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Instruccions de la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa i de la Direcció 
General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial relatives a la 
preinscripció als programes de formació i inserció (PFI), el curs 2020-21, de joves nouvinguts 
no escolaritzats a l’ESO  

 
I. L’annex 9 de la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s'aproven les normes de 

preinscripció i matrícula per al curs 2020-2021, estableix els criteris de prioritat i el barem que s'aplica 
a les sol·licituds per a cursar PFI: 

  
a) Proximitat del domicili al lloc on es fa el programa, d'acord amb les àrees d'influència que es 

determinen per resolució de la direcció dels serveis territorials o de la gerència del Consorci 
d'Educació de Barcelona: 
- Quan el domicili es troba dins l'àrea d'influència 1 del centre: 30 punts. 
- Quan el domicili es troba dins l'àrea d'influència 2 del centre, però no en l'àrea d'influència 

1: 15 punts. 
b) Participació per primera vegada en programes de formació i inserció o altres d'equivalents. 

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

c) Anys d'escolarització a l'ESO.  
- Per cada curs escolaritzat a l'ESO: 5 punts. 

d) Últim curs fet a l'ESO: 
- Si l'últim curs és 4rt: 20 punts. 
- Si l'últim curs és 3r: 10 punts. 
- Si l'últim curs és 2n: 5 punts. 

e) Entrevista per valorar l'adequació del programa a la situació, els interessos, la motivació i les 
aptituds de l'alumne. 
- 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. 
 
II. Els alumnes nouvinguts que no han estat escolaritzats a l’ESO, en especial els alumnes menors 

estrangers no acompanyats (MENA), no poden acreditar la seva escolarització. 
 

III. Per això i per tal de donar un tracte no discriminatori a aquestes sol·licituds, els apartats c) i d) del 

barem establert en l’annex 9 s’adaptaran de la manera següent:  

 

c) Anys d’escolarització a l’ESO: cas que el jove hagi estat matriculat en un centre de formació 

per a persones adultes i presenti el document acreditatiu, se li comptaran 10 punts si ha estat 

escolaritzat tot el curs i 5 punts si ho ha estat parcialment. 

d) Últim curs fet a l’ESO: cas que el jove hagi estat matriculat en un centre de formació per a 

persones adultes i acrediti el nivell I del currículum del GESO per a persones adultes, se li 

comptaran 5 punts. 
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