
PROCÉS D’ADMISSIÓ A FP CURS 2021/2022

Aquest resum fa referència a les característiques del nostre alumnat. Hi ha altres perfils de

sol·licitants, que poden consultar el procediment a seguir a les instruccions que trobaran a la

web: http://fp.caib.es/

La sol·licitud d’admissió s’ha de fer preferentment de forma telemàtica a la web

http://fp.caib.es . De forma excepcional, la sol·licitud es pot formalitzar en paper sempre els

centres educatius valorin aquesta possibilitat i s’ha de fer dins el termini mitjançant el sistema

de cita prèvia.

Si decideixen fer la sol·licitud telemàtica: Una vegada emplenada la sol·licitud telemàtica, es

genera automàticament un justificant en format PDF que han d’imprimir i presentar-lo

juntament amb la documentació al centre educatiu on vol cursar el cicle formatiu en primera

opció.

El procediment telemàtic pot ser a través d’un dels sistemes següents:

� Sistema autenticat: El sistema d’identitat electrònica per les administracions Cl@ve o

amb el codi d’usuari del GESTIB o l’usuari CAIB.

� Sistema anònim: la combinació del DNI o NIE amb el número de mòbil de contacte de

l’usuari. En aquest cas, s’haurà d’acudir al centre sol·licitar en primera opció per validar

la seva sol·licitud telemàtica i la documentació. Sempre amb cita prèvia.

S’ha d’emplenar la sol·licitud electrònica d’admissió seguint les instruccions de l’assistent de la

tramitació telemàtica que es troba a la web http://fp.caib.es. Hi ha un tràmit telemàtic

d’admissió per a cicles d’FPB, un per CFGM i un per CFGS.

La sol·licitud telemàtica té 2 declaracions responsables:

● Una per assegurar la veracitat de totes les circumstàncies al·legades pel sol·licitant.

● L’altra quan només és emplenada i signada per un dels progenitors o tutors legals sobre

el vistiplau per part de l’altre progenitor o tutor del sol·licitant menor d’edat.

El tràmit el pot fer el sol·licitant a nom seu , si és major d’edat.

En menors de 18 anys, ha de ser el pare, la mare o qui ostenti la pàtria potestat (recordar la

declaració responsable en cas que només sigui un dels dos)

Els centres educatius habilitaran i publicaran a la seva web un correu electrònic a l’efecte de

presentar la sol·licitud d’admissió i la documentació necessària.

En el cas de la sol·licitud per FPB, es pot indicar, per ordre de preferència, fins a cinc opcions de

cicles, però aquestes 5 cicles han de coincidir amb els que figurin en el document de la

proposta que ha de facilitar el centre actual.

En el cas de CFGM i CFGS, s’ha d’indicar el cicle formatiu que vol cursar i l’horari que prefereix,

en el cas que aquest cicle s’imparteixi en més d’un horari. Pot, també indicar per ordre de

preferència fins a 9 opcions més. S’ha de seleccionar la via d’accés per la qual sol·licita

l’admissió.
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S’han d’emplenar totes les dades sol·licitades en el tràmit, fent atenció a facilitar dos números

de telèfon i una adreça electrònica on se’ls pugui localitzar mentre dura el procés d’admissió.

Si, amb caràcter excepcional, decideixen fer-la en paper, trobaran el model de sol·licitud a la

web esmentada, al departament d’orientació o al centre on hagin de lliura la sol·licitud. En

aquest cas, també hauran d’acompanyar la sol·licitud amb la documentació pertinent. S’ha de

recordar demanar cita prèvia dins el termini.

Les persones interessades poden presentar la sol·licitud d’admissió a aquests ensenyaments si

tenen la nacionalitat espanyola, han obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària

o la targeta familiar de ciutadà de la Unió Europea, o són titulars d’una autorització de

residència o de residència i treball en vigor, d’acord amb el que determina la normativa

espanyola d’estrangeria i immigració.

El procediment d’admissió té dos fases:

● 1a fase. Per aquelles persones que compleixen els requisits d’accés és de l’1 al 30 de

juny.

● 2a fase.  De l’1 al 7 de setembre:

o Persones que varen sol·licitar l’admissió en el procediment del mes de juny, però no

varen resultar admeses a cap de  les opcions.

o Persones que durant la 1a fase estaven pendents de l’obtenció dels requisits en el

mes de setembre.

o Persones que varen formalitzar l’admissió del mes de juny però volen millorar

l’opció adjudicada.

o Persones que no varen sol·licitar admissió en el mes de juny

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

Recordam els requisits:

● Tenir quinze anys o complir-los abans del 31 de desembre i no superar els disset durant

l’any natural de l’inici del cicle.

● Haver cursat el primer cicle d’ESO (1r, 2n i 3r) o excepcionalment, haver cursat el segon

curs d’ESO.

● Haver estat proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la

incorporació a un cicle d’FPB.

Documentació a aportar:

● Sol·licitud degudament emplenada.

● Original i còpia dels documents següents:

o Document oficial d’identificació de la persona que sol·licita i en cas de ser

menor d’edat, també el d’ambdós pares o tutors legals. Si només consta

una signatura, s’ha d'adjuntar la declaració responsable.

o Document sobre la proposta d’incorporació d’alumnes als cicles d’FPB. En

aquest certificat hi ha de constar, per ordre de preferència, que hauria de

coincidir amb l’ordre que es posi a la sol·licitud



o Certificat acadèmic en què constin les matèries avaluades dels estudis

d’ESO ( aquest certificat en el nostre cas no és necessari perquè ho

consultaran directament del GESTIB).

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Es sol reservar el 50% del nombre d’alumnes per grup per als alumnes del mateix centre. Un

5% de les places disponibles per persones amb discapacitat i un 5% per qui acrediti la condició

d’esportista d’alt nivell o d’alt rendiment.

En tots els casos, els criteris per adjudicar les places seran:

Les sol·licituds a cada un dels grups, s’ordenaran:

● 1r grup: alumnes de 17 anys (abans del 31 de desembre)

● 2n grup: alumnes de 16 anys (abans del 31 de desembre)

● 3r grup: alumnes de 15 anys (abans del 31 de desembre)

S’han d’admetre, successivament, els alumnes dels 1r, 2n i 3r grup, d’acord amb els criteris:

● 1r criteri: Haver cursat el 1r cicle d’ESO (1r, 2n i 3r d’ESO)

● 2n criteri: el cicle formatiu que consta en el certificat de la proposta d’incorporació i

que ha de coincidir amb la proposta del Consell Orientador. Es seguirà l’ordre establert

en el certificat.

● 3r criteri: la qualificació mitjana de les matèries avaluades de l’ESO.

● Criteri final de desempat: sorteig per determinar l’ordre de prelació dels sol·licitants a

partir del seu llinatge.

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Recordam les vies d’accés:

● Amb títol de graduat en ESO ( accés via ESO)

● Amb un títol d’FPB (accés via FPB)

● Accés, entre d’altres, amb la superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau

mitjà (accés per altres vies)

Documentació a aportar:

Accés via ESO:

● Sol·licitud degudament emplenada

● Original i còpia de:

o Document oficial d’identificació de la persona que sol·licita i en cas de ser

menor d’edat, també el del pare, la mare o tutor legal. Si només consta una

signatura, s’ha d'adjuntar la declaració responsable.

o Documentació que acredita que té les condicions acadèmiques que li

permeten accedir al cicle per aquesta via d’accés. (en el nostre cas no és

necessari perquè ho miraran al GESTIB)



Les persones que volen fer el cicle d’Emergències Sanitàries, Emergències i protecció civil o

Navegació i pesca litoral, consultar el DO.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (via ESO)

Es sol reservar el 60% de les places per l’accés via ESO.

● 1r criteri: qualificació mitjana de l’expedient acadèmic d’ESO.

● 2n criteri: haver sol·licitat plaça en processos d’admissió anteriors per al cicle que es vol

cursar ara i no haver-la obtingut.

● 3r criteri de desempat: sorteig per determinar l’ordre de prelació dels sol·licitants a

partir del seu llinatge.

Accés via FPB

Es sol reservar un 20% de les places per aquesta via.

● Sol·licitud degudament emplenada

● Original i còpia de:

o Document oficial d’identificació de la persona que sol·licita i en cas de ser

menor d’edat, també el del pare, la mare o tutor legal. Si només consta una

signatura, s’ha d'adjuntar la declaració responsable.

o Documentació que acredita que té les condicions acadèmiques que li

permeten accedir al cicle per aquesta via d’accés. (en el nostre cas no és

necessari perquè ho miraran al GESTIB).

Les persones que volen fer el cicle d’Emergències Sanitàries, Emergències i protecció civil o

Navegació i pesca litoral, consultar el DO.

CRITERIS ADJUDICACIÓ (via FPB)

● 1r criteri: el cicle formatiu sol·licitat és un dels inclosos en les famílies professionals que

donen preferència d’accés a grau mitjà.

● 2n criteri: qualificació mitjana del títol d’FPB.

● Criteri final de desempat: sorteig per determinar l’ordre de prelació dels sol·licitants a

partir del seu llinatge.

Accés altres vies (prova d'accés):

Es sol reservar un 20% de les places per l’accés per aquesta via.

● Sol·licitud degudament emplenada

● Original i còpia de:

o Document oficial d’identificació de la persona que sol·licita i en cas de ser

menor d’edat, també el del pare, la mare o tutor legal.

o Certificat d’haver superat la prova d’accés a CFGM.

o Declaració responsable que indiqui que en el moment de sol·licitar la plaça no

té cap titulació o requisits que permeti l’accés directe als CFGM.



Les persones que volen fer el cicle d’Emergències Sanitàries, Emergències i protecció civil o

Navegació i pesca litoral, consultar el DO.

CRITERIS ADJUDICACIÓ (altre vies)

● Criteri de prioritat: qualificació en la prova d’accés

● 2n criteri: experiència laboral relacionada amb el cicle formatiu que es vol

cursar

● 3r criteri: experiència laboral en qualsevol sector productiu

● Criteri final de desempat: sorteig per determinar l’ordre de prelació dels

sol·licitants a partir del seu llinatge.

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (CFGS)

Vies d’accés:

● Amb títol de batxillerat (accés via batxillerat)

● Amb títol de tècnic (Accés via títol de tècnic)

● Mitjançant la superació de la prova d’accés (accés per altres vies)

Documentació a aportar:

Accés via batxillerat

● Sol·licitud degudament emplenada

● Original i còpia de:

o Document oficial d’identificació de la persona que sol·licita.

o Documentació que acredita la nacionalitat espanyola, el certificat de registre

de ciutadania comunitària o la targeta familiar de ciutadà de la Unió Europea, o

són titulars d’una autorització de residència o de residència i treball en vigor.

o Documentació que acredita que té les condicions acadèmiques que li

permeten accedir al cicle per aquesta via d’accés. (en el nostre cas no és

necessari perquè ho miraran al GESTIB)

Les persones que volen fer el cicle Transport marítim i pesca d’altura, consultar el DO.

CRITERIS ADJUDICACIÓ (via batxiller)

Es sol reservar el 60% de les places per aquesta via d’accés.

S’ordenaran les sol·licituds d’acord amb els següents grups:

● 1r grup: persones que acreditin  estar en possessió del títol de batxiller.

● 2n grup: persones que acreditin estar en possessió del títol de tècnic especialista,

tècnic superior o equivalent a efectes acadèmics.

● 3r grup: persones que acreditin tenir una titulació universitària o equivalent



S’han d’admetre, successivament, els alumnes dels grups 1r, 2n i 3r d’acord amb les normes

següents:

● Criteris de prioritat que s’han d’aplicar, successivament, per ordenar les persones

incloses al 1r grup (els grups 2 i 3 no ens corresponen):

o 1r criteri de prioritat:persones que han cursat alguna de les modalitats de

batxillerat que donen accés a cada cicle formatiu.

o 2n criteri de prioritat: qualificació mitjana de l’expedient acadèmic de l’alumne

en estudis de batxillerat

o 3r criteri de prioritat: haver cursat matèries de batxillerat que faciliten la

connexió amb el CFGS que sol·liciten en 1r lloc.

o 4t criteri : persones que han cursat PREU ordenades per qualificació

Accés per altres vies:

● Sol·licitud degudament emplenada

● Original i còpia de:

o Document oficial d’identificació de la persona que sol·licita.

o Documentació que acredita la nacionalitat espanyola, el certificat de registre

de ciutadania comunitària o la targeta familiar de ciutadà de la Unió Europea, o

són titulars d’una autorització de residència o de residència i treball en vigor.

o Certificat d’haver superat la prova d’accés a CFGS

o Declaració responsable que indiqui que en el moment de sol·licitar la plaça no

té cap titulació o requisits que permeti l’accés directe als CFGM.

Les persones que volen fer el cicle Transport marítim i pesca d’altura, consultar el DO.

CRITERIS ADJUDICACIÓ (altres vies)

Es sol reservar un 20% de les places per aquesta via d’accés.

● Criteri de prioritat: qualificació obtinguda en la prova d’accés a CFGS

● 2n criteri: experiència laboral relacionada amb el CFGS que es vol cursar

● 3r criteri: experiència laboral en qualsevol sector productiu

● Criteri final de desempat: sorteig per determinar l’ordre de prelació dels sol·licitants a

partir del seu llinatge.


