CALENDARI PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ CURS 2021-2022
PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ
PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL
Fases

Dates

Programes de Formació i inserció


Pla de Transició al Treball

Publicació oferta

07 de maig
Del 10 al 21 de
maig
Del 10 al 28 de
maig

Presentació sol·licituds
Entrevistes d’orientació i valoració
Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació
provisional

03 de juny
Del 04 a l’11 de
juny
04 de juny

Presentació de reclamacions
Sorteig per determinar l’ordenació de sol·licituds

(11h Departament Educació.
Serveis Centrals)

Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació
un cop resoltes les reclamacions

16 de juny

Publicació de l’oferta final

06 de juliol

Publicació de les relacions d’alumnes admesos

06 de juliol

Documentació que cal aportar amb la sol·licitud de preinscripció
1. Formulari de sol·licitud d’inscripció.
2. Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent de l'alumne o alumna.
3. Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de
residència on consta el NIE o es tracta de persones sense NIE, s’acredita amb el certificat o
volant municipal de convivència.
4. Certificat d’estudis o altra documentació que acredita el nombre de cursos escolaritzats a
l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent.

Si l’alumne/a és menor d’edat també s’ha de presentar:
5. Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
6. Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal) o si la persona
sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport.

Període de matrícula

De l’1 al 10 de setembre de 2021

Pla de
Transició
al Treball
de la Mancomunitat
de l’Alt Penedès
Programa organitzat en col·laboració entre els Departaments d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de .......

