ADMISSIÓ I MATRÍCULA
A CICLES FORMATIUS
D’FP DUAL
CURS 2021-2022

COMPROVA SI
•

Tens entre 16 i 23 anys (complerts l’any de
matriculació).

•

Tens nacionalitat espanyola, certificat de registre
de ciutadania comunitària o targeta familiar de
ciutadà de la UE, o ets titular d’autorització de
residència o residència i treball a Espanya en
vigor.

•

Ets resident a les Illes Balears amb una antiguitat
mínima de dos anys.

•

Estàs inscrit en el SOIB com a demandant
d’ocupació en el moment de la contractació.

•

No tens qualificació professional reconeguda
pel sistema de formació professional per a
l’ocupació o del sistema educatiu requerida per
subscriure un contracte en pràctiques.

•

Compleixes els requisits per matricular-te en
un Grau Mitjà o Grau Superior (segons la teva
elecció).

PROPOSTA D’IDONEÏTAT
Una possibilitat molt interessant és presentar un
acord amb una empresa, en la qual realitzar la teva
FPDUAL. En aquest cas, la teva sol·licitud d’admissió
tendrà caràcter preferent.
El centre formatiu valorarà que l’empresa proposada
compleixi els requisits necessaris. El fet que presentis
la teva candidatura a les empreses demostra per
la teva part que tens iniciativa i una gran motivació
cap a la feina. Actituds imprescindibles al món
laboral i molt demandades per part de les empreses:
proactivitat, iniciativa i motivació.

ACCÉS A CICLES FORMATIUS
D’FP DUAL
1. REQUISITS D’ACCÉS A LA FORMACIÓ
PROFESSIONAL DUAL
Es requereix el compliment simultani de les
condicions següents:
a) Tenir 16 anys, o complir-los fins al 31 de desembre
de l’any de l’inici del cicle de formació professional
dual, i no superar els 23 anys d’edat en el moment
d’accedir-hi o durant l’any natural de l’inici del cicle.
Aquest límit màxim d’edat no és aplicable quan es
tracti de persones amb discapacitat.
b) No tenir una qualificació professional reconeguda
pel sistema de formació professional per a
l’ocupació o del sistema educatiu requerida per
subscriure un contracte en pràctiques per al lloc de
feina o ocupació objecte del contracte.
c) Treballadors desocupats inscrits com a
demandants en una oficina d’ocupació en el
moment de formalitzar el contracte de treball per a
la formació i l’aprenentatge.

2. ACCÉS A LA MODALITAT D’FP DUAL
Qui pot accedir a l’FP DUAL:
1. Les persones interessades a cursar la modalitat
de formació professional dual, han de complir els
requisits per poder ser contractades laboralment
mitjançant un contracte de treball per a la formació i
l’aprenentatge. Igualment, han de complir algun dels
requisits que els permeten accedir al cicle formatiu
que sol·liciten.
2. No poden accedir a aquesta modalitat les
persones que no puguin subscriure un contracte de
treball per a la formació i l’aprenentatge.

CENTRE

CICLE FORMATIU
Gestió Administrativa

ADG21

IES ALCÚDIA

Cuina i Gastronomia

HOT21

IES ALCÚDIA

Cuina i Gastronomia

HOT21

IES CALVIÀ

Serveis en Restauració

HOT22

IES CALVIÀ

INA31

IES FELANITX

COM33

IES BERENGUER
D’ANOIA

Sistemes Electrotècnics
i Automatitzats

ELE31

IES MANACOR

Carrosseria

TMV21

IES MANACOR

Vitivinicultura
Gestió de Venda
i espais comercials

Administració de Sistemes IFC31
Informàtics en Xarxa

CIFP FRANCESC DE
BORJA MOLL

Desenvolupament
d’Aplicacions Web

IFC33

CIFP FRANCESC DE
BORJA MOLL

Instal·lacions Elèctriques
i Automàtiques

ELE21

IES POLITÉCNIC

Administració i Finances ADG32

IES SES ESTACIONS

Gestió Administrativa

ADG21

IES SES ESTACIONS

Electromecànica de
Vehicles Automòbils

TMV22

IES SON PACS

IFC32

CC CENTRO
INTERNACIONAL
DE EDUCACIÓN (CIDE)

Assitència a la Direcció

ADG31

CC SANT JOSEP OBRER I

Administració i Finances

ADG32

CC SANT JOSEP OBRER I

Gestió Administrativa

ADG21

CC SANT JOSEP OBRER I

Manteniment
TMV26
d’Embarcacions d’Esbarjo

CIFP JUNÍPER SERRA

Desenvolupament
d’Aplicacions
Multiplataforma

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ
Es pot formalitzar l’admissió als cicles formatius
de l’1 de juny al 30 de juny amb tràmit telemàtic
preferentment a http://fp.caib.es

LLISTES PROVISIONALS
És molt important consultar les llistes provisionals
per comprovar que les dades publicades són les
correctes (dades personals, centres i cicle formatiu
sol·licitat, etc.).

LLISTES DEFINITIVES
Les llistes deﬁnitives expressen, per a cada
participant, si ha obtingut plaça (reservada) a la
sol·licitud presentada. Les llistes es publicaran al lloc
web de cada centre educatiu.

MATRÍCULA
Per fer efectiva la plaça reservada és imprescindible
formalitzar la matrícula els dies 20, 21 i 22 de juliol
de 2021. En cas contrari, es perd el dret a la plaça
reservada.
La matrícula en el cicle formatiu en la modalitat
d’FP dual no garanteix la contractació per part d’una
empresa.

SOL·LICITUD FORA
DE TERMINI
En cas de no haver obtingut plaça a l’opció
demanada, a partir de l’1 de setembre i fins al 15
d’octubre es pot presentar el full de sol·licitud fora de
termini als centres educatius.

CALENDARI D’ADMISSIÓ
Presentació de les sol·licituds d ’admissió
(tràmit telemàtic o presencial).

De l’1 de juny
al 30 de juny

La DGFPIEAS fa el sorteig de lletres
per al desempat.

1 de juliol

Publicació de la llista provisional
de persones admeses.

9 de juliol
9, 12 i 13 de juliol
20 de juliol

Matrícula al centre educatiu.

20, 21 i 22 de juliol

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).

23 i 26 de juliol

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

1 de setembre
24 de setembre

Inici de curs.
Presentació de sol·licituds fora de
termini als centres educatius.

De l’1 de setembre
al 15 d’octubre

Adjudicació i matrícula als centres de
les places que restin vacants.

Fins al 15 d’octubre

Finalització de les activitats lectives.

23 de juny

Mallorca

L’FSE inverteix en el teu futur. Aquesta actuació està cofinançada pel
Fons Social Europeu, en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació,
Formació i Educació de l’FSE 2014-2020.

fp.caib.es/dual
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