Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Daniel Blanxart i Pedrals

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA: ITINERARI FORMATIU ESPECÍFIC
CURS 2022/2023
IFE AE01-Auxiliar de manteniment d’instal.lacions esportives

Heu de presentar la sol.licitud de preinscripció i la documentació
corresponent a la secretaria del centre , del 16 al 27 de maig, en l’horari
d’atenció al públic (de dilluns a divendres de 10 a 13h i dilluns i dijous de 16 a 17:30h.
Mesos de juny i juliol horari d’estiu: de dilluns a divendres de 10 a 13h, només matins).

Aquesta sol.licitud la podreu descarregar de la web del Departament
d’Educació
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/ife/inici/,
o
recollir-la a la mateixa secretaria.
Les sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini perdran totes les prioritats que
haurien pogut tenir a l'hora d'obtenir la plaça.
CALENDARI
Preinscripció
o 12 de maig de 2022: oferta inicial de places escolars
o Del 16 al 27 de maig de 2022: presentació de sol·licituds
o 1 de juny de 2022: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional
o 2 de juny de 2022: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts
o Del 3 al 7 de juny de 2022: presentació de reclamacions
o

13 de juny de 2022: llista d'alumnes admesos

Matrícula
o Del 27 de juny a l'1 de juliol de 2022: matriculació.
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DOCUMENTACIÓ
DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA
Tots els sol·licitants han de presentar
o

Original i fotocòpia del DNI , NIE o passaport vigent. Si es tracta d'estrangers
comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

o

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 en què consti la condició d'alumne amb necessitats educatives
especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada, inclosos els alumnes
amb trastorn de l'espectre autista (TEA).

Si el sol·licitant és menor d'edat també ha de presentar:
o

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 Drets Socials.

o

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o
guardador/a de fet) o, si la persona sol.licictant és estrangera, la targeta de residència on
consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat
del país d'origen.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS ESPECÍFICS
Les sol·licituds de preinscripció s'ordenen segons els punts obtinguts en aplicar-hi els criteris
de prioritat específics que es descriuen a continuació.
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.
1. Proximitat del domicili
 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.
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La proximitat del domicili queda acreditada amb el DNI o 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.
2.Situació d'escolarització en el curs acadèmic 2021-2022: per estar matriculat en un centre
ordinari o en un centre d'educació especial a l'etapa obligatòria: 25 punts.
Per acreditar-ho cal el certificat d'estudis o altra documentació que acrediti l'escolarització.
3.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.

Consulta de resultats
Llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional
Cada centre publica al seu
tauler d'anuncis la llista de les sol·licituds
ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada una en aplicar-hi el barem
associat als criteris de prioritat.
Sorteig públic
El sorteig públic determina el número a partir del qual s'ordenen les sol·licituds que tenen la
mateixa puntuació.
Llistes amb la puntuació definitiva
Un cop resoltes les reclamacions presentades es fa pública al tauler d'anuncis del centre la
nova llista de sol·licituds ordenades segons la puntuació definitiva.
Llista de les places assignades
Cada centre publica al seu tauler d'anuncis la llista de places assignades als alumnes que el
van sol·licitar en primer lloc.

INFORMACIONS i RECOMANACIONS




El codi del nostre centre és 08043978, el necessitareu per indicar a quin centre
voleu preinscriure-us.
El codi dels estudis de l’itinerari formatiu específic d’auxiliar de manteniment
d’instal.lacions esportives és el IFE AE01.

És interessant consultar la web del Departament d’Educació, on poden haver-hi
actualitzacions
de les dates del procés, i aclariments al respecte:
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/ife/inici/, i on, en el seu moment podreu
descarregar la sol.licitud de preinscripció.

_____________________________________________________________________
Informació bàsica sobre protecció de dades: Alumnes
Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu.
Finalitat: Gestió de l'acció educativa i orientadora.
Legitimació Missió d'interès públic.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se'n al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-departament.html
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