SOL·LICITANTS QUE NO HAN OBTINGUT
PLAÇA: CRIDA ÚNICA
En cas de no haver obtingut plaça en cap de les
opcions demanades, a les llistes definitives es
publica el dia, l’hora i el lloc en què la persona
sol·licitant ha de comparèixer al procediment de
crida única per tal que, si vol, pugui escollir una
plaça de les que han quedat vacants en
qualsevol dels cicles (formació professional
bàsica, grau mitjà o grau superior) impartits a
cadascuna de les illes.

SOL·LICITANTS PENDENTS DELS
REQUISITS AL SETEMBRE O
D’HOMOLOGACIÓ
El sol·licitant que estigui pendent de setembre
o d'homologació pot sol·licitar plaça dins el
termini de sol·licituds d'admissió al mes de juny,
encara que no tengui els requisits acadèmics o
estigui pendent d'homologació o convalidació
dels seus estudis.
La documentació que acredita que ha obtingut
els requisits d'admissió s'ha d'aportar abans
del dia 7 de setembre de 2018 al centre
educatiu on es va presentar la sol·licitud
d’admissió.

SOL·LICITUD FORA DE TERMINI
Les persones interessades a cursar un cicle
formatiu que no hagin sol·licitat l’admissió dins
el termini ordinari poden formalitzar la
sol·licitud electrònica d’admissió fora de termini
ordinari per via telemàtica de l’1 al 15 de
setembre de 2018.
Pàgina web de la Direcció General de Formació
Professional i Formació del Professorat
(http://fp.caib.es).

CALENDARI D’ADMISSIÓ
SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ
(tràmit telemàtic o
presencial)
Llista provisional
Reclamacions
Llista definitiva
MATRÍCULA
Sol·licitud d’admissió fora
de termini (tràmit
telemàtic)
Crida única FPB i GM
Crida única GS
Matrícula crides úniques
Aportar documentació
pendents de setembre i
homologació
Llistes provisionals
pendents de setembre i
homologació
Reclamacions
Llista definitiva pendents
setembre i homologació
Crida única pendents
setembre i homologació
Matrícula pendents
setembre i homologació
Llista de sol·licitants fora
de termini
Crida única sol·licitants
fora de termini

1 - 29 juny
9 juliol
9, 10 i 11 juliol
18 juliol
18, 19 i 20 juliol
1 - 15 setembre
3, 4 i 5 setembre
6 i 7 setembre
3 – 10 setembre
7 setembre

12 setembre
12, 13 i 14 setembre
19 setembre
20 i 21 setembre
20 – 24 setembre
19 setembre
A partir del 25
setembre

Departament de Formació Professional i
Qualificacions Professionals
Carrer del Ter, 16. Son Fuster. 07009 Palma
Telèfon 971 17 77 71
dgfpfp.caib.es - fp.caib.es

ACCÉS A CICLES FORMATIUS
1. ACCÉS A FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA
Es requereix el compliment simultani de les
condicions següents:
a) Tenir 17 anys en el moment d’accés o durant
l’any natural de l’inici del cicle, 16 anys o,
excepcionalment, 15 anys o complir-los abans
del 31 de desembre de l’any de l’inici del cicle
de formació professional bàsica.
b) Haver cursat el primer cicle d’educació
secundària obligatòria o, excepcionalment,
haver cursat el segon curs d’educació
secundària obligatòria.
c) Haver estat proposat per l’equip docent als
pares, mares o tutors legals per a la
incorporació a un cicle de formació
professional bàsica.

2. ACCÉS A GRAU MITJÀ
S’hi pot accedir per diferents vies:
a) Accés via ESO
El requisit que permet l’accés per aquesta via
és el títol de graduat en educació secundària
obligatòria.
b) Accés via FPB
Poden accedir-hi les persones que tenen un
títol de formació professional bàsica.
c) Accés per altres vies
Les places reservades per a l’accés per altres
vies les poden sol·licitar les persones que
varen superar els mòduls obligatoris d’un
PQPI, que varen superar el curs de formació
específic per a l’accés a cicles formatius de
grau mitjà, que han superat la prova d’accés a
cicles formatius de grau mitjà o grau superior
o que han superat la prova d’accés a la
universitat per a més grans de 25 anys.

LLISTES PROVISIONALS

3. ACCÉS A GRAU SUPERIOR
Es pot accedir per diferents vies:
a) Accés via Batxiller
El requisit que permet l’accés per aquesta
via és el títol de batxiller o un títol equivalent
a l’efecte d’admissió.
b) Accés via títol de grau mitjà
Poden accedir-hi les persones que tenen el
títol de tècnic de grau mitjà.
c) Accés per altres vies
Les places reservades per a l’accés per altres
vies les poden sol·licitar les persones que
han superat la prova d’accés a cicles
formatius de grau superior, el curs de
formació específic per a l’accés a cicles de
grau superior o la prova d’accés a la
universitat per a més grans de 25 anys.

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ
Es pot formalitzar l’admissió als cicles formatius
del dia 1 al 29 de juny de 2018 mitjançant dos
procediments:
a) Mitjançant el tràmit telemàtic, al qual es pot
accedir des de la pàgina web de la Direcció
General de Formació Professional i Formació
del Professorat (http://fp.caib.es).
b) Mitjançant el model de sol·licitud en paper
d’admissió
alsde
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formatius
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d’admissió, s’ha d’imprimir i, juntament amb la
dgfpfp.caib.es - fp.caib.es
documentació necessària, s’ha de presentar al
centre educatiu en el qual es vol cursar
l’ensenyament corresponent que es demana en
primer lloc.



És molt important consultar les llistes
provisionals per comprovar que les dades
publicades són les correctes (dades
personals, centres i cicles formatius
sol·licitats, etc.).



Les llistes es poden consultar al tauler
d’anuncis i a la pàgina web del centre on es
va lliurar la sol·licitud (centre de primera
opció).



Es poden presentar reclamacions a les llistes
provisionals en el centre de primera opció,
sempre dins el termini establert en el
calendari d’admissió.

LLISTES DEFINITIVES


Les llistes definitives expressen, per a cada
participant, quina de les opcions sol·licitades
ha obtingut una reserva de plaça. Aquestes
llistes es poden consultar al centre on es va
lliurar la sol·licitud (centre de primera
opció).

MATRÍCULA

Per fer efectiva la plaça reservada és
imprescindible formalitzar la matrícula els
dies 18, 19 i 20 de juliol de 2018.
En cas contrari, es perd el dret a la plaça
reservada.

