Bases Reguladores del Centre de Formació de Persones Adultes
Curs 2021-2022

BASES REGULADORES DEL CENTRE DE FORMACIÓ DE
PERSONES ADULTES CURS 2021-2022
Preinscripcions
Del 26 d’abril al 15 de maig.
La preinscripció té una taxa de 10€ i no garanteix una plaça sinó poder matricular-se en el
primer període de matriculacions.
Si es pot fer la matrícula, se li descomptaran aquests 10€ de l’import final de la quota del
curs. A part es paga el material.
L’alumnat nou haurà de fer una prova per avaluar el seu nivell, entre el 28 i el 30 de juny.
Pot fer la preinscripció tota persona adulta empadronada que:
 havent participat anteriorment estigui al corrent dels pagaments del curs anterior, i
 no hagi deixat el curs per motius injustificats.

Excepcionalment pot preinscriure's:
 L'alumnat no empadronat que està formant-se amb continuïtat des del curs 2018-2019

fins a dia d’avui, assumint tanmateix que no es pot garantir la plaça, ja que es donarà
prioritat a l'empadronament. Per aquest motiu, signaran un document on es donaran per
assabentats d’aquest aspecte de la preinscripció.

Calendari a seguir
ABRIL- MAIG
Del
26
d’abril al 15
de maig.

Preinscripcions telemàtiques d’alumnes empadronats i no empadronats
amb antiguitat (via instància genèrica a l’Ajuntament)
Preinscripcions presencials (amb cita prèvia) d’alumnes empadronats i no
empadronats amb antiguitat

JUNY
28-29-30

Proves de nivell per l'alumnat empadronat nou (amb cita prèvia)
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SETEMBRE
Del 1 al 10

Presentació de documentació per a les persones preinscrites

Del 13 al 17

Valoració de les sol·licituds

Dia 21

Llistes d'admesos, per ordre d'entrada segons empadronament i
puntuació, i exposició de places lliures (si n’hi ha). Si queden places es
donarà cabuda a l'alumnat del curs 2018-2019 preinscrit

Del 22 al 27

Matriculacions i assignació de classes; elaboració de les llistes d'espera
segons empadronament i ordre de punts

Del 28 al 30

Si hi ha places, presentació de sol·licituds i documentació per a nous
alumnes no preinscrits, empadronats i no empadronats, i proves de Nivell

OCTUBRE
Del 1 al 5

Valoració i assignació de grups

Del 6 al 8

Matriculacions de les sol·licituds fetes el 28/30 de setembre, assignació
de classes, i llista d’espera per ordre de punts

Dia 13

INICI DE CLASSES

Període de pagament
3 dies a partir de la data de matriculació

Documentació general que s’ha de presentar obligatòriament en el moment de
la preinscripció i pagament de la taxa
 Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on

consta el NIE en el cas de persones estrangeres o Passaport. Quan el domicili habitual
que s’al·lega no coincideix amb el del DNI o amb el de la targeta de residència on
consta el NIE o es tracta de persones estrangers/es sense NIE, cal presentar un
certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu
amb la persona.
 Pagament de la taxa de 10€ per fer la preinscripció.
NOTA: En el moment de la preinscripció es donarà a l’alumnat el document amb el sistema
de punts per accedir a les places del Centre de Formació. Així, podran preparar la
documentació necessària per les matrícules. A l’alumnat que no faci la preinscripció se li
donarà en el moment que vingui a informar-se del període de matricules junt amb el
calendari de les mateixes.
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Informació General relacionada amb el sistema de punts per accedir a les
places de formació del Centre de Formació de Persones Adultes
1. Proximitat del domicili: en relació al criteri de proximitat de domicili de l’alumne al centre
de Formació de Persones Adultes. Es fixen les següents àrees de proximitat: Persones
adultes empadronades a Castell-Platja d’Aro i S’Agaró
15 punts
Documentació a presentar
 Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on
consta el NIE en el cas de persones estrangeres o Passaport. Quan el domicili habitual
que s’al·lega no coincideix amb el del DNI o amb el de la targeta de residència on
consta el NIE o es tracta de persones estrangers/es sense NIE, cal presentar un
certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu
amb la persona.
2. Alumnat del curs 2018-2019, no empadronat, que ha assistit amb continuïtat a la
formació des de fa 2 cursos, per a facilitar acabar el seu itinerari formatiu, sempre i quan hi
hagi places
7 punts
3.

Títol Família nombrosa
3 punts

Documentació a presentar
 Original i fotocòpia acreditativa del títol de família nombrosa
4.

Família monoparental
3 punts

Documentació a presentar
 Original i fotocòpia acreditativa del títol de família monoparental
5. Quan, a instància de la persona adulta, es prengui en consideració, en comptes del
domicili de l’alumne/a, l’adreça del lloc de treball del mateix/a, dins de l’àrea de proximitat del
Centre de Formació de Persones Adultes
2 punts
Documentació a presentar
 Quan per quest criteri es consideri l’adreça del lloc de treball, còpia del contracte laboral
o d’un certificat o document acreditatiu emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas
de treballadors en el règim d’autònoms, és té en compte el domicili acreditat a l’Agència
Tributària i s’acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta,
modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036).
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6.

Quan, a instància de la persona adulta, es prengui en consideració, la situació d’atur
3 punts

Documentació a presentar
 Presentar un certificat del SOC, o
 Informe de Serveis socials, que acrediti la seva situació d’irregularitat laboral.
7. Quan a instància de la persona adulta es prengui en consideració que tingui menors al
seu càrrec matriculats en un centre de primària o secundària del municipi
2 punts
Documentació a presentar
 Quan per aquest criteri es consideri que els menors a càrrec de la persona adulta estan
matriculats en una escola o institut del municipi caldrà un certificat del Centre Educatiu
on hi consti que l’alumne hi està assignat durant l’ant vigent.
8. Quan a instància de la persona adulta es prengui en consideració tenir segona
residència al municipi de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró
1 punt
Documentació a presentar
 Quan per quest criteri es prengui en consideració tenir segona residència caldrà un
certificat de la Direcció General del Cadastre de la titularitat de Béns Immobles.
9.

Persones adultes amb discapacitat
3 punts

Documentació a presentar
 Original i fotocòpia targeta acreditativa de la discapacitat o document que acrediti que té
la petició en tràmit.
 Certificat mèdic (en el cas que la persona no tingui la documentació acreditativa)

Altres observacions
Es garantirà la plaça a persones joves estrangeres, a partir de 16 anys i a les persones
adultes amb risc social i de vulnerabilitat amb previ informe social per tal de garantir el
principi d’equitat i igualtat d’oportunitats.
A efectes de barem,
documentalment.

només

es

valoraran

les

circumstàncies

que

s’acreditin

L’admissió es farà segons el resultat d’aplicar aquests barems i el llistat s’ordenarà per la
puntuació obtinguda.
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Si després de l’aplicació dels criteris de puntuació es dona una situació d’empat,
l’ordenació de les sol·licituds afectades es farà amb els següents criteris de desempat:
10. Haver estat matriculat en la darrera edició i haver assistit amb continuïtat a les classes
2 punts
11. Estar vinculat/da i participar activament d’altres serveis comunitaris del poble (espai jove,
plaça del món, activitats centre cívic,....)
2 punts
Les persones adultes que figurin a la llista d’admesos i que no tinguin plaça assignada al
inici del curs formaran part de la llista d’espera i, en el cas de vacants, seran cridats per
l’ordre fixat a la llista definitiva.
Totes les persones que sol·licitin la plaça al Centre de Formació fora del període de
preinscripcions s’incorporaran a la llista d’espera.
El centre disposa d’una matrícula viva. Això suposa que les persones de la llista d’espera
es podran incorporar sempre i quan hi hagi places en els cursos. En el cas que hi hagi un
increment molt alt de la demanda de formació (en els cursos inicials) l’Ajuntament valorarà
l’opció d’organitzar nous cursos.

Places
El centre disposa de 200 places de formació.
Els cursos i nivells es proposen segons les necessitats de la població preinscrita. Es
valorarà sempre la priorització de places de cursos de formació bàsica.
L’anterior número de places està condicionat a l’aforament màxim permès per la normativa
reguladora d’aplicació que s’aprovi amb motiu de la pandèmia del Covid-19. En cas que
l’aforament permès sigui inferior es reduirà el número de places.
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