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PREINSCRIPCIÓ : PFI – CURS 2017-2018 

PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ: AUXILIAR DE PINTURA 

DOCUMENTACIÓ que cal presentar a l’hora de tramitar la preinscripció a la secretaria de l’institut: 

 

1. Full oficial de sol·licitud de preinscripció degudament emplenat. 

2. Documentació identificativa que s’ha de presentar en tots els casos (obligatori per a tots els alumnes) 

TOTS els alumnes: 

 Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne/a 

 Original i fotocòpia de la TSI de l’alumne/a (Targeta Sanitària Individual). 

 Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició. S’ha de 

presentar un certificat del CAD (Servei de Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat) del 

Departament de Benestar Social i Família o si no n’hi ha, o un informe de l’EAP en el qual s’indiqui 

l’existència  d’indicis raonables que l’alumne/a presenta discapacitat.  

Els alumnes menors d’edat també han de presentar: 

 Original i fotocòpia del llibre de família (full del/s titular/s i de l’alumne/a) 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 de la/les persona/es sol·licitant/s (pare i mare o tutor/a o guardador/a de fet) o 

de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres. 

En el cas que existeixi divorci, separació o qualsevol altra causa i els cònjuges visquin en domicilis separats, 

es considera com a domicili de l’alumne/a el del cònjuge que tingui atribuïda la seva custòdia legal. Cal 

presentar la documentació justificativa de la situació. 

 

3. Requisits 

 No estar treballant. 

 Tenir de 16 a 21 anys d’edat (o complir-los l’any d’inici del programa). 

 Haver deixat l’ESO sense obtenir-ne el títol. 

 No seguir estudis en el sistema educatiu ni participar en d’altres accions de formació (en el moment 
d’iniciar els programes). 

 

4. Documentació acreditativa dels diferents “criteris de prioritat i barem” 

 Criteris a efectes de barem: 

 30 o 15 punts. Proximitat del domicili habitual de l'alumne/a al centre o de la persona sol·licitant: 

 30 punts. Quan el domicili habitual està a l’àrea d’influència 1 del centre (els municipis de les comarques 

gironines): 

a. Pare i mare o tutor/a o guardador/a de fet: la proximitat del domicili habitual al centre que la/les 

persona/es sol·licitant/s al·lega/guen a la sol·licitud ha de coincidir amb el domicili que consta al seu 

DNI/NIE. Si no coincideix, cal renovar el DNI/NIE. 
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b. Alumne/a: la proximitat del domicili habitual al centre que consta al DNI/NIE de l’alumne/a ha de 

coincidir amb el domicili habitual al·legat a la sol·licitud per la/les persona/es sol·licitant/s. Si no 

coincideix, cal renovar el DNI/NIE de l’alumne/a i, si no en té, cal presentar el certificat o volant 

municipal de convivència de l’alumne/a (certificat d’empadronament), on ha de constar que conviu 

amb la/les persona/es sol·licitant/s. 

 15 punts. Quan el domicili habitual està dintre de l’àrea d’influència 2 del centre però no en la seva àrea 

d’influència.  

 20 punts. Participació per primera vegada en PFI o altres equivalents.  

Quan la persona que sol·licita no ha cursat un PQPI, ni un PFI, ni un cicle de formació professional.  

 S’acredita marcant la casella corresponent en la sol·licitud de preinscripció. 

 5 punts. Anys d’escolarització a l’ESO: 

 Aquesta puntuació és per cada curs escolaritzat a l’ESO. 

 20, 10 o 5 punts. Últim curs realitzat a l’ESO: 

 20 punts. Si l’últim curs realitzat és 4t d’ESO 

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

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

Per obtenir la puntuació de l’ESO s’haurà de portar el certificat d’estudis o altra documentació que ho acrediti, 

on es faci constar: 

 el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i, 

 l’últim curs que s’ha realitzat o que s’està realitzant. 

 30 a 0 punts. Entrevista: 

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

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

 0 punts o 10 punts 

 20 punts o 30 punts 

 

 

Les sol·licituds de preinscripció s’ordenen segons els punts obtinguts en aplicar els criteris de prioritat. 

 

Per a obtenir el full oficial de sol·licitud de preinscripció i per a més informació: 

www.gencat.cat/preinscripcio i www.iessantacolomadefarners.cat 


