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PREINSCRIPCIÓ CURS 2020/21 
 

PROGRAMES DE FORMACIÓ I 
INSERCIÓ 

 
Família professional: Electricitat i electrònica 

Auxiliar de muntatges d’instal.lacions 
elèctriques, d’aigua i gas 

 

 

Família professional: Informàtica i comunicacions 

Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips 
informàtics 

 

Del 25 de maig al 5 de juny 
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Sol·licitud de preinscripció i documentació identificativa 
• Presentació de la sol·licitud de preinscripció complimentada amb totes les dades 

identificatives de l’interessat/da i dels tutors. Indicar clarament un telèfon de contacte i 
correu electrònic. 

• Enviar la sol·licitud complimentada escanejada o fotografiada per les dues cares al correu 
electrònic: c5006781@xtec.cat 

La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l'enviament d'aquest correu 
electrònic, que ha de contenir la sol·licitud i els DNI / NIE o passaport vigent, de la persona 
interessada i dels tutors, escanejats o fotografiats per les dues cares 

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació 
per correu electrònic, els centres organitzaran la presentació de sol·licituds amb atenció 
presencial, assignant una cita prèvia per a l'accés al centres que es pot sol·licitar amb l'eina 
disponible en el web del centre o bé trucant-hi. 

 

El dia concertat per l’entrevista, caldrà aportar els següents documents originals: 

• Targeta sanitària 

• Certificat d’estudis 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. 

Si el sol·licitant és menor d'edat també ha de presentar: 
• El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, 

la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 

• El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de 
fet) o, si és estrangera, la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es 
tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen. 

 
• De manera extraordinària i únicament a efectes de preinscripció, les dades d'identificació 

o de filiació de les persones estrangeres es poden acreditar amb la documentació 
alternativa que la persona pugui aportar. Tanmateix, la matrícula estarà condicionada a la 
presentació de la documentació identificativa establerta en els paràgrafs anteriors. 

  

Per acreditar la condició de discapacitat, s'ha d'enviar el certificat del Servei de Valoració i 
Orientació a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies o, si no n'hi ha, un informe de l'EAP en el qual s'indiqui l'existència d'indicis 
raonables que l'alumne presenta discapacitat. 
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Calendari: 
 

• Oferta inicial de places escolars: 20 de maig de 2020 

 

• Presentació de sol·licituds: del 25 de maig al 5 de juny de 2020 

 

• Entrevistes d'orientació i valoració de l'adequació del programa a la situació del 
sol·licitant: del 25 de maig al 12 de juny de 2020. Des del centre es convocarà per 
telèfon o per correu electrònic als preinscrits. Es concertarà un dia i hora. 
 

• Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 17 de juny de 2020 

 

• Sorteig del número de desempat: 19 de juny de 2020, a les 11 hores 

 

• Presentació de reclamacions: del 18 al 25 de juny de 2020 

 

• Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions:  

29 de juny de 2020 

 

• Oferta final de places escolars: 17 de juliol de 2020 

 

• Llista d'alumnes admesos: 17 de juliol de 2020 

 

Matrícula: 
• Alumnes preinscrits amb plaça assignada: de l'1 al 10 de setembre de 2020 
 
 
Per més informació i criteris de prioritat: 
 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/pfi/documentacio/ 
 
 


