia escanejada per les dues cares de la 

següent documentació:  

 Còpia del DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document 

d'identitat del país d'origen. 

     Si el sol·licitant és menor d'edat també ha de presentar: 

 Còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació 

d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

 Còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o 

guardadora de fet) o, si és estrangera, la targeta de residència on consta el NIE, o del 

passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen. 

 De manera extraordinària i únicament a efectes de preinscripció, les dades d'identificació o 

de filiació de les persones estrangeres es poden acreditar amb la documentació alternativa 

que la persona pugui aportar. Tanmateix, la matrícula estarà condicionada a la presentació 

de la documentació identificativa establerta en els paràgrafs anteriors. 

 Per acreditar la condició de discapacitat, s'ha de presentar un certificat del Servei de 

Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies o, si no n'hi ha, un informe de l'EAP en el qual s'indiqui l'existència d'indicis 

raonables que l'alumne presenta discapacitat. 
 

4. Per a qualsevol dubte relacionat amb la preinscripció, poden contactar a través del 

següent correu electrònic:  pfielpalau@gmail.com 
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