Instruccions sobre l’admissió dels alumnes als Centres d’Educació de
Persones Adultes (CEPA) de les Illes Balears
1. Alumnes
1. Poden accedir als ensenyaments de persones adultes les persones
que es troben a alguna de les situacions que estableix l’article 4 de
l’Ordre de 27 de juliol de 2009.
2. L’alumne menor d’edat i major de setze anys que compleixi alguna
de les condicions indicades amb anterioritat ha d’aportar la
documentació que acredita aquesta situació per accedir als
ensenyaments de formació per a persones adultes que condueixen
al títol de graduat en educació secundària, segons l’annex 2.
2. Admissió dels alumnes
1. La normativa que regeix l’admissió dels alumnes és la següent:
- Decret de 4 d’abril de 2008.
- Ordre de 14 d’abril de 2009.
- Ordre de 20 de maig de 2010.
- Resolució de 7 de febrer de 2019.
2. L’alumne que vulgui ser admès als CEPA ha de presentar una
sol·licitud d’admissió en una única instància, segons el model de
l’annex 1. La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la documentació
que acrediti que l’alumne compleix els requisits exigits per a cada
tipus d’ensenyament i de les circumstàncies que s’hi al·leguin.
C/ del Ter, 16
07009 Palma
Tel. 971 17 77 75
educacioiuniversitat.caib.es

3. El calendari que ha de regir el procés d’admissió per als diferents
ensenyaments és el marcat per la Resolució de 7 de febrer de 2019.
En aquest sentit, només es consideraran antics alumnes aquells que
el curs anterior hagin assistit a més d’un 80% de les classes o s’hagin
presentat a les proves finals. Els antics alumnes que no compleixin
els requisits anteriors han de ser considerats com alumnes nous.
Quant als mòduls d’educació secundària per a persones adultes
(ESPA) amb organització quadrimestral, els alumnes que en el primer
quadrimestre cursaven ESPA en un centre d’educació de persones
adultes, sempre que al primer quadrimestre hagin assistit a més
d’un 80% de les classes o s’hagin presentat a les proves finals, han de
tenir preferència en la matrícula per al segon quadrimestre. Les
activitats lectives d’aquests mòduls s’han d’iniciar en la data prevista
a la Resolució de 9 d’abril de 2019.
Les persones que no disposin d’una plaça en el moment de fer la
matrícula efectiva, si volen, poden inscriure’s en una llista d’espera.
Els centres han de resoldre en el termini màxim d’un mes a partir de
la finalització del període de matrícula, si a les persones incloses en
la llista d’espera se’ls estima o desestima la sol·licitud.
En cas que se’ls estimi la sol·licitud, el centre s’ha de posar en
contacte amb la persona per informar-la a fi que pugui realitzar els
tràmits pertinents per a formalitzar la matrícula. Si el sol·licitant no la
formalitza en el període establert, perd tots els drets sobre la plaça
obtinguda.
4. Durant aquests dies l’equip directiu ha d’establir torns entre el
professorat per tal que la matrícula es pugui realitzar els matins i/o
els horabaixes. En qualsevol cas s’ha de garantir el procés de
matrícula tant algun horabaixa com algun matí.
5. S’ha de realitzar un procés de valoració inicial del nous alumnes
d’acord amb el que estableix l’article 10 de l’Ordre de 5 de maig.
6. Quant als ensenyaments d’ESPA, els alumnes de matrícula tardana
no tenen dret a l’avaluació contínua si no han assistit com a mínim al
C/ del Ter, 16
07009 Palma
Tel. 971 17 77 75
educacioiuniversitat.caib.es

2

80% de les classes lectives. Aquests alumnes, juntament amb aquells
que, per algun altre motiu, hagin perdut el dret a l’avaluació
contínua, sí que tenen dret a una prova final.

7. A l’inici de les activitats lectives, el tutor del grup d’alumnes de cada
curs ha d’informar els alumnes sobre el procediment i les causes de
pèrdua del dret d’avaluació contínua.
Si s’observa que un alumne no assisteix de forma continuada als
ensenyaments en què s’havia matriculat, el cap d’estudis del centre,
amb el suport del tutor, s’ha de dirigir a l’alumne per tal de conèixer
les raons de l’absentisme.
La comunicació s’ha de fer de manera que en quedi constància
documentada o justificant de recepció. Quan no hi hagi resposta o,
havent-n’hi, no es trobi causa justificada per les absències, o la
justificació sigui improcedent, el centre li ha d’oferir un termini
perquè s’incorpori immediatament a les activitats acadèmiques del
curs, advertint-li que si no s’hi incorpora perdrà el dret a l’avaluació
contínua en el curs.
8. Quan les places d’algun grup no quedin cobertes o s’hagi produït
alguna baixa, es pot acceptar la matrícula de nous alumnes si l’equip
directiu així ho considera.
9. La matrícula es farà efectiva en el moment de presentar la sol·licitud,
sempre que el centre disposi de places i es presenti la documentació
que exigeixi el centre així com indica el punt 3 de l’article 63 de
l’Ordre de 14 d’abril de 2009.

10. El centre haurà d’informar i/o facilitar els tràmits necessaris per tal
de donar compliment a la Llei de 17 de juliol de 1953 que estableix
l’obligatorietat de l’assegurança escolar per als espanyols menors de
28 anys que cursin determinats estudis, tal i com queda indicat a
l’apartat 4 de la Carpeta d’atenció als accidents escolars. Per a tots
els alumnes que no quedin inclosos dins l’àmbit protector d’aquesta
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assegurança, el centre haurà d’informar sobre aquest fet i/o facilitar
la possibilitat d’una assegurança alternativa.
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(capçalera/logotip del centre)
ANNEX 1
SOL·LICITUD DE MATRÍCULA A CENTRES SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS
Centre que se sol·licita: CEPA ...............................................
Dades d’identificació de l’alumne
Nom: ........................................... Llinatges: ................................................
DNI/NIE: ..................................... Telèfons: .................................................
Adreça: ....................................... Municipi: ..................................................

Dades del pare, mare o responsable legal (alumnes menors de 18 anys)
Nom: ..................................... Llinatges: .......................................................
DNI/NIE: ............................... Telèfons: ........................................................

Té necessitats educatives especials:
Sí
En cas afirmatiu, presenta documentació:

No
Sí

No

Es matricula als ensenyaments següents:
Ensenyaments
inicials
ESPA
Horari

Cicles Formatius

Nivell 1

Nivell 2

Acolliment lingüístic
Català
Nivell 2
Català
Castellà
2.1
2.1
Anglès
Matem. 2.1
2.1
CN 2.1
CS 2.1

Nivell 1
Català
Castellà
Català
Castellà
1.1
1.1
1.2
1.2
Anglès
Matem.
Anglès
Matem.
1.1
1.1
1.2
1.2
CN 1.1
CS 1.1
CN 1.2
CS 1.2
Acolliment lingüístic català
Sí
No
Cures Auxiliars
Atenció a
Preimpressió digital
persones en
d’Infermeria
situació de
dependència
1

2

1

2

1

2

Acolliment lingüístic
Castellà
Català
2.2.
Anglès
2.2.
CN 2.2.

Castellà
2.2.
Matem.
2.2.
CS 2.2.

Perruqueria i
cosmètica capil·lar

1

2

Agrupaments
modulars
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Mòduls
monogràfics
Accés CFGS

Català

Castellà

Anglès

Accés UIB

Català

Castellà

Anglès

Castellà per a
estrangers
Proves de català

Nivell 1
Horari:
A2
Horari:
Anglès 1
Anglès 2
Anglès 3
Horari:
Nivell 1
Hores
Horari:
Català

Català

Idiomes

TIC

Preparació
proves lliures
ESO
Preparació prova
accés grau mitjà

Comentari
de text

Castellà

Nivell 2
Horari:
B2
Horari:
Alemany 1
Alemany 2
Alemany 3
Horari:
Nivell 2
Hores
Horari:
Anglès

Matemàtiques

Castellà

Anglès

Matemàtiques

B1
Horari:

Optativa

Optativa

Optativa

Optativa

Nivell 3
Horari:
C1
Horari:

C2
Horari:
Francès 1
Francès 2
Francès 3
Horari
Nivell 3
Hores
Horari:
Ciències de la
naturalesa

Ciències
socials

Ciències de la
naturalesa

Ciències
socials

Procedència:
Ja era antic alumne/alumna del centre en el curs 2018-2019
Era alumne/alumna d’un altre CEPA en el curs 2018-2019
Nou alumne/alumna

.............................................., .........d’ ......................... de 20...

Signatura de l’alumne/alumna
o responsable legal (si és menor d’edat)

Segell del centre receptor
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(capçalera/logotip del centre)
ANNEX 2
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ DE MATRÍCULA PER A L’ALUMNAT MENOR DE 18 ANYS
En/Na.......................................................................................................................
amb DNI ............................., que vaig néixer el dia ........... d ............... de ..............
i visc al carrer/la plaça ...........................................................................................,
localitat ..................................................., CP ...................., municipi ...................
telèfons núm. ...................................
........................................
EXPÒS:
Que no tenc els 18 anys requerits per realitzar estudis en un Centre d’Educació de
Persones Adultes.
Que no tenc el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
Que em trob en un dels supòsits següents:
Tenc un contracte laboral que no em permet anar als centres educatius ordinaris.
Som esportista d’alt rendiment o d’alt nivell.
Estic complint una mesura de justícia juvenil privativa de llibertat que consta d’un
període de residència en Centre Socioeducatiu en règim d’internament i un període en
règim de Llibertat Vigilada.
I que hi aport la documentació corresponent:
....................................................................................................................................
I per això,
DEMAN: Ser admès al Centre d’Educació de Persones Adultes ...................................... per
poder seguir els meus estudis d’educació bàsica.
Vist i plau
El pare, mare o tutor legal

(signatura de la persona interessada)

Director/ directora del CEPA ....................................................................

C/ del Ter, 16
07009 Palma
Tel. 971 17 77 75
educacioiuniversitat.caib.es

7

