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DOCUMENT INFORMATIU CICLES

Dates d’inici 

Dia 15/09/2014 – Inici de classes del Cicle de Grau Mig d’Atenció a les persones en 
situació dependència

Dia 22/09/2014 – Inici de classes del Cicle de Grau Superior d’Educació Infantil i 
d’Integració Social 

Horari Marc

L’horari marc dels Cicle Formatius és de; 

Dilluns, dimarts i dimecres de 15:00h a 21:15
Dijous de 15:00h a 20:15 
Divendres de 15:00 a 18:00

Modalitat presencial

Els Cicles formatius es cursen en modalitat presencial i per tant, l’assistència és 
obligatòria com a mínim al 80% de les hores lectives de cada crèdit, mòdul o Unitat 
Formativa que es cursin. 

Matricula semipresencial

L’aplicació de la matrícula semipresencial s’adreça a les persones que acrediten 
documentalment la incompatibilitat de l’horari lectiu amb el treball, o tenir cura d’altres 
persones, o qualsevol altra circumstància excepcional que els impedeixi o dificulti 
d’assistir a la totalitat de les hores lectives.

La matrícula semipresencial pot aplicar-se a els mòduls, crèdits o unitats formatives 
que s’especifiquen i quan el professorat ho valori oportú. 

El canvi de la matrícula semipresencial a la modalitat presencial, o a l’inrevés, 
l’autoritza el director o la directora del centre i pot sol.licitar-se al llarg de tot el curs en 
el moment que es presenti la documentació. 

La modalitat semipresencial implica l’assistència presencial almenys al 50% de les 
hores previstes per al crèdit o unitat formativa i realitzar totes les activitats 
d’aprenentatge programades per al crèdit o unitat formativa i en la mateixa càrrega 
horària que les fetes de forma presencial. 
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Convalidacions

La normativa preveu diversos tipus de convalidacions que pot sol·licitar l'alumnat 
d'ensenyaments de formació professional específica.

La sol·licitud d’una convalidació o exempció s’ha de tramitar a secretaria en el moment
de la primera matriculació (per agilitzar el tràmit es recomana aquesta via) o al llarg del
primer mes lectiu.

Hi ha dos tipus de convalidació:

Convalidació directa entre crèdits/mòduls

La pot sol·licitar l'alumnat que hagi cursat cicles formatius de formació 
professional específica amb estructura de crèdits o mòduls. A nivell orientatiu, 
pel procediment de convalidació directa es poden convalidar els crèdits o 
mòduls transversals, és a dir, els que són comuns a diversos cicles formatius 
(FOL, RET, EiE i AgE) que l'alumnat ha cursat i aprovat. 

Convalidació singular

Aquesta convalidació es resol de forma individual. La pot sol·licitar l'alumnat 
que hagi cursat:

1.Ensenyaments reglats extingits.
2.Ensenyaments universitaris.
3.Ensenyaments reglats a l'estranger.
4.Ensenyaments oficials d'idiomes (nivell intermedi B1 i avançat B2).
5.Altres casos particulars de formació reglada.

Cal tenir en compte que només es poden sol·licitar convalidacions singulars per
estudis que condueixin a l'obtenció d'un títol oficial; per tant, no es pot sol·licitar
la convalidació per cursets i/o diplomes d'estudis no reglats. 

Les persones que han iniciat estudis universitaris i no els han finalitzat però 
tenen algunes matèries superades, poden demanar la convalidació dels crèdits 
o mòduls transversals (FOL, EiE, RET i AgE) La convalidació s'obté si s'han 
superat un nombre mínim d'assignatures dels estudis universitaris.

Les convalidacions a efectes de càlcul de la nota mitja global del Cicles està en
funció del tipus de convalidació, tot i que cal tenir en compte, que en la majoria 
dels casos convalida en un 5. 


