
PREINSCRIPCIONS PFI/PTT 
 
PREINSCRIPCIÓ INFORMATITZADA I ENTREVISTA NO PRESENCIAL o PER TELÈFON 
 
La família que està interessada a preinscriure el fill/a al PFI-PTT LLoret de Mar, trobareu més                
informació: 
"preinscripció estudiar a Catalunya pfi".  
 
Preinscripció telemàtica: clica aquí i ves abaix del tot de la pàgina per accedir a la preinscripció 
 
Cal descarregar el rebut de preinscripció, omple - escaneja o fa foto i l’ envia al correu del PFI-                   
PTT Lloret de Mar (b7960008@xtec.cat)   juntament amb la documentació que està més avall            
d'aquest escrit.  
 
Una vegada rebuda la preinscripció i documentació adjuntada els tutors del PFI-PTT Lloret de              
Mar respondran a la família per correu electrònic, confirmant data de recepció, enviant número              
de sol·licitud i dia i hora aproximada per fer una entrevista no presencial o per telèfon. 
 
 
PREINSCRIPCIÓ I ENTREVISTA PRESENCIAL 
 
Preinscripció amb cita prèvia: la família demana cita prèvia a l’aplicació: cita prèvia PFI 
 
O truca a l'INS Rocagrossa (972 36 74 89) de 9 a 13 h, per demanar cita prèvia. 
 
A la cita recull la preinscripció, l'omple i l'entrega juntament amb la documentació a la persona                
que l'atén de l'INS Rocagrossa. L’institut Rocagrossa ho escaneja tot i ho envia al correu del                
PFI-PTT Lloret de Mar (b7960008@xtec.cat). 
 
Una vegada rebuda la preinscripció i documentació adjuntada les tutores del PFI-PTT es             
posaran en contacte amb la família per confirmar data de recepció, número de sol·licitud i cita                
prèvia (dia/dies i franja horària a concretar amb la direcció de l’INS) per fer una entrevista a                
l'INS amb la tutora del PFI-PTT del Departament d’Educació. 
  
Per qualsevol dubte que presenti la família o jove sobre el PTT s’agafa el nom i cognom de la                   
persona, número de telèfon i correu electrònic i aquesta informació s’envia al correu del              
PFI-PTT Lloret de Mar per tal que els tutors ho gestionin. 
 
Documentació que han d’entregar: 

1. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent de l’alumne/a. 
2. Fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) vigent de l’alumne/a. 
3. Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb la 

targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones sense NIE,  
s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència. 

4. Certificat acadèmic o altra documentació que acrediti el nombre de cursos 
escolaritzats a l’ESO, l’últim curs que s’ha realitzat o que s’està realitzant i 
l’identificador RALC 

  
Si l’alumne/a és menor d’edat també s’ha de presentar: 

  
6. Fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 
7. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal) o de la 

targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres. 
8. La sol·licitud d’inscripció signada per pare, mare o tutor legal. 

 
 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/pfi/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9404-programes-formacio-insercio?moda=1
mailto:b7960023@xtec.cat
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPUS_CALENDARI,P4_DOMINI:01_PFI,17006770
mailto:b7960023@xtec.cat

