INSCRIPCIÓ PER FER LA PROVA D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU
SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
Llinatges:

Nom:

Adreça:

Mòbil:

Localitat:

CP:

Telèfon:

DNI:

Adreça electrònica:

Data de naixement:

EXPÒS:
Que complesc els requisits per concórrer a la prova d’accés a cicles formatius de grau superior i que a
l’annex 1 adjunt especific la documentació justificativa de que:

 Tenc 19 anys o els complesc dins l’any natural 2017.
SOL·LICIT: (marcau una única opció)

 La inscripció per fer la prova d’accés als cicles de l’opció següent:
Humanitats i ciències socials



Ciències de la salut i mediambientals



Ciències i tecnologia



 La inscripció per fer la prova d’accés al cicle ______________________________________________
perquè acredit l’experiència laboral suficient relacionada amb aquest cicle de grau superior.

 La inscripció per fer la prova d’accés al cicle ______________________________________________
perquè acredit tenir un certificat de professionalitat de nivell 2 o superior relacionat amb el cicle.

 La inscripció per fer la prova d’accés al cicle ______________________________________________
perquè acredit tenir un certificat d’acreditació d’una o més unitats de competència del cicle de
grau superior.

SOL·LICIT:
Que els enunciats de la prova estiguin en:
 català.
 castellà.
Examinar-me a la part específica de la prova de les dues matèries següents:

 Altres sol·licituds que s’especifiquen en l’annex 2, adjunt.
 Les exempcions que s’especifiquen en els annexos 3 i 3b, adjunts.
 Que el certificat d’aptitud estigui redactat en castellà.
___________________, _____ de __________ de 2017
(Signatura de la persona sol·licitant)

SR. DIRECTOR / SRA. DIRECTORA DE L’IES _________________________________________________
(denominació del centre on es presenta la sol·licitud)

NOM I LLINATGES
_______________________________________________________________________
INFORMACIÓ ADDICIONAL DE LA INSCRIPCIÓ:

 Procedència:
Comunitat autònoma: ___________________ País: _______________________

 Formació prèvia:
 Graduat escolar
 Graduat en ESO
 FP 1
 Nivell d’ESO superat: _____________
 Altres: ______________________________
 He participat en un curs per preparar aquesta prova d’accés en un centre públic o privat.
 Centre en el qual he fet la preparació de la prova: ___________________________________

___________________, _____ de _________ de 2017
(Signatura de la persona sol·licitant)

ANNEX 1
Documentació que s’adjunta per justificar que es tenen els requisits
NOM I LLINATGES
_______________________________________________________________________
TOTS ELS ASPIRANTS:
 Document oficial d’identificació (obligatori per a tothom): DNI, NIE, passaport.
 Declaració responsable de no tenir cap altre requisit d’accés als cicles formatius de grau
superior (obligatori per a tothom).
INGRÉS O EXEMPCIÓ DE TAXES:
 Document d’ingrés model 046, per justificar el pagament de la taxa.
 Informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació, emès pel Servei
d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per justificar l’exempció de pagament de la taxa.
 Certificat que acredita un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, expedit per un
organisme oficial competent en matèria d’afers socials, per justificar l’exempció de
pagament de la taxa.
 Títol o certificat de ser membre de família nombrosa, d’acord amb el que preveu la Llei
40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, per justificar
l’exempció de pagament de la taxa.
 Certificat d’ingressos de renda mínima d’inserció laboral, per justificar l’exempció de
pagament de la taxa.
 Resolució judicial que determini estar subjecte a mesures privatives de llibertat o ser jove
tutelat o extutelat en vies d’emancipació, per justificar l’exempció de pagament de la taxa.
 Resolució administrativa que determini ser víctima, cònjuge o fill de la víctima d’actes
terroristes, per justificar l’exempció de pagament de la taxa. En cas de ser cònjuge o algun
dels fills, també s’ha de presentar el llibre de família.
 Certificat que acredita haver estat víctima de violència de gènere o ser algun dels fills
dependents de la víctima, per justificar l’exempció de pagament de la taxa. En cas de ser
algun dels fills, també s’ha de presentar el llibre de família.

___________________ , _____ de __________ de 2017
(Signatura de la persona sol·licitant)

ANNEX 2
Altres sol·licituds
NOM I LLINATGES _______________________________________________________________________
SI N’ÉS EL CAS, DEMAN:

 L’adaptació de les condicions de realització de la prova, per a la qual cosa aport:





Certificat oficial que acredita el tipus i grau de discapacitat.
Dictamen d’escolarització amb el vistiplau del Departament d’Inspecció Educativa.
Informe emès pel Departament d’Orientació 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.

EN EL CAS DE NO REUNIR CAP ALTRE REQUISIT QUE PERMETI ACCEDIR
DIRECTAMENT ALS CICLES I TENIR ALGUNA DE LES PARTS DE LA PROVA SUPERADA,
DEMAN:
 Mantenir la qualificació d’una de les parts de la prova superada en una convocatòria anterior, per
a la qual cosa aport el certificat en què consta la qualificació de la part aprovada; per tant, trii no
examinar-me a la present convocatòria:

 de la part comuna i fer-ne constar la qualificació: ______.
 de la part específica i fer-ne constar la qualificació: ______.
 No mantenir la qualificació superada de cap de les parts de la prova ; per tant, trii examinar-me de
la totalitat de la prova a la present convocatòria.
EN EL CAS DE TENIR UNA PROVA SUPERADA, DEMAN:

 Repetir la prova i mantenir la qualificació d’una de les parts de la prova superada en una
convocatòria anterior, per a la qual cosa aport el certificat d’haver aprovat la totalitat de la prova;
per tant, trii no examinar-me a la present convocatòria:

 de la part comuna i fer-ne constar la qualificació: ______.
 de la part específica i fer-ne constar la qualificació: ______.
 Repetir la prova i no mantenir la qualificació superada de cap de les parts de la prova; per tant, vull
examinar-me de la totalitat de la prova a la present convocatòria.
___________________, ______ de _________ de 2017
(Signatura de la persona sol·licitant)

ANNEX 3
Sol·licitud d’exempcions
NOM I LLINATGES ____________________________________________________________________
SOL·LICIT LES EXEMPCIONS SEGÜENTS:

 Exempció de la part comuna de la prova, per a la qual cosa aport:
 Certificat d’haver superat una prova d’accés a cicles formatius de grau superior diferents





d’aquell que vull cursar.
Certificat d’haver superat la part comuna d’una prova d’accés de caràcter general als
ensenyaments esportius de règim especial de grau superior o a les formacions esportives de
nivell III.
Certificat d’haver superat la part general d’una prova d’accés al grau superior dels
ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.
Certificat d’haver superat la prova general d’accés als ensenyaments artístics superiors de grau
de disseny, grau d’art dramàtic i grau de música.
Certificat d’haver superat una prova d’accés als mòduls professionals experimentals de nivell 3
(MP3) dels ensenyaments educatius previs a la LOGSE.

 Exempció de la part específica de la prova, per a la qual cosa aport:
 Certificat del centre on estic cursant el cicle de grau mitjà en què consta que només em falta el








mòdul d’FCT per acabar el cicle de la família: __________________________________________
Aquest certificat l’aportaré el primer dia de la prova.
Títol de tècnic auxiliar de formació professional d’FP 1 de la mateixa família professional que el
cicle al qual vull accedir: ___________________________________________________
Certificat d’haver superat un mòdul associat a una unitat de competència, el qual forma part
del cicle de grau superior al qual vull accedir.
Certificat de professionalitat de nivell 2 o superior relacionat amb el cicle de grau superior al
qual vull accedir: ___________________________________________________
Certificat d’acreditació d’una o més unitats de competència del cicle de grau superior al qual
vull accedir: ______________________________________________________________
Resolució d’exempció de fer la part específica per tenir experiència laboral al mateix cicle al
qual vull accedir.
Justificació de formar part de les llistes d’esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment.
Certificat emès per la Fundació per a l’Esport Balear on es fa constar que form part d’un
programa de tecnificació esportiva del CTEIB, i certificat emès per la Federació de les Illes
Balears o Espanyola en què es fa constar que em trob en possessió d’una llicència esportiva
homologada o emesa per una federació esportiva espanyola.

___________________, _____ de __________ de 2017
(Signatura de la persona sol·licitant)

ANNEX 3b
Sol·licitud d’altres exempcions
NOM I LLINATGES _______________________________________________________________________
SOL·LICIT LES EXEMPCIONS SEGÜENTS:

 Exempció de l’avaluació de llengua catalana, per a la qual cosa aport:
 Resolució individualitzada emesa per l’Institut d’Estudis Baleàrics.
 El dia de l’examen de llengua catalana aportaré la Resolució individualitzada emesa per

l’Institut d’Estudis Baleàrics.
 Certificat de nivell B2 de català, o equivalent, o un nivell superior de coneixements de llengua
catalana.
 El dia de l’examen de llengua catalana aportaré el certificat de nivell B2 de català, o equivalent,
o un nivell superior de coneixements de llengua catalana.

 Exempció de l’avaluació de llengua estrangera (anglès, alemany o francès), per a la qual cosa
aport:

 Certificat que acrediti coneixements de la llengua anglesa de nivell A2 o superior del Marc
europeu comú de referència que apareixen llistats en la convocatòria.

 Certificat que acrediti coneixements de la llengua alemanya de nivell A2 o superior del Marc
europeu comú de referència que apareixen llistats en la convocatòria.
 Certificat que acrediti coneixements de la llengua francesa de nivell A2 o superior del Marc
europeu comú de referència que apareixen llistats en la convocatòria.

 Exempció de l’avaluació d’alguna de les matèries que formen part de la prova, per la qual cosa
aport:

 Matèria d’economia
 Certificat d’haver superat aquesta assignatura corresponent a primer de batxillerat.
 Matèria d’educació física
 Certificat d’haver superat aquesta assignatura corresponent a primer de batxillerat.
 Matèria de tecnologies de la informació i la comunicació (LOE)
 Certificat d’haver superat aquesta assignatura corresponent a primer de batxillerat.
 Matèria:________________________
 Certificat d’haver superat l’assignatura corresponent a segon de batxillerat.
 Certificat d’haver superat la matèria corresponent en la prova lliure de batxillerat.
 Matèria:________________________
 Certificat d’haver superat l’assignatura corresponent a segon de batxillerat.
 Certificat d’haver superat la matèria corresponent en la prova lliure de batxillerat.
 Matèria:________________________
 Certificat d’haver superat l’assignatura corresponent a segon de batxillerat.
 Certificat d’haver superat la matèria corresponent en la prova lliure de batxillerat.
___________________, _____ de _________ de 2017
(Signatura de la persona sol·licitant)

DECLARACIÓ RESPONSABLE
Proves d’accés a cicles formatius de grau superior de Formació Professional

(Nom i llinatges)________________________________________________________________ ,
amb el document d’identificació núm. _______________________, inscrit/inscrita a la prova
d’accés a cicles formatius de grau superior,

DECLAR QUE


No reunesc cap dels requisits que permeten l’accés directe al cicle de grau superior o als
cicles de grau superior de la família professional o als cicles de grau superior de l'opció
de _________________________________________________________________________
(nom del cicle o de la família professional o de l’opció de cicles),
o vull presentar-me amb la finalitat de millorar-ne la qualificació perquè ja he superat
amb anterioritat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o tinc l’exempció de
fer totes les parts de la prova.



En cas de reunir-los en el moment de fer la prova, no hi concorreré.



En cas de reunir-los en el moment de formalitzar la matrícula al cicle, no sol·licitaré una
de les places reservades per a l’accés mitjançant prova, sinó que sol·licitaré una de les
places que corresponen al torn d’accés amb els requisits que tengui.

_______________________________, _______ de ____________ de 2017

Signatura
SR. PRESIDENT/ SRA. PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ AVALUADORA DEL CENTRE

____________________________________________________________________________
(nom del centre)

