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Tota la informació actualitzada es troba disponible a la pàgina web de Preinscripció Escolar: 

https://preinscripcio.gencat.cat. 
 
 

Participació en el procés i requisits 

 
Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les persones que volen accedir a programes de 
formació i inserció. 
 
Poden participar-hi joves no ocupats que compleixen com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 
21 l'any d'inici del programa, que han 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. 
 
 

Presentació de sol·licituds de preinscripció: 

 
La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta, acompanyada de la documentació 
acreditativa, dins el termini indicat al calendari de més avall. 
 
La sol·licitud s'ha de presentar al centre i per al programa demanat en primer lloc. 
 
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 que cal adjuntar a la sol·licitud 

 
La documentació que cal adjuntar a la sol·licitud: 
 
1. Documentació identificativa. 
 

o DNI o NIE o Tarja de residència o Passaport o document d’identitat del país d’origen si es 
tracta d’estrangers comunitaris, de l’alumne i, si és menor d’edat i no fa els 18 anys durant 
l’any 2021, del pare, mare o tutor/ra. 

o Llibre de família o altres documents relatius a la filiació (en cas de ser menor d’edat). Si 
està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social 
i Família. 

 
o Per acreditar la condició de discapacitat s'ha de presentar un certificat dels serveis de 

valoració i orientació a persones amb discapacitat (CAD) del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies o bé un informe de l'EAP en què s'indiqui l'existència d'indicis raonables 
que l'alumne/a presenta discapacitat. 
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2. Criteris de prioritat, barem que s’aplica i documentació acreditativa. 

 

La documentació acreditativa dels criteris de prioritat generals i complementaris, que es detalla 
a continuació, s’ha d’adjuntar amb la sol·licitud de preinscripció dins el període establert. 

 
a) Proximitat del domicili al lloc de realització de l'itinerari (les puntuacions 

no són acumulables): 
 

 Quan el domicili es troba dins la zona educativa 1 del centre 30 punts 

 Quan el domicili es troba dins la zona educativa 2 del centre, però no en 
zona educativa 1 

15 punts 

Documentació acreditativa: 

 DNI o de targeta de residència on consta el NIE. 

 Només en el cas que el domicili al·legat no coincideixi amb el del DNI o la 
targeta de residència, o si és un estranger sense NIE, s'acredita amb el 
certificat o volant municipal de convivència de l'alumne. 

 

b) Participació per primera vegada en programes de formació iinserció o 
equivalents 

 

 No haver cursat un programa de qualificació professional inicial (PQPI), ni 
programa de formació i inserció (PFI), ni un cicle de formació professional: 

20 punts 

Documentació acreditativa: 

 L'acreditació d'aquest criteri es realitza marcant la casella corresponent en 
la sol·licitud de preinscripció 

 

c) Anys d’escolarització a l’ESO   

 Per cada curs escolaritzat a l’ESO 5 punts 
Documentació acreditativa: 

 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. 

 

d) Últim curs fet a l’ESO   

 Si l’últim curs és quart 
 Si l’últim curs és tercer 
 Si l’últim curs és segon 

20 punts 
10 punts 
5 punts 

Documentació acreditativa: 

 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. 

 

e) Entrevista per valorar l’adequació del programa a la situació, els 
interessos, la motivació i les aptituds de l’alumne/na, així com la seva 
manca d’experiència laboral 

 

 Pel resultat de l’entrevista 0, 10, 20 o 
30 punts 

 
 

Assignació 

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

sol·licituds segons la puntuació atorgada en funció dels criteris de prioritat establerts en l’apartat 
Criteris de prioritat, barem que s'aplica i documentació acreditativa, per ordre decreixent. 

 Per desfer les situacions d’empat que es produeixen després d’aplicar els criteris de prioritat, 
s’aplica el procediment de desempat previst en la Resolució de les normes de preinscripció. 

o S'assigna aleatòriament un número a cada sol·licitud presentada, el qual garanteix 
l'equiprobabilitat d'accés a les sol·licituds empatades. Aquest número es fa públic a la 
llista de sol·licituds amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions. 

o A l'efecte d'una major transparència, es fa un sorteig per determinar el número a partir 
del qual s'ordenen les sol·licituds. Aquest número es determina per a cadascun dels 
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ensenyaments mitjançant un sorteig públic; al calendari de cada ensenyament s'indica 
el dia, el lloc i l'hora del sorteig corresponent. S'utilitza un dels procediments següents 
per obtenir el número a partir del qual s'ordenen en sentit ascendent les sol·licituds 
empatades: 

 Un procediment informàtic genera el número aleatori, que serà el resultat del 
sorteig. 

 D'una bossa que conté 10 boles amb les xifres del 0 al 9 es fan nou extraccions 
consecutives amb reposició. Així, s'obtenen les xifres primera, corresponent a les 
centenes de milió, la segona, corresponent a les desenes de milió, fins a la 
novena, corresponent a les unitats, d'un número entre el 0 i el 999.999.999. Es 
fa la divisió entera entre aquest número i el nombre total de sol·licituds i s'obté el 
quocient i el residu. Es pren com a resultat del sorteig el número següent al residu 
de la divisió. A partir d'aquest número, l'ordenació es fa en sentit ascendent. 

 La falsedat o frau en les dades al·legades comporta la invalidació dels drets de prioritat que 
puguin correspondre. 

 
 

Calendari 

 
CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ 
I MATRICULACIÓ 

PFI 
PTT 

Publicació de l’oferta inicial 7 de maig 

Presentació de sol·licituds 10 al 21 de maig 

Entrevistes d’orientació i valoració de l’adequació al PFI 10 al 28 de maig 

Publicació de llistes amb la puntuació provisional 3 de juny 

Presentació de reclamacions 4 a l’11 de juny 

Publicació de llistes amb la puntuació, un cop resoltes les 
reclamacions 

16 de juny 

Sorteig del número de desempat (al Dep.Educació) 4 de juny 

Publicació oferta final 6 de juliol 

Publicació de les llistes d’admesos i llista d’espera 6 de juliol 

Matriculació per a alumnat preinscrit amb plaça assignada 1 al 10 de setembre 

 
 
La Seu d’Urgell, març de 2021 
 


