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

Preinscripció Itinerari Formatiu Específic
‘Auxiliar en cura d’animals i espais verds’

Curs 2021-22

DATES PREINSCRIPCIÒ: del 17 al 28 de maig

REQUISITS: Alumnes d'entre 16 i 20 anys que compleixin com a màxim 21 anys
d'edat durant l'any 2021, amb necessitats educatives especials (NEE)
associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada, inclosos els alumnes amb
trastorn de l'espectre autista (TEA), que disposin de l'informe emès per l'equip
d'assessorament i orientació psicopedagògic (EAP).

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 3 peticions per ordre de preferència.

● Documentació:

- DNI de l’alumne o alumna.
- Dictamen d'escolarització o informe de reconeixement de necessitats

educatives especials emès durant l'educació obligatòria en què consti
la condició d'alumne o alumna amb necessitats educatives especials
(NEE) associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada, inclosos
els alumnes amb trastorn de l'espectre autista (TEA).

- Si l’alumne o alumna és menor d’edat cal presentar el llibre de família i
el DNI del pare, mare o tutor/a legal.
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- Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, cal
presentar el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o
alumna (per acreditar el criteri de prioritat de proximitat de domicili).

- Certificat d'estudis o altra documentació d'escolarització el curs
2020-21 (per acreditar el criteri de prioritat d’escolarització).

PRESENCIAL (AL CENTRE DEMANAT EN PRIMERA OPCIÓ)

1. Demanar cita prèvia per telèfon o correu electrònic:

Telèfon: 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

2. Presentar els següents documents:

● Formulari de preinscripció emplenat amb totes les dades i amb el llistat
ordenat de fins a 3 peticions per ordre de preferència.

● Documentació:

- DNI de l’alumne o alumna.
- Dictamen d'escolarització o informe de reconeixement de necessitats

educatives especials emès durant l'educació obligatòria en què consti
la condició d'alumne o alumna amb necessitats educatives especials
(NEE) associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada, inclosos
els alumnes amb trastorn de l'espectre autista (TEA).

- Si l’alumne o alumna és menor d’edat cal presentar el llibre de família i
el DNI del pare, mare o tutor/a legal.

- Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, cal
presentar el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o
alumna (per acreditar el criteri de prioritat de proximitat de domicili).

- Certificat d'estudis o altra documentació d'escolarització el curs
2020-21 (per acreditar el criteri de prioritat d’escolarització).

Només es tindran en compte la segona i tercera petició si, un cop publicades les
llistes definitives d'alumnes admesos, no s'ha aconseguit plaça en el centre escollit
com a primera petició i queden places vacants en els altres centres demanats.
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CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

● Del 17 al 28 de maig de 2021: preinscripció
● 2 de juny de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional
● 14 de juny de 2021: llista d'alumnes admesos
● Del 28 de juny al 2 de juliol de 2021: matriculació

CONSULTES PER A LA PREINSCRIPCIÓ

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

INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I
MATRÍCULA AL WEB DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/ife/preinscriute/sollicitud/
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