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Document informatiu sobre l’accés i incorporació de l’alumnat dels 
cursos de formació professional per a l'ocupació a centres educatius 
públics. 

El Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i la Conselleria d’Educació i Formació 
Professional es proposen una constant millora de les accions formatives, col·labo-
rant molt especialment amb l’alumnat protagonista de tot procés formatiu , aques-
tes accions formatives han de coordinar-se amb l’oferta formativa dels cicles for-
matius de formació professional per a garantir l’objectiu de donar resposta a la 
necessitats de qualificació i optimitzant l’ús del recursos públics. 
 
Amb la voluntat de fer explícits els termes de col·laboració i acord entre el SOIB,  
Conselleria d’Educació i Formació professional i les persones beneficiàries d’aques-
tes accions formatives, lliuram aquest document informatiu. 
 

REQUISITS D’ACCÉS a les accions formatives 

1. Requisits personals 

➢ L’edat i el col·lectiu de l’alumnat els marquen la normativa de referència dels cursos 
i les convocatòries o resolucions. 

➢ Les persones interessades desocupades a participar en les accions 
formatives han d’estar inscrites al SOIB amb la demanda d’ocupació d'alta i actu-
alitzada abans de formalitzar la sol·licitud al curs. l cas de persones ocupades, s’ha 
de treballar a les Illes Balears. 

➢ La consideració de persona ocupada o desocupada la determina la situació laboral 
en què es trobi en el moment d’iniciar la formació.  (les persones que treballen a 
temps parcial no es consideren desocupades sinó ocupades) 

➢ L’alumnat ha de tenir l’edat mínima de 16 anys abans de l'inici de l'acció formativa 

➢ Les persones amb contracte fix discontinu es consideren alumnes ocupats tant en 
època d’activitat laboral com en els períodes de no ocupació. 

➢ Si el dia de l’inici de l’acció formativa, s’hagués donat de baixa la demanda d’ocupació 

es comunicarà  a la persona  per a que amb la major urgència possible  torni a posar 

d’alta la seva demanda d’ocupació . Si té usuari i contrasenya pot  posar-se ella mateixa 

d'alta mitjançant la pàgina web soib.es (als Tràmits en línia) o a l’App del SOIB,  o 

http://soib.caib.es/
http://www.soib.es/
https://www.sistemanacionalempleo.es/CartaServiciosCiudadanoWEB/jspFR/principalFR.jsp?CA=04
https://www.sistemanacionalempleo.es/CartaServiciosCiudadanoWEB/jspFR/principalFR.jsp?CA=04
https://www.sistemanacionalempleo.es/CartaServiciosCiudadanoWEB/jspFR/principalFR.jsp?CA=04
https://www.sistemanacionalempleo.es/CartaServiciosCiudadanoWEB/jspFR/principalFR.jsp?CA=04
https://www.sistemanacionalempleo.es/CartaServiciosCiudadanoWEB/jspFR/principalFR.jsp?CA=04
https://soib.es/nova-app-el-soib-a-la-ma/
https://soib.es/nova-app-el-soib-a-la-ma/
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demanar cita prèvia amb la seva oficina SOIB per la web a Demana cita prèvia o als 

telèfons 971 22 57 91 o 012. 

 

2. Requisits formatius 

 

A. Requisits formatius per accedir a les accions formatives vinculades a CER-
TIFICATS DE PROFESSIONALITAT 

 
Els trobareu actualitzats a https://soib.es/info-certificats-de-professionalitat/ 

 
NIVELL 1: no hi ha requisits d'accés i, per tant, no hi ha titulació mínima per aportar. 

 

NIVELL 2: L’alumnat  ha de complir alguna de les condicions següents: 

a) Tenir el títol de graduat en educació secundaria obligatòria (ESO) 

b) Tenir 2n de batxillerat unificat polivalent (BUP) amb un màxim de dues matèries pen-
dents en el conjunt dels dos cursos 

c) Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2 

d) Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 1 de la mateixa família i àrea pro-
fessional del certificat al qual es vol accedir, en  el cas de que no hi hagi un certificat de 
professionalitat de nivell 1 de la mateixa àrea, es podrà accedir també si el certificat és 
d’una altra àrea de la mateixa família professional. 

e) Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat al qual 
es vol accedir 

f) Tenir un títol de tècnic auxiliar (formació professional de primer grau – FP1) 

g) Complir algun dels requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà: 

• Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria o un títol de nivell aca-
dèmic superior 

• Tenir un títol de formació professional bàsica 

http://soib.caib.es/
https://soib.es/demana-cita-previa/
https://soib.es/info-certificats-de-professionalitat/
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• Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional 
inicial (PQPI) 

• Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà de 
formació professional en centres públics o privats autoritzats per l'Administració 
educativa 

• Haver superat la prova d’accés a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà o de grau 
superior de formació professional 

h) Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o 45 anys 

i) Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofita-
ment la formació corresponent al certificat de professionalitat 

 

NIVELL 3: L’alumnat  ha de complir alguna de les condicions següents: 

a) Tenir el títol de batxillerat 

b) Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 3 

c) Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2 de la mateixa família i àrea pro-
fessional del certificat al qual es vol accedir, en  el cas de que no hi hagi un certificat de 
professionalitat de nivell 2 de la mateixa àrea, es podrà accedir també si el certificat és 
d’una altra àrea de la mateixa família professional. 

d) Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat que es 
vol accedir 

e) Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) 

f) Complir algun dels requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau superior: 

• Tenir el títol de batxillerat o certificat acreditatiu d'haver superat totes les matèries 
de batxillerat, o tenir un títol de nivell acadèmic superior 

• Tenir un títol de tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior 

• Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau superior 
de formació professional en centres públics o privats autoritzats per l'Administració 
educativa 

• Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de formació pro-
fessional 

g) Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o 45 anys 

http://soib.caib.es/
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h) Tenir o haver superat les proves de competències clau necessàries per cursar amb 
aprofitament la formació del certificat de professionalitat 

 
Les persones que no compleixin els requisits d'accés a la formació de certificats de 
professionalitat tenen l’opció de inscriure’s directament a les proves de compe-
tències clau, o bé als cursos de competències clau, que fan els centres d'educació 
per a persones adultes (CEPA) en coordinació amb el SOIB. 
  

Per a més informació, consultau Proves d’accés a un CP a la pàgina Certificats de 
professionalitat (CP). 
 
B. Requisits formatius per accedir a les accions formatives vinculades als IDI-

OMES del Marc Europeu Comú de Referència de Llengües 

 

A1 Anglès /alemany/francès . L’alumnat  ha de complir les condicions següents: 

⎯ Nivell acadèmic o de coneixements generals mínims: segon curs d'educació secundà-
ria obligatòria (ESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals. 

⎯ Nivell de coneixements de la llengua anglesa/alemanya: no són necessaris. 

A2 Anglès /alemany/francès . L’alumnat  ha de complir les condicions següents: 

⎯ Nivell acadèmic o de coneixements generals mínims: segon curs d'educació secundà-
ria obligatòria (ESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals. 

⎯ Nivell de coneixements de la llengua anglesa/alemanya: nivell A1 acreditat per l'a-
lumne o alumna, o contrastable mitjançant prova específica de nivell. 

B1 Anglès /alemany/francès . L’alumnat  ha de complir les condicions següents: 

⎯ Nivell acadèmic o de coneixements generals mínims: segon curs d'educació secundà-
ria obligatòria (ESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals. 

⎯ Nivell de coneixements de la llengua anglesa/alemanya: nivell A2 acreditat per l'a-
lumne o alumna, o contrastable mitjançant prova específica de nivell. 

B2 Anglès /alemany/francès . L’alumnat  ha de complir les condicions següents: 

⎯ Nivell acadèmic o de coneixements generals mínims: títol graduat en educació secun-
dària obligatòria (ESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals. 

http://soib.caib.es/
https://soib.es/info-certificats-de-professionalitat/
https://soib.es/info-certificats-de-professionalitat/
https://soib.es/info-certificats-de-professionalitat/
https://soib.es/info-certificats-de-professionalitat/
https://soib.es/info-certificats-de-professionalitat/
https://soib.es/info-certificats-de-professionalitat/
https://soib.es/info-certificats-de-professionalitat/
https://soib.es/info-certificats-de-professionalitat/
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⎯ Nivell de coneixements de la llengua anglesa/alemanya: nivell B1 acreditat per l'a-
lumne o alumna, o contrastable mitjançant prova específica de nivell. 

C1 Anglès /alemany/francès . L’alumnat  ha de complir les condicions següents: 

⎯ Nivell acadèmic o de coneixements generals mínims: títol graduat en educació secun-
dària obligatòria (ESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals. 

⎯ Nivell de coneixements de la llengua anglesa/alemanya: nivell B2 acreditat per l'a-
lumne o alumna, o contrastable mitjançant prova específica de nivell. 

C. Requisits formatius per accedir a les ACCIONS FORMATIVES NO VINCULADES A 
CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT 

 

Rus/ italià atenció al públic. L’alumnat  ha de complir les condicions següents: 

⎯ Nivell acadèmic: graduat escolar o graduat en ESO 

Si les persones  candidates no tenen el nivell acadèmic indicat, han de demostrar els co-
neixements suficients mitjançant una prova d’accés sobre el nivell acadèmic. 

IFCM07 EXP Eines web 2.0 aplicades a la gestió i comercialització d’empreses. L’alum-
nat  ha de complir les condicions següents: 

⎯ Nivell acadèmic: graduat en ESO 

Si les persones  candidates no tenen el nivell acadèmic indicat, han de demostrar els co-
neixements suficients mitjançant una prova d’accés sobre el nivell acadèmic. 

Altres accions formatives. Cadascuna pot tenir especificats els seus corresponents re-
quisits acadèmics i de nivell. 

INCORPORACIÓ de l’alumnat a les accions formatives 

 
Pre inscripció 

 
Les persones interessades podran fer una preinscripció a l’acció formativa quan aquesta 
opció estigui activada  a través del cercador de cursos del SOIB o a l’App del SOIB.                                                                        

http://soib.caib.es/
https://intranet.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions14
https://intranet.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions14
https://soib.es/es/nova-app-el-soib-a-la-ma/
https://soib.es/es/nova-app-el-soib-a-la-ma/
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El centre  de formació és responsable del  posterior procés d’inscripció i  de confirmar els 
requisits d'accés i terminis,  si es compleixen aquests, ha d’informar sobre  la documenta-
ció necessària de l’alumnat i  de com es durà a terme el procés  d’inscripció i selecció. 

 

Inscripció 

 

Les persones sol·licitants que compleixin els requisits i terminis, han de realitzar el  procés 
de d’inscripció  al centre de formació, seguint   la normativa i els protocols corresponents. 

L’alumnat ha de lliurar  el Full d’inscripció de l’alumnat (D9)  totalment emplenat i signat,  
juntament amb la documentació que acrediti que compleix els requisits  personals i for-
matius  al centre de formació dins els terminis establerts previs a l’inici del curs. 

 

Selecció i inici 

 
Les persones sol·licitants que compleixin els requisits i hagin presentat la documentació 
necessària, han de passar per un procés de selecció per part del centre de formació, se-
guint la normativa i els protocols corresponents. 

 

En el cas de que per a l'exercici professional hi hagi requisits específics, l'alumnat selecci-
onat ha de complir aquests requisits addicionals . 

 

L’alumnat es pot incorporar a l’acció formativa sempre que no se n’hagi superat el 25 % de 
la durada total, i en el cas de cursos vinculats a certificats de professionalitat, a més, la 
incorporació ha de ser com a màxim el cinquè dia des de l’inici. 

http://soib.caib.es/

