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Aquest document és un resum dels aspectes bàsics de la Resolució del director 
general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 2 de juliol 
de 2020 sobre el procés d’admissió a FP per al curs 2020-21 publicat el 7de juliol,  
BOIB núm. 119 

 

Procés 2020-21 

Ateses les mesures adoptades i canvis en matèria educativa derivades de la 
situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, des de la Direcció 
General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, hem anat 
treballant per adaptar-nos a les circumstàncies actuals.  

El termini per presentar les  sol·licituds d’admissió serà de dia 17 d’agost al 7 de 
setembre de 2020.  

Qui ha de fer el procés o els processos? 

Qualsevol persona que vulgui accedir als cicles formatius haurà de participar en el 
procés d’admissió FP 2020-21 sempre i quan tingui els requisits d’accés al nivell 
del cicle que vol accedir. 

Totes les persones que tenen els requisits d’accés dins el termini de presentació 
de sol·licituds. Això inclou: 

 Totes les persones que acaben d’adquirir els 
requisits en aquest curs escolar, bé sigui en 
juny o setembre. 

 Totes les persones que ja tenien els requisits 
d’anys anteriors. 

 

Com s’ha de fer la sol·licitud d’admissió? 

Atenent les recomanacions de les autoritats sanitàries d’evitar situacions 
d’aglomeracions o saturació de gent en els centres educatius, el procediment per 
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a la sol·licitud d’admissió es durà a terme preferentment mitjançant el tràmit 
telemàtic, que estarà obert a partir de dilluns 17 d’agost en la nostra pàgina web 
http://fp.caib.es  

Es pot formalitzar la sol·licitud telemàtica d’admissió mitjançant un dels següents 
sistemes: 
 

a) El sistema d’identitat electrònica per a les administracions Cl@ve.1 

b) Amb el  codi d’usuari del GESTIB o l’usuari CAIB (sistema autenticat).2 

c) La combinació del DNI, NIE  amb el número de mòbil de contacte de 

l’usuari (sistema anònim). 

 

                                                           
1
 Si entra per l’opció clave, li sortirà l’opcióSi vol donar-se d’alta en el sistema clave ho pot fer aquí 

2
 Si has oblidat la contrasenya la pots recuperar aquí. Si acabes durant l’estiu has assolit la majoria 

d’edat pot fer el tràmit telemàtic mitjançant les altres opcions o bé sol·licitar-la en els centres a partir de 

l’1 de setembre. 

http://fp.caib.es/
https://clave.gob.es/clave_Home/registro.html
http://suportgestib.caib.es/2020/01/03/canvi-de-contrasenya-per-pares-i-mares-dalumnes/
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Hi ha un tràmit telemàtic d’admissió per a formació professional bàsica, un per a 
cicles de grau mitjà i  un altre per a cicles de grau superior. 
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Amb caràcter excepcional, la sol·licitud d’admissió es pot formalitzar en paper, 
quan els centres educatius valorin aquesta possibilitat o quan es donin 
determinades circumstàncies.3 

Una de les novetats d’aquest procediment d’admissió serà que la persona 
interessada podrà sol·licitar fins 5 opcions de cicles formatius que vol cursar en el 
cas dels cicles d’FPB i fins a 10 opcions, en el cas de cicles de grau mitjà i grau 
superior. Es convenient que trieu totes les opcions possibles on es pot estudiar el 
cicle triat, així tindreu més oportunitats d’aconseguir una plaça. 

Procediment telemàtic 

Seguint les recomanacions sanitàries i per evitar aglomeracions de persones en 
els centres educatius, és preferible, sempre que sigui possible, que realitzeu el 
tràmit telemàtic mitjançant el sistema autenticat.  
 

1. Si s'ha realitzat el tràmit telemàtic d'admissió mitjançant el sistema 
autenticat, (sistema clau o usuari i contrasenya del GESTIB) el tràmit 
s'envia de forma automàtica al centre educatiu sol·licitat en primera 
opció, que només ha de recuperar el tràmit per validar-lo. L'usuari només 
s'ha de personar al centre sol·licitat en primera opció, tot seguint les 
indicacions de l'assistent de la tramitació de l'aplicació i sol·licitant cita 
prèvia, si ha d'aportar documentació que l'Administració educativa no 
pugui consultar telemàticament. 
 

2. Si s'ha realitzat el tràmit telemàtic d'admissió mitjançant el sistema 
anònim, l'usuari ha d'acudir al centre educatiu sol·licitat en primera 
opció per validar la seva sol·licitud telemàtica. Així, ha de sol·licitar cita 
prèvia al centre educatiu per poder lliurar presencialment la sol·licitud 
d'admissió telemàtica i la documentació. 

 
Una mateixa persona pot fer més d'un tràmit d'admissió. Si l'usuari del 
sistema autenticat ja ha realitzat un tràmit convertit en sol·licitud i en fa un de 
nou, el centre educatiu destinatari del tràmit ha de substituir l'anterior tràmit ja 
convertit en sol·licitud pel nou. El darrer tràmit realitzat dins termini és sempre 
el que té validesa.  
 

                                                           
3
 Veure article 15 de la Resolució del procés d’admissió del dia 2 de juliol de 2020 
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En el cas que es faci més d'un tràmit mitjançant el sistema anònim, el que té 
validesa és el darrer realitzat i presentat per a la seva formalització al centre 
educatiu sol·licitat en primera opció en el termini establert.  
 

Contingut de la sol·licitud d’admissió 

En la sol·licitud telemàtica que heu d’emplenar apareixerà una part perquè 
empleneu amb les vostres dades personals. Aquí es important que poseu bé el 
vostre número de telèfon i el vostre correu electrònic. Desprès heu de fer la tria 
dels estudis, on triareu en aquest ordre: municipi, centre i estudis amb el seu torn 
corresponent. Seguidament marcareu la via d’accés per la qual accediu als 
estudis. Finalment quan envieu la sol·licitud, l’assistent del tràmit vos indicarà si es 
necessari aportar documentació: 
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Tria els estudis i el torn  Tria el municipi Tria centre 

educatiu 
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Es pot fer més d’una sol·licitud...?4 

Sí, una persona pot sol·licitar una plaça a un CFGM, a CFGS i a Batxillerat sempre 
que la persona interessada compleixi els requisits d’accés i pugui comptabilitzar 
l’assistència presencial. 

També es pot sol·licitar al mateix temps una plaça per a un cicle de GM o GS en 
règim presencial, en règim a distància  i en la modalitat dual. Per fer-ho caldrà 
presentar una sol·licitud diferent per cadascun dels règims o modalitat. 

 

Publicacions de les llistes provisionals 

Dia 15 de setembre es publicaran les llistes provisionals a la pàgina web dels 
centres educatius que heu triat com a primera opció. En el cas de no estar 
conforme amb les llistes provisionals ,  la persona interessada pot presentar una 
reclamació.  

Es poden formular reclamacions i rectificacions sobre el que consta a les llistes 
provisionals esmentades durant els dies 15, 16 i 17 de setembre de 2020.5 

 
Publicació de les llistes definitives d’admissió i 
matrícula. 

El dia 23 de setembre es publiquen les llistes definitives d’ admesos per la curs 
2020-21 per cursar cicles de Formació Professional.  La persona interessada no te 
garantida la plaça fins que no formalitzi la matrícula en el centre on li han 
adjudicat una plaça. El termini per matricular-se és del 23 al 25 de setembre 
ambdós inclosos. 

                                                           
4
 Veure article 14 de la Resolució del procés d’admissió del dia 2 de juliol de 2020 

5
 Per veure com i on s’ha de presentar la reclamació llegiu l’article 24 de la Resolució 
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Què es pot fer si no he obtingut plaça en els estudis 
que havia triat en primera opció? 

 Un cop s’han publicat les llistes definitives es poden donar distintes situacions: 

1. Que no hàgiu obtingut una plaça en els estudis de FP que heu posat en 
primera opció, però si en altres, aleshores és recomanable: 

a.   Matricular-vos al cicle formatiu on vos han donat la plaça i esperar 
que el centre on heu triat la vostra primera opció i, on esteu en llista 
d’espera, vos telefoni els dies 29 i 30 per si han quedat places 
vacants. 

b.  Matricular-vos al cicle formatiu on vos han donat la plaça i esperar 
que el centre on heu triat la vostra primera opció i, on esteu en llista 
d’espera, vos telefoni quan es produeixi una baixa a partir del dia 1 
d’octubre.  

2. Que no hagi obtingut cap plaça per estudiar FP, tot i haver participat en 
el procés ordinari d’admissió o be que no hagi participat en el procés 
d’admissió, aleshores: 

El dia  1 d’octubre es publicaran a la pàgina web, 
http://fp.caib.es, les vacants de tots i cadascun dels cicles 
formatius. 

 A partir d’aquest dia, si hi ha places derivades 
d'anul·lacions de matrícules, els centres educatius les han 

d'adjudicar a les persones que consten en les respectives llistes d'espera 
definitives de cada centre i a les persones que ho sol·licitin fora de termini, 
sempre que s'hagin exhaurit les llistes d'espera definitives. 

Els centres que tenguin places vacants en algun dels cicles complets, o 
vacants a algun dels mòduls d'un cicle, les han d'adjudicar fins que totes 
les places es cobreixin. 

L'Oficina d'Escolarització pot gestionar l'adjudicació d'aquestes vacants en 
el supòsit d'incompliment d'aquest procediment per part dels centres. 

http://fp.caib.es/
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Recordeu que una persona es pot matricular a un cicle de FP fins el 30 
d’octubre de  2020. 

 

DIAGRAMA DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ 

 

1. Sol·licitar plaça als estudis de FP dins del termini: del 17 d’agost fins 7 de 
setembre. 

2. Comprovar les llistes provisionals dia 15 de setembre. Fer una reclamació si 
escau, els dies 15,16 i 17. 

3. Comprovar les llistes definitives dia 23 de setembre. I anar a formalitzar la 
matrícula els dies 23, 24 i 25. 

a.  Recorda! Que si no formalitzes la matrícula en el centre, no podràs cursar els 
estudis en els quals se t’ha adjudicat una plaça. 

b. Si estàs en llista d’espera en els estudis de la teva primera opció, hi han sobrat 
vacants dels estudis que has triat, el centre es telefonarà entre els dies 29 i 30 
de setembre i hauràs d’anar a fer la matrícula. 

4. A partir de l’1 octubre es publicaran en la pàgina web de FP, les vacants de 
tots els cicles formatius de cadascun dels centres educatius. A partir 
d’aquest moment,  la persona interessada en cursar estudis de FP s’ha 
d’adreçar, amb cita prèvia, a l’oficina d’Escolarització de FP, situada a la 
planta baixa de l’Edifici de la Conselleria d’Educació i Universitat. (Carrer del 
Ter, núm.16, edifici de Bankia) 
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Calendari del Procés 

 

 

Presentació de les sol·licituds d’admissió (tràmit telemàtic). 

  

Del 17 d’agost 
al 7 de 
setembre 

 La DGFPIEAS fa el sorteig de lletres per al desempat. 10 de setembre 

 
Publicació de la llista provisional de persones admeses i en espera 
(primeres opcions). 

15 de setembre 

 Reclamacions, rectificacions i revisions. 
15, 16 i 17 de 
setembre 

 Publicació de les rectificacions i de la resolució de les reclamacions. 18 de setembre 

 
Publicació de la llista definitiva de persones admeses i en espera  

(totes les opcions). 
23 de setembre 

 Matrícula als cicles formatius. 
23, 24 i 25 de 
setembre 

 Inici de curs 
29 de 
setembre 

 
Procediment per a l’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). 

29 i 30 de 
setembre 

 Publicació de vacants de tots i cadascun dels cicles formatius (pàgina web). 1 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. 

Els sol·licitants fora de termini: Oficina d’escolarització FP.  

De l’1 al 30  

d’octubre 

 
Termini màxim per a la matrícula als ensenyaments de formació 
professional que es cursen segons l’organització temporal ordinària. 

30 d’octubre 

 


