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ANNEX 2 
Sol·licitud d’inscripció per fer la prova d’accés de caràcter específic als 
ensenyaments esportius 
 
Llinatges: Nom:  
DNI/passaport:                                         Data naixement: 
Adreça:                                                       CP: 
Localitat                                                     Telèfon: 

Adreça electrònica: 
 
EXPÒS: 
 
- Que complesc els requisits generals d’accés (   ) 
 
Per això, adjunt la documentació següent a aquesta sol·licitud: 

1. Un document oficial d’identificació (obligatori). 

2. Una declaració responsable de no complir cap dels requisits esportius que 
permeten l’accés directe als ensenyaments esportius de règim especial. 

3. El document d’ingrés bancari del preu de la prova. 
4. Un certificat acadèmic que acrediti que s’està cursant 4t d’ESO o l’original i 

còpia del títol de graduat en educació secundària o d’un títol equivalent, o 
del certificat que acrediti que s’ha superat la prova d’accés per a persones 
sense requisits acadèmics. Aquests documents han d’especificar la nota o la 
mitjana obtinguda. 

5. Per poder realitzar les proves específiques per accedir als ensenyaments de 
cicle final o nivell II de Grau Mitjà, certificat acadèmic que acrediti haver 
finalitzat, o tot aprovat pendent del bloc de formació pràctica dels estudis del 
cicle inicial/nivell I del Grau Mitjà de la mateixa modalitat esportiva.  

 
 
SOL·LICIT: 
 
La inscripció a la prova d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius de 

la modalitat següent: 
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MALLORCA         MENORCA EIVISSA 

Cicle inicial/nivell I   Cicle inicial/nivell I Cicle inicial/nivell I 

Atletisme Atletisme Atletisme 

Bàsquet Bàsquet Bàsquet 

Busseig  Busseig  Busseig  

Futbol Futbol Futbol 

Handbol Hípica Handbol 

Hípica Muntanya Hípica 

Muntanya Piragüisme Muntanya 

Piragüisme Salvament i socorrisme Piragüisme 

Salvament i socorrisme Vela Salvament i socorrisme 

Vela  Vela 

Cicle final/nivell II Cicle final/nivell II  

Hípica, salt doma i 
concurs 

Hípica, salt doma i 
concurs 

Escalada   

Barranquisme 

Mitja muntanya 
           (Encercla o subratlla la modalitat/s de la/es que faràs la prova d’accés) 
 

A més, deman l’adaptació de la prova perquè tenc necessitats educatives especials. 
Per això, aport els documents següents: 
(   ) Un certificat oficial que acredita el tipus i el grau de discapacitat. 
(   ) Un dictamen d’escolarització amb el vistiplau del Departament d’Inspecció 
Educativa. 
 

CENTRE EDUCATIU I FORMAT (matí/tarda) on penses cursar els estudis per al curs 
2017-2018 (marca amb una creu): 
 

MALLORCA Format  

IES CTEIB Tarda semi presencial  

IES Guillem Sagrera Matí 100% presencial  

IES Guillem Cifre de Colonya Matí 100% presencial  

IES Mossèn Alcover Matí 100% presencial  
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MENORCA Format 

IES Cap de Llevant Matí 100% presencial  

Tarda semi presencial  

 

EIVISSA Format 

IES Algarb Tarda semi presencial  

 
___________________, ____ d_________ de 2017 
 
[Signatura del sol·licitant] 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
DIRECTOR/A DEL CENTRE 


