
 

 
 
 

 

Presentació de sol·licitud  

• En suport informàtic, http://ensenyament.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/9404-programes-

formacio-insercio?moda=1 

• Presencialment, demanant cita prèvia al Telf ; 644 67 27 38 (de 9.00h a 13.00h) 

CALENDARI 

 Publicació de l’oferta: 20 de maig de 2020  

 Presentació de sol·licituds: Del 25 de maig al 5 de juny de 2020 

Enviar documentació escanejada/fotografiada al correu preinscripcio@iesserrallarga.cat 

 Entrevistes d’orientació i valoració:  Del 25 de maig al 12 de juny de 2020   

 Publicació de la llista amb la puntuació provisional: 17 de juny de 2020 

 Sorteig del número de desempat: 19 de juny de 2020 (11h al Dep.Educació – BCN)  

 Termini de reclamacions de la puntuació provisional:  Del 18 al 25 de juny de 2020 

 Llista un cop resoltes les reclamacions: 29 de juny de 2020 

 Publicació de l’oferta final: 17 de juliol de 2020 

 Publicació de la llista d’alumnat admès: 17 de juliol de 2020  
   

 Període de MATRICULACIÓ: Del 1 al 10 de setembre de 2020 

A tenir en compte 

Cal presentar una única sol·licitud al centre demanat en primer lloc. 

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

Documentació identificativa obligatòria 

 Imprès de sol·licitud. 

 Original del DNI, NIE o passaport vigent de l’alumne. 

 Original de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne. 

 Núm. d’Afiliació a la Seguretat Social de l’alumne, si es té. 

 En el cas de discapacitat, original del certificat del CAD o informe de l’EAP. 

Si l’alumne és menor d’edat: 

 Original del llibre de família (pàg. dels pares i de l’alumne) o altres documents  relatius a 
la filiació. 

 Original del DNI del pare, mare, tutors o guardadors de fet o, si és estranger, la targeta de 
residència on consta el NIE o el passaport



c. Joan Benejam 1  -  tel. 972 33 10 05  -  17300 Blanes  -  iesserrallarga@xtec.cat  -  www.iesserrallarga.cat 

Documentació acreditativa dels criteris 

1. Criteris de prioritat:  

o Proximitat del domicili 

• Quan el domicili es troba dins de l'àrea d'influència 1 del centre: 30 punts. 

• Quan el domicili es troba dins de l'àrea d'influència 2 del centre, però no en l’àrea 
d'influència 1: 15 punts. 

 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'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne, on ha 
de constar que conviu amb la persona sol·licitant. 

o Participació per primera vegada en programes de formació i inserció o altres equivalents 

• Quan la persona sol·licitant no ha cursat un PQPI, ni un programa de formació i inserció, 
ni un cicle de formació professional: 20 punts. 

− L'al·legació es fa marcant la casella corresponent a la sol·licitud de preinscripció que 
es presenta signada. 

o Anys d'escolarització a l'ESO i últim curs realitzat a l’ESO 

• Per cada curs escolaritzat a l'ESO: 5 punts 

• Si l'últim curs realitzat és 4t ESO: 20 punts 

• Si l'últim curs realitzat és 3r ESO: 10 punts 

• Si l'últim curs realitzat és 2n ESO: 5 punts 

 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. 

o Pel resultat de l'entrevista que valora l'adequació del programa a la situació, als interessos, 
motivació i aptituds de l'alumne així com la seva manca d’experiència laboral: 0, 10, 20 o 30 
punts. 

2. Criteris d'ordenació  

Les sol·licituds de preinscripció s'ordenen segons els punts obtinguts en aplicar els criteris de 
prioritat, per ordre decreixent. 
 
Per desfer les situacions d’empat que es produeixin després d’aplicar els criteris de prioritat, s’aplica 
el resultat del sorteig. 

Oferta professional 

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

• Auxiliar de pintura. 

 

 

 

 

 

 


