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Si estàs interessat/da en adquirir el grau d'experiència i expertesa per a fer
tasques auxiliars de comercialització, marxandatge, preparació de comandes
i venda de productes, i treballs de reprografia, observant les normes de
prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents, així
com competències de comunicació, autonomia personal i de participació en
activitats comunitàries i tens els requisits d'accés, estàs al lloc adequat.
Consulta aquí els criteris de prioritat. Tot comença aquí, si et vols
preinscriure al nostre IFE Auxiliar en vendes i atenció al públic.
Benvinguts, Benvingudes! Comencem? 
Pas 1: Fer la preinscripció: La preinscripció és el procés que et permet
obtenir plaça en un institut públic. Comença amb la preinscripció i finalitza
amb la fase d'admissió i la posterior matrícula.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARI DE LA PREINSCRIPCIÓ

Presentació de sol·licituds:
 
Sorteig del número de desempat: 
 
Llista de sol·licituds amb la puntuació
provisional: 
 
Presentació de reclamacions: 
 
Llista baremada amb l'assignació
definitiva: 
 
Matrícula: del 20 al 24 de juliol de 2020:

DATES

Del 29/06 al 07/07
 
8 de juliol de 2020
 
10 de juliol de 2020
 
 
Del 13 al 15 de juliol
de 2020
 
17 de juliol
 
 
Del 20 al 24 de
juliol de 2020
 

DISSENYA EL  TEU  FUTUR
INFORMACIÓ PRÈVIA IFE

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/ife/itineraris/vendes/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/ife/itineraris/vendes/
http://queestudiar.gencat.cat/es/estudis/fp/info-general/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/ife/documentacio/
http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/estudis/fp-gs/calendari/
http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/estudis/fp-gs/calendari/


DISSENYA EL  TEU  FUTUR

DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document
d'identitat del país d'origen.
Dictamen d'escolarització o informe de reconeixement de necessitats
educatives especials emès per l'equip d'assessorament i orientació
psicopedagògic (EAP) durant l'educació obligatòria; hi ha de constar la
condició d'alumne amb necessitats educatives especials associades a
discapacitat intel·lectual lleu o moderada o alumne amb trastorn de l'espectre
autista (TEA).

Per aquesta opció et cal:
Omplir la sol·licitud de preinscripció  que s'ha de presentar junt amb la
documentació acreditativa (dins el termini indicat) mitjançant un correu electrònic
a l'adreça electrònica oficial del centre demanat en primer lloc.
Si tries l'Institut Montsià és: preinscripcio@iesmontsia.org rebreu un correu de
confirmació.
Només es pot presentar una sol·licitud per persona i s'hi poden fer constar fins a
tres peticions, per ordre de preferència. La sol·licitud es presenta al centre de la
primera petició. No s'admeten sol·licituds fora de termini.
 
Documentació:
Tota la documentació s'ha d'enviar degudament escanejada o fotografiada per les
dues cares, junt amb la sol·licitud. Amb la sol·licitud de preinscripció, en tots els
casos, cal presentar en el termini establert la documentació identificativa següent:
 

 
 

 
 

 
 

Informació preinscripció.  

http://web.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/preinscripcio/IFE/20816-sollicitud-IFE.pdf


DISSENYA EL  TEU  FUTUR

Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació
d'acollida, la resolució d'acollida del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.
DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o
guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta
de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers
comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
Les persones que al·leguen proximitat del domicili al centre han d'acreditar-
ho amb un certificat o volant municipal de convivència de l'alumne, només
en el cas que el domicili al·legat no coincideixi amb el del DNI o la targeta
de residència, o si són estrangers sense NIE.
Les persones que al·leguen que han estat matriculades en un centre
ordinari o en un centre d'educació especial a l'etapa obligatòria el curs
acadèmic 2019-2020 han de presentar el certificat d'estudis o altra
documentació que acrediti l'escolarització.
Les persones que participen per primera vegada en programes
postobligatoris, han d'acreditar aquest criteri marcant la casella
corresponent en la sol·licitud de preinscripció.

Si la persona sol·licitant és  menor d'edat  també s'ha de presentar
la documentació següent:
 

 
 

      
 
 
 
 

Informació preinscripció.  



DISSENYA EL  TEU  FUTUR

Criteris per ordenar de les sol·licituds:
 
Per ordenar les sol·licituds i assignar les places quan el nombre de sol·licituds
és superior a l'oferta, s'apliquen els criteris de prioritat esmentats.
 
La puntuació obtinguda a la primera petició d'una sol·licitud es manté per la
resta de peticions, si n'hi ha.En cas d'empat en les puntuacions tenen
preferència els alumnes que no hagin obtingut el títol de graduat en educació
secundària obligatòria. 
 
Per desfer les situacions d'empat que encara es mantinguin es farà un sorteig
en cada centre. El resultat del sorteig es publicarà en el tauler del centre.Només
es tenen en compte la segona i tercera petició si, un cop publicades les llistes
definitives d'admesos, no s'ha aconseguit plaça en el centre de la primera
petició i hi ha vacants en els altres centres demanats.
 
La falsedat o frau en les dades al·legades o la presentació de més
d'una sol·licitud de preinscripció comporten la invalidació dels drets de prioritat
que puguin correspondre
 
Com puc saber si em puc matricular?
• El resultat estarà disponible a la nostra pàgina Web degudament anonimitzat  
 a partir del 10 de juliol, el provisional, i el definitiu el 17 de juliol.
 

 
 
 

Informació preinscripció



 
 Titulació a obtenir: 
Obtindràs un certificat acadèmic i professional amb la qualificació final
obtinguda i l’acreditació de les competències professionals assolides i  el
certificat de professionalitat COMT0211 d’Activitats auxiliars de comerç que
emet l’administració laboral
DURADA:
3360 hores distribuits en 4 cursos acadèmics. 
2975 h. en l'Institut Montsià
385 h. pràctiques en centres de treball distribuïdes en quatre cursos
acadèmics.
TORN HORARI:
Horari de matí:de 9:00 h. a 14:30 h. de dilluns a divendres 
El darrer curs inclou la formació en centres de treball.
 
ESTRUCTURA ITINERARI FORMATIU ESPECÍFIC:
Consulta aquí els mòduls que s'imparteixen i el contingut curricular. 
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Informació complementària

https://agora.xtec.cat/insmontsia/wp-content/uploads/usu12/2019/11/IFE-AUXILIAR-EN-VENDES-I-ATENCIO-PUBLIC.pdf


 

Una persona per sol·licitud. En el cas dels menors d'edat poden venir
acompanyats d'un familiar o tutor/a, sempre respectant les mesures
d'higiene i les mesures de distanciament personal.
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 un bolígraf propi.
Portar mascareta

Formalització de matrícula.
Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula del 20 al 24 de juliol (en
cas contrari es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es
produeixi un endarreriment per causes justificades i així ho hagin comunicat
al centre).Quan, després del procés ordinari de matrícula, quedin places
vacants, el centre ofereix aquestes places als participants que en el procés
de preinscripció no se'ls hagi assignat cap plaça, respectant la puntuació
obtinguda en aquell moment.
 
MESURES DE SEGURETAT OBLIGATÒRIES PER L'ATENCIÓ PRESENCIAL:

 
Per a més informació consultar la pàgina web del Departament d’Educació:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/ife/
 
Si encara tens algun dubte sobre el procés de preinscripció, pots escriure'ns
a: preinscripcio@iesmontsia.org. Amb molt de gust el resoldrem

 
Molta sort a tots i totes!!!

 
 

DISSENYA EL  TEU  FUTUR
Informació complementària

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/ife/

