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Cicles Formatius FP
Avaluació ordinaria
- En aquesta avaluació es decidirà els alumnes que promocionen i els que repeteixen.
Avaluació extraordinaria
- Els alumnes de 1º que vuigan i tengan algú mòdul pendent, podrán presentarse a la 

convocatòria extraordinaria.
- Els alumnes que voluntàriament vulguen, bé pujar nota bé recuperar algú módul 

suspens es podran presentar a l'avaluació extraordinària entre els dies 17 a 23 de 
juny. (previ avís al professor)

- L'alumne/a que promociona amb algun mòdul pendent i no vulga presentar-se a la 
recuperació del mateix en l'extraordinària, ho haurà de recuperar el pròxim curs. 

- L'alumne que  no es presente a l'avaluació extraordinària, només per aquest curs i 
per la situació de l'estat d'alarma, no li correrà la convocatòria. Si es presenta i no 
aprova, sí que comptarà la convocatòria.

- Els alumnes s'hauran de posar en contacte amb el seu professor mitjançant correu 
electrònic, vídeo conferencia, o trucada telefònica durant tot el període d'alarme.

- Les dates d'examen, seran informades pels professors respectius en funció de 
l'organització del mòdul en qüestió.

-



Cicles Formatius FP
- Criteris de promoció, titulació i permanència
a) Cada equip docent ha de valorar l’evolució de l’alumnat en els dos primers trimestres, 

l’activitat desenvolupada en formació a distància, l’actitud davant el treball i, en 
particular, les possibilitats de continuar amb èxit el pròxim curs.

b) La decisió de permanència d’un any més en el mateix curs, repetició de curs, es podrà 
proposar, de manera col·legiada, per part de l’equip docente quan s’estime que concorren 
les circumstàncies següents:
– L’alumna o alumne no té possibilitat d’aconseguir els resultats d’aprenentatge no 
adquirits durant aquest curs durant el curs escolar 2020-21, mitjançant l’aplicació de 
mesures de reforç específiques.
– En les actuals circumstàncies d’excepcionalitat la repetició afavorirà la seua competència 
personal i social, així com la seua posterior promoció acadèmica i professional. Aquesta 
decisió es justificarà per a cada alumna o alumne de forma raonada.



Cicles Formatius FP
- Criteris de promoció, titulació i permanència
c) A l’efecte de titulació, cada equip docent ha d’adoptar la decisió atesos els principis 
generals d’adquisició de la competència general del títol i els objectius generals del cicle 
formatiu, sense ser determinant la superació de la totalitat dels mòduls formatius.
d) En Formació Professional Bàsica, les decisions d’obtenció del títol, així com del Graduat 
en Educació Secundària Obligatòria, s’han d’adoptar de manera col·legiada i atesa la 
competència general del títol i les competències clau establides per a l’Educació 
Secundària Obligatòria..



Cicles Formatius FP
Mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT)
- En els cicles de grau superior, s’integraran, de manera excepcional, els mòduls d’FCT i de 
Projecte. Tots dos es realitzaran de forma integrada i amb una durada total de 245 hores, 
corresponents a la suma de la durada contemplada per a aquests mòduls en els reials 
decrets de cada títol.
- Als cicles formatius de grau mitjà i en la Formació Professional Bàsica s’incorporarà, 
excepcionalment, un nou mòdul integrat que contindrà els resultats d’aprenentatge i 
criteris d’avaluació del mòdul d’FCT i els objectius generals de cadascun dels títols, de tal 
manera que aquest nou mòdul substituirà excepcionalment el mòdul d’FCT. Per als cicles 
formatius de grau mitjà les hores del mòdul integrat serà de 245 hores. Per a la Formació 
Professional Bàsica les hores del mòdul integrat serà de 155 hores.
- L’avaluació del mòdul integrat en els cicles de grau superior es realitzarà a través de la 
qualificació diferenciada del mòdul de Projecte i del mòdul d’FCT. El mòdul de Projecte es 
qualificarà de manera numèrica, entre 1 i 10, sense decimals, i el mòdul d’FCT es 
qualificarà com a apte o no apte i no es tindrà en compte per a calcular la nota mitjana
de l’expedient acadèmic.



Cicles Formatius FP
Mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT)
- Amb caràcter excepcional i per tal de no esgotar les convocatòries establides en la 
normativa vigent, l’alumnat podrà sol·licitar, per escrit, la renúncia a la convocatòria 
ordinària d’FCT del curs 2019-2020 tot i que podrà optar a la realització del mòdul de 
Projecte en el curs 2019-2020. L’alumnat haurà de matricular-se en el curs 2020-2021 del
mòdul d’FCT i del Projecte si no el tinguera superat en el curs anterior, assumint que el 
mòdul d’FCT es realitzarà, ateses les possibilitats organitzatives i de gestió dels centres 
educatius i a la disponibilitat de places adequades en les empreses, al llarg de tot el curs 
2020-2021.

Modalitat de programes de DUAL
Amb caràcter general tot l’alumnat que es trobe cursant un cicle formatiu en modalitat 
dual, en veure’s interrompuda per les circumstàncies derivades de la crisi sanitària de la 
Covid-19, passarà als seus centres educatius en règim general i serà atés pel professorat 
de cadascun dels mòduls conforme a la programació. En el supòsit que fora necessari, 
s’adaptaran, entre altres, els documents de matrícula i avaluació a les circumstàncies 
derivades.
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