
Preinscripció   Curs 2022- 2023 
26 de maig de 2022 

 
Llistes baremades 
 
. Avui es presenten totes les preinscripcions amb la seva puntuació.  
 
. Nota important: Avui  NO  ES  FA  L’ADMISSIÓ.  Només s’ha de fer la 
comprovació de les dades, els estudis sol·licitats i la puntuació obtinguda. 
 
. El llistat es presenta pel número de la preinscripció i l’abreviatura en 6 lletres 
del nom i cognom del sol·licitant (dues primeres lletres del nom, dues del 
primer cognom i dues del segon. Per exemple Isabel Arnal Martín, surt com 
IsArMa). Si les dades són correctes, no caldrà fer res. 
 
. Si calgués fer alguna reclamació al respecte, cal fer-la a través del correu 
electrònic secretaria@sarria.salesians.cat del dia 27 de maig al 3 de juny. 
 
. La resposta a la Reclamació presentada la tindreu el 09 de juny, amb un nou 
llistat definitiu que inclourà novament totes les preinscripcions baremades. Es 
podrà consultar al nostre web. 
 
  

mailto:secretaria@sarria.salesians.cat


      

Llistat del barem provisional - 26 de juny de 2022
PFI Auxiliar de manteniment d'instal·lacions electrotècniques en edificis

Per localitzar el vostre nom i trobar la baremació, cal unir les dues primeres lletres del nom i dels cognoms. 
Exemple: Isabel Arnal Martín IsArMa

MaMoPa 130

BiViRo 125

CaAlMo 120

DaDeDu 120

MaCoVe 120

CeEsEs 90

HuCaMa 80

DaPeSa 70

AzZe 50

PeDeCa 50

JoMo 40

MaLa 30

BAREMACIÓ

e = entrevista de valoració= 0, 10, 20 o 30 punts

a = Tenir el domicili a Barcelona ciutat, 30 punts

b = No haver realitzat un PFI abans, 20 punts

c = Per cada curs escolaritzat a la ESO, 5 punts

d = Últim curs cursat de la ESO: 4rt: 20 punts, 3r: 10 punts, 2n: 5 punts

RECLAMACIONS A LA PUNTUACIÓ: del dia 27 de maig al 3 de juny. Per 
correu electrònic a:  secretaria@sarria.salesians.cat
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Llistat del barem provisional - 26 de juny de 2022
PFI Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers

Per localitzar el vostre nom i trobar la baremació, cal unir les dues primeres lletres del nom i dels cognoms. 
Exemple: Isabel Arnal Martín IsArMa

MaRiCu 125

YeMuPe 110

MaAgGu 110

EdDoMo 110

MaBaRu 110

AiRaCa 110

UnRaLo 105

JaDeMo 95

MiNaMi 90

HuSaSa 85

AyBe 80

YaGu 80

SaEsDe 60

GeSaBe 60

MoBa 20
BAREMACIÓ

RECLAMACIONS A LA PUNTUACIÓ: del dia 27 de maig al 3 de juny. Per 
correu electrònic a:  secretaria@sarria.salesians.cat

e = entrevista de valoració= 0, 10, 20 o 30 punts

a = Tenir el domicili a Barcelona ciutat, 30 punts
b = No haver realitzat un PFI abans, 20 punts
c = Per cada curs escolaritzat a la ESO, 5 punts
d = Últim curs cursat de la ESO: 4rt: 20 punts, 3r: 10 punts, 2n: 5 punts
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