
 
        
 
PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA - Curs 2010/2011   
 

PQPI  (Programes de Qualificació Professional Inicial) 
 

Resum del procés 
 
 
 
CALENDARI 
 

• Presentació de les sol·licituds: del 10 al 21 de maig, ambdós inclosos, al centre demanat en primer lloc  
• Entrevistes d’orientació i valoració: del 12 de maig al 23 de juny 
• Publicació de les sol·licituds i entrevistes pendents: 1 de juny 
• Publicació de llistes baremades (provisionals): 29 de juny 
• Reclamacions: del 30 de juny al 2 de juliol 
• Publicació de llistes definitives: 5 de juliol 
• Publicació de l’alumnat admès: 7 de juliol 
• Període de matriculació: del 2 al 10 de setembre, ambdós inclosos 

 
 
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR  
 

1) Documentació identificativa:  
 
Si l’alumne/a és major d’edat 
Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a o NIE en el cas de ser estranger 
Original i fotocòpia de la TSI (Targeta sanitària individual, en cas de no disposar-ne, el Departament 
d’Educació ho consultarà al CatSalut) 
 
Si l’alumne/a és menor d’edat: 
Original i fotocòpia del llibre de família 
Original i fotocòpia del DNI o NIE (en cas de ser estrangers), de pare, mare o tutor 
Original i fotocòpia de la TSI (Targeta sanitària individual, en cas de no disposar-ne el Departament 
d’Educació ho consultarà al CatSalut) 
 

2) Certificat d’estudis o altra documentació que acrediti els nombre de cursos escolaritzats a l’ESO 
 
3) Certificació de la qualificació mitjana dels 2 darrers nivells cursats a l’ESO dels que ja es 

disposa d’avaluació final 
 
4) Si cal: Si el curs actual no està escolaritzat a l’ESO i al·lega no haver cursat cap PQPI, presentar 

declaració signada (es descarrega de la pag web http://www.gencat.cat/educacio) 
 
 
 
CRITERIS DE BAREMACIÓ 
 
• Tenir el domicili dintre l’àrea d’influència (ciutat de Barcelona) : 30 punts 
• Ser menor de 21 anys durant l’any 2010: 30 punts 
• No haver realitzat un PQPI els darrers 2 cursos: 20 punts 
• Per haver estat escolaritzat a l’ESO: 5 punts per cada curs   
• Per la qualificació mitjana dels 2 darrers nivells cursats a l’ESO dels que ja es disposa d’avaluació final: 

tants punts com la qualificació mitjana 
• Pel resultat de l’entrevista que valora l’adequació del programa als interessos, motivació i aptituds de 

l’alumne/a: 0, 10 o 20 punts. 
 
 
 


