FPB

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA
Sol·licitud d’admissió als centres docents sostinguts amb fons públics
per a l’accés als cicles formatius de formació professional

CURS 2019-2020

MOLT IMPORTANT: Llegiu les instruccions abans d’emplenar aquest imprès.
Nom:

Llinatges:

Sexe: Home

Dona

DNI/NIE/Targ. res.:

Tel. 1:

Tel. 2:

Correu electrònic:

Adreça, núm. i pis (*):
CP (*):

Municipi i localitat (*):
País de naixement:

Nacionalitat:

Esportista d’alt nivell o d’alt rendiment

Persona amb discapacitat

Data de naixement:

Aquesta sol·licitud NO pot ser consultada via Internet

Nom i llinatges del pare/mare/tutor legal 1:
Nacionalitat:

DNI/NIE/Targ. res.:
Tel. 1:

Tel. 2:

Nom i llinatges del pare/mare/tutor legal 2:
Nacionalitat:

DNI/NIE/Targ. res.:
Tel. 1:

Tel. 2:

1. Exemplar per al centre educatiu

(*) S’han d’emplenar les dades del pare/mare/tutor legal 1 i 2. Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de la Llei orgànica 3/2018,
de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Centre i cicle formatiu FPB que se sol·licita en primera opció
Ordre
1

Codi del centre

Centre educatiu de 1a opció

Denominació del cicle formatiu

Codi

Horari
(**)

Codi

Horari (**)

0 7

En el supòsit de no ser admès al cicle sol·licitat en primera opció, sol·licit l’admissió als cicles formatius d’FPB següents:
Ordre

Codi del centre

2

0 7

3

0 7

4

0 7

Altres centres educatius

Denominació del cicle formatiu

(**) Horari: matí (M), horabaixa (H). En el cas que el cicle s’imparteixi en un mateix centre en horaris diferents, s’ha d’especificar l’horari en què
es vol assistir. En cas contrari, el centre el pot adjudicar d’ofici sense dret a reclamació.

FP
BÀSICA

Tenc 17 anys
Tenc 16 anys
Tenc 15 anys

He cursat el primer cicle
d’ESO ( fins 3r ESO)

Aport document sobre
la proposta d’incorporació
d’alumnes als cicles d’FPB

He cursat 2n d’ESO

Autoritz a la Conselleria
fer la consulta del certificat
acadèmic de les matèries
avaluades en els estudis d’ESO

Documentació obligatòria acreditativa que s’ha de presentar per al barem (marcau amb una X):
Original i còpia del document oficial d’identificació (DNI/NIE/targeta de resident)
Documentació justificativa de les condicions per sol·licitar una plaça per a l’admissió als CF d’FPB (vegeu les instruccions)
Altres documents que cal aportar (vegeu les instruccions):
Persona amb discapacitat
Esportista d’alt nivell o d’alt rendiment

Signatura de la persona sol·licitant o, si és menor
d’edat, del pare/mare/tutor legal 1

Signatura del pare/mare/tutor legal 2 si la
persona sol·licitant és menor d’edat

Data de presentació

Segell del centre receptor

DIRECCIÓ DEL CENTRE EDUCATIU (1a opció)______________________________________________________________________________________

FPB

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA
Sol·licitud d’admissió als centres docents sostinguts amb fons públics
per a l’accés als cicles formatius de formació professional

CURS 2019-2020

MOLT IMPORTANT: Llegiu les instruccions abans d’emplenar aquest imprès.
Nom:

Llinatges:

Sexe: Home

Dona

DNI/NIE/Targ. res.:

Tel. 1:

Tel. 2:

Correu electrònic:

Adreça, núm. i pis (*):
CP (*):

Municipi i localitat (*):
País de naixement:

Nacionalitat:

Esportista d’alt nivell o d’alt rendiment

Persona amb discapacitat

Data de naixement:

Aquesta sol·licitud NO pot ser consultada via Internet

Nom i llinatges del pare/mare/tutor legal 1:
Nacionalitat:

DNI/NIE/Targ. res.:
Tel. 1:

Tel. 2:

Nom i llinatges del pare/mare/tutor legal 2:
Nacionalitat:

DNI/NIE/Targ. res.:
Tel. 1:

Tel. 2:

2. Exemplar per al sol·licitant

(*) S’han d’emplenar les dades del pare/mare/tutor legal 1 i 2. Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de la Llei orgànica 3/2018,
de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Centre i cicle formatiu FPB que se sol·licita en primera opció
Ordre
1

Codi del centre

Centre educatiu de 1a opció

Denominació del cicle formatiu

Codi

Horari (**)

Codi

Horari (**)

0 7

En el supòsit de no ser admès al cicle sol·licitat en primera opció, sol·licit l’admissió als cicles formatius d’FPB següents:
Ordre

Codi del centre

2

0 7

3

0 7

4

0 7

Altres centres educatius

Denominació del cicle formatiu

(**) Horari: matí (M), horabaixa (H). En el cas que el cicle s’imparteixi en un mateix centre en horaris diferents, s’ha d’especificar l’horari en què
es vol assistir. En cas contrari, el centre el pot adjudicar d’ofici sense dret a reclamació.

FP
BÀSICA

Tenc 17 anys
Tenc 16 anys
Tenc 15 anys

He cursat el primer cicle
d’ESO ( fins 3r ESO)

Aport document sobre
la proposta d’incorporació
d’alumnes als cicles d’FPB

He cursat 2n d’ESO

Autoritz a la Conselleria
fer la consulta del certificat
acadèmic de les matèries
avaluades en els estudis d’ESO

Documentació obligatòria acreditativa que s’ha de presentar per al barem (marcau amb una X):
Original i còpia del document oficial d’identificació (DNI/NIE/targeta de resident)
Documentació justificativa de les condicions per sol·licitar una plaça per a l’admissió als CF d’FPB (vegeu les instruccions)
Altres documents que cal aportar (vegeu les instruccions):
Persona amb discapacitat
Esportista d’alt nivell o d’alt rendiment

Signatura de la persona sol·licitant o, si és menor
d’edat, del pare/mare/tutor legal 1

Signatura del pare/mare/tutor legal 2 si la
persona sol·licitant és menor d’edat

Data de presentació

Segell del centre receptor

DIRECCIÓ DEL CENTRE EDUCATIU (1a opció)_____________________________________________________________________________________

ADMISSIÓ ALS CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA
INSTRUCCIONS I DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER EMPLENAR LA SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ
 La sol·licitud s’ha d’emplenar amb majúscules i s’hi ha d’adjuntar tota la documentació que acredita

l’accés al cicle formatiu corresponent. Totes les còpies s’han de presentar amb l’original perquè el
centre pugui acarar-les.

 Les persones sol·licitants dels cicles formatius de formació professional bàsica han d’emplenar les

dades del pare, de la mare o del tutor legal 1 i 2 i s’han d’acompanyar amb el document oficial
d’identificació.

 S’ha de presentar la documentació que acredita que la persona sol·licitant té la nacionalitat

espanyola, el certificat de registre de ciutadania comunitària, la targeta 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 es determina en la normativa espanyola d’estrangeria i immigració.

 La persona interessada, abans d’emplenar la sol·licitud, s’ha d’informar dels horaris i dels centres on

s’imparteixen els cicles formatius en els quals sol·licita l’admissió. A la sol·licitud també es poden
indicar, per ordre de preferència, tres cicles formatius més que es vulguin cursar. És obligatori indicar
l’horari en què es vol cursar; en cas contrari, el centre pot adjudicar d’ofici l’horari que estimi més
convenient, sense dret a reclamació.

 Les caselles ombrejades les ha d’emplenar el centre en el qual es tramita la sol·licitud.
 Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %, sempre que estiguin en condicions

d’obtenir la qualificació professional per a la qual prepara el cicle formatiu (o com a mínim, superar
algun mòdul associat a una unitat de competència del cicle formatiu i que compleixin els requisits
que donen accés al cicle per la via corresponent), han d’aportar el dictamen d’escolarització emès
pels equips d’orientació educativa i psicopedagògica o pel departament d’orientació del centre del
qual es prové i/o el certificat oficial que acredita el tipus i grau de discapacitat que es té, emès per un
organisme oficial competent en matèria de serveis socials.

 Els esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment que vulguin accedir a la plaça que tenen reservada en els

cicles formatius han d’aportar la documentació que acrediti aquesta condició.

DOCUMENTS QUE ACREDITEN TENIR LES CONDICIONS PER ACCEDIR A FORMACIÓ PROFESSIONAL
BÀSICA
— Document sobre la proposta d’incorporació d’alumnes als cicles de formació professional bàsica,
només a l’efecte d’admissió a formació professional bàsica.
— Certificat acadèmic amb la nota mitjana de les matèries avaluades en els estudis d’ESO.
ATENCIÓ:
Les persones que han cursat els ensenyaments d’educació secundària obligatòria en els centres
educatius sostinguts amb fons públics a les Illes Balears amb posterioritat al curs 2000-2001, no
han 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 justifiquen els requisits d’accés a FPB.
Observacions:
Les persones admeses que figuren en les llistes definitives s’han de matricular dins del període que es
determini. Si no es matriculen en aquest termini, QUEDEN FORA DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ ALS CICLES
FORMATIUS.

