Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Carles Rahola i Llorens

INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ PFI CURS 2018-2019 INS CARLES RAHOLA
ESPECIALITAT: AUXILIAR D’ACTIVITATS D’OFICINA I EN SERVEIS ADMINISTRATIUS
Dates preinscripció PFI
Oferta inicial de places: 11 de maig de 2018
Presentació de la sol·licitud al centre 14 al 25 de maig de 2018 (ambdós inclosos)
Entrevistes d’orientació i valoració: 14 de maig a l’1 de juny de 2018
Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 4 de juny de 2018
Sorteig del número de desempat: 5 de juny de 2018, a les 11 h, als serveis centrals del Departament
d’Ensenyament (Via Augusta, 202. Barcelona)
Període de reclamacions: del 5 al 7 de juny de 2018
Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 11 de juny de 2018
Oferta final de places escolars: 2 de juliol de 2018
Llista d’alumnes admesos: 2 de juliol de 2018
Període de matriculació (alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 3 al 10 de setembre de 2018
Si vol tenir més informació sobre el nostre PFI cliqui aquí.

Documentació a aportar
Sol·licitud de preinscripció
Cal presentar una única sol·licitud en el centre demanat en primer lloc. La presentació de més d’una
sol·licitud en centres diferents comporta la pèrdua dels drets de prioritat. Podeu baixar la sol·licitud
clicant 
aquí.
Documentació identificativa que ha de presentar tothom:
-

Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport . Si es tracta d’estrangers comunitaris, document
d’identitat del país d’origen.

Si el sol·licitant és menor d’edat també ha de presentar:
-

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en
situació d’acolliment la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.

-

Original i fotocòpia del DNI del sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si és
estranger, 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.

-

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 Treball, Afers Socials i
Famílies o, si n’hi ha, un informe de l’EAP en el qual s’indiqui l’existència d’indicis raonables que
l’alumne presenta discapacitat.

En tots els casos cal presentar original i còpia. L’original es retornarà un cop contrastat amb la còpia que
se’n presenta.
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Documentació per justificar els criteris d’admissió
Domicili: Original i fotocòpia del DNI del sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el
cas de persones estrangeres. Si el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, el de la
targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’acredita amb el
certificat o volant municipal de convivència de l’alumne on ha de constar que viu amb la persona
sol·licitant.
Anys d’escolarització a l’ESO i últim curs a l’ESO: certificat d’estudis o altra documentació que acrediti

el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet.

Criteris d’admissió
Les sol·licituds s’ordenen d’acord amb els barems següents:
1. Proximitat de domicili
Quan el domicili està dintre de l’àrea d’influència 1 del centre: 30 punts.
Quan el domicili està dintre de l’àrea d’influència 2 del centre, però no en la seva àrea d’influència 1: 15
punts.
2. Participació per primera vegada en un PFI o en d’altres equivalents
Quan l’alumne/a no ha cursat un PQPI, ni un PFI, ni un cicle de formació professional: 20 punts.
3. Anys d’escolarització d’ESO
Per cada curs: 5 punts.
4. Últim curs d’ESO
-Quart: 20 punts.
-Tercer: 10 punts.
-Segon: 5 punts.
5. Entrevista
Els alumnes fan una entrevista en què es valora l’adequació del programa a la seva situació, els seus
interessos, motivació i aptituds així com la seva manca d’experiència laboral. Pel resultat de l’entrevista:
0 punts, 0 10, 20 o 30 punts.

Per cursar un programa de formació i inserció cal complir com a mínim 16 anys i com a màxim 21
durant l'any d'inici del programa, no haver obtingut el títol de graduat en educació secundària
obligatòria i no estar treballant, ni seguint estudis en el sistema educatiu ni en altres accions de
formació en el moment d'iniciar els programes.
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