Govern de les llles Balears
Conselleriad'Educació, Cultura i UniversiLats
Direcció Ceneral d' Ordenació,
lnnovació i Formació Professional

Instrucció de la directora general d'Ordenació, Innovació i Formació Professional
per la qual s'estableix el procediment per proposar la incorporació dels alumnes de
l'educació secundáriaobligatória a la formació professional bisica el curs académrc
2014-2015
Amb l'entradaen vigor de la modificacióde la Lleiorgánica212006,de 3 de maig,
d'educació(LOE),¡ del Reialdecret127/2O14,de 28 de febrer,pel qual es regulen
aspectes específicsde la formació professional básica dels ensenyamentsde
formació professionaldel sistemaeducatiu, s'ha d'establirel procedimentper
incorporarels alumnesde l'educaciósecundáriaobligatória(ESO) a la formació
básica(FPB).L'equipdocent pot proposarals pares,mareso tutors
professional
legals,mitjangantel consellorientadorsi es consideraconvenient,la incorporació
d'un alumnea un ciclede formacióorofessional
básica.
Tenint en compteque la nova normativabásicaque desplegaels ensenyaments
de
I'ESOes troba en fased'elaboració,es fa necessari
establirde maneraprovisional
per al curs 2013-2014el procésde tramitacióde l'accésdelsalumnesa I'FPBi un
model de consellorientador.basaten l'article28.7 de la LOE i en l'article15.3 del
RD127/2014.
Pertot aixó,dict la següent
INSTRUCCIO
1. Al finaf del curs 2013-2014elsequipsdocentsdelsgrupsde segon,terceri quart
d'ESOdelscentresdocentsde les llles Balears.socala coordinaciódelstucors
delsgrupsi amb l'assessorament
delsorientadorsdelscentres,poden proposar
la incorporacióa un máximde quatreciclesd'FPBdelsalumnesque compleixen
efs requisitsestablerts
en el RD 127/2014.
2. La propostas'ha de fer mitjangantun consellorientador(annex1) signatpel
tutor del grup i l'orientadordel centre,que ha de passara formar part de
l'expedient
de I'alumne.S'ha de lliuraruna cópia del consellorientadoral pare,
a la mare o al tutor legalde I'alumne.
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3. El consellorientadorha d'anar acompanyatd'un altre document(annex2) que
reflecteixiel consentimenrdel pare, la mare o el tutor legal de l,alumnea
aquestaproposta.Aquest documents'ha de lliurar durant una reunió que el
tutor del grup i l'orientadordel centrehan de manteniramb el pare,la mareo el
tutor legalde I'alumneper informar-losde lescaracterfstiq
uesdel programai de
la justificacióde la propostad'incorporacióa l'FpB.
4. Si escau, els pares, mares o tutors legals han de signar el document de
consentiment
i lliurar-loa la secretaria
del centre.Aquestdocumenttambé s,ha
d'incorporara l'expedient
de l'alumne.
5. El directordel centreha de fer un cerr¡ficaten qué ha de consrarla relacióde
ciclesd'FPB proposats.En aquest document, el director del centre ha oe
cert¡ficarque elsciclesformatiusque hi figurensón elsque constenen el consell
orientadorde I'alumne.Aguest certificatnomésté efecteper al procediment
d'admissióa I'FPBi no supleixel consellorientador.El model d'aquestcertificar
es pot trobar a la páginaweb http:l/www.formacioprofessional.caib.es.
6. Els pares, mares o tutors legalshan de recollir el certificat a la secretariadel
centrei I'han d'aportar com a documental centreon es tramiti la sol.licitud
d'admissió.
Palma,30 de maigde 2014
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