R/N: Y0348/Y332

Sol·licitud d’exempció parcial de la prova d’accés als cicles formatius de formació
professional inicial de grau superior
Dades personals
Nom i cognoms

DNI/NIE/Passaport

Adreça

Codi postal

Municipi

Adreça electrònica

Telèfon

Sol·licito

A26-V01-15

Tipus d’exempció
Part específica (per a les condicions 1, 3, 4, 5 i 6)
Matèria de química de la part específica (per a la condició 2)
Cicle/s pel/s qual/s demano l’exempció (marqueu el que correspongui; només per a les condicions 3, 4, 5 i 6)
Activitats físiques i esportives:
Condicionament físic
Ensenyament i animació socioesportiva
Imatge i so:
Administració i gestió:
Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles
Assistència a la direcció
Il·luminació, captació i tractament d’imatge
Administració i finances
So per a audiovisuals i espectacles
Agrària:
Producció d’audiovisuals i espectacles
Gestió forestal i del medi natural
Animacions en 3D, jocs i entorns interactius
Paisatgisme i medi rural
Imatge personal:
Ramaderia i assistència en sanitat animal
Assessoria d’imatge personal i corporativa
Arts gràfiques:
Estètica integral i benestar
Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia
Estilisme i direcció de perruqueria
Disseny i gestió de la producció gràfica
Caracterització i maquillatge professional
Arts i artesanies:
Indústries alimentàries:
Artista faller i construccció d'escenografies
Vitivinicultura
Comerç i màrqueting:
Processos i qualitat en la indústria alimentària
Gestió de vendes i espais comercials
Informàtica i comunicacions:
Comerç internacional
Administració de sistemes informàtics en xarxa
Transport i logística
Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
Màrqueting i publicitat
Desenvolupament d’aplicacions web
Edificació i obra civil:
Instal·lació i manteniment:
Projectes d'obra civil
Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids
Projectes d'edificació
Desenvolupament de projectes d’instal·lacions tèrmiques i
Organització i control d’obres de construcció
de fluids
Electricitat i electrònica:
Mecatrònica industrial
Sistemes electrotècnics i automatitzats
Maritimopesquera:
Automatització i robòtica industrial
Transport marítim i pesca d’altura
Manteniment electrònic
Aqüicultura
Sistemes de telecomunicacions i informàtics
Organització del manteniment de la maquinària de vaixells i
Energia i aigua:
embarcacions
Eficiència energètica i energia solar tèrmica
Química:
Centrals elèctriques
Química industrial
Energies renovables
Química i salut ambiental
Fabricació mecànica:
Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins
Òptica d'ullera
Laboratori d’anàlisi i control de qualitat
Construccions metàl·liques
Sanitat:
Programació de la producció en fabricació mecànica
Dietètica
Disseny en fabricació mecànica
Higiene bucodental
Programació de la producció en l'emmotllament de metalls
Anatomia patològica i citodiagnòstic
i polímers
Laboratori clínic i biomèdic
Fusta, moble i suro:
Documentació i administració sanitàries
Disseny i moblament
Radioteràpia i dosimetria
Hoteleria i turisme:
Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear
Agències de viatges i gestió d'esdeveniments
Pròtesis dentals
Gestió d'allotjaments turístics
Audiologia protètica
Direcció de cuina
Ortopròtesi i productes de suport
Direcció en serveis de restauració
Guia, informació i assistència turístiques
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Seguretat i medi ambient:
Educació i control ambiental
Coordinació d’emergències i protecció civil
Prevenció de riscos professionals
Serveis socioculturals i a la comunitat:
Mediació comunicativa
Animació sociocultural i turística
Educació infantil
Integració social
Promoció de la igualtat de gènere

Transport i manteniment:
Manteniment aeromecànic
Manteniment d’aviònica
Automoció
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
Vidre i ceràmica:
Fabricació i transformació de productes de vidre
Desenvolupament i fabricació de productes ceràmics

Declaro
- Que compleixo alguna de les condicions següents per demanar l’exempció (només cal que marqueu una opció):
Per presentar a l’institut
1. Títol de tècnic/a, de la mateixa opció que el cicle formatiu de grau superior que es vulgui cursar. Documentació que cal aportar:
títol o resguard del títol de tècnic/a.
2. Títol de tècnic/a d’operacions d’ennobliment tèxtil per a l’exempció de la matèria de química. Documentació que cal aportar: títol o
resguard del títol de tècnic/a.
Per presentar a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial
1
3. Experiència laboral d’un grup de cotització igual o superior a oficial de segona o similar, com a mínim d’un any, o grup de
1
cotització igual o inferior a oficial de tercera o similar, com a mínim de tres anys. Documentació que cal aportar: 1) informe de
vida laboral, original i actualitzat, expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social o la mutualitat laboral, o full de serveis o
certificat de l’administració corresponent; 2) certificat de l’empresa o l’entitat legalment constituïda que detalli les tasques o
2
activitats que s’han fet i el temps de dedicació, relacionades amb el/s cicle/s formatiu/s per al/s qual/s es demana l’exempció, o 3)
certificat de reconeixement acadèmic de l’experiència laboral adquirida i la validació de la formació contínua que s’ha fet a
l’empresa.
1

4. Voluntariat en entitats socioculturals, socioeducatives o del lleure, com a mínim d’un any. 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
relacionades amb el/s cicle/s formatiu/s per als quals es demana l’excempció.
5. Entrenament o direcció d’equips esportius i/o altres activitats relacionades: competicions, planificació, programació, etc., com a
1
mínim d’un any. Documentació que cal aportar: certificat de l’empresa o entitat legalment constituïda que detalli les tasques o
2
activitats i el temps de dedicació, relacionades amb el/s cicle/s formatiu/s per al/s qual/s es demana l’exempció.
6. Condició d’esportista d’alt nivell o alt rendiment (Reial decret 971/2007). Documentació que cal aportar: certificat que n’acrediti la
condició.
- Que les dades que faig constar en aquest document i la documentació aportada són certes.
Signatura del/de la sol·licitant
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Lloc i data
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).

Institut

(condicions 1 i 2)

o institut seu de la comissió avaluadora (condició 1 i 2)

Nom:
Municipi:

Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial
(condicions 3, 4, 5 i 6)
1. Cal comptar els anys a temps complet, o temps proporcional en cas de jornada reduïda.
2. Ha d’incloure el número d’identificació fiscal de l’empresa o entitat legalment constituïda.
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