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El nostre centre
• L'institut de Cotes Baixes és un

centre dedicat a impartir ESO,
Batxillerat i Cicles Formatius.

• La FP Bàsica està dins de la Formació
Professional i està integrada i
especialitzada en la família
d'automoció
• HORARI DE VESPRADA (14.00-20.00)
• TREBALLEM AMB OFFICE 365
• RATIO: MÀXIM 15 ALUMNES



REQUISITS 
d'ACCÈS a 
FP Bàsica

Per accedir a una FPB (de forma simultània):

1. Tindre 15 anys, o complir-los durant l'any natural en
curs

2. Haver cursat el primer cicle d'ESO o,
excepcionalment, haver cursat el segon curs de l'ESO.

3. Proposar-ho l’equip docent

4. Acceptació dels pares/mares/tutors legals

LOE (article 41)
Ministeri d’Educació i Formació Professional

http://www.todofp.es/sobre-fp/informacion-general/sistema-educativo-fp/como-accedo.html

http://www.todofp.es/sobre-fp/informacion-general/sistema-educativo-fp/como-accedo.html


SI PUC 
ACCEDIR.

QUÈ HE DE 
FER?

PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ

Presentació sol·licitud Del 17 al 25 de juny Per internet
Enllaç a la web de l’IES Cotes 

Baixes

Baremació de sol·licituds Del 26 de juny al 2 de juliol Tràmit administratiu

Revisió de documentació aportada 
i duplicats

7 i 8 de juliol Tràmit administratiu

Entrega requisit acadèmic Fins el 14 de juliol Enviar de forma telemàtica a 
l'institut

Publicació provisional admesos 20 juliol Web de l'institut

Reclamació llistes provisionals Del 20 al 22 juliol Reclamacions al centre

Publicació llistes definitives 29 juliol Alumnat admès

Matriculació Del 1 al 9 de setembre SOLS l’alumne que ha sigut 
admès



COM HE DE FER LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD?

DEL 17 AL 25 DE JUNY…

1r. Entrar a l’enllaç de telematrícula
https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/

2n. Obtindre la clau d’admissió

3r. Realitzar el procés d’admissió, és
a dir, presentar la sol·licitud

https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/


Què estudiaré?

ESTUDIARÀS MECÀNICA, 
XAPA I PINTURA DE 

L'AUTOMÒBIL.

En FP Bàsica es formen 
futurs professionals que 
podran accedir al mercat 

de treball amb una 
titulació de Mecànic Bàsic.

ESTUDIARÀS MATERIES DE 
L'ESO.

Es completen els estudis 
de FP amb matèries d'ESO, 

per a poder obtindre el 
títol de secundària.



Matèries que estudiaràs

Amovibles Pintura Mecanitzat Informàtica Electricitat 
Mecànica 

bàsica
Motors FOL

Castellà Valencià Anglés
Geografia i 

història
Matemàtiques Física i química

Ciències
naturals

Matèries de l'ESO igual en 1r i 2n (10 hores setmanals)

Matèries de 1r i 2n curs (19 hores setmanals + 1 hora tutoria)

FCT

1r i 2n curs (240 hores 120+120)



I si no se estudiar o he perdut les ganes?

Tenim un DEPARTAMENT d'ORIENTACIÓ que orienta i ajuda als alumnes i 
famílies a superar problemàtiques que us afecten.

En les nostres TUTORIES, integrades pels tutors i el departament 
d'orientació, detectem i treballem problemes que moltes voltes 
impedeixen avançar a l'alumne.

Les famílies estan informades al moment de qualsevol actuació del seu fill, 
per tant sempre hi ha un acompanyament.



De quina manera treballem 
a la nostra FP Bàsica?

• Intentem sempre fer que penseu i
és divertiu, treballeu i és divertiu,
parlem i és divertiu, estudieu i és
divertiu.

• Per si no ho havíem dit encara
volem DIVERTIR-SE, alumnes i
professors.

• En la nostra FP Bàsica volem gent
participativa i amb motivació.



• Sempre estem fent activitats dins o fora del
centre per a conèixer el nostre entorn i
descobrir el món

• Fem qualsevol treball o activitat que puga
donar-nos coneixements i habilitats
professionals i personals.

• Fem que el que estudiem tinga sentit.

Què farem?



Fabricarem i 
competirem

• Encara que sone estrany, tenim
un equip de competició campió
d'Espanya i campió de la
Comunitat Valenciana en esports
d'inèrcia.

• Els nostres alumnes fabriquen
vehicles de competició que
després fiquen a prova en
competicions reals.



I quan acabe que faré?

1. Quan acabes la FP Bàsica pots obtindre dos tÍtols i seguir
estudiant:

Títol de MECÀNIC BÀSIC D'AUTOMÒBILS, que dona accés a
qualsevol FP de grau mitjà relacionada i pots formar-te més i
afrontar en garanties el teu futur laboral.

Títol de GRADUAT EN ESO, este títol has de guanyar-te'l
aprovant tant les assignatures de FP com d'ESO i sempre si
l'equip educatiu creu que estàs preparat.

2. Quan acabes la FP Bàsica pots seguir treballant:

El cicle estudiat et dona unes mínimes nocions de mecànic, pintor,
xapiste, soldador i una experiència de 240 hores de treball fetes a la FCT



DEPARTAMENT d'ORIENTACIÓ i tutors de FP Bàsica

Silvia Puig. silviapuig@iescotesbaixes.org
Geo Gisbert.  geogisbert@iescotesbaixes.org
Ricardo Soler. ricardosoler@iescotesbaixes.org

Vull més 
informació


