
        

 

 

Pla de 
Transició 
al Treball 
 
SANT FELIU 

  

Aula Sant Feliu.   Ctra de la Sanson, 74 - 08980-Sant Feliu de Llobregat 
Telèfon 93 685 08 98 – Fax 93 685 40 41 – a/e a8960058@xtec.cat 
 

 
Documentació que cal aportar  

 
���� 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 municipal 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. 
 

���� Per acreditar la condició de discapacitat, s'ha de presentar un certificat del Servei de 
Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de 
Benestar Social i Família o si no n'hi ha, un informe de l’EAP en el qual s'indiqui 
l'existència d'indicis raonables que l'alumne o l'alumna presenta discapacitat. 

 

Si l’alumne/a és menor d’edat també s’ha de present ar 

���� 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 Benestar Social i 
Família. 
 

���� 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. 
 
 

Calendari del procés de preinscripció i matrícula 
 

� Publicació de l'oferta inicial: 12 de maig del 2017. 
  

� Presentació de sol·licituds: del 15 al 26 de maig de 2017 
 

� Entrevistes d'orientació i valoració de l'adequació del programa als interessos, 
motivació i aptituds dels joves: del 15 de maig al 5 de juny de 2017,  segons 
convocatòria individual feta pel centre.  

 

� Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 6 de juny del 
2017. 

 

� Sorteig públic per determinar l'ordenació de les sol·licituds: 7 de juny de 2017 a les 11 
hores, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament Via Augusta, 202-226, 
Barcelona 08021. 

 

� Termini per presentar reclamacions: del 7 al 9 de juny del 2017. 
 

� Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 13 de juny del 2017. 
 

� Publicació de l'oferta final: 3 de juliol del 2017. 
 

� Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 3 de juliol del 2017. 
 

� Període de matriculació: de l'1 al 8 de setembre de 2017. 


