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FULL INFORMATIU PREINSCRIPCIÓ  PFI  CURS 2022/2023 
 

FASES DATES 
Sol· licituds de Preinscripció (tota la informació al web) 

https://preinscripcio.gencat.cat 

Del 2 al 13 de maig 

(ambdós inclosos) 

Entrevistes d'orientació i valoració Del 2 al  20 de maig 

Llistes amb la puntuació provisional 26 de maig 

Període de Reclamacions 
Del 27 de maig al 3 de juny  

(ambdós inclosos) 

Llista amb la puntuació definitiva 9 de juny 

Llista d'Admesos 29 de juny 

Matrícula 

(Per als alumnes preinscrits amb plaça assignada) 

Del 4 al 15 de juliol  

(ambdós inclosos) 
 

Poden participar-hi els joves no ocupats que compleixen com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 l’any 

d’inici del programa, que hagin deixat l’ESO sense obtenir-ne el títol i que en el moment d’iniciar els 

programes no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en altres accions de formació. 
 

La sol· licitud s’ha de presentar al centre i per al programa demanat en primer lloc. 

La preinscripció no garanteix plaça. 
 

Només es pot presentar una sol· licitud de preinscripció per persona, però s’hi poden indicar peticions 

d’admissió en diversos centres, modalitats i especialitats, sempre ordenats per ordre de preferència. La 

presentació de més d’una sol· licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que poden correspondre. 
 

DOCUMENTACIÓ PER FER LA PREINSCRIPCIÓ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L'horari de la Secretaria serà:  
  

Matins de Dilluns a Divendres de 10 h a 13 h  

Tardes de Dilluns a Dijous de 15 h a 16 h (Només al maig) 

(Divendres a la tarda la Secretaria romandrà tancada) 

 

 

 

 Full de sol· licitud. 

 Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent de/la l'interessat/da. 

 Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport del pare, mare o tutor legal (si és menor d’edat). 

 Original i fotocòpia de la TSI (Targeta  Sanitària Individual) de/la l'interessat/da. 

 Original i fotocòpia del Llibre de família (full on consten els pares i l’alumne/a) o altres 

documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del 

Departament de Drets Socials (si és menor d’edat). 

 Certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a quan el domicili habitual que s'al· 

lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es 

tracta de persones estrangeres sense NIE, on ha de constar que conviu amb la persona  

sol· licitant (si és el cas). 

 Certificat d’Estudis (original) o altra documentació que acrediti el nombre de cursos 

escolaritzats  a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent, o a l'ESO per a persones adultes 

i l'últim curs que s'ha fet o que s'està fent. 
 

 Per acreditar la condició de discapacitat s’ha de presentar un certificat del Servei de 

Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Drets Socials o, 

si no n’hi ha, un informe de l’EAP en el qual s’indiqui l’existència d’indicis raonables que 

l’alumne/a presenta discapacitat (si és el cas). 
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BAREMS D’ADMISSIÓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Per assignar les places quan el nombre de sol· licituds és superior a l’oferta, s’ordenen les sol· licituds 

per la puntuació atorgada en funció dels criteris de prioritat, per ordre decreixent. 

 

Per desfer les situacions d’empat que es produeixin després d’aplicar els criteris de prioritat, s’aplica 

el resultat del sorteig. 

 

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula, si no la formalitzen en el període establert es 

considera que renuncien a la plaça. 

 

Quan, després del procés ordinari de matrícula, quedin places vacants, el centre ofereix aquestes 

places als participants que en el procés de preinscripció no hagin estat assignats, tot respectant 

l’ordre obtingut en el procés de preinscripció. 

 

 

CRITEIRS DE PRIORITAT 

 

 Proximitat del domicili al lloc de realització del programa, d’acord amb les zones educatives 
 

o Quan el domicili està dintre de la zona educativa 1 del centre: 30 punts 

o Quan el domicili  està dintre de la zona educativa 2 del centre,  però no en la seva 

zona educativa 1:  15 punts 

 

 Participació per primera vegada en programes de formació i inserció o altres equivalents 
 

o Quan la persona que sol· licita no ha cursat un programa de qualificació professional 

inicial (PQPI), ni un programa de formació i inserció (PFI), ni un cicle de formació 

professional:  20 punts 

 

 Anys d’escolarització a l’ESO 
 

o Per cada curs escolaritzat  a l’ESO:    5 punts 

 

 Últim curs realitzat a l’ESO 
 

o Si l’últim curs realitzat és 4rt d’ESO:   20 punts 

o Si l’últim curs realitzat és 3r d’ESO:    10 punts 

o Si l’últim curs realitzat és 2n d’ESO:     5 punts 

 

Per a alumnat que no ha estat escolaritzat a l'ESO, cas que el jove hagi estat matriculat en un 

centre de formació per a persones adultes i presenti el document acreditatiu, se li comptaran 

10 punts si ha estat escolaritzat tot el curs i 5 punts si ho ha estat parcialment (que acrediti el 

nivell I del currículum del GESO). 

 

 Entrevista per valorar l’adequació del programa a la situació, interessos, motivació i aptituds 

de l’alumne així com la seva manca d’experiència laboral. 
 

Pel resultat de l’entrevista que valora l’adequació del programa a la situació, interessos, 

motivació i aptituds de l’alumne i a la manca d’experiència laboral: 

0, 10, 20 o 30 punts. 
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