
Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
INS. Pla del Bosc

Preinscripció PFI 2021-22

DATES PREINSCRIPCIÒ: del 10 al 21 de maig

REQUISITS: Joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com
a màxim 21 l’any d’inici del programa, sense el títol d’ESO i que en el moment
d’iniciar el programa no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en
altres accions de formació.

COM FER LA PREINSCRIPCIÓ?

PER CORREU ELECTRÒNIC

Enviar els següents documents per correu electrònic (PDF o fotografia de
qualitat)

matriculainstitutpladelbosc@gmail.com

- Formulari de preinscripció emplenat amb totes les dades i amb el llistat
ordenat de fins a 7 estudis triats per ordre de preferència.

- Documents identificatius i acreditatius dels criteris de prioritat (original i
fotocòpia).

PRESENCIAL (AL CENTRE DEMANAT EN PRIMERA OPCIÓ)

1. Demanar cita prèvia per telèfon o correu electrònic:

Tel: 93 897 33 50 (De dilluns a divendres de 8:30 a 14 h i dilluns de 16 a 18 h.).

matriculainstitutpladelbosc@gmail.com
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https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A72.pdf
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/pfi/preinscriute/sollicitud/
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2. Presentar els següents documents:

➔ Formulari de preinscripció emplenat amb totes les dades i amb el llistat
ordenat de fins a 7 estudis triats per ordre de preferència.

➔ Documents identificatius i acreditatius dels criteris de prioritat (original i
fotocòpia).

➔ Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a.

QUÈ CAL FER DESPRÉS DE LA PREINSCRIPCIÓ?

Un cop formalitzada la preinscripció, el centre us donarà dia i hora per fer una
entrevista d’orientació i valoració de l’adequació del PFI a l’alumne o alumna.
Aquesta entrevista és de caràcter obligatori.

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
(Dates destacades a tenir en compte):

● Del 10 al 21 de maig de 2021: preinscripció
● 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
● 6 de juliol de 2021: llista d'alumnes admesos i llista d'espera
● De l'1 al 10 de setembre de 2021: matriculació

Consulteu el calendari complet.

CONSULTES:

Tel: 93 897 33 50

(De dilluns a divendres de 8:30 a 14 h i dilluns de 16 a 18 h.).

Correu electrònic: matriculainstitutpladelbosc@gmail.com
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https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A72.pdf
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/pfi/preinscriute/sollicitud/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/pfi/informat/calendari/

