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PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ 

Dates preinscripció: del 13 al 24 de maig de 2019 

Entrevistes: del 29 al 31 de maig de 2019 

Dates matriculació: 2 al 9 de setembre de 2019 

Requisits d'accés  

- Jove no ocupat de 16 a 
21 anys. 

- No tenir el títol de                
l' ESO 

- No seguir cap estudi 
en el sistema educatiu 
ni altres accions de 
formació. 

 

 

Documentació 
preinscripció 

 - Sol·licitud de Preinscripció. 

 - Registre de l’alumne (RALC). Aquest 
número s’ha de sol·licitar al centre de 
procedència per alumnes que hagin estat 
matriculats al curs 2015-2016  

- Original i fotocòpia del DNI, NIE o 
passaport de l’alumne/a.  

- Original i fotocòpia de la TSI (targeta 
sanitària individual) de l’alumne/a. 

- Si l’alumne/a és menor d’edat també s’ha 
de presentar:  

 * Original i fotocòpia del llibre de 
 família o altres documents relatius 
 a la filiació.  

 * Original i fotocòpia del DNI de la 
 persona sol·licitant (pare, mare o 
 tutor/a o guardador/a de fet). 

- Certificat Discapacitat (CAD) del 
Departament de Benestar Social i Família o 
informe EAP. 

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

Documentació 
matrícula 

-Sol·licitud de 
matriculació. 

- Original i fotocòpia de 
l'acreditació del 
compliment dels 
requisits d'accés. 

-Preu: 

Quota de material 60 
euros. 
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Assignació: 

a) Proximitat del domicili al lloc de realització del programa 

Àrea d'influència 1: 30pts  

Àrea d'influència 2: 15pts 

Documentació acreditativa: Original i fotocòpia del DNI, si el document no coincideix amb el 
domicili habitual, s' acredita amb el volant  municipal 

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

sense PQI, ni programa de inserció i formació ,ni cicle de formació professional: 20 pts 

Documentació acreditativa: cap, perquè l'acreditació es fa marcant la casella corresponent 
de la sol·licitud de preinscripció 

c) Anys d'escolarització a l'ESO. 

Per cada curs: 5 punts. 

Documentació acreditativa: 

- 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. 

d) Últim curs fet a l'ESO 

- Quart: 20 punts.  

- Tercer: 10 punts. 

- Segon: 5 punts. 

Documentació acreditativa: certificat d’estudis o altra documentació que acrediti el nombre 
de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet. 

e) Entrevista: per valorar l'adequació del programa a la situació( interessos, motivació i 
aptituds de l'alumne així com la seva manca d'experiència laboral). 

el resultat de l'entrevista: 0 punts o 10, 20 o 30 punts. 

Es fa una reserva d'una plaça a cada grup per a alumnat amb necessitats educatives especials. 
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CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PFI CURS 2019 – 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DIFUSIÓ DE LA OFERTA 
 

10 DE MAIG 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
 

DEL 13 AL 24 DE MAIG 

ENTREVISTES D’ORIENTACIÓ I VALORACIÓ DE L’ADEQUACIÓ DEL PFI AMB 
ELTUTOR 

 
DEL 29 AL 31 DE MAIG 

LLISTES AMB EL BAREM PROVISIONAL 
 

3 DE JUNY 

SORTEIG DESEMPAT (REALITZAT AL DEPARTAMEN D’ENSENYAMENT) 
 

5 DE JUNY 

RECLAMACIONS 
 

DEL 5 AL 11 DE JUNY 

LLISTA ORDENAT UN COP RESOLTES LES RECLAMACIONS 
 

13 DE JUNY 

PUBLICACIÓ OFERTA DEFINITIVA 
 

5 DE JULIOL 

PUBLICACIÓ DE LES LLISTES D’ADMESOS 
 

5 DE JULIOL 

PERÍODE DE MATRÍCULA 
 

DEL 2 AL 9 DE SETEMBRE 

 


