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Joves sense ocupació que facin els 16 anys   i
tinguin com a màxim 21 en l’any 2020.
Sense  la titulació en l’ESO.
Que en el moment d’iniciar els programes no
segueixin estudis en el sistema educatiu ni
participin en altres accions de formació.

Qui pot participar?
 

 
Informació del procés de preinscripció aquí :
 
 
 
 
 
 

            DE LA PREINSCRIPCIÓ

Presentació de sol·licituds

Entrevistes d'orientació

Llistes baremades provisionalment

DATES

Del 25/05 al 05/06

Del 25/05 al 12/06

17 de juny

 Sorteig

Reclamacions

Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes

les reclamacions

Publicació de les llistes d'admesos

Període de matriculació

19 de juny

Del 18 al 25 de juny

29 de juny 

 

17 de juliol

De l'1 al 10 de

setembre 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/pfi/index.html
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Pas 1: Emplenar la sol·licitud  aquí. 
Pas 2a: Enviament de documentació per correu
electrònic Utilitza l'adreça  e3006101@xtec.cat  Si
et preinscrius  al PFI IC01 Auxiliar de muntatge i
manteniment d'equips informàtics o bé al PFI
EE02 Auxiliar de muntatges d'instal·lacions
elèctriques, d'aigua i gas.

Oferta formativa INS Montsià:
 
PFI IC01 Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips
informàtics.
PFI EE02 Auxiliar de muntatges d'instal·lacions
elèctriques, d'aigua i gas
 
Oferta formativa PTT Amposta:
PFI CM01 Auxiliar de vendes, oficina i atenció al
públic
PFI FM03 Auxiliar de fabricació mecànica i
instal·lacions electrotècniques
 
Passos a seguir :
Mètode 1 (recomanat) Sol·licitud en format
electrònic, més, enviament documentació si som la
teva primera opció.
 

 
 
 
 
 

http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/preinscripcio/PFI/9404-PFI.pdf
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Preinscripció emplenada
Documentació identificativa
Acreditativa dels criteris específics

 
 
Pas 2 b: Enviament de documentació per correu
electrònic Utilitza l'adreça  e3960004@xtec.cat
Si et preinscrius  al PFI CM01 Auxiliar de vendes,
oficina i atenció al públic o bé al PFI FM03 Auxiliar de
fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques.
 
Pas 3: Quina documentació envío? 
 La indicada  en aquesta pàgina. 

Quan? Durant el període de preinscripció més un dia
posterior 
Rebràs un correu amb justificant la recepció de la
sol·licitud.
 
 
 
 
 
 
 
 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/pfi/documentacio/
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Mètode 2 Cita prèvia telefònica amb assessorament
 
Quan?  de 25 de maig al 5 de juny. Rebràs assessorament i t’ajudaran
a la realització de la preinscripció.
Horari d’atenció al públic: De 9 a 14
Telèfon: 977 27 91 99
Procediment: 
 Hauràs de fer enviament de la documentació a les  adreces:
 Institut Montsià: e3006101@xtec.cat  Si et preinscrius  al PFI      
 Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics o bé al PFI 
 Auxiliar de muntatges d'instal·lacions elèctriques, d'aigua i gas.
 PTT Amposta: e3960004@xtec.cat si et preinscrius  a Auxiliar de          
vendes, oficina i atenció al públic o bé Auxiliar de fabricació mecànica
i instal·lacions electrotècniques
Quina documentació? 
Resguard de la sol·licitud i la documentació necessària (s’indica a la
sol·licitud), escanejada o fotografiada amb qualitat.
Quan? Durant el període de preinscripció més un dia posterior-
Rebràs un correu amb justificant la recepció de la sol·licitud.
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Mètode 3 Mètode 3 (NO RECOMANAT / NOMÉS EN CAS
EXCEPCIONAL): Cita prèvia amb eina corporativa + sense
assessorament + Mesures de seguretat
 
Quan? Presentació de sol·licituds (3, 4 i 5 de juny)
Com? Sol·licitar cita prèvia aquí.
Condicions: Només per realització de preinscripció el temps mínim
indispensable, només es podrà accedir als espais habilitats per
realitzar el tràmit.
Horari d’atenció al públic: Segons cita prèvia.
 
MESURES DE SEGURETAT OBLIGATÒRIES:
Una persona per sol·licitud.
No poden assistir persones de grups d’especial vulnerabilitat.
Separació mínima de 2 metres.
Es rentaran les mans amb solució hidroalcohòlica.
S'ha de portar la documentació preparada.
Portar mascareta i guants.
 
 
 
 
 
 
 
 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/pfi/documentacio/
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPUS_CALENDARI,P4_DOMINI:01_PFI,08013275


 

 
Entrevista personal 
 
 
 
Els candidats/tes fareu una entrevista en què es valora l'adequació del
programa a la vostra situació, interessos, motivació i aptituds així
com la teva manca d'experiència laboral.
Sereu citats pel/ per la tutor/a per l’entrevista entre el 25 de maig i el
12 de juny
 
 
 
Tota la informació  a:  http://queestudiar.gencat.cat/ca
Preu del programa: gratuït.
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