
 

C. del Ter, 16 
07009 Palma  
Tel. 971 17 77 73 
dgfpieas.caib.es 

  

 

Condicions d’accés que permeten la inscripció a les proves lliures  
 
1. Accés a cicles formatius de grau mitjà 
 
Per accedir als cicles formatius de grau mitjà es requereix una de les següents 
condicions: 
 

a. Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària 
obligatòria o d’un nivell acadèmic equivalent 

b. Títol de tècnic (cicles formatius de grau mitjà). 
c. Títol de tècnic auxiliar (FP1). 
d. Estar en possessió d’un certificat acreditatiu d’haver superat totes les 

matèries del batxillerat. 
e. Acreditar tenir un màxim de dues matèries pendents en el conjunt dels 

dos primers cursos del batxillerat unificat polivalent (BUP). 
f. Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma 

dels ensenyaments mitjans (REM). 
g. Haver superat, dels ensenyaments d’arts aplicades i oficis artístics, el 

tercer curs del pla de 1963 o el segon de comuns experimental. 
h. Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics 

amb algun dels indicats als punts b,c,d,e,f,g. 
i. Títol de tècnic superior (cicles formatius de grau superior). 
j. Títol de batxillerat unificat polivalent (BUP). 
k. Títol universitari amb caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional 

que figuri al Catàleg de Títols Universitaris Oficials. 
l. Títol declarat equivalent a una titulació universitària. 
m. Les persones que hagin cursat estudis mitjançant sistemes educatius 

estrangers i hagin obtingut l’homologació amb el títol de batxiller o 
l’homologació amb el primer curs complet d’aquest títol, però no 
disposin de l’homologació amb l’ESO. 

n. Disposar d’un títol de formació professional bàsica (FPB) 
o. Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació 

professional inicial. 
p. Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles 

formatius de grau mitjà. 
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q. Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà, tenir 
l’exempció de fer totes les parts o haver superat alguna part de la 
prova i tenir l’exempció de la resta d’acord amb la normativa vigent. 

r. Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior, tenir 
l’exempció de fer totes les parts o haver superat una part i tenir 
l’exempció de l’altra d’acord amb la normativa vigent. 

s. Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles 
formatius de grau superior. 

t. Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 
anys. 
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2. Accés a cicles formatius de grau superior 
 
Per accedir als cicles formatius de grau superior es requereix una de les següents 
condicions: 
 

a. Tenir el títol de batxiller. 
b. Haver superat totes les matèries de batxillerat. 
c. Títol de batxillerat unificat polivalent (BUP). 
d. Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat 

experimental. 
e. Haver superat el curs d’orientació universitari o preuniversitari. 
f. Estar en possessió del títol de tècnic especialista, tècnic superior o un 

altre d’equivalent a efectes acadèmics. 
g. Estar en possessió d’una titulació universitària o d’una altra 

d’equivalent. 
h. Tenir un títol de Tècnic (cicles formatius de grau mitjà). 
i. Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior,tenir 

l’exempció de fer totes les parts de la prova o haver superat una part i 
tenir l’exempció de l’altra part, d’acord amb la normativa vigent. 

j. Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau 
superior. 

k. Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 
anys. 


