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7 de febrer de 2018

Proves d’accés
Proves lliures
Matrícules d’honor

Prova d’accés a GM
Finalitat
Permetre l’accés a la formació professional a aquelles persones que no
tenen els requisits exigits per accedir-hi directament.
La prova d’accés a GM ha d’acreditar que la persona interessada té els
coneixements i habilitats suficients per poder cursar amb aprofitament
un cicle formatiu de grau mitjà.
Requisits Dels Aspirants:
Complir 17 anys o més l’any de fer la prova.
Les persones que hagin superat amb anterioritat la prova d’accés a GM i
les que tenguin l’exempció de fer totes les parts de la prova, es poden
tornar a presentar amb la finalitat de millorar la seva qualificació.

Prova d’accés a GM
Contingut De La Prova:
És una prova única per a tots aquests ensenyaments.
El currículum de referència de les matèries de la prova d’accés a GM
s’ha de centrar en les competències bàsiques de 4t d’ESO.
Estructura De La Prova
La prova d’accés a GM s’estructura en 3 parts:
Matèries de la part de comunicació:
- Llengua castellana i Llengua catalana
Matèries de la part social:
- Ciències socials, geografia i història
Matèries de la part cientificotecnològica:
- Matemàtiques
- Ciències de la naturalesa o Tecnologia (l'aspirant n'ha de triar una)

Prova d’accés a GM
Exempcions
De tota la prova
Haver superat una prova d’accés singular a un cicle.
Haver superat una prova d’accés GS ensenyaments esportius
Haver superat la prova general d’accés als ensenyaments artístics
superiors de grau de disseny, grau d’art dramàtic i grau de música.
D’alguna part :
Haver superat l’àmbit per a persones adultes.
Haver superat l’àmbit proves lliures per obtenir el títol de l’ESO.
Haver superat les assignatures de 4t d’ESO
Haver superat una prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà dels
ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.
Per part tecnològica, certificat de professionalitat o unitat de
competència.

Prova d’accés a GM
Exempcions
De la prova de llengua catalana:
Tenir l’exempció de l’avaluació de llengua catalana de conformitat amb
el que es determina a l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats de 28 de juliol de 2014 (BOIB núm. 115, 26 d'agost).
Aquesta exempció s’ha de sol·licitar al Servei de Formació Homologada
i Capacitació.
Tenir el certificat de nivell B1 de català, o equivalent, o un nivell superior.
Acumulació D’exempcions
Les persones que tenguin l’exempció total de fer la prova no l’han de fer
ni s’han d’inscriure per fer-la, i accedeixen, pel torn d’accés mitjançant
prova, al cicle de grau mitjà que els interessi cursar.

Prova d’accés a GM
Sol·licitud D’adaptació De Les Condicions De Realització De La Prova
Les persones que poden acreditar que tenen necessitats educatives
especials o dificultats específiques d’aprenentatge (dislèxia,
disortografia, disgrafia, discalcúlia...) poden sol·licitar l’adaptació de les
condicions en què s’ha de realitzar la prova a la seva inscripció. Per
justificar-ho han d’aportar algun dels documents que figuren a
continuació:
Certificat oficial que acredita el tipus i el grau de discapacitat que es té, emès per un
organisme oficial competent en matèria d’afers socials.
Dictamen d’escolarització emès pel Departament d’Orientació o pels equips d’orientació
educativa i psicopedagògica amb el vistiplau del Departament d’Inspecció Educativa.
Informe emès pel Departament d’Orientació o pels equips d’orientació educativa, per a les
dificultats específiques d’aprenentatge.
Informe emès per associacions de reconeguda experiència, per a les dificultats específiques
d’aprenentatge.
Informe emès per un professional col·legiat que estigui atenent les dificultats específiques
d’aprenentatge de la persona interessada

Prova d’accés a GS
Finalitat
Les proves d’accés tenen la finalitat de permetre l’accés a la formació
professional a aquelles persones que no tenen els requisits exigits per accedir-hi
directament. EL QUE TENEN GM JA TENEN REQUISIT D’ACCÉS.
La prova d’accés als cicles formatius de grau superior ha d’acreditar que la
persona interessada té la maduresa necessària en relació amb els objectius del
batxillerat, així com els coneixements específics que es requereixen per al cicle al
qual vol accedir.
Requisits Dels Aspirants
Complir 19 anys o més l’any de fer la prova.
Les persones que hagin superat amb anterioritat la prova d’accés a GS i les que
tenguin l’exempció de fer totes les parts de la prova, es poden tornar a presentar
amb la finalitat de millorar la seva qualificació.

Prova d’accés a GS
Estructura:
Part comuna:
Català,
Castellà
Anglès
Part específica:
Opcions:
Socials
Salut i MA
Ciències i
tecnologia

Opció socials:
Famílies prof:
ADG
COM
HOT
SSC

Triar dues matèries:
- Economia
- Geografia
- Matemàtiques
- Psicologia
- Segona llengua
estrangera: alemany o
francès

Opció salut-MA:
Famílies prof:
AFE
AGA
IMP
INA
SAN

Triar dues matèries:
- Biologia
- Ciències de la Terra i
mediambientals
- Educació física
- Matemàtiques
- Química

Opció CIT:
Famílies prof:
ARG
EOC
EIE
ENA
IMA
Etc..........

Triar dues matèries:
- Dibuix tècnic
- Física
- Matemàtiques
- Tecnologia industrial
- TIC

Prova d’accés a GS
Exempcions:
- de la part comuna.
- de la part específica ( a una família o a un cicle).
- de llengua catalana.
- de llengües estrangeres A2.
- de matèries concretes.
Adaptació de la prova:
Les persones que poden acreditar que tenen necessitats educatives especials o
dificultats específiques d’aprenentatge (dislèxia, disortografia, disgrafia,
discalcúlia...) poden sol·licitar l’adaptació de les condicions en què s’ha de
realitzar la prova.

Convocatòria PPAA
Quin es el període d’inscripció?
El període d’inscripció a la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà és del 6
al 15 de març de 2018, ambdós inclosos.
On he de presentar la inscripció? A quins centres es fa la prova d’accés a grau
mitjà?
Les sol·licituds s'han de presentar a la secretaria del centre on es vol realitzar la
prova.

Convocatòria PA a CFGM
1. Centres a Mallorca:
• IES Arxiduc Lluís Salvador (Palma)
• IES Guillem Sagrera (Palma)
• IES Bendinat (Calvià)
• IES Berenguer d’Anoia (Inca)
• IES Mossèn Alcover (Manacor)
• IES Santa Margalida (Santa Margalida)
• IES Sineu (Sineu)
• IES S’Arenal (Llucmajor)
2. Centres a Menorca:
• IES Maria Àngels Cardona (Ciutadella de Menorca)
• IES Joan Ramis i Ramis (Maó)
3. Centres a les Pitiüses:
• IES Sa Colomina (Eivissa)
• IES Balàfia (Sant Llorenç de Balàfia)
• IES Marc Ferrer (Formentera)

Convocatòria PA a CFGS
a) Opció d’humanitats i ciències socials:
· IES Juníper Serra (Palma)
· IES Ramon Llull (Palma)
· IES Ses Estacions (Palma)
· IES Berenguer d’Anoia (Inca)
· IES Llucmajor (Llucmajor)
· IES Pasqual Calbó i Caldés (Maó)
· IES Quartó de Portmany (Sant Antoni de Portmany)
b) Opció de ciències de la salut i mediambientals:
· IES Francesc de Borja Moll (Palma)
· IES Josep Maria Llompart (Palma)
· IES Felanitx (Felanitx)
· IES Guillem Cifre de Colonya (Pollença)
· IES Cap de Llevant (Maó)
· IES Algarb (Sant Josep de sa Talaia)
c) Opció de ciències i tecnologia:
· IES Politècnic (Palma)
· IES Pau Casesnoves (Inca)
· IES Manacor (Manacor)
· IES Josep Maria Quadrado (Ciutadella de Menorca)
· IES Isidor Macabich (Eivissa)

Calendari
– Matrícula: del 6 al 15 de març, ambdós inclosos. Les sol·licituds s’han de
presentar a la secretaria del centre on es vol fer la prova.
– Publicació de la llista provisional de persones admeses: 20 de març.
– Termini per formular reclamacions a la llista provisional: 21, 22 i 23 de març,
ambdós inclosos.
– Publicació de la llista definitiva de persones admeses: 11 d’abril.
– Data de realització de la prova d’accés a grau superior: 9 i 10 de maig.(7 i 8 per
GM)
– Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes al tauler
d’anuncis i a la pàgina web de cada centre: 22 de maig

Taxes
La taxa d’inscripció per fer la prova d’accés als cicles formatius de grau superior
aquest any 2018 (inclosa l’expedició del certificat que acredita que s’ha superat la
prova) és de 33,81 euros. (22,51 GM)
Podeu formalitzar el pagament telemàtic de la taxa a través de la ATIB:
https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4227
No s’admeten formularis preimpressos en paper, es necessari emplenar-los a la
web de l’ATIB.
Exempcions: Membres de família nombrosa. Membres d'unitats familiars que
rebin la renda mínima d'inserció. Persones en situació de desocupació. Persones
subjectes a mesures privatives de llibertat. Joves tutelats i extutelats en vies
d'emancipació. Persones amb una discapacitat igual o superior al 33%. Víctimes
de terrorisme, cònjuge i fills. Víctimes de violència de gènere i fills que en
depenen. La condició s’ha d’acreditar documentalment al centre

Proves lliures
Què són les proves lliures?
Les proves lliures són proves que permeten obtenir el títol de Tècnic o de Tècnic
superior i les persones interessades es poden examinar d'un o més mòduls d'un
cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional del
sistema educatiu, en règim d'ensenyament lliure.
S'ha de fer una prova per a cada un dels mòduls professionals que integren un
cicle formatiu, de conformitat amb el desplegament curricular de cada cicle.
S'exceptuen el mòdul Formació en centres de treball de tots els cicles i el mòdul
professional de projecte dels cicles formatius de grau superior.
Centres que han de fer proves lliures
Tots els centres educatius públics de les Illes Balears autoritzats per impartir
cicles formatius han de realitzar proves lliures dels mòduls que figuren en el
currículum de cadascun dels cicles que es cursen presencialment en el centre.
Els centres tenen l'obligació d'acceptar totes les sol·licituds d'inscripció per fer
proves lliures que rebin i de realitzar les proves dels mòduls que s'imparteixen de
forma presencial en el centre

Proves lliures
Cicles i mòduls dels quals no es fan proves lliures en aquesta convocatòria

Proves lliures
Requisits per a la inscripció
Per a participar a les proves per a obtenir el títol de tècnic de formació
professional del sistema educatiu, són els següents:
Tenir divuit anys o complir-los dins l'any natural en què es realitzen les proves.
Estar en possessió dels requisits acadèmics o les acreditacions que permeten
l'accés a la formació professional de grau mitjà del sistema educatiu en el
moment de realitzar la primera prova.
Per a participar a les proves per obtenir el títol de tècnic superior de formació
professional del sistema educatiu són els següents:
Tenir vint anys o complir-los dins l'any natural en què es realitzen les proves o
dinou per qui estigui en possessió del títol de Tècnic.
Estar en possessió dels requisits acadèmics o les acreditacions que permeten
l'accés a la formació professional de grau superior del sistema educatiu, en el
moment de realitzar la primera prova

Matrícules d’honor
Als alumnes amb un 9 o més en la nota final del cicle formatiu se’ls podrà
concedir la menció de matrícula d’honor.
Es podrà concedir una matrícula per cada 20 alumnes del grup o fracció,
sempre que compleixin els requisits.
Aquesta menció, en el cas dels alumnes de cicles formatius de grau
superior, porta associada la gratuïtat de la matrícula el primer any als
estudis de grau de l’UIB.
També es pot concedir la matrícula d’honor als estudiants d’altres nivells de
formació professional en reconeixement al seu esforç.
La proposta d’atorgament l’han de realitzar els equips educatius de segon
curs en el més de juny, encara que els alumnes hagin acabat en un altre
mes del curs.

Matrícules d’honor

