CICLES DE GRAU MITJÀ
DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’APORTAR PER A L’ACCÉS VIA ESO
1. Amb la sol·licitud per a l’accés via ESO s’han de presentar original i còpia de la
documentació següent:
a) Document oficial d’identificació de la persona que sol·licita la plaça que
acrediti que reuneix el requisit d’edat per a l’accés a l’ensenyament
sol·licitat.
En el cas que la persona sol·licitant sigui menor d’edat, s’ha d’acompanyar
del document oficial d’identificació del pare, mare o tutor legal.
b) Documentació que acredita que en el moment de presentar la sol·licitud
d’admissió la persona interessada té la nacionalitat espanyola, el certificat
de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de ciutadà de
la Unió Europea, o una autorització de residència o de residència i treball a
Espanya en vigor, d’acord amb el que determina la normativa espanyola
d’estrangeria i immigració.
c) Documentació que acredita que, en el moment de presentar la sol·licitud,
té les condicions acadèmiques que li permeten accedir al cicle per aquesta
via d’accés.
La documentació indicada ha d’incloure la nota mitjana que va obtenir en
els estudis esmentats. Si no hi consta, el centre receptor n’ha de fer el
càlcul. Si la persona interessada ha obtingut els requisits que li permeten
accedir a aquests ensenyaments en centres educatius sostinguts amb fons
públics a les Illes Balears amb posterioritat al curs 2000-2001, no ha
d’aportar aquesta documentació, ja que està a disposició de
l’Administració educativa mitjançant l’aplicació informàtica GestIB. Si
aquests requisits no s’han obtingut en aquesta Comunitat Autònoma o
s’han cursat en un centre privat, s’ha d’aportar original i còpia de la
documentació que justifica els requisits d’accés.
d) Les persones que varen demanar una plaça en el mateix cicle en primera
opció en processos d’admissió a cicles formatius anteriors i no la varen
obtenir no necessiten aportar les sol·licituds d’admissió corresponents a
aquests processos anteriors. Aquesta informació ja està a disposició de
l’Administració educativa mitjançant l’aplicació informàtica GestIB.
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2. Les persones que demanin una plaça en el cicle formatiu de grau mitjà
d’Emergències sanitàries (SAN21) han de presentar amb la sol·licitud, a més,
còpia del permís de conducció vigent de la classe B, com a mínim.
3. Les persones que vulguin accedir al cicle formatiu de grau mitjà de Navegació i
pesca litoral (MAP24) han d’adjuntar a la sol·licitud, a més, un certificat mèdic
oficial que acrediti que no pateixen cap alteració en la percepció dels colors
que els pugui impedir l’exercici professional de l’activitat per a la qual prepara
aquest cicle formatiu. Aquest certificat es pot substituir pel reconeixement
mèdic d’embarcament marítim, vigent i apte sense restriccions, expedit per
l’Institut Social de la Marina.
4. Si el darrer dia del termini d’admissió la persona interessada no té les
condicions acadèmiques que li permeten accedir al cicle via ESO, però les pot
obtenir al setembre, ha de presentar la resta de la documentació pertinent.
Quant a la documentació que acredita els requisits d’accés, si han obtingut
aquests requisits en centres educatius sostinguts amb fons públics a les Illes
Balears, no han d’aportar la documentació que ho acredita, ja que està a
disposició de l’Administració educativa mitjançant l’aplicació informàtica
GestIB. Si els requisits d’accés no s’han obtingut en aquesta Comunitat
Autònoma o s’han obtingut en centres educatius privats, les persones
interessades han d’aportar la documentació que ho acredita, al més tard, el
dia 7 de setembre de 2018. S’han de presentar al centre que imparteix el cicle
en què sol·licita la plaça com a primera opció, per si amb posterioritat encara li
poden adjudicar una plaça que quedi vacant.
5. Les persones que no tenen la convalidació o l’homologació dels estudis
cursats mitjançant sistemes educatius estrangers han de presentar la mateixa
documentació que s’indica per a les persones que no tenen les condicions
acadèmiques que els permeten accedir al cicle per aquesta via però les poden
obtenir al setembre. A més, han d’afegir una còpia de la sol·licitud de
convalidació o d’homologació dels seus estudis. La resposta favorable a la
convalidació o l’homologació dels estudis l’han d’aportar, al més tard, el dia 7
de setembre de 2018 al centre que imparteix el cicle en què sol·liciten la plaça
com a primera opció, per si amb posterioritat encara li poden adjudicar una
plaça que quedi vacant.

C. del Ter, 16
07009 Palma
Tel. 971 17 77 70
dgfpfp.caib.es

2

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’APORTAR PER A L’ACCÉS VIA FPB
1. Amb la sol·licitud per a l’accés via FPB s’han de presentar original i còpia de la
documentació següent:
a) Document oficial d’identificació de la persona que sol·licita la plaça que
acrediti que reuneix el requisit d’edat per a l’accés a l’ensenyament
sol·licitat.
En el cas que la persona sol·licitant sigui menor d’edat, s’ha d’acompanyar
del document oficial d’identificació del pare, mare o tutor legal.
b) Documentació que acredita que en el moment de presentar la sol·licitud
d’admissió la persona interessada té la nacionalitat espanyola, el certificat
de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de ciutadà de
la Unió Europea, o una autorització de residència o de residència i treball a
Espanya en vigor, d’acord amb el que determina la normativa espanyola
d’estrangeria i immigració.
c) Documentació que acredita que, en el moment de presentar la sol·licitud,
es tenen els requisits acadèmics que permeten accedir al cicle per aquesta
via d’accés.
Si la persona interessada ha cursat aquests ensenyaments en centres
educatius sostinguts amb fons públics a les Illes Balears no ha d’aportar
aquesta documentació, ja que està a disposició de l’Administració
educativa mitjançant l’aplicació informàtica GestIB. Si aquests requisits no
s’han obtingut en aquesta Comunitat Autònoma o s’han cursat en un
centre privat, s’ha d’aportar original i còpia de la documentació que
justifica els requisits d’accés. Aquesta documentació ha d’indicar la nota
mitjana que va obtenir en els estudis esmentats. Si no hi consta, el centre
receptor n’ha de fer el càlcul.
2. Les persones que demanin una plaça en el cicle formatiu de grau mitjà
d’Emergències sanitàries (SAN21) han de presentar amb la sol·licitud, a més,
còpia del permís de conducció vigent de la classe B, com a mínim.
3. Les persones que vulguin accedir al cicle formatiu de grau mitjà de Navegació i
pesca litoral (MAP24) han d’adjuntar a la sol·licitud, a més, un certificat mèdic
oficial que acrediti que no pateixen cap alteració en la percepció dels colors
que els pugui impedir l’exercici professional de l’activitat per a la qual prepara
aquest cicle formatiu. Aquest certificat es pot substituir pel reconeixement
mèdic d’embarcament marítim, vigent i apte sense restriccions, expedit per
l’Institut Social de la Marina.
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DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’APORTAR PER A L’ACCÉS PER ALTRES VIES
1. Amb la sol·licitud per a l’accés per altres vies s’han de presentar original i
còpia de la documentació següent:
a) Document oficial d’identificació de la persona que sol·licita la plaça que
acrediti que reuneix el requisit d’edat per a l’accés a l’ensenyament
sol·licitat.
En el cas que la persona sol·licitant sigui menor d’edat, s’ha d’acompanyar
del document oficial d’identificació del pare, mare o tutor legal.
b) Documentació que acredita que en el moment de presentar la sol·licitud
d’admissió la persona interessada té la nacionalitat espanyola, el certificat
de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de ciutadà
de la Unió Europea, o una autorització de residència o de residència i
treball a Espanya en vigor, d’acord amb el que determina la normativa
espanyola d’estrangeria i immigració.
c) Certificat o document que acredita que es tenen els requisits que
permeten accedir als cicles per aquesta via d’accés:
1. Certificat acadèmic que acredita que s’han superat els mòduls
obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial.
La documentació indicada ha d’incloure la nota mitjana que va
obtenir en els mòduls obligatoris. Si no hi consta, el centre receptor
n’ha de fer el càlcul. També hi ha de constar el perfil professional
del programa de qualificació professional inicial. Si la persona
interessada ha obtingut els requisits que li permeten accedir a
aquests ensenyaments en centres educatius sostinguts amb fons
públics a les Illes Balears amb posterioritat al curs 2000-2001, no ha
d’aportar aquesta documentació, ja que està a disposició de
l’Administració educativa mitjançant l’aplicació informàtica GestIB.
Si aquests requisits no s’han obtingut en aquesta Comunitat
Autònoma o s’han cursat en un centre privat, s’ha d’aportar original
i còpia de la documentació que justifica els requisits d’accés.
2. Certificat d’haver superat el curs de formació específic per a l’accés
a cicles formatius de grau mitjà.
3. Certificat d’haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau
mitjà de formació professional.
4. Certificat d’haver superat la prova d’accés de caràcter general als
ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i a les
formacions esportives de nivell I.
5. Certificat d’haver superat la prova d’accés a qualsevol cicle formatiu
de grau superior de formació professional.
6. Certificat d’haver superat el curs de formació específic per a l’accés
a cicles formatius de grau superior.

C. del Ter, 16
07009 Palma
Tel. 971 17 77 70
dgfpfp.caib.es

4

7. Certificat d’haver superat la prova d’accés a la universitat per a més
grans de 25 anys.
8. Documentació que justifica l’exempció de fer la prova d’accés a
grau mitjà:
i. Certificat de tenir superada una prova d’accés singular a un
cicle formatiu de grau mitjà de formació professional.
ii. Certificat de tenir superada una prova d’accés de caràcter
general als ensenyaments esportius de règim especial de grau
superior o a les formacions esportives de nivell III.
iii. Certificat de tenir superada una prova d’accés de caràcter
general a cicles formatius de grau superior d’ensenyaments
professionals d’arts plàstiques i disseny.
iv. Certificat de tenir superada la prova general d’accés als
ensenyaments artístics superiors del grau de disseny, grau
d’art dramàtic i grau de música.
9. Documentació que justifica tenir l’exempció de fer totes les parts de
la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà de formació
professional.
10. Documentació que justifica tenir superada alguna de les parts de la
prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà de formació
professional i l’exempció de fer la resta de les parts de la prova.
d) Declaració jurada que indiqui que, en el moment de sol·licitar la plaça, no
té cap titulació o requisit que permeti l’accés directe als cicles formatius
de grau mitjà, d’acord amb el model que es troba a la pàgina web de la
Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat. Els
centres educatius han de facilitar aquest model a la persona interessada
que el demani.
e) Atès que l’experiència laboral és un criteri de desempat a l’hora
d’adjudicar les places, si se’n té, s’han de presentar els documents que
s’indiquen en els dos punts següents:
1. Certificat de l’empresa o de les empreses on s’ha adquirit
l’experiència laboral (amb la durada del contracte o dels contractes,
l’activitat laboral desenvolupada, el període i nombre total d’hores
que s’ha dedicat a aquella activitat, el grup de cotització i la
categoria o les categories professionals que va tenir). En el cas de
treballadors que fan feina per compte propi, certificat d’alta en el
cens d’obligats tributaris i una declaració de l’interessat sobre
l’activitat laboral que desenvolupa. En el cas de treballadors del
mar, en lloc d’un certificat d’empresa, la llibreta d’inscripció
marítima expedida pel Ministeri de Foment (en aquest document
oficial es fa constar cadascun dels embarcaments que ha fet la
persona interessada, el dia d’inici i de finalització, el nom del lloc de
feina al vaixell, el nom del vaixell i l’empresa a la qual pertany).
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2.

Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la
mutualitat laboral a la qual s’estigués afiliat en què s’esmenti
l’empresa, el grup de cotització i el període de contractació o, si n’és
el cas, el període de cotització en el règim especial de treballadors
autònoms (informe de vida laboral). En el cas de treballadors del
mar, en lloc del certificat de la Tresoreria General de la Seguretat
Social, o mutualitat laboral, el certificat que expedeix l’Institut Social
de la Marina.

2. La persona que demani una plaça en el cicle formatiu de grau mitjà
d’Emergències sanitàries (SAN21) ha d’adjuntar a la sol·licitud, a més, el
permís de conducció vigent, com a mínim, de la classe B.
3. Les persones que vulguin accedir al cicle formatiu de grau mitjà de Navegació i
pesca litoral (MAP24) han d’adjuntar a la sol·licitud, a més, un certificat mèdic
oficial que acrediti que no pateixen cap alteració en la percepció dels colors
que els pugui impedir l’exercici professional de l’activitat per a la qual prepara
aquest cicle formatiu. Aquest certificat es pot substituir pel reconeixement
mèdic d’embarcament marítim, vigent i apte sense restriccions, expedit per
l’Institut Social de la Marina.
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