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Sol·licitud d’exempció de la part específica de la prova d’accés als cicles formatius de
formació professional inicial. Grau superior
Dades personals
Nom i cognoms

DNI/NIE/Passaport

Adreça

Codi postal

Municipi

Adreça electrònica

Telèfon

Exposo
Que compleixo alguna de les condicions següents per demanar l’exempció (marqueu el que correspongui):
1. Experiència laboral d’un grup de cotització igual o superior al d’oficial de segona o similar, com a mínim d’un any,1 o grup de
cotització igual o inferior al d’oficial de tercera o similar, com a mínim de tres anys1, relacionada amb el cicle pel qual es demana
l’exempció.
Documentació que cal aportar (una de les tres opcions):
- Informe de vida laboral original i actualitzat (expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social o la mutualitat laboral) i
certificat de les empreses o entitats legalment constituïdes, que detalli les activitats que s’han fet i el temps de dedicació.
- Full de serveis o certificat de l’administració corresponent i certificat de les empreses o entitats legalment constituïdes, que
detalli les activitats que s’han fet i el temps de dedicació.
- Certificat de reconeixement acadèmic de l’experiència laboral adquirida i la validació de la formació contínua que s’ha fet a
l’empresa.
2. Només per a la família professional de serveis socioculturals i a la comunitat: Voluntariat en entitats socioculturals, socioeducatives
o del lleure, com a mínim d’un any, 1 relacionat amb el cicle pel qual es demana l’exempció.
Documentació que cal aportar: Certificat de l’empresa o l’entitat legalment constituïda, que detalli les tasques o activitats que s’han
desenvolupat i el temps de dedicació. 2
3. Només per a la família professional d’activitats físiques i esportives: Entrenament o direcció d’equips esportius i/o altres activitats
relacionades (competicions, planificació, programació, etc.), com a mínim d’un any.1
Documentació que cal aportar: Certificat de l’empresa o entitat legalment constituïda que detalli les tasques o activitats i el temps de
dedicació, relacionades amb el/s cicle/s formatiu/s per al/s qual/s es demana l’exempció.2
4. Només per a la família professional d’activitats físiques i esportives: Condició d’esportista d’alt nivell o alt rendiment.
Documentació que cal aportar: Certificat que n’acrediti la condició.

Sol·licito
Quedar exempt/a de fer la part específica de la prova d’accés a cicles formatius de grau superior del/s cicle/s següent/s:
Electricitat i electrònica:
Sistemes Electrotècnics i Automatitzats
Automatització i Robòtica Industrial
Manteniment Electrònic
Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics
Electromedicina Clínica
Energia i aigua:
Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica
Centrals Elèctriques
Energies Renovables
Fabricació mecànica:
Òptica d'Ullera
Construccions Metàl·liques
Programació de la Producció en Fabricació Mecànica
Disseny en Fabricació Mecànica
Programació de la Producció en l'Emmotllament de Metalls
i Polímers
Fusta, moble i suro:
Disseny i Moblament
Hoteleria i turisme:
Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments
Gestió d'Allotjaments Turístics
Direcció de Cuina
Direcció en Serveis de Restauració
Guia, Informació i Assistència Turístiques
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Activitats físiques i esportives:
Condicionament Físic
Ensenyament i Animació Socioesportiva
Administració i gestió:
Assistència a la Direcció
Administració i Finances
Agrària:
Gestió Forestal i del Medi Natural
Paisatgisme i Medi Rural
Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal
Arts gràfiques:
Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia
Disseny i Gestió de la Producció Gràfica
Arts i artesanies:
Artista Faller i Construcció d’Escenografies
Comerç i màrqueting:
Gestió de Vendes i Espais Comercials
Comerç Internacional
Transport i Logística
Màrqueting i Publicitat
Edificació i obra civil:
Projectes d'Obra Civil
Projectes d'Edificació
Organització i Control d’Obres de Construcció

1. Cal comptar els anys a temps complet i, en cas de jornada reduïda, a temps proporcional.
2. Ha d’incloure el número d’identificació fiscal de l’empresa o de l’entitat legalment constituïda.
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Imatge i so:
Realització de Projectes d’Audiovisuals i Espectacles
Il·luminació, Captació i Tractament d’Imatge
So per a Audiovisuals i Espectacles
Producció d’Audiovisuals i Espectacles
Animacions en 3D, Jocs i Entorns Interactius
Imatge personal:
Assessoria d’Imatge Personal i Corporativa
Estètica Integral i Benestar
Estilisme i Direcció de Perruqueria
Caracterització i Maquillatge Professional
Indústries alimentàries:
Vitivinicultura
Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària
Informàtica i comunicacions:
Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
Desenvolupament d’Aplicacions Web
Instal·lació i manteniment:
Manteniment d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids
Desenvolupament de Projectes d’Instal·lacions Tèrmiques
i de Fluids
Mecatrònica Industrial
Maritimopesquera:
Transport Marítim i Pesca d’Altura
Aqüicultura
Organització del Manteniment de la Maquinària de Vaixells
i Embarcacions
Química:
Química Industrial
Química i Salut Ambiental
Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins
Laboratori d’Anàlisi i Control de Qualitat

Sanitat:
Dietètica
Pròtesis Dentals
Ortopròtesi i Productes de Suport
Anatomia Patològica i Citodiagnòstic
Documentació i Administració Sanitàries
Laboratori Clínic i Biomèdic
Radioteràpia i Dosimetria
Audiologia Protètica
Higiene Bucodental
Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear
Seguretat i medi ambient:
Educació i Control Ambiental
Coordinació d’Emergències i Protecció Civil
Prevenció de Riscos Professionals
Serveis socioculturals i a la comunitat:
Animació Sociocultural i Turística
Educació Infantil
Integració Social
Promoció de la Igualtat de Gènere
Mediació Comunicativa
Tèxtil, confecció i pell:
Disseny Tècnic en Tèxtil i Pell
Vestuari a Mida i per a Espectacles
Patronatge i Moda
Disseny i Producció de Calçat i Complements
Transport i manteniment:
Manteniment Aeromecànic
Manteniment d’Aviònica
Automoció
Vidre i ceràmica:
Desenvolupament i Fabricació de Productes Ceràmics

Declaro
Que són certes les dades que faig constar en aquest document i la documentació aportada.

Lloc i data
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Signatura del/de la sol·licitant

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al
fitxer “Gestió dels cicles de formació professional” amb la finalitat de tramitar i resoldre les convalidacions, exempcions, reclamacions i modificacions curriculars
en l’àmbit de la formació professional inicial. L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la unitat esmentada (Via Augusta, 202-226, 08021
Barcelona).

Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial
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