
PROCÉS ADMISSIÓ FP CURS 2021/2022 

Aquí podeu consultar informació important relativa al procés d’admissió per a FP del curs 2021/2022 així com accedir al tràmit al següent enllaç: 

http://www.caib.es/sites/fp/ca/tramit_2021_admissio/ 

EL TRÀMIT ÉS TELEMÀTIC I EL TERMINI PER FER-LO  ÉS EL 30 DE JUNY 

 

Resum de documentació per col·lectius: 

 
DOCUMENTA
CIÓ QUE CAL 

APORTAR 
 
 

SOL·LICITANTS AUTENTICATS SENSE 
DOCUMENTACIÓ A APORTAR 

SOL·LICITANTS AUTENTICATS AMB 
DOCUMENTACIÓ A APORTAR 

SOL·LICITANTS ANÒNIMS SENSE 
DOCUMENTACIÓ A APORTAR 

SOL·LICITANTS ANÒNIMS AMB 
DOCUMENTACIÓ A APORTAR 

GENERAL NO S’HA D’APORTAR CAP DOCUMENT 
AL CENTRE 

Justificant de sol·licitud d’admissió 
signada (exemplar per a l’administració) 
i escanejada 
*Veure exemple 
 
DNI escanejat 
 
Tota aquella documentació que el 
sistema us indiqui que heu de 
presentar(certificat d’esportista, requisit 
acadèmic...). 
 

Justificant de sol·licitud d’admissió 
signada (exemplar per a l’administració) 
i escanejada 
*Veure exemple 
 
DNI escanejat 
 
 

Justificant de sol·licitud d’admissió 
signada (exemplar per a l’administració) 
i escanejada 
*Veure exemple 
 
DNI escanejat 
 
Tota aquella documentació que el 
sistema us indiqui que heu de 
presentar(certificat d’esportista, requisit 
acadèmic...). 
 

http://www.caib.es/sites/fp/ca/tramit_2021_admissio/


NOMÉS PER 
AQUELLS 
QUE 
ACCEDEIXEN 
PER ALTRES 
VIES 

Declaració responsable per a l’accés a 
cicles formatius de GM i GS 
DECLARACIO_RESPONSABLE_Altres_Vie
s_ca%20(2) 

Declaració responsable per a l’accés a 
cicles formatius de GM i GS  
DECLARACIO_RESPONSABLE_Altres_Vie
s_ca%20(2) 

Declaració responsable per a l’accés a 
cicles formatius de GM i GS 
DECLARACIO_RESPONSABLE_Altres_Vie
s_ca%20(2) 

Declaració responsable per a l’accés a 
cicles formatius de GM i GS 
DECLARACIO_RESPONSABLE_Altres_Vie
s_ca%20(2) 
 

NOMÉS 
QUAN LA 
SOL·LICITUD 
ESTÀ 
FIRMADA 
PER UN 
TUTOR 

Declaració en cas de constar només la 
signatura d'un dels tutors legals a 
l'imprès de sol·licitud 
 
Decl_Menors_tutor_2021_ca%20(1) 

Declaració en cas de constar només la 
signatura d'un dels tutors legals a 
l'imprès de sol·licitud 
Decl_Menors_tutor_2021_ca%20(1) 

Declaració en cas de constar només la 
signatura d'un dels tutors legals a 
l'imprès de sol·licitud 
Decl_Menors_tutor_2021_ca%20(1) 

Declaració en cas de constar només la 
signatura d'un dels tutors legals a 
l'imprès de sol·licitud 
Decl_Menors_tutor_2021_ca%20(1) 

COM S’HA 
DE 
PRESENTAR? 

Per correu electrònic a 
iescteib@educaib.eu 
 
 

Per correu electrònic a 
iescteib@educaib.eu 
 
 

Per correu electrònic a 
iescteib@educaib.eu 
 

Per correu electrònic a 
iescteib@educaib.eu 
 

 

*Exemple de sol·licitud d’admissió que s’ha de fer arribar al centre (exemplar per a l’administració degudament signada): 

 

Només per aquells casos excepcionals que no puguin fer servir el correu electrònic, podeu venir al centre demanat amb antel·lació una cita al correu electrònic  

citaprevia@iescteib.org  

 

IMPORTANT!! 

Tots els sol·licitants heu de conservar durant tot el procés  la sol·licitud d’admissió signada com la que figura a l’exemple! 
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