FPB
Documentació que s’ha d’aportar quan l’Administració educativa no la pugui
consultar telemàticament o quan així ho indiqui l’assistent de la tramitació
de l’aplicació informàtica GESTIB
A. Documentació que s’ha d’aportar per a l’admissió a FPB
Amb la sol·licitud s’han de presentar original i còpia de la documentació següent:
a)

b)

c)

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, també s’han
d’acreditar les dades d’ambdós pares o tutors legals i adjuntar-ne els
documents oficials d’identificació. En cas de constar només la signatura d’un
dels tutors legals del menor, també s’ha d’aportar una declaració
responsable.
Document de la proposta d’incorporació d’alumnes als cicles de formació
professional bàsica. Aquest document, derivat de la proposta d’incorporació
d’alumnes als cicles de formació professional bàsica, només té efectes per al
procediment d’admissió a formació professional bàsica i no supleix el consell
orientador. El model oficial es publica a la pàgina web de la Direcció General
de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.
Certificat acadèmic en què constin les matèries avaluades dels estudis
d’educació secundària obligatòria. Si la persona interessada ha cursat aquests
ensenyaments en centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes
Balears, no ha d’aportar aquesta documentació, ja que està a disposició de
l’Administració educativa mitjançant l’aplicació informàtica GESTIB.

B. Documentació que han d’aportar les persones amb discapacitat
Les persones amb una discapacitat que vulguin accedir a una de les places
reservades als cicles formatius d’acord amb la normativa vigent han de presentar,
a més de la documentació necessària per accedir a l’ensenyament de formació
professional concret i per a la via d’accés a grau mitjà o a grau superior, si n’és el
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cas, el dictamen d’escolarització emès pels equips d’orientació educativa i
psicopedagògica o pel departament d’orientació del centre del qual provenen, i/o
el certificat oficial que acredita el tipus i grau de discapacitat que tenen, expedit
per un organisme oficial competent en matèria de serveis socials.
C. Documentació que han d’aportar els esportistes d’alt nivell o d’alt
rendiment
Els esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment que vulguin accedir a les places que
tenen reservades en els cicles formatius de formació professional d’acord amb la
normativa vigent, han d’aportar, a més de la documentació necessària per a la via
d’accés corresponent, la documentació que acrediti aquesta condició.
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