PROCÉS D’ADMISSIÓ A FORMACIÓ PROFESSIONAL 2022-23

1a FASE
1.
2.

1-30 de Juny. Presentació de sol·licituds d’admissió

Sol·licitud telemàtica d’una placa en els ensenyaments de Formació Professional per a totes les persones que
tenen els requisits.
El tràmit es podrà a dur a terme:
a. On-line. Des de el lloc web http://fp.caib.es/
b. En paper (excepcionalment).

11 de Juliol. Publicació de llistes provisionals amb la baremació
1.
2.
3.
4.

5.

En aquestes llistes apareixerà la baremació assignada a cada persona en el centre que ha demanat plaça en
primera opció, però SENSE ADJUDICACIÓ DE PLAÇA.
Es publicarà també la llista de persones excloses, amb la menció explícita de la causa d’exclusió, per tal que
aquestes persones puguin resoldre el motiu d’exclusió.
Aquestes llistes es publiquen ordenades a partir de quatre xifres numèriques aleatòries del document
d’identificació dels interessats.
És fonamental que la persona interessada comprovi que les dades publicades en les llistes són correctes.
Aquestes llistes es publiquen en la pàgina web de cada centre educatiu. amb indicació de la baremació de cada
sol·licitant i diferenciant cada una de les vies d’accés
La persona sol·licitant pot realitzar una consulta telemàtica, de caràcter individual, de les llistes provisionals i de
les definitives mitjançant un enllaç a la pàgina web de la DGFPIEAS http://fp.caib.es/

11, 12 i 13 de Juliol. Període de reclamacions.
1.
2.

Es poden presentar les reclamacions presencialment al centre educatiu o telemàticament mitjançant el sistema
Cl@ve o amb el codi d’usuari del GESTIB o l’usuari CAIB.
El tràmit de reclamació es troba a la pàgina web de Formació Professional de la Direcció General de Formació
Professional i Ensenyaments Artístics Superiors http://fp.caib.es/

20, 21 i 22 de Juliol. Publicació de llistes definitives (dia 20) i MATRÍCULA!
1.
2.
3.

Totes les persones que hagin estat admeses han de formalitzar la MATRÍCULA els dies 20, 21 i 22 de Juliol. Han
de demanar cita prèvia al centre educatiu corresponent.
Els alumnes admesos a GB han de presentar el document d’incorporació a GB en el moment de formalitzar la
matrícula.
Si la persona admesa no formalitza la matrícula en el període establert, queda fora del procés d’admissió al
cicles formatius.

25 i 26 de Juliol. Adjudicació i la matrícula, per part dels centres, de les places que queden vacants després de la
matrícula (persones en llista d’espera de primeres opcions).
1.
2.

3.

Els centres que tinguin places vacants en el cicles formatius d’FP les han d’adjudicar a les persones que figuren
en les llistes d'espera, per rigorós ordre, fins que les places vacants s’hagin exhaurit.
Per dur a terme aquestes adjudicacions, el centre educatiu ha de comunicar personalment a les persones que
consten en la llista d’espera que disposen d’una vacant telefònicament, mitjançant un missatge a la bústia dels
telèfons o al correu electrònic facilitat en la sol·licitud. Si a través dels sistemes anteriors el centre no
aconsegueix contactar amb la persona interessada, li ha d’enviar un SMS.
La persona interessada, un cop acceptada la plaça, té fins al dia lectiu següent per formalitzar la matrícula.
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A partir de dia 30 de Juliol. Publicació de vacants
De tots i cadascun dels cicles formatius en la pàgina web de Formació Professional: http://fp.caib.es/

2a FASE

1- 7 de Setembre. Presentació de sol·licituds d’admissió

QUI POT PARTICIPAR EN AQUESTA 2a FASE? NOVETAT!
GRUP 1: Participants que en la 1a fase s’han quedat sense plaça.
GRUP 2: No han participat en la 1a fase del mes de juny:
 Persones que ja tenen els requisits en el setembre (estaven pendents dels requisits de setembre i
d’homologació o convalidació)
 Participants de la 1a fase, amb plaça adjudicada i matriculats, però volen millorar la seva opció o
optar a una altra plaça.
 La resta de persones que no varen sol·licitar l’admissió en el mes de juny.
PROCEDIMENT PER DEMANAR UN PLAÇA EN FP
Preferentment mitjançant el tràmit telemàtic, al qual es pot accedir des de la pàgina web de la DGFPIEAS :
http://fp.caib.es/ . Només amb caràcter excepcional, la sol·licitud d’admissió es pot formalitzar en paper.

14 de Setembre. Publicació de les llistes provisionals amb la baremació.
1.
2.

Hi haurà un llistat per cada grup de sol·licitants i SENSE ADJUDICACIÓ DE PLAÇA. També es publicarà la llista
provisional d’ exclosos provisionalment en el cicles formatius, amb menció explícita de la causa d’exclusió.
Aquestes llistes es publiquen ordenades a partir de quatre xifres numèriques aleatòries del document
d’identificació dels interessats. És fonamental que la persona interessada comprovi que les dades publicades
en les llistes són correctes. Aquestes llistes es publiquen en la pàgina web de cada centre educatiu. La
publicació de les llistes té els efectes de notificació a les persones interessades.

14,15 i 16 de Setembre. Reclamacions, rectificacions i revisions
-

-

-

Les reclamacions s’han de realitzar preferentment de manera telemàtica a través del tràmit de reclamació que
es troba a la pàgina web de Formació Professional de la Direcció General de Formació Professional i
Ensenyaments Artístics Superiors http://fp.caib.es/
Amb caràcter excepcional, es poden presentar les reclamacions presencialment al centre educatiu o pels
mitjans telemàtics del centre, a l’adreça electrònica d’admissió d’FP.
Durant aquest termini, només poden aportar la documentació que els requereixi expressament el centre
educatiu o indiqui l’assistent de la tramitació de l’aplicació. Aquesta documentació ha de tenir data d’emissió,
com a tard, del darrer dia del termini d’admissió de la 2a fase, és a dir, el 7 de setembre de 2022.
Amb la publicació de les llistes definitives de persones admeses s’entenen resoltes totes les reclamacions i
rectificacions.

22 de Setembre. Publicació de la llista definitiva de persones admeses amb adjudicació de les places vacants,
ordenades per cada grup.

22 i 23 de Setembre. MATRÍCULA de les persones que han obtingut plaça
-

-

Les persones que han obtingut plaça al cicle formatiu, han de formalitzar la matrícula aquest dies en el centre
corresponent, sempre amb el sistema de cita prèvia. El centre ha d’habilitar un sistema de matrícula per evitar
al màxim els tràmits presencials.
Si la persona admesa no formalitza la matrícula en el període establert, s’entén que renuncia a la plaça
adjudicada, queda fora del procés d’admissió als cicles formatius i, en conseqüència, aquesta plaça adjudicada
es considera vacant per renúncia.
23 de Setembre 2022. INICI DE LES ACTIVITATS LECTIVES
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28 de Setembre
Adjudicació de places que resten vacants finalitzat el procés d’admissió de la 2a fase.
Persones interessades en cursar FP: Poden optar a una plaça vacants, només amb petició de cita prèvia:
(Consultau la pàgina web d’FP per informació de petició de cita)
Places vacants Mallorca: a Oficina d’Escolarització d’FP.
Places vacants Menorca, Eivissa o Formentera, a les respectives delegacions territorials d’Educació.
Persones amb requisits d’accés
Persones pendents de l’homologació o convalidació dels seus ensenyaments (han de presentar original i còpia de la
sol·licitud d’homologació o convalidació)
Matrícula a mòduls que quedin vacants.
Un cop s’hagi formalitzat la matrícula de les persones que han obtingut plaça en aquesta segon fase del procés
d’admissió, els centres oferiran els mòduls vacants a les persones de la llista d’espera fins a completar el nombre màxim
d’alumnes autoritzat.

De l’1 al 14 d’Octubre

Si hi ha baixes a partir d’aquesta data, el centre les ofereix a les persones que consten en qualsevol de les llistes
d’espera definitives del centre, validant la prematrícula a l’Oficina d’Escolarització d’FP.
14 d’Octubre. Termini màxim per a la matrícula als ensenyaments de formació professional que es cursen segons
l’organització temporal ordinària.
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