
PFI AUXILIAR DE MANTENIMENT D’EMBARCACIONS
ESPORTIVES I D’ESBARJO

DOCUMENTACIÓ PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
Presentar la documentació de matrícula que trovareu a la web.
Cal presentar la documentació següent tant original com fotocòpia:
• DNI, NIE o passaport del’alumne/a.
• TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.
• Tota la documentació per acreditar els criteris d'asignació.
Si l’alumne/a és menor d’edat també s’ha de presentar:
• Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
• DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a).

SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ 

REQUISITS D'ACCÉS I CRITERIS D'ASSIGNACIÓ

Proximitat del domicili.
Participació per primera vegada en un PFI o en d'altres
equivalents.
Anys d'escolarització d'ESO.
Últim curs d'ESO.
Entrevista amb el tutor del PFI.

Requisits: 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.
Criteris d'assignació: Les sol·licituds de preinscripció s'ordenen
segons els punts obtinguts en aplicar-hi els criteris de prioritat
específics que es descriuen a continuació:
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Perquè el tràmit tingui efecte, cal emplenar, signar i presentar la
sol·licitud de preinscripció (en paper), acompanyat de la documentació
de l'alumne, al centre demanat en primera opció dins el termini previst
per a la presentació de la  documentació.
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PFI AUXILIAR DE MANTENIMENT
D’EMBARCACIONS ESPORTIVES I D’ESBARJO

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PFI CURS 2021-2022

4 Del 10 al 21 de maig de 2021: presentació de sol·licituds
Del 10 al 28 de maig de 2021: entrevistes d'orientació i valoració
3 de juny de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional
4 de juny de 2021: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció

Del 4 a l'11 de juny de 2021: presentació de reclamacions
16 de juny de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les
reclamacions
6 de juliol de 2021: oferta final de places escolars
6 de juliol de 2021: llista d'alumnes admesos i llista d'espera
De l'1 al 10 de setembre de 2021: matriculació

         empatades en punts


