PROCÉS D’ADMISSIÓ ALS CICLES
FORMATIUS DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL
PRESENCIAL
CURS 2022-2023

Resolució del director general de Formació Professional i
Ensenyaments Artístics Superiors de 20 d’abril de 2022 per la qual es
dicten les instruccions relatives al procediment d’admissió i matrícula
als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu
que s’imparteixen en règim d’ensenyament presencial per al curs
escolar 2022-2023
(BOIB núm. 56, de 28 d'abril de 2022)

ADMISSIÓ A GRAU BÀSIC (GB)
1.Tenir 15 anys, o complir-los abans del 31 de desembre de l’any de l’inici
del cicle, i no superar els 17 anys d’edat en el moment d’accés o durant
l’any natural de l’inici del cicle.
2.Haver cursat el tercer curs d’educació secundària obligatòria o,
excepcionalment, haver cursat el segon curs.
3.Comptar amb el document de la proposta d’incorporació d’alumnes a
un cicle formatiu de grau bàsic (GB). Aquest document, que ha de
derivar del consell orientador establert en l’article 28.9 de la LOMLOE,
només té efectes per al procediment d’admissió i no el pot suplir.
4.Tenir un certificat acadèmic en què constin les matèries avaluades dels
estudis d’educació secundària obligatòria.

ADMISSIÓ A GRAU MITJÀ (GM)
3 VIES D’ACCÉS
1.- Accés via ESO (60%)
2.- Accés via FPB

(20%)

3.- Accés per altres vies (20%)
Requisits d’admissió: punt 5 de les instruccions
Víes d’accés: punt 24
Criteris d’adjudicació: annex 3

ADMISSIÓ A GRAU SUPERIOR (GS)
3 VIES D’ACCÉS
1.- Accés via BATXILLER (60%)

2.- Accés via GM (30%
3.- Accés per altres vies (10%)
Requisits d’admissió: punt 5 de les instruccions
Víes d’accés: punt 24
Criteris d’adjudicació: annex 3

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (ANNEX 3)
Criteris per adjudicar les places dels cicles de grau bàsic (GB)
Si el nombre de sol·licituds d’alumnes és superior al nombre de places reservades, s’han d’ordenar
totes les sol·licituds d’acord amb els grups que figuren a continuació:
Primer grup: alumnes de 17 anys, o que els compleixen abans del 31 de desembre de l’any
de la sol·licitud d’admissió als cicles de GB.
Segon grup: alumnes de 16 anys, o que els compleixen abans del 31 de desembre de l’any
de la sol·licitud d’admissió als cicles de GB.
Tercer grup: alumnes de 15 anys, o que els compleixen abans del 31 de desembre de l’any
de la sol·licitud d’admissió als cicles de GB.

S’han d’admetre, successivament, els alumnes dels grups primer,
segon i tercer, d’acord amb els criteris següents:
1.- Haver cursat el 3r curs d’educació secundària obligatòria, amb preferència davant els

alumnes que han cursat el segon curs d’educació secundària obligatòria.

2.- El cicle formatiu sol·licitat coincideix amb el que consta en el document de la
proposta d’incorporació d’alumnes als cicles de GB.

3.- La qualificació mitjana de les matèries avaluades en els estudis d’educació
secundària obligatòria.
4.- Sorteig per determinar l’ordre de prelació dels sol·licitant.
RESERVA 5%
- Persones amb discapacitat

- Esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment
- 50% Alumnes del mateix centre

Criteris per adjudicar les places dels cicles de grau mitjà (GM)
VIA ESO
1.- La mitjana aritmètica de les qualificacions numèriques obtingudes a totes les
matèries de tots els cursos de l’ensenyament secundari obligatori, per ordre de
major a menor puntuació.

2.- Haver sol·licitat plaça en primera opció en processos d’admissió anteriors, sense
haver-la obtinguda, per al cicle al qual es vol accedir ara, igualment, en primera
opció.
3.- Sorteig per determinar l’ordre de prelació dels sol·licitants.

Una vegada aplicats els criteris anteriors, si encara resten places vacants, s’han d’adjudicar
a la resta de persones que compleixen els requisits d’accés per aquesta via
- Títol de batxiller o equivalent.
- Títol de tècnic (cicles formatius de grau mitjà), del títol de tècnic superior o un altre
d’equivalent a efectes acadèmics.
- Titulació universitària o una altra d’equivalent.

S’han d’admetre, successivament, els alumnes dels grups primer, segon i tercer d’acord amb la
qualificació mitjana de l’expedient acadèmic de l’alumne, per ordre de major a menor
puntuació

Criteris per adjudicar les places dels cicles de grau mitjà (GM)
VIA FPB
1.- Punt 7 de l’annex del títol corresponent.
2.- Mitjana títol d’FPB
3.- Sorteig lletres

Criteris per adjudicar les places dels cicles de grau mitjà (GM)
PER ALTRES VIES
-

Persones que han superat els mòduls obligatoris PQPI (Perfil professional coincident i qualificació
mitjana)
El curs de formació específic per a l’accés a cicles formatius de grau mitjà
La prova d’accés a un cicle formatiu de formació professional
La prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys

-

Experiència laboral relacionada amb el cicle formatiu que es vol cursar (major a menor antiguitat)
Experiència laboral en qualsevol sector productiu (major a menor antiguitat)

- Sorteig per determinar l’ordre de prelació dels sol·licitants

Criteris per adjudicar les places dels cicles de grau superior (GS)
VIA BATXILLER
1.- Títol batxiller o equivalent
Criteris de prioritat:

- 1r: Modalitat de batxillerat

- 2n: Qualificació mitjana

- 3r: Matèries de batxillerat
- 4t: BUP, COU, batxillerat experimental, PREU
- 5è: Sol·licitud al mateix cicle en processos anteriors, sense plaça

2.- Títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent a efectes acadèmics

3.- Titulació universitària o equivalent
- Qualificació expedient acadèmic
- Sorteig lletres

Criteris per adjudicar les places dels cicles de grau superior (GS)
VIA GM
1.- Mateixa família professional del cicle formatiu de GM cursat
2.- Família professional figura dins una de les opcions de la taula
establerta
3.- Ni mateixa família professional ni figura dins una de les famílies
professionals de les opcions de la taula

Criteris per adjudicar les places dels cicles de grau superior (GS)
PER ALTRES VIES
- La prova d’accés a un cicle formatiu de formació professional.
- El curs de formació específic per a l’accés a cicles formatius de grau superior.
- La prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
(Per ordre de major a menor qualificació)
-

Experiència laboral relacionada amb el cicle formatiu que es vol cursar (major a menor antiguitat)
Experiència laboral en qualsevol sector productiu (major a menor antiguitat)

- Sorteig per determinar l’ordre de prelació dels sol·licitants

PROCÉS D’ADMISSIÓ
Tramitació de les sol·licituds d’admissió: tràmit telemàtic, preferentment

Grup 2: no ha participat en la primera fase del procés del mes de juny.
- Els qui dins el termini de la primera fase del mes de juny estaven
pendents de l’obtenció dels requisits d’accés o l’homologació o
convalidació dels seus ensenyaments.
- Els qui hagin formalitzat l’admissió i matrícula en el període del mes de
juny, però volen millorar la seva opció adjudicada i optar a una altra.
- Els qui, tot i complir els requisits, no hagin participat en la primera fase.
- Els qui hagin participat en la primera fase del mes de juny, hagin
obtingut una plaça en un cicle i no hagin formalitzat la matrícula.

Procediment telemàtic per a l’admissió
Els interessats que estiguin en disposició de sol·licitar una plaça als cicles formatius (tenen els requisits
d’accés) han de formalitzar l’admissió preferentment mitjançant el tràmit telemàtic, al qual es pot
accedir des de la pàgina web de Formació Professional de la Direcció General de Formació
Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (http://fp.caib.es).
Aquesta sol·licitud telemàtica d’admissió es pot realitzar mitjançant un dels sistemes següents:
1.- Sistema autenticat: el sistema d’identitat electrònica per a les administracions Cl@ve o amb
el codi d’usuari del GESTIB o l’usuari CAIB.

2.- Sistema sense autenticar: la combinació del DNI o el NIE amb el número de mòbil de
contacte de l’usuari.

