
Curs 2022-2023

Preinscripció i matrícula dels centres públics
Programes de formació i inserció (PFI)

CALENDARI

Publicació de l’oferta inicial 29 d’abril

Presentació de la sol·licitud del 2 al 13 de maig, ambdós inclosos

Entrevistes d’orientació i valoració del 2 al 20 de maig

Publicació de llistes baremades provisionals 26 de maig

Reclamacions del 27 de maig al 3 de juny

Publicació de llistes baremades definitives 9 de juny

Publicació de l’alumnat admès 29 de juny (informació al centre demanat en primer lloc)

MATRICULACIÓ del 4 al 15 de juliol, ambdós inclosos (l’alumnat admès ha de 
formalitzar la matrícula)

PREINSCRIPCIÓ

PRESENTACIÓ
DE LA
SOL·LICITUD

La sol·licitud es presenta acompanyada de la documentació acreditativa al centre demanat 
en primer lloc.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscrip ció per persona on s’hi poden indicar 
peticions d’ad missió en diversos centres, modalitats i perfils professionals ordenats per ordre 
de preferència. 

La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat 
que puguin correspondre.

DOCUMENTACIÓ

IDENTIFICATIVA
(s’ha de presentar
en tots els casos)

•	 Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent de l’alumne/a. Si es tracta 
d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

Si l’alumne/a és menor d’edat també s’ha de presentar:
•	 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 la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el 
NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país 
d’origen.

Per acreditar la condició de discapacitat, s’ha de presentar un certificat del Servei de Valoració 
i Orientació a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies o un informe de l’EAP.

CERTIFICAT
D’ESTUDIS
o altra
documentació

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



Servei d’Orientació – Pla Jove | 9 setembre de 2022
edubcn.cat – Carpeta de l’orientació
Informació adaptada de la normativa vigent com a suport
a la tasca orientadora | Codi: H02

MATRÍCULA

L’alumnat admès ha de formalitzar la matrícula en les dates indicades al calendari. Si no ho fa, es considera que 
renuncia a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreri ment per causes justificades i així ho hagi 
comunicat al centre.

CRITERIS DE BAREMACIÓ

a. Tenir el domicili dins de la zona educativa:  1 (Barcelona ciutat): 30 punts
 2 (Resta de Catalunya): 15 punts

b. No haver realitzat un PQPI o un PFI o un cicle de 
formació professional:

20 punts

c.  Per haver estat escolaritzat a l’ESO: 5 punts per cada curs

d. Si l’últim curs realitzat a l’ESO és:  4t ESO: 20 punts
 3r ESO: 10 punts
 2n ESO: 5 punts

e. Per haver estat matriculat en un centre de formació 
per a persones adultes al GESO:

 Si ha estat escolaritzat tot el curs: 10 punts
 Si ha estat escolaritzat parcialment: 5 punts

f. Pel resultat de l’entrevista que valora l’adequació 
del programa als interessos, motivació i aptituds 
de l’alumne/a:

0, 10, 20 o 30 punts


