
Calendari 
de preinscripció, 
matrícula 
i portes obertes
Auxiliar d’hoteleria:
cuina i serveis de restauració

Per a més informació, us podeu 
dirigir a la Regidoria d’Educació de 

l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt

c/ Rafael de Casanova, 8
08186 Lliçà d’Amunt

Tel. 938 607 220
educacio@llicamunt.cat

Demana hora per

inscriure’t!

INSCRIPCIÓ OBERTA 
DEL 25 DE MAIG AL 30 DE JUNY 

2020, AMBDÓS INCLOSOS

Amb el suport de:

Calendari de 
preinscripció i matrícula

PORTES OBERTES:
• Virtuals: llam.cat/pfi

PREINSCRIPCIÓ:
• Presentació de sol·licituds telemàtica: del 25 de 

maig al 30 de juny de 2020, ambdós inclosos.
• En el cas de no poder fer la preinscripció telemàtica cal 

demanar cita prèvia al 938 607 220
llam.educacio@llicamunt.cat

• Publicació de llistes de initives de l’alumnat 
admès: 3 de juliol 2020

MATRÍCULA:
• Període: del 6 al 17 de juliol
• Horari: demanant cita prèvia al 938 607 220

Condicions d’edat 
per a l’admissió

Poden participar-hi els joves no ocupats que complei-
xin com a mínim 16 anys i com a màxim 21 en l’any 
d’inici del programa, que hagin deixat l’ESO sense 
obtenir-ne el títol i que en el moment d’iniciar els pro-
grames no segueixin estudis en el sistema educatiu ni 
participin en altres accions de formació.

Curs 2020-2021



Criteris i barem 
d’adjudicació de places
• Quan el domicili està dintre del municipi on s’im-

parteix la formació: 45 punts
• Quan el domicili està fora del municipi on s’impar-

teix la formació però dintre de la Mancomunitat
de la Vall del Tenes (Lliçà de Vall, Santa Eulàlia de
Ronçana i Bigues i Riells): 15 punts

• Quan la persona sol·licitant no ha cursat PQPI, ni
un programa de formació i inserció, ni un cicle de
formació professional: 20 punts

• Per cada curs escolaritzat a l’ESO: 5 punts
• Últim curs fet a l’ESO:

- Si l’últim curs fet és 4t d’ESO: 20 punts
- Si l’últim curs fet és 3r d’ESO: 10 punts
- Si l’últim curs fet és 2n d’ESO: 5 punts

• Pel resultat de l’entrevista que valora l’adequació
del programa a la situació, interessos, motivació i
aptituds de l’alumne/a i a la manca d’experiència
laboral: 0, 10, 20 o 30 punts.

Documentació 
acreditativa dels diferents 

criteris de barem 
(presentar només si s’al·leguen)

• Domicili està dintre del municipi on s’imparteix
la formació o el domicili està fora del municipi on 
s’imparteix la formació però dintre de la Mancomu-
nitat de la Vall del Tenes (Lliçà de Vall, Santa Eulàlia 
de Ronçana i Bigues i Riells):

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·lici-
tant o de la targeta de residència on consta el NIE 
en el cas de persones estrangeres.
Quan el domicili familiar 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 estrange-
res sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant 
municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de 
constar que conviu amb la persona sol·licitant.

• Per cada curs escolaritzat a l’ESO o per l’últim
curs fet a l’ESO: 

Certificat d’estudis o altra documentació que acre-
diti el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’úl-
tim curs que s’ha fet o que s’està fent.

La falsedat o el frau en les dades aportades compor-
tarà, la invalidació dels drets de prioritat que puguin 
correspondre.

Qualsevol informació que no es justifiqui documental-
ment no computarà a efectes de baremació.

DOCUMENTACIÓ PER FORMALITZAR 
LA MATRÍCULA

Un cop admès cal realitzar la matrícula dins del perío-
de establert. Caldrà lliurar la següent documentació:

• 1 fotografia mida carnet de l’alumne/a.
• Certificat mèdic en cas d’al·lèrgies o intoleràncies.
• Quan el domicili al·legat a la sol·licitud de preins-

cripció no coincideixi amb el domicili del DNI, cal
presentar el DNI renovat amb la nova adreça.

Documentació identificativa 
que cal presentar

(Original i fotocòpia)

SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ:

• Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent.
• Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària indi-

vidual) vigent.
• Original i fotocòpia del carnet de vacunacions ac-

tualitzat.
• Identificador de l’alumne\a del Registre d’Alumnes

RALC (es pot demanar al darrer Institut on es va
estar escolaritzat\da).

• Per acreditar la condició de discapacitat, si és el
cas, s’ha de presentar un certificat del Servei de
Valoració i Orientació a Persones amb discapacitat
(CAD) o, un informe de l’EAP en el qual s’indiqui
l’existència d’indicis raonables que l’alumne\a pre-
senta discapacitat.

Si la persona sol·licitant és menor d’edat també s’ha 
de presentar:

• Original i fotocòpia del llibre de família. Si està en
acolliment, la resolució d’acolliment del Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Famílies.

• Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant
(pare, mare, tutor o tutora) o si la persona sol·lici-
tant és estrangera, de la targeta de residència on
consta el NIE o del passaport.




