
 
 
 

 

INSCRIPCIÓ PROVES D’ACCES 

o Del 1 al 5 Septembre  
 
1. Per formalitzar la inscripció, les persones interessades a fer la prova d'accés de caràcter específic han d'enviar 
telemàticament, a l'adreça electrònica de cada centre de referència de cada illa, els documents següents: 

a) Sol·licitud, segons el model oficial (annex 2), que es pot trobar al centre on s'han  d'inscriure i en el 
seu lloc web.  

b) Còpia del document oficial d'identificació.  
c) Declaració responsable que no es compleix cap requisit d'accés directe que permeti l'accés als 

ensenyaments esportius de règim especial (annex 3), que es pot trobar al centre on s'han d'inscriure 
i en el seu lloc web.  

d) Fotocòpia del títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics, o 
del certificat que acrediti que s'ha superat la prova d'accés general al grau mitjà dels ensenyaments 
esportius de règim especial per a persones sense requisits acadèmics, o del certificat que acrediti 
que s'ha superat la prova d'accés a la formació professional de grau mitjà. Aquests documents han 
d'especificar la nota o mitjana obtinguda.  

e) En el cas d'haver de realitzar les proves específiques per accedir als ensenyaments de cicle final de 
grau mitjà és necessari acreditar haver finalitzat els estudis del cicle inicial del grau mitjà de la 
mateixa modalitat esportiva o tenir-ne tots els mòduls aprovats, excepte el bloc de formació pràctica 
d'aquest cicle inicial del grau mitjà.  

2. S'ha d'acreditar el pagament de l'import que la federació ha establert per a aquesta prova al compte de la 
federació, aportant al centre una còpia de l'ingrés bancari, la qual ha d'indicar el nom, els llinatges i el concepte 
«Inscripció prova específica» i el nivell i la modalitat esportiva: 

 Cicle inicial de vela           Quantitat a ingressar:  50€          ES57-0081-0159-6100-0158-9063 

 

3. No han de fer la inscripció, per estar exempts de realitzar la prova (vegeu la disposició transitòria segona del 
Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre), les persones següents:  

a) Els esportistes d'alt nivell de la modalitat esportiva a la qual s'inscriuen (certificat expedit pel Consell 
Superior d'Esports).  

b) Els esportistes d'alt rendiment de la modalitat esportiva a la qual s'inscriuen (certificat expedit per 
l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d'esports).  

c) Els casos concrets de cada modalitat esportiva, recollits en la normativa corresponent.  

En els casos assenyalats en l'apartat anterior, s'ha de presentar l'acreditació en el termini i lloc d'inscripció a les 
proves d'accés. 

Inscripció telemática a l’adreça de l’IES.  - Mallorca  www.iesceteib.org    
        esportius@iesceteib.org  

- Eivissa  www.iesalgarb.es 
  iesalgarb@educaib.eu  
 
- Menorca www.iescapdellevant.org 
  Iescapdellevant@educaib.eu 



 
 

 

 

 

Aquest enllaç podreu trobar els annexes 2 i 3 del BOIB 95 de 23 de juliol de 2022 

http://www.federacionbalearvela.org/uploaded_files/BOIB%20n%C2%BA95%20Prueba%20Acceso.pdf_6500_e
s.pdf  

 
o El 6 de septiembre 

Publicació telemática de la llista provisional de persones admeses i de persones excloses. 

 
 
 

o Del 6 al 8 de setembre 

Termini per reclamacions telemàtiques contra les llistes provisionals. 

 
 

o El 9 de setembre 

Publicació de la llista definitiva de persones admenses i resolución de les reclamacions. 

 
 

o Data i lloc de realització de la prova d’acces. 

i. EIVISSA 13 de septembre a les 15 hores al Club Nàutic Sant Antoni 
ii. MALLORCA  14 de septembre a les 15 hores al Club Nàutic Ciutadella 

iii. MALLORCA  15 de septembre a les 15 hores al Club Nàutic s’Arenal 
 
 

o El 28 de septiembre 

Publicació de la llista provisional de persones admeses i de persones aptes i no aptes. 

 
 

o Del 29 al 30 de setembre 

Termini per reclamacions contra les llistes provisionals. 

 

o El 1 d’octubre 

Publicació de la llista definitiva de persones que han resultat aptes i no aptes. 

 
 

o Del 28 de setembre al 5 d’octubre 

PROCÉS D’ADMISSIÓ I MATRÍCULA CURS 2022-2023 

 


