
Curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau superior de formació 
professional

Convocatòria curs 2011-2012

Requisits dels aspirants

Tenir un títol de Tècnic de formació professional i voler accedir a un cicle de grau 
superior de la mateixa família professional que el títol de Tècnic que aporten.

Contingut del curs

• En aquesta convocatòria el curs constarà només de la part comuna, ja que tots 
els admesos tenen l’exempció de fer la part específica del curs.

• La part comuna consta de tres matèries:
- Llengua castellana
- Llengua catalana
- Llengua estrangera: anglès

Durada del curs

• En aquesta convocatòria el curs tendrà una durada de 434 hores: 420 hores per 
a la part comuna i 14 hores de tutoria.

• El curs comença el 5 de març de 2012 i acaba el 20 de juny de 2012.
• Distribució horària setmanal:

Matèria Hores setmanals
Llengua castellana 10
Llengua catalana 10
Llengua estrangera: anglès 10
Tutoria 1

Total 31

Avaluació i qualificació

• L’avaluació  de  l’aprenentatge  de  l’alumnat  que  realitza  el  curs  de  formació 
específic ha de ser contínua i s’ha de dur a terme per matèries. S’han de fixar,  
com a mínim, dues sessions d’avaluació, una intermèdia i una final, de les quals 
se n’ha d’estendre acta.
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• La qualificació de cada matèria del curs s’ha d’expressar en termes numèrics d’1 
a 10.

• La qualificació final del curs de formació s’ha de calcular sempre que s’obtingui, 
com a mínim, una puntuació de 4 en cada una de les matèries i el resultat és la  
mitjana  aritmètica  d’aquestes  expressada  amb  dos  decimals,  i  és  positiva  la 
qualificació de cinc punts o superior.

• Si hi ha exempcions d’alguna de les matèries, la qualificació final s’ha de calcular 
sobre les matèries avaluades.

Efectes de la superació del curs

• La superació d’aquest curs  permet la sol·licitud de plaça en un cicle  de grau 
superior de la mateixa família professional que el títol de Tècnic aportat per a la 
inscripció.

• Aquesta sol·licitud s’ha de fer pel torn de curs d’accés, el qual té més percentatge 
de places reservades que el torn de prova d’accés.

Centres autoritzats a impartir el curs en aquesta convocatòria

IES Francesc de Borja Moll (Palma)
IES Politècnic (Palma)
IES Manacor (Manacor)
IES Pau Casesnoves (Inca)
IES Pasqual Calbó i Caldés (Maó)
IES Isidor Macabich (Eivissa)

Exempcions

• Part específica
- Queden exemptes de fer la part específica d’aquest curs de formació específic 

les persones que vulguin accedir  a un cicle de grau superior de la mateixa 
família professional que el cicle de grau mitjà que aporten per a la inscripció a 
aquest curs.

- D’acord amb el punt anterior, totes les persones admeses per fer el curs de 
formació específic en aquesta convocatòria tenen l’exempció de fer la part 
específica.

• Català
- Tenir el certificat de nivell B2 de català o equivalent, o un nivell superior.
- Tenir l’exempció de l’avaluació de la llengua catalana per a nouvinguts.
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• Anglès
- Tenir  el  certificat  del  nivell  bàsic  (A2)  o  equivalent  de  les  escoles  oficials 

d’idiomes d’anglès, o un nivell superior.

• Matèries
- Tenir superada la matèria corresponent de segon de batxillerat o de la prova 

lliure de batxillerat.

Assistència

L’assistència és obligatòria i és la condició necessària que permet tant l’aplicació de 
l’avaluació contínua com la vigència de la matrícula.

Convocatòries

• Les  persones  que  no  superin  el  curs  de  formació  específic  en  aquesta 
convocatòria  poden  sol·licitar  plaça  per  fer  aquest  curs  en  properes 
convocatòries.

• Quan no se superi la totalitat del curs, la qualificació de la matèria o les matèries  
superades s’han de mantenir en les convocatòries següents.

Sol·licitud d’admissió

• S’ha de presentar en el centre on se sol·licita la plaça.
• El model de sol·licitud l’ha de facilitar el centre. També es pot trobar a la pàgina 

web de Formació Professional.
• Documentació que s’hi ha d’adjuntar:

- Document oficial d’identificació
- Títol  de  Tècnic  de  formació  professional  o  certificat  acadèmic  oficial  que 

acredita  que  la  persona interessada ha superat  un cicle  formatiu  de  grau 
mitjà. Aquesta documentació ha d’indicar la nota mitjana que va obtenir en 
els estudis esmentats.

- Declaració jurada de no tenir cap altre requisit que li permet l’accés als cicles 
de grau superior.

- Les  persones  amb  una  discapacitat  que  demanin  una  de  les  dues  places 
reservades: dictamen d’escolarització emès pels equips d’orientació educativa 
i  psicopedagògica  o  pel  departament  d’orientació  del  centre  del  qual 
provenen i/o certificat oficial que acredita el tipus i grau de discapacitat que 
tenen.
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Publicació en el BOIB

Pròximament es publicarà en el BOIB la Resolució del conseller d’Educació, Cultura 
i  Universitats de 10 de febrer de 2012 per la qual s’aproven les instruccions que 
regulen  el  curs  de  formació  específic  per  a  l’accés  als  cicles  formatius  de  grau 
superior de formació professional del sistema educatiu, que s’ha d’impartir durant 
el  curs  escolar  2011-2012  dins  l’àmbit  de  la  Comunitat  Autònoma  de  les  Illes 
Balears.

Calendari del procés d’admissió i matrícula al curs de formació específic per a 
l’accés als cicles formatius de grau superior

Convocatòria curs 2011/2012

Dates Actuació
20 i 21 de 
febrer

Sol·licitud de plaça

22de febrer Sorteig de les lletres per al desempat
23 de febrer Publicació de les llistes provisionals d’admesos i exclosos
23, 24 i 27 
de febrer

Reclamacions contra les llistes provisionals

28 de febrer
Publicació  de  les  rectificacions  i  de  les  resolucions  de  les 
reclamacions

28 de febrer Publicació de les llistes definitives d’admesos i exclosos
28 i 29 de 
febrer

Matrícula

Fins al 9 de 
març

Termini per cobrir les vacants de les persones admeses que no han 
formalitzat la matrícula

Fins al 15 de 
març

Termini per cobrir les vacants de les baixes d’ofici

Fins al 15 de 
març

Termini  per  cobrir  les  vacants  per  part  de  persones  que  han 
sol·licitat plaça fora de termini
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