
PREINSCRIPCIÓ PFI CURS 2020-2021:

Qui l’ha de presentar?

Hi poden accedir joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 l'any 
d'inici del programa, que hagin deixat l'ESO sense obtenir-ne el títol i que en el moment d'iniciar els 
programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

Quan?

• Presentació de sol·licituds: del 25 de maig al 5 de juny de 2020 inclosos.

• Entrevistes d'orientació i valoració de l'adequació del programa a la situació del sol·licitant: 

del 25 de maig al 12 de juny de 2020, segons la convocatòria individual feta pel centre

Com?

Cal fer-ho per internet. Seguiu els següents passos:

PAS 1: Sol·licitud

PAS 2: Es generarà un resguard. Aquest resguard s’ha d’enviar per correu electrònic a la bústia electrònica 
oficial del centre demanat en primera opció. Si és el cas del nostre centre el correu és: 
preinscripcio@iesguissona.cat

PAS 3: Juntament amb el resguard de la sol·licitud de preinscripció, cal presentar la documentació per 
acreditar els criteris de prioritat escanejada o fotografiada al correu electrònic 
preinscripcio@iesguissona.cat

En casos MOLT excepcionals es pot fer de manera presencial demanant cita prèvia al tel: 973 55 14 17 
dins l’horari de 9h a 13 h. abans del 3 de juny.

Què és l’IDALU?

L’identificador de l’alumne és el número d’inscripció al Registre d’alumnes de Catalunya (RALC), que 
s’assigna (de manera única) a un alumne quan fa la primera matrícula en centres educatius públics i privats 
d’ensenyaments reglats no universitaris que desenvolupen.

Podreu localitzar aquesta dada en el següent enllaç: IDALU

També el podeu demanar a la vostra escola.

Quina documentació heu d’enviar?

1. Resguard de sol·licitud en format pdf. 
2. DNI alumne (Si s’escau que l’adreça actual NO coincideix amb l’adreça del DNI cal portar un 

justificant del canvi ,que pot ser el padró, un rebut de llum, de lloguer… i també heu d’adjuntar una 
declaració responsable conforme l’adreça que s’al·lega és la residència habitual de la unitat familiar.)

3. DNI pare 
4. DNI mare, tutor legal 
5. Llibre de família 
6. Si és el cas, adjuntar també la documentació per justificar els criteris de prioritat (ex: carnet de 

família nombrosa, certificat o targeta de discapacitat…) 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9404-programes-formacio-insercio?moda=1
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne


Criteris de prioritat i puntuació

En aquest enllaç podreu consultar aquests criteris:

Criteris

Si tinc un dubte?

Hi haurà atenció telefònica a través del telèfon 973 55 14 17 de 9h a 13h i us ajudarem a resoldre els vostres 
dubtes.

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/pfi/documentacio/
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