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  Presentació Sol·licituds: 

  

  17  a 28  de maig 

 

 

 

 

 

  Llistat puntuació provisional (no són llistes d’admesos):      2 de juny 

  Reclamacions:   del 3 al 8 de juny 

  Llistats d’admesos al centre :        14 de juny 

 Matriculació (no formalitzar matrícula en termini comporta pèrdua de plaça)                        
del 28 de juny al 2      

de juliol 
 

 

 

 

Documentació: 
 
 

 Sol·licitud de preinscripció  signada.  

Cal presentar una única sol·licitud   

 Fotocòpia certificat número d’identificació del Registre d’alumnes “RALC”  
(tots els alumnes escolaritzats a Catalunya des del curs 2015-2016 en tenen) 

 Fotocòpia del DNI, o altres documents d’identitat del sol·licitant (no caducat) 

 Fotocòpia  TSI  (Targeta Sanitària Individual) 

 Menors de 18 anys, fotocòpia del DNI, o altres documents d’identitat, del 

pare/mare o tutor/tutora que signi la sol·licitud i fotocòpia del llibre de família o 

equivalent. 

 Certificat de convivència, només quan l’adreça al·legada al formulari de 

preinscripció no sigui la mateixa que consta al DNI del sol·licitant. 

 Certificat d'estudis. Les persones que al·leguen que han estat matriculades en un 

centre ordinari o en un centre d'educació especial a l'etapa obligatòria el curs 

acadèmic 2020-2021 han de presentar el certificat d'estudis o altra documentació 

que acrediti l'escolarització. 

 Dictamen d'escolarització o informe de reconeixement de necessitats educatives 

especials emès per l'equip d'assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) 

durant l'educació obligatòria; hi ha de constar la condició d'alumne amb necessitats 

educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada o 

alumne amb trastorn de l'espectre autista (TEA). 
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 Criteris específics  

a)  Proximitat del domicili al lloc de realització de l'itinerari (les puntuacions no són 

acumulables). 

 - Si el domicili està en el mateix municipi que el centre en què s'imparteix l'itinerari: 50 

punts. 

-  Si el domicili està en la mateixa comarca que el centre en què s'imparteix l'itinerari: 30 

punts. 

- Si el domicili està ubicat en els mateixos serveis territorials que el centre on s'imparteix  

l'itinerari: 15 punts 

b)  Situació d'escolarització en el curs acadèmic 2020-2021: per estar matriculat en un centre 

ordinari o en un centre d'educació especial a l'etapa obligatòria: 25 punts.  

c)  Participació per primera vegada en programes postobligatoris: per no haver cursat i 

finalitzat programes de qualificació professional inicial (PQPI) ni programes de formació 

i inserció (PFI): 10 punts. 

L’acreditació d’aquest criteri es fa marcant la casella corresponent en la sol·licitud de 

preinscripció 

 

Criteris per ordenar de les sol·licituds  

Per ordenar les sol·licituds i assignar les places quan el nombre de sol·licituds és superior a 

l'oferta, s'apliquen els criteris de prioritat esmentats. La puntuació obtinguda a la primera 

petició d’una sol·licitud es manté per la resta de peticions, si n’hi ha. 

En cas d'empat en les puntuacions tenen preferència els alumnes que no hagin obtingut el 

títol de graduat en educació secundària obligatòria. Per desfer les situacions d'empat que 

encara es mantinguin es farà un sorteig en cada centre. El resultat del sorteig es publicarà en 

el tauler del centre. 

Només es tenen en compte la segona i tercera petició si, un cop publicades les llistes 

definitives d’admesos, no s’ha aconseguit plaça en el centre de la primera petició i hi ha 

vacants en els altres centres demanats. 
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OFERTA PLACES CURS 

2021-2022 

 

OFERTA 
ITINERARIS 
FORMATIUS 
ESPECÍFICS 

(IFE) 

1R 
CURS    

2N 
CURS 

3R 
CURS 

4T 
CURS 

AUXILIAR EN 
CURA 
D’ANIMALS I 
ESPAIS VERDS 

12 3 4 6 

matí matí matí matí 


