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IFE AUXILIAR EN VENDES I ATENCIÓ AL PÚBLIC 
 

 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 
 

 

• Oferta inicial de places escolars: 23 de juny de 2020 

• Presentació de sol·licituds: DEL 29 DE JUNY AL 7 DE JULIOL DE 2020 

• Sorteig del número de desempat: 8 de juliol de 2020 (al centre) 

• Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 10 de juliol de 2020 

• Presentació de reclamacions: del 13 al 15 de juliol de 2020 

• Llista baremada amb l'assignació definitiva: 17 de juliol de 2020 

• Matrícula: DEL 20 AL 24 DE JULIOL DE 2020 
 

 
 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR 
 

 

• DNI alumne 

• DNI pares o tutors legals 

• Si és menor d’edat, llibre de família o altres documents relatius a la filiació 

• Dictamen d’escolarització o Informe de reconeixement de NEE, emès per 
l’EAP durant l’educació obligatòria 

• CAD (reconeixement de la discapacitat), si el tenen 

• Targeta de la Seguretat Social (targeta sanitària) 

• Certificat d’estudis del curs 2019-20 

• En cas de no haver cursat l’ESO aquest darrer curs, Certificat d’estudis on 
s’acrediti si té o no l’ESO aprovada 

• Informe psicopedagògic, si el tenen 
 

OBSERVACIÓ: si l’adreça del DNI no coincideix amb la real, caldrà aportar el 
padró o certificat/volant municipal de convivència de l’alumne. 
 

 
 

CRITERIS ESPECÍFICS DE PUNTUACIÓ 
 

 

• Proximitat al domicili 
 Mateix municipi: 50 punts 
 Mateixa comarca: 30 punts 
 Mateix servei territorial: 15 punts 

 

• Situació d’escolarització en el curs 2019-20 
 Estar matriculat en un centre ordinari o d’educació especial a l’etapa 

obligatòria: 25 punts 
 

• Participació en ensenyaments postobligatoris 
 Si és la primera vegada: 10 punts 

 

OBSERVACIÓ: en cas d’empat en les puntuacions, tindran preferència els 
alumnes que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària 
obligatòria. 
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ENVIAMENT DE LA SOL·LICITUD I LA DOCUMENTACIÓ 
 

 

TELEMÀTICA 
 

 

• Adreça electrònica: escolavidamontserrat@acidh.org 
• Assumpte capçalera mail: PREINSCRIPCIÓ IFE 

 

• La sol·licitud de preinscripció s'ha de presentar juntament amb la documentació 
acreditativa que cal aportar (dins el termini indicat) mitjançant un correu 
electrònic a l'adreça electrònica oficial del centre demanat en primer lloc; 
ha d’estar degudament escanejada o fotografiada, si és el cas, per les dues 
cares. 

• Tant si l’escanegeu com si la fotografieu, assegureu-vos de signar la sol·licitud 
de preinscripció abans. En cas de no poder fer-ho, haureu d’enviar un escrit 
amb el nom sencer i el DNI, donant fe que les dades enviades són certes. 
 

 

PRESENCIAL (DE FORMA EXCEPCIONAL) 
 

 

• En cas que alguna persona no pugui accedir a realitzar la preinscripció de forma 
telemàtica per motius tècnics, s’habilitaran tres dies de preinscripció presencial 
mitjançant una cita prèvia i seguint tots els protocols de seguretat establerts. 

 

• Dies disponibles per la preinscripció presencial: 3, 6 i 7 de juliol. 
• Telèfon de cita prèvia: 678.40.30.83 

 

 

NOTA IMPORTANT:  només es pot presentar una sol·licitud per persona i s'hi 
poden fer constar fins a tres peticions, per ordre de preferència. La sol·licitud es 
presenta al centre de la primera petició. No s'admeten sol·licituds fora de termini. 
 

 
 

CONSULTA DE RESULTATS 
 

 

• En els dies indicats al calendari es publicaran les llistes baremades i l'assignació 
definitiva d'alumnes admesos al web del centre demanat en primer lloc, sempre 
de forma anonimatitzada. 

 

 
 

MATRÍCULA 
 

 

• Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula del 20 al 24 de juliol (en 
cas contrari es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es 
produeixi un endarreriment per causes justificades i així ho hagin comunicat al 
centre). 
 

• Quan, després del procés ordinari de matrícula, quedin places vacants, el centre 
ofereix aquestes places als participants que en el procés de preinscripció no 
se'ls hagi assignat cap plaça, respectant la puntuació obtinguda en aquell 
moment. 

 
 

 


