CALENDARI PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ CURS 2014-2015
PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL
Programa de formació i inserció per a joves majors de 16 anys sense el graduat en ESO

Fases

Dates

Publicació oferta

23 de maig
del 27 de maig al
6 de juny
del 27 de maig al
13 de juny
18 juny

Presentació sol·licituds

Sorteig del número de desempat

(11h Departament.
Ensenyament. Serveis Centrals)

Publicació de les relacions baremades

17 de juny

Termini de reclamació a les relacions baremades

18, 19 i 20 de juny

Publicació de les relacions baremades definitives
Publicació de l’oferta final

Programa de formació i inserció

Pla de Transició al Treball

Entrevistes d’orientació i valoració

26 de juny
10 de juliol

Publicació de les relacions d’alumnat admès

10 de juliol

Documentació que cal aportar amb la sol·licitud de preinscripció:
1.
2.
3.
4.

5.

Formulari de sol·licitud d’inscripció.
Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent de l'alumne o alumna.
Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) vigent de l’alumne o alumna.
Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb la targeta de residència on
consta el NIE o es tracta de persones sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant munici pal de
convivència.
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.

Si l’alumne/a és menor d’edat també s’ha de presentar:
6.
7.

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal) o de la targeta de
residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

Període de matrícula
Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament

del 1 al 12 de setembre de 2014
Pla de
Transició
al Treball

Pr ogr ama or ganitzat en col·labor ació entr e els Depar taments d’Ensenyament de la Gener alitat i de Catalunya i l’Ajuntament de Tor elló.

