
 

Informació de 
PREINSCRIPCIÓ PFI 17/18 

 

Tota la informació de preinscripció la podeu consultar a   institutguindavols.cat 

i també al web d’ensenyament  queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripció/ 
 

A. Quins passos cal seguir per fer la preinscripció? 

 

B. Quines són les dates clau? 

PREINSCRIPCIÓ 

MATRÍCULA 
Sol·licitud Entrevista 

Publicació de la 
puntuació 
provisional 

Reclamacions 
Publicació de la 
llista d’admesos 

Del 15 al 26 de 
maig 

del 15 de maig al 
5 de juny  

6 de juny  del 7 al 9 de juny 3 de juliol  
de l'1 al 8 de 

setembre 

 

C. Quina documentació cal que aportis? 

En tots els 
casos 

▪ Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d'estrangers comunitaris, 

document d'identitat del país d'origen. 

▪ Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) vigent. 

▪  Resolució de reconeixement de grau de discapacitat. 

+  

Si l’alumne és 
menor d’edat 

▪ 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 Treball, Afers Socials i 

Famílies. 

▪ Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) 

o, si és estrangera, la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta 

d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen. 

+  
Si s’al·lega 
alguna 
situació 

▪ Documents de justificació dels criteris de barem al·legats en la sol·licitud.  
Consulteu els dors d’aquest full per conèixer els criteris de prioritat, la puntuació que tenen i la 

documentació necessària per acreditar-los.                                                                                  → → → 
 

1. Informar-se del 
procés

•1.1. Consulteu les dates  
clau a l'apartat B.

•1.2. En tots els casos cal 
presentar la documentació 
obligatòria indicada a 
l'apartat C.

•1.3. Consulteu quins són els 
criteris de prioritat en 
l'assignació de places. Els 
teniu disponibles al dors 
d'aquest full, apartat D.

•1.4. Cal adjuntar també la 
documentació justificativa 
dels criteris de prioritat
que al·legeu a la sol·licitud. 
Els teniu a la 3a columna del 
quadre de l'apartat D. 

2. Fer la sol·licitud

• 2.1. La sol·licitud es fa 
PRESENCIALMENT al 
centre.

• 2.2. També caldrà que al 
mateix temps aporteu la 
documentació sol·licitada. 

3. Entrevistar-vos

•3.1. Els/les alumnes i les 
famílies 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.

•3.2. Sol·liciteu data i hora 
per fer la vostra entrevista.

4. Consultar les 
llistes 

• 4.1. Consulteu les llistes 
provisionals amb la 
prioritat assignada a la 
vostra sol·licitud.  

• 4.2. Si ho considereu 
oportú  podeu reclamar. 

• 4.3. Un cop es resolen les 
reclamacions es publiquen 
les llistes definitives.

5. Matricular-se

• 5.1 Finalment us heu de 
matricular al centre. No 
n'hi ha prou amb la 
Preinscripció. Si no feu la 
matrícula perdreu la plaça 
assignada.

• 5.2. Consulteu la 
documentació, preus, i com 
fer-la al web del l'institut: 
institutguindavols.cat.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a més 
informació 

  973 238 047 
institutguindavols.cat 

 

c5002726@xtec.cat 

Institut Guindàvols 
c\ Eugeni d’Ors, s/n 

25196 – Lleida 

 

D. Criteris de baremació Punts Documentació justificativa 

La proximitat del domicili al lloc on es cursa el PFI. 
Domicili a l’àrea d’influència dels Serveis Territorials 
d’Ensenyament de Lleida.  

30 

▪ 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 
conviu amb la persona sol·licitant. 

Participació per primera vegada en un PFI o en 
d'altres equivalents 

20 
▪ Cap. 

Marqueu la casella corresponent de la 
sol·licitud de preinscripció. 

Anys d’escolarització d’ESO 
5 punts 
per curs 

▪ Certificat d’estudis o altra documentació que 
acrediti el nombre de cursos escolaritzats a 
l’ESO i l’últim curs que s’ha fet. 

Últim curs d’ESO 

Quart 20 
▪ Certificat d’estudis o altra documentació que 

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

Tercer 10 

Segon 5 

Entrevista 
0, 10, 20  

o 30 punts 

▪ 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. 


