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FP
INTENSIVA

Formació professional intensiva
Sol·licitud d’admissió per a l’accés als cicles formatius de formació

professional intensiva
CURS 2022-2023

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

Nom: Llinatges: DNI / Pas. / Targ. res.:
Tel. 1: Tel. 2: Correu electrònic:
Adreça, núm. i pis (*): Municipi i localitat (*):
CP (*): País de naixement: Nacionalitat: Data de naixement:
Nom i llinatges del pare / mare / tutor legal: DNI / Pas. / Targ. res.:
Nacionalitat: Tel. 1: Tel. 2:

(*) Si la persona sol·licitant és menor de 18 anys, s’ha d’emplenar amb les dades del pare / mare / tutor legal. 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 que se sol·licita com a única opció
Centre educatiu Denominació del cicle formatiu Codi

Sol·licit l’admissió amb una proposta d’idoneïtat d’una empresa.

Renunciï a participar en el procés d’admissió d’FP presencial si obtenc la reserva d’una plaça en el procés d’admissió d’FP intensiva.

(Marcau amb una X la via d’accés al cicle formatiu designat)

Grau mitjà Grau superior

Accés via ESO Accés via FPB Accés per altres vies Accés via batxiller Accés via títol de grau mitjà
Accés per altres 
vies

Documentació acreditativa que s’ha d’adjuntar per al barem (marcau amb una X):

 Original i còpia del document oficial d’identificació. 

 Documentació justificativa de les condicions per sol·licitar una plaça per a l’admissió al cicle formatiu (vegeu les instruccions).

 Documentació que acrediti que la persona interessada té la nacionalitat espanyola.

 Documentació que justifica l’empadronament en algun dels municipis de les Illes Balears, amb un antiguitat mínima de dos anys 
    (certificat d’empadronament històric).
 Documentació que acredita els cursos de formació.

 Documentació que acredita l’experiència laboral.

 Certificat de nivell de coneixements d’anglès reconeguts.

 Declaració responsable de no reunir cap dels requisit que donen accés directe al cicle (només ACCÉS PER ALTRES VIES).
 Declaració responsable de no tenir una qualificació professional reconeguda requerida per al lloc de feina o ocupació objecte del contracte.

Altres documents que cal aportar: (vegeu les instruccions)

 Proposta d’idoneïtat d’empresa, en el cas d’admissió per aquesta opció.

 Original o una còpia compulsada del certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat a la qual estigui afiliada en
què consti l’empresa, en el cas de presentar la proposta d’idoneïtat d’empresa.

 Persona amb discapacitat.

 Esportista d’alt nivell o d’alt rendiment.

Signatura del sol·licitant o, si és menor d’edat, del pare / mare / tutor 
legal Data de presentació Segell del centre receptor

Els sotasignats manifesten la seva conformitat a la participació en FP dual del sistema educatiu, en règim intensiu, que s’ha d’impartir durant el curs escolar actual. 

 DIRECCIÓ DEL CENTRE EDUCATIU ___________________________________________________________________________________



NOTA DE SEGURETAT: Es comprovarà si la informació que es declari en aquest tràmit és verídica. Si es declara informació falsa 
se sancionarà de la forma pertinent per falsedat documental d’acord amb el Decret llei 7/2020, de 8 de maig, pel qual 
s’estableixen mesures urgents en l’àmbit de l’educació per fer front als efectes de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-
19, i la resta de normativa d’aplicació. Es registra l’adreça de xarxa de l’ordinador que fa el tràmit. 

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), així com per allò establert en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest 
formulari. 

FINALITAT DEL TRACTAMENT I BASE JURÍDICA: gestió de les comunicacions i autoritzacions necessàries per al correcte 
desenvolupament de la funció educativa dels centres docents, d’acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació 
(LOE).
 
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació i Formació
Professional. 

DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS: no se cediran les dades personals a tercers, tret que hi hagi obligació legal o 
d’interès legítim d’acord amb el RGPD. 

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS: les dades dels usuaris es conservaran de forma indefinida mentre la 
persona física afectada no en sol·liciti la supressió. 

EXERCICI DE DRETS I RECLAMACIONS: la persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets 
d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d’oposició i de no inclusió en tractaments 
automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si és el cas, en els termes que estableix el RGPD) davant el responsable del
tractament esmentat abans, mitjançant el procediment «Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció de dades 
personals», previst en la seu electrònica de la CAIB (seu electrònica). Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet 
que no hi hagi resposta en el termini d’un mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades (AEPD). 

DELEGACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES: la Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de la CAIB té la seu a la 
Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat (Passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma). 
Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es

mailto:protecciodades@dpd.caib.es
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mailto:protecciodades@dpd.caib.es


Oferta formativa d’FP intensiva a les Illes Balears

Illa Localitat Centre educatiu Cicle formatiu Codi

Eivissa Eivissa IES Isidor Macabich Cuina i Gastronomia HOT21

Mallorca Alcúdia IES Alcúdia Gestió Administrativa ADG21

Mallorca Alcúdia IES Alcúdia Cuina i Gastronomia HOT21

Mallorca Calvià IES Calvià Cuina i Gastronomia HOT21

Mallorca Calvià IES Calvià Serveis en Restauració HOT22

Mallorca Felanitx IES Felanitx Vitivinicultura INA31

Mallorca Inca IES Berenguer d’Anoia
Gestió de Vendes i Espais 
Comerciales

COM33

Mallorca Manacor IES Manacor
Sistemes Electrotècnics i 
Automatitzats

ELE31

Mallorca Palma
CIFP Francesc de Borja 
Moll

Administració de Sistemes 
Informàtics en Xarxa

IFC31

Mallorca Palma
CIFP Francesc de Borja 
Moll

Desenvolupament 
d’Aplicacions Web

IFC33

Mallorca Palma IES Politècnic
Instal·lacions Elèctriques i 
Automàtiques

ELE21

Mallorca Palma IES Ses Estacions Gestió Administrativa ADG21

Mallorca Palma IES Ses Estacions Administració i Finances ADG32

Mallorca Palma IES Son Pacs
Electromecànica de Vehicles 
Automòbils

TMV22

Mallorca Palma
CC Centre Internacional
d’Educació (CIDE)

Administració i Finances ADG32

Mallorca Palma
CC Centro Internacional
de Educación (CIDE)

Desenvolupament 
d’Aplicacions Multiplataforma

IFC32

Mallorca Palma CC Sant Josep Obrer I Gestió Administrativa ADG21

Mallorca Palma CC Sant Josep Obrer I Assistència a la Direcció ADG31

Mallorca Palma CC Sant Josep Obrer I Administració i Finances ADG32

Mallorca Palma CIFP Juníper Serra Cuina i Gastronomia HOT21

Mallorca Palma CIFP Juníper Serra
Mantenimient d’Embarcacions 
d’Esbarjo

TMV26

Menorca Ciutadella IES M. Àngels Cardona Cuina i Gastronomia HOT21

L’admissió als ensenyaments de formació professional té diferents vies d’accés: 
Accés als cicles formatius de grau mitjà:

- Accés via ESO
- Accés via FPB
- Accés per altres vies

Accés als cicles formatius de grau superior:

- Accés via batxiller
- Accés via títol de grau mitjà
- Accés per altres vies



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

 En el cas que la persona sol·licitant sigui menor d’edat, s’han d’acreditar les dades d’ambdós pares o tutors legals i 
adjuntar-ne els documents oficials d’identificació. En cas de constar només la signatura d’un dels tutors legals del 
menor, també s’ha d’aportar una declaració responsable.

 S’ha de presentar la documentació que acredita que la persona sol·licitant té la nacionalitat espanyola, el certificat de 
registre de ciutadania comunitària o 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.

 S’ha de presentar la documentació que justifica l’empadronament en algun dels municipis de les Illes Balears, amb una 
antiguitat mínima de 2 anys (certificat d’empadronament històric).

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

 Destinataris de la formació professional intensiva:

a) Tenir setze anys, o complir-los fins al 31 de desembre de l’any de l’inici del cicle de formació professional 
intensiva. 

b) No tenir una qualificació professional reconeguda per les titulacions o certificats requerits per concertar un 
contracte formatiu per a l'obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d'estudis. 
Això no obstant, es poden subscriure contractes vinculats a estudis de formació professional amb persones 
que tinguin una altra titulació sempre que no hagin tingut un altre contracte de formació previ en una 
formació del mateix nivell formatiu i del mateix sector productiu.

c) Treballador desocupat inscrit com a demandant en una oficina d’ocupació en el moment de formalitzar el 
contracte de formació en alternança.

 Declaració responsable que indiqui que, en el moment de sol·licitar la plaça, no disposa de la qualificació professional 
reconeguda per les titulacions o certificats requerits per concertar un contracte formatiu per a l'obtenció de la pràctica 
professional adequada al nivell d'estudis.

Observacions:

Les persones que marquin amb una X la casella «Renunciï a participar en el procés d’admissió d’FP presencial si obtenc 
la reserva d’una plaça en el procés d’admissió d’FP intensiva» donen prioritat a la seva matrícula a l’FP intensiva i, per 
tant, en cas d’estar admesos a l’FP intensiva sol·licitada apareixeran només en aquesta llista amb reserva de plaça.

Les persones admeses que figuren en les llistes definitives per a cadascuna de les vies d’accés 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.



DOCUMENTS QUE ACREDITEN TENIR LES CONDICIONS PER A L’ADMISSIÓ A CICLES FORMATIUS 
 Les persones que hagin cursat els ensenyaments d’educació secundària obligatòria, hagin obtingut el títol de graduat en 

educació secundària obligatòria, hagin cursat un programa de qualificació professional inicial, o hagin obtingut el títol de 
formació professional bàsica, de batxillerat, de tècnic o de tècnic superior en centres educatius sostinguts amb fons 
públics a les Illes Balears amb posterioritat al curs 2000-2001, o en centres privats que utilitzen l’aplicació informàtica 
GESTIB, no han d’aportar aquesta documentació, ja que està a disposició de l’Administració educativa mitjançant l’aplicació
informàtica GESTIB.

 Les persones que hagin superat la prova d’accés a cicles formatius de formació professional a les Illes Balears amb 
posterioritat al curs 2017-2018 no han d’aportar aquesta documentació, ja que està a disposició de l’Administració 
educativa mitjançant l’aplicació informàtica GESTIB.

 Si aquests títols no s’han obtingut a les Illes Balears o s’han cursat en un centre privat que no utilitza l’aplicació informàtica
del GESTIB, s’ha d’aportar original i còpia de la documentació que justifica el requisit d’accés.

ALTRES DOCUMENTS
 Documentació que acrediti cursos de formació: s’ha d’adjuntar original i còpia de la documentació que acrediti la 

realització de cursos de formació (degudament documentada amb la presentació del certificat o títol) directament 
relacionats amb el cicle formatiu o el sector productiu. En la documentació de formació que es presenti, hi ha de constar el
nombre d’hores realitzades o cursades i la formació rebuda.

 Documentació que acredita experiència laboral, s’ha de presentar els documents (original i còpia) que s’indiquen:

a) Certificat de l’empresa o les empreses on s’ha adquirit l’experiència laboral en què s’especifiqui la durada del contracte 
o dels contractes, l’activitat laboral desenvolupada, el període, el nombre total d’hores que s’ha dedicat a aquella 
activitat, el grup de cotització i la categoria o les categories professionals que va tenir. En el cas de treballadors que fan
feina per compte propi, certificat d’alta en el cens d’obligats tributaris i una declaració de l’interessat sobre l’activitat 
laboral que desenvolupa.

b) Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral a la qual s’estigués afiliat o afiliada, 
en què s’esmenti l’empresa, el grup de cotització i el període de contractació, o si n’és el cas, el període de cotització en
el règim especial de treballadors autònoms (informe de vida laboral).

 Documentació que acredita el nivell de competències i coneixements de la llengua anglesa. S’ha de justificar amb 
l’aportació de la documentació que acrediti que posseeix l’habilitació lingüística corresponent al nivell d’anglès d’acord 
amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües. S’ha de presentar original i còpia dels certificats i títols que 
acrediten aquesta habilitació, d’acord amb la normativa vigent. 

 Proposta d’idoneïtat d’empresa en el cas de que la persona interessada sol·liciti l’admissió amb una proposta d’idoneïtat 
d’empresa (caràcter preferent a la resta de sol·licitants per cursar FP intensiva). En aquest cas, la persona interessada ha 
de sol·licitar la idoneïtat de l’empresa al centre educatiu autoritzat per impartir el cicle formatiu en règim intensiu que el 
sol·licitant vol cursar. El model es pot trobar a la pàgina web de Formació Professional de la Direcció General de Formació 
Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (http://fp.caib.es), a l’apartat d’FP INTENSIVA. Aquesta sol·licitud ha d’anar 
acompanyada de l’original o una còpia compulsada del certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la 
mutualitat a la qual estigui afiliada en què consti l’empresa. 

 Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33%, sempre que estiguin en condicions d’obtenir la qualificació 
professional per la qual prepara el cicle formatiu (o com a mínim, superar algun mòdul associat a una unitat de 
competència del cicle formatiu i que compleixen els requisits que li 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 provenen i/o el certificat oficial que acredita el tipus i grau de discapacitat que tenen, 
expedit 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 el cicles formatius de 
formació professional d’acord amb la normativa vigent, han d’aportar la documentació que acrediti aquesta condició.
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