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1.1.1.1.        Finalitat i Objectius de la Formació Professional.Finalitat i Objectius de la Formació Professional.Finalitat i Objectius de la Formació Professional.Finalitat i Objectius de la Formació Professional.        

La Formació Professional comprèn un conjunt d’ ensenyaments que capaciten per a 
l’ exercici qualificat de diverses professions i proporcionen a l’ alumne la formació 
necessària per a adquirir la competència professional característica de cada títol, a més 
de comprendre l’ organització i les característiques del sector corresponent. 

La Formació Professional Específica s’ ordena en cicles formatius que donen la 
qualificació necessària per a executar les tasques pròpies de la professió. 

2.2.2.2. Criteris generals d’ organització i desenvolupament curricularCriteris generals d’ organització i desenvolupament curricularCriteris generals d’ organització i desenvolupament curricularCriteris generals d’ organització i desenvolupament curricular....        

La formació professional reglada està en un procés de canvi com a conseqüència de 

l'aplicació de la Llei orgànica d'educació (LOE). Alguns dels cicles formatius de formació 

professional fins ara vigents ja s'han substituït per les noves titulacions i progressivament 

s'aniran substituint els altres. Mentre coexisteixin els dos models de formació professional 

reglada, cal diferenciar els aspectes d'ordenació que s'han d'aplicar en cada cas. 

 

2.1.2.1.2.1.2.1. Desenvolupament, concreció i aplicació dels currículums (FP LOGSE)Desenvolupament, concreció i aplicació dels currículums (FP LOGSE)Desenvolupament, concreció i aplicació dels currículums (FP LOGSE)Desenvolupament, concreció i aplicació dels currículums (FP LOGSE)    
    

La denominació de cada cicle formatiu, el currículum, la durada mínima de cada un dels 
crèdits, l'organització, l'estructura i les hores mínimes que cal fer de formació pràctica en 
centres de treball (FCT) s'estableixen en els decrets que despleguen el currículum de 
cada cicle formatiu, les referències normatives dels quals s'indiquen en el document 
"Cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional específica — 
LOGSE". 
El document "Organització curricular dels cicles de formació professional" recull els 
recordatoris normatius, les indicacions i les orientacions oportunes en relació amb 
l'aplicació dels currículums d'aquests ensenyaments. En particular, s'hi fa referència a: 
•   Calendari. 
•  Distribució de l'horari lectiu, inclòs el crèdit de formació pràctica en els centres de 
treball (FCT). 
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•  Mesures flexibilitzadores de l'oferta de formació professional, inclòs el règim 
d'alternança entre formació i treball. 
•  Característiques de flexibilitat de l'horari dels professors i dels tutors. 
•  Organització dels cicles formatius. 
•  Trets específics de l'FCT. 
•  Currículum i programació dels cicles de formació professional. 
 
Amb caràcter general, es recorda que l'assistència dels alumnes és obligatòria en totes 
les hores presencials dels crèdits, incloses les hores de presència en els centres de treball 
on es cursa l'FCT. En cas de manca d'assistència reiterada sense justificació, es perd el 
dret a l'avaluació continuada.   
 

2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1. Avaluació i promocióAvaluació i promocióAvaluació i promocióAvaluació i promoció    de curs (FP LOGSE)de curs (FP LOGSE)de curs (FP LOGSE)de curs (FP LOGSE)    
    

L'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes de cicles formatius és continuada, integrada 
en el procés d'aprenentatge, té en compte l'organització modular i es fa per crèdits. De 
manera general, l'avaluació dels alumnes de cicles formatius es fa a partir de la 
constatació de l'assoliment de les capacitats expressades en els objectius generals del 
cicle. 
A l'inici del curs el professorat ha  d'informar l'alumne dels continguts del currículum 
formatiu, de l'estructura per crèdits, dels objectius generals del cicle i dels objectius 
terminals o criteris d'avaluació de cada crèdit, així com dels criteris generals d'avaluació, 
promoció de curs i superació del cicle. 
El professorat ha de mantenir a disposició de la Inspecció d'Educació els registres de 
l'avaluació continuada i la documentació que hagi contribuït a avaluar els diferents crèdits 
(proves escrites, graelles d'observació i altres). 
L'equip docent, integrat per la totalitat dels professors que imparteixen el cicle formatiu, 
constitueix la junta d'avaluació, encarregada de fer el seguiment dels aprenentatges i de 
prendre les decisions que en resultin. L'organització i la presidència de la junta d'avaluació 
corresponen al tutor del cicle, com també la formalització de les actes corresponents. 
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Les sessions d'avaluació tenen per objectiu: 
•  Valorar el desplegament del cicle i la seqüenciació i adequació de la programació a les 
necessitats formatives i l'actitud i motivació general de l'alumne. 
•  Coordinar l'equip docent. 
•  Proposar actuacions i adoptar decisions per corregir les deficiències observades en el 
procés d'ensenyament i aprenentatge. 
•  Valorar de manera col·legiada el grau d'assoliment, per part de l'alumne, dels objectius 
terminals o criteris d'avaluació dels crèdits impartits durant el període d'avaluació. 
•  Valorar de manera col·legiada el grau d'assoliment, per part de l'alumne, dels objectius 
generals del cicle formatiu. 
•  Qualificar l'alumne amb relació als crèdits finalitzats i als mòduls corresponents. 
•  Valorar la programació desenvolupada al llarg del període objecte d'avaluació i 
proposar, si escau, actuacions correctores del procés d'ensenyament i aprenentatge. 
 
En les sessions d'avaluació es prendran les decisions pertinents, que hauran de constar 
en l'acta de la sessió. Els alumnes no formen part de la junta d'avaluació, però poden 
assitir a la primera part de valoració del grup.  
 

Durant el curs acadèmic es fan  tres sessions d'avaluació ordinàries, a més de l'avaluació 

final. Els resultats de les avaluacions es reflectiran a l'acta d'avaluació, d'acord amb el 

model "Acta d'avaluació. Formació professional específica". A més, a  l'inici de cada cicle 

formatiu, abans de la primera avaluació trimestral ordinària, s'ha de fer una avaluació 

inicial del cicle formatiu, que té per objectiu avaluar globalment la incorporació de l'alumne 

al cicle, ajustar la programació prevista i reorientar-la, si escau. 

 

El tutor del cicle formatiu informarà per escrit cada alumne, o els seus representants 

legals, dels acords de cada sessió d'avaluació que l'afectin, incloent-hi les qualificacions 

obtingudes, si n'hi ha. També l'informarà per escrit, individualment i periòdicament, en els 

termes acordats per la junta d'avaluació, respecte al seu aprofitament i aprenentatge, amb 

referència als objectius que cal assolir i sobre la qualificació obtinguda dels crèdits 

avaluats. 
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L'avaluació dels crèdits es farà a partir del grau d'assoliment de les capacitats  
expressades pels objectius terminals o criteris d'avaluació previstos en cadascun dels 
crèdits. Els objectius s'assoleixen mitjançant els continguts de fets, conceptes i sistemes 
conceptuals, així com els de procediments i els d'actituds. 
 

L'equip docent que imparteix el crèdit avaluarà i qualificarà de manera col·legiada el crèdit 
de síntesi de cada alumne en aquells cicles en què estigui previst. El crèdit de síntesi 
s'avaluarà positivament quan l'equip docent que l'hagi impartit apreciï que l'alumne ha 
assolit en un grau suficient els objectius terminals propis d'aquest crèdit i els objectius 
generals del cicle formatiu que s'hi recullen. En cas contrari, l'avaluació serà negativa. 
 
Avaluació del crèdit de formació en centres de treball 
 
L'avaluació del crèdit de formació en centres de treball (FCT) correspon a la junta 
d'avaluació, tenint en compte la valoració feta per l'empresa i prenent com a referència els 
objectius terminals o criteris específics d'avaluació, les activitats formatives de referència i 
els criteris generals d'avaluació determinats en el decret pel qual s'estableix el currículum 
corresponent al cicle. 
L'avaluació del crèdit de formació en centres de treball és continuada durant l'estada de 
l'alumne a l'empresa. A l'hora de determinar la idoneïtat de l'alumne, el tutor del cicle i la 
persona responsable d'aquesta formació a l'empresa han de tenir en compte la valoració 
que l'alumne en fa, i corregir-ne, si cal, les possibles deficiències, la qual cosa quedarà 
recollida en el quadern de pràctiques. 
En acabar l'FCT, la persona responsable de la formació a l'empresa valorarà l'evolució de 
l'alumne, mitjançant un informe que s'ha d'incorporar al quadern de pràctiques. 
L'equip docent, a proposta del tutor del cicle formatiu, fa l'avaluació final del crèdit de 
formació en centres de treball, tenint presents els informes esmentats i la informació 
recollida en el quadern de pràctiques. 
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Recuperació de crèdits 
 
Els alumnes disposen d'una convocatòria extraordinària de recuperació, d'acord amb la 
planificació de les activitats de recuperació establertes pel centre en la programació 
curricular del cicle formatiu. La presentació a les convocatòries extraordinàries és 
voluntària. L'alumne que no s'hi presenti no perdrà la convocatòria a efectes del còmput 
màxim, i constarà a efectes d'avaluació final com a "No presentat" (NP). 
Cada professor ha d'establir les estratègies de recuperació.  En tot cas, l'alumne ha de ser 
informat de les activitats que haurà de dur a terme per recuperar els crèdits suspesos, així 
com del període i les dates en què es faran les avaluacions extraordinàries corresponents. 
 
Avaluació final 
 
La sessió d'avaluació final de tots els alumnes es desenvoluparà en acabar les activitats 
lectives dels darrers crèdits. Es farà també una sessió d'avaluació extraordinària per als 
alumnes que, d'acord amb la sessió d'avaluació final, hagin de superar crèdits pendents. 
En el moment que un alumne tingui la totalitat dels crèdits del cicle formatiu superats, té 
dret a sol·licitar l'expedició del títol corresponent. 
 
Valoració del curs 
 
Finalitzat el curs, l'equip docent ha de valorar el funcionament general del curs pel que fa 
al desplegament curricular (programacions, desplegament del currículum, distribució de 
les hores a disposició del centre, organització del cicle en crèdits i crèdit de síntesi, si n'hi 
ha), desenvolupament de la formació en centres de treball, instal·lacions i equipaments, 
horaris, qualificacions i tots aquells aspectes que es considerin pertinents. D'aquesta 
valoració, l'equip docent en podrà proposar accions de millora, per incorporar-les, si 
escau, a la planificació del cicle formatiu del curs següent. 
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2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2. QualificacionsQualificacionsQualificacionsQualificacions    
 
L'expressió de l'avaluació final de cada un dels crèdits que componen el cicle formatiu es 
fa en forma de qualificacions numèriques de l'1 al 10, sense decimals. Es consideren 
positives les qualificacions iguals o superiors a 5, i negatives les altres. Si l'alumne 
abandona algun dels crèdits es fa constar com a "No presentat" (NP) als registres de 
qualificacions i consumeix convocatòria. 
Els crèdits superats mantenen la qualificació. No es pot aplicar cap mesura per modificar 
una qualificació positiva atorgada; és a dir, no es poden repetir crèdits ja superats per 
millorar-ne les qualificacions, ni es poden establir fórmules (presentació a les 
convocatòries extraordinàries ni d'altres) per incrementar-ne la qualificació positiva. 
 
La qualificació del crèdit de formació en centres de treball s'expressa en els termes "Apte" 
o "No apte". Ha d'anar acompanyada d'una valoració orientadora del nivell d'assoliment de 
les competències professionals recollides en el quadern de pràctiques, en els termes de 
"Molt bona", "Bona o Bé", "Suficient" en el cas de "Apte", i de "Passiva" o "Negativa" en el 
cas de "No apte", i s'hi poden afegir observacions. 
 
Crèdits convalidats 
 
Els crèdits convalidats per haver superat altres cicles formatius, formació professional de 
segon grau o estudis universitaris afins es qualificaran amb l'expressió "Convalidat" (C). El 
procediment de convalidacions s'especifica en el document "Convalidacions i 
correspondències d'estudis dels cicles de formació professional". 
 
Crèdits exempts 
 
En el cas d'haver obtingut l'exempció total del crèdit de formació en centres de treball 
(FCT), aquest es qualificarà amb l'expressió "Exempt" (Xm). En el cas d'haver obtingut 
l'exempció parcial del crèdit FCT, aquest es qualificarà com a "Apte" o "No apte" segons el 
que correspongui. 
 
Qualificació dels mòduls 
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Per tal que la qualificació del mòdul sigui considerada positiva cal que tots els crèdits que 
el componen estiguin superats. 
 
Valoració final del cicle formatiu 
 
En l'avaluació final, l'equip docent del cicle formatiu valorarà, per a cada alumne, el grau 
d'assoliment dels objectius generals amb relació a les competències definides en el perfil 
professional. També en valorarà l'historial acadèmic i, per acord d'un mínim dels dos 
terços dels membres de la junta d'avaluació, es podrà determinar la superació dels crèdits 
pendents, atorgantlos la qualificació que es decideixi. En aquest cas caldrà fer constar a 
l'acta, juntament amb la qualificació del crèdit, un asterisc (*), i al peu de l'acta s'hi escriurà 
l'expressió "(*) Requalificat per la junta d'avaluació". 
Per superar el cicle formatiu cal que tots els crèdits i tots els mòduls professionals tinguin 
qualificació positiva i cal, a més, haver obtingut la valoració de "Apte" en el crèdit FCT. 
 
Qualificació final del cicle 
 
La qualificació final del cicle s'expressarà amb dues xifres decimals. Aquesta qualificació 
serà la mitjana ponderada per les hores respectives de les qualificacions que tinguin 
expressió numèrica dels mòduls i dels crèdits que no s'integren en cap mòdul que 
componen el cicle. En conseqüència, en el càlcul de la qualificació final del cicle no es 
tindran en compte les qualificacions de "Apte", "Exempt" o "Convalidat". 
 
Matrícula d'honor 
 
A l'alumne que obtingui una qualificació final del cicle formatiu de grau superior igual o 
superior a 9 se li pot consignar la menció de "Matrícula d'honor" (MH) en les observacions 
de l'acta de qualificacions finals, en l'expedient acadèmic i en el certificat d'estudis 
complets. Sobre el total d'alumnes avaluats del darrer curs del cicle formatiu es pot 
concedir una menció MH per cada vint alumnes, i una altra si en resulta una fracció 
sobrant. Amb aquests efectes, s'entén per alumnes avaluats del darrer curs tots els que 
han cursat els mòduls necessaris per completar el cicle, els hagin superat o no. 
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2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.3. Repetició de crèdits i promoció de cursRepetició de crèdits i promoció de cursRepetició de crèdits i promoció de cursRepetició de crèdits i promoció de curs¡Error! Marcador no definido.    

 
L'alumne pot cursar cada crèdit un màxim de tres vegades, en el mateix centre i en un 
mateix cicle formatiu, a excepció del crèdit d'FCT, que es pot avaluar un màxim de dues 
vegades. Pot presentar-se a les convocatòries d'avaluació i qualificació d'un mateix crèdit 
un màxim de quatre vegades, i computen tant les ordinàries com les extraordinàries. Un 
cop exhaurides les quatre convocatòries, per motius o circumstàncies de caràcter 
excepcional, l'alumne pot sol·licitar una cinquena convocatòria, de caràcter extraordinari, 
al director del centre, que l'ha de resoldre mantenint el criteri de cursar un crèdit un màxim 
de tres vegades. 
La presentació a les convocatòries extraordinàries és voluntària. A l'alumne que no s'hi 
presenti no se li comptarà la convocatòria extraordinària a efectes del còmput màxim, i 
constarà a efectes d'avaluació final com a "No presentat" (NP). 
En els cicles formatius que es distribueixen en un sol any, l'alumne que tingui algun o 
alguns crèdits pendents un cop passada la convocatòria extraordinària, ha de matricular-
se només en aquell o aquells crèdits no superats. 
En els cicles formatius que es distribueixen en més d'un any, l'alumne que, un cop 
realitzada la convocatòria extraordinària, hagi superat un nombre de crèdits amb càrrega 
horària superior al 60% de la durada horària del conjunt dels crèdits del primer any, pot 
matricular-se en el segon curs del cicle i ha de cursar els crèdits pendents del primer any. 
En cas contrari, es matricularà en els crèdits no superats del primer curs del cicle i 
opcionalment en els crèdits del segon any que no presentin incompatibilitat horària 
significativa o curricular, segons el projecte del centre i la disponibilitat de places. 
Per als alumnes matriculats a segon curs amb crèdits pendents de primer no es computa 
la convocatòria dels crèdits que no han pogut iniciar. 
L'alumne de segon curs que tingui algun o alguns crèdits pendents un cop passada la 
convocatòria extraordinària, ha de repetir només aquell o aquells crèdits no superats. 
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Convalidacions 
Amb caràcter general, s'aplica l'Ordre ENS/58/2003, de 12 de febrer, per la qual es 
determinen les convalidacions dels ensenyaments de formació professional específica. 
Els detalls de les condicions, procediments i altres indicacions en aquesta matèria són a la 
part primera del document "Convalidacions i correspondències d'estudis dels cicles de 
formació professional". 
 

2.2. Desenvolupament, concreció i aplicació dels cu rrículums (FP LOE) 

 
El document "Organització curricular dels cicles de formació professional" recull els  
recordatoris normatius, les indicacions i les orientacions oportunes en relació amb 
l'aplicació dels currículums d'aquests ensenyaments. En particular, s'hi fa referència a: 
•  Calendari. 
•  Distribució de l'horari lectiu, inclòs el crèdit de formació pràctica en els centres de 
treball (FCT). 
•  Mesures flexibilitzadores de l'oferta de formació professional, inclòs el règim 
d'alternança entre formació i treball. 
•  Característiques de flexibilitat de l'horari dels professors i dels tutors. 
•  Organització dels cicles formatius. 
•  Trets específics de l'FCT. 
•  Currículum i programació dels cicles de formació professional. 
•  Incorporació de la llengua anglesa al currículum. 
En tot cas, cal tenir en compte que els cicles formatius LOE s'estructuren en dues parts: el 
perfil professional i el currículum. El perfil professional descriu les qualificacions i unitats 
de competència del Catàleg de Qualificacions Professionals vigent a Catalunya (que són 
el referent del títol) i les competències professionals, personals i socials. Per la seva 
banda, el currículum comprèn els objectius generals i els mòduls professionals organitzats 
en unitats formatives. 
A l'inici del curs, el professorat ha d'informar els alumnes dels continguts del currículum 
formatiu, de l'estructura i durada dels mòduls i de les unitats formatives, dels objectius 
generals del cicle, dels criteris de qualificació dels mòduls i de les unitats formatives, així 
com de les unitats de competència i qualificacions a què fa referència el perfil 
professional. 
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Amb caràcter general, es recorda que l'assistència dels alumnes és obligatòria en totes 
les hores presencials de les unitats formatives, incloses les hores de presència en els 
centres de treball on es cursa l'FCT. En cas de manca d'assistència reiterada sense 
justificació, es perd el dret a l'avaluació continuada.  No obstant això, de manera 
excepcional, el centre podrà determinar les unitats formatives en les quals l'assistència no 
sigui obligatòria per a aquells alumnes que estiguin matriculats en el segon curs i hagin de 
repetir algunes unitats formatives de primer curs. 
 

2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1. Avaluació dels cicles formatius (FP LOE)Avaluació dels cicles formatius (FP LOE)Avaluació dels cicles formatius (FP LOE)Avaluació dels cicles formatius (FP LOE)    
 
L'avaluació dels aprenentatges dels alumnes dels cicles formatius és contínua, ha 
d'atendre l'organització modular i s'ha de fer per unitats formatives per tal de permetre una 
millor capitalització de la formació. 
 
Junta d'avaluació 
 
L'equip docent, integrat per la totalitat dels professors que imparteixen el cicle formatiu, 
constitueix la junta d'avaluació, encarregada de fer el seguiment dels aprenentatges i de 
prendre les decisions que en resultin. L'organització i la presidència de la junta d'avaluació 
corresponen al tutor del cicle, com també la formalització de les actes corresponents. 
 
Sessions de la junta d'avaluació 
 
En les seves sessions, la junta d'avaluació ha d'analitzar, per a cada alumne, 
l'aprenentatge en el conjunt dels mòduls professionals i les unitats formatives 
corresponents al cicle formatiu en relació amb les competències professionals, personals i 
socials i amb els objectius generals establerts en el currículum. 
La junta d'avaluació ha de fer durant el curs acadèmic un mínim de tres sessions 
d'avaluació i pot reunir-se, quan calgui, per avaluar i proposar la certificació dels alumnes 
que es matriculen per mòduls solts o unitats formatives. 
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En cada sessió de junta d'avaluació es qualificaran les unitats formatives / mòduls 
professionals que hagin finalitzat i s'hi incorporaran, si és el cas, les qualificacions que 
corresponguin a les segones convocatòries de recuperació. 
Les qualificacions es reflectiran a l'acta d'avaluació d'acord amb el model "Actes 
d'avaluació. Formació professional inicial" i es traslladaran a l'expedient acadèmic. 
En el cas de les unitats formatives iniciades i no finalitzades en el moment de la sessió de 
la junta d'avaluació, es podrà donar informació orientativa sobre la progressió dels 
aprenentatges. 
 
Avaluació de les unitats formatives 
 
L'avaluació es farà tenint en compte els resultats d'aprenentatge i els criteris d'avaluació 
de les unitats formatives. El professorat  generara registres d'avaluació (quadern del 
professor) on es concreti, per a cada alumne, el grau d'assoliment de cada resultat 
d'aprenentatge de les unitats formatives. Aquests registres, com la resta de documentació 
acadèmica, estaran a disposició de la Inspecció d'Educació. 
 
Avaluació dels mòduls professionals 
 
La superació del mòdul professional s'obté amb la superació de les unitats formatives que 
el componen. 
Els mòduls superats acrediten les unitats de competència als quals estan associats, 
d'acord amb la relació establerta en el perfil professional del títol. 
 
Avaluació dels mòduls de síntesi i de projecte 
 
L'equip docent que hagi participat en la impartició del mòdul de síntesi, en els cicles de 
grau mitjà, i del mòdul de projecte, en els cicles de grau superior, l'avaluarà de manera 
col·legiada. 
Els mòduls de síntesi i de projecte s'avaluaran positivament quan l'equip docent apreciï 
que l'alumne ha assolit en un grau suficient els resultats d'aprenentatge en relació amb els 
objectius generals del cicle formatiu. En cas contrari, l'avaluació serà negativa. 
Avaluació del mòdul de formació en centres de treball (FCT) 
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L'avaluació del mòdul FCT correspon a la junta d'avaluació del centre educatiu. 
L'avaluació del mòdul FCT serà continuada durant l'estada de l'alumne a l'empresa. 
En acabar l'FCT, la persona responsable de la formació a l'empresa valorarà l'evolució de 
l'alumne, mitjançant un informe que s'ha d'incorporar al quadern de pràctiques. 
L'avaluació del mòdul FCT ha de tenir en compte la valoració feta per l'empresa, i prendre 

com a referència els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i les activitats 

formatives de referència acordades amb l'empresa o entitat col·laboradora. 

 

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. QualificacionsQualificacionsQualificacionsQualificacions    

 

La qualificació de les unitats formatives i dels mòduls professionals és numèrica, entre 1 i 

10, sense decimals, a excepció del mòdul de formació en centres de treball, que es 

qualifica com a "Apte" o "No apte". La qualificació d'aquest últim ha d'anar acompanyada 

d'una valoració orientadora del nivell d'assoliment de les competències professionals 

recollides en el quadern de pràctiques, en els termes de "Molt bona", "Bona o Bé", 

"Suficient" en el cas de "Apte", i de "Passiva" o "Negativa" en el cas de "No apte", i s'hi 

poden afegir observacions. 

La qualificació final de cada mòdul professional s'obté com a mitjana ponderada de les 

qualificacions de cada unitat formativa, en funció del pes (ponderació) que es dóna a 

cadascuna d'elles d'acord amb la decisió prèvia adoptada per l'equip docent. 

Les unitats formatives i els mòduls professionals se superen amb una qualificació de 5 

punts o superior. 

Les unitats formatives i els mòduls professionals superats mantenen la qualificació. No es 

pot aplicar cap mesura per modificar una qualificació positiva atorgada; és a dir, no es 

poden repetir unitats formatives ja superades per millorar-ne les qualificacions, ni es 

poden establir fórmules (presentació a segones convocatòries de recuperació ni d'altres) 

per incrementar-ne la qualificació positiva. 
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La superació del cicle formatiu requereix la superació de tots els mòduls professionals que 

el componen. La qualificació final del cicle formatiu, que s'expressa amb dos decimals, 

s'obté com a mitjana aritmètica de les qualificacions de cada mòdul professional, 

ponderades en funció del nombre d'hores assignat a cadascun d'ells. 

Els mòduls o unitats formatives convalidats es qualifiquen amb un 5 a efectes d'obtenció 

de la qualificació mitjana del cicle. 

En el cas de mòduls o unitats formatives superats que tinguin la mateixa denominació i 

currículum, i que siguin comuns a diversos cicles, es trasllada la qualificació obtinguda en 

el primer cicle en el qual s'ha cursat. 

En el cas d'haver obtingut l'exempció total del mòdul de formació en centres de treball, 

aquest es qualifica amb l'expressió "Exempt/a" (Xm). En el cas d'haver obtingut l'exempció 

parcial del mòdul de formació en centres de treball, aquest es qualifica com a "Apte" o "No 

apte", segons el que correspongui. 

En el càlcul de la qualificació final del cicle formatiu no es tindran en compte les 

qualificacions de "Apte", "Exempt". 

 

Matrícula d'honor 

 

A l'alumne que obtingui una qualificació final del cicle formatiu de grau superior igual o 

superior a 9 se li pot consignar la menció de "Matrícula d'honor" (MH) en les observacions 

de l'acta de qualificacions finals, en l'expedient acadèmic i en el certificat d'estudis 

complets. Sobre el total d'alumnes avaluats del darrer curs del cicle formatiu es pot 

concedir una menció MH per cada vint alumnes, i una altra si en resulta una fracció 

sobrant. Amb aquests efectes, s'entén per alumnes avaluats del darrer curs tots els que 

han cursat els mòduls necessaris per completar el cicle, els hagin superat o no. 
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2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3. ConvocatòriesConvocatòriesConvocatòriesConvocatòries    i promoció de cursi promoció de cursi promoció de cursi promoció de curs        

    

L'alumne pot ser avaluat d'una unitat formativa, com a màxim, en quatre convocatòries 

ordinàries, excepte el mòdul de formació en centres de treball, que només ho pot ser en 

dues. Amb caràcter excepcional, l'alumne pot sol·licitar una cinquena convocatòria 

extraordinària per motius de malaltia, discapacitat o altres que condicionin o impedeixin el 

desenvolupament dels estudis. El director del centre la resoldrà. 

Amb cada matrícula a les unitats formatives l'alumne disposa del dret a dues 

convocatòries. L'alumne que hagi perdut el dret a l'avaluació continuada o que abandoni, 

perd la convocatòria i es fa constar com a "No presentat" (NP). La presentació a la segona 

convocatòria, de recuperació, és voluntària. A l'alumne que no s'hi presenti no se li 

comptarà la convocatòria extraordinària a efectes del còmput màxim i constarà com a "No 

presentat" (NP). 

Els professors han d'establir el calendari i les estratègies de recuperació de la segona 

convocatòria, que poden consistir en activitats puntuals o continuades, i han d'estar 

previstes en la programació de la unitat formativa. En tot cas, els alumnes han d'estar 

informats de les activitats que han de dur a terme per recuperar les unitats formatives 

suspeses, així com del període i les dates en què es faran les activitats d'avaluació 

corresponents a les segones convocatòries de recuperació. 

 

Promoció de curs 

 

L'alumne que hagi superat un nombre d'unitats formatives amb càrrega horària superior al 

60% del conjunt planificat en el primer curs, pot matricular-se en el segon curs del cicle i 

ha de cursar també les unitats formatives no superades del primer curs. En cas contrari, 

es matricularà en les unitats formatives no superades del primer curs del cicle i, 

opcionalment, de les unitats formatives del segon curs que no presentin incompatibilitat 
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horària o curricular de manera significativa, segons el projecte del centre i la disponibilitat 

de places. 

2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.2.4. Convalidacions i correspondènciesConvalidacions i correspondènciesConvalidacions i correspondènciesConvalidacions i correspondències    

    

El detall dels supòsits, condicions, procediment i altres indicacions en matèria de 

convalidació i correspondència d'estudis referides als cicles formatius LOE són a la part 

segona del document "Convalidacions i correspondències d'estudis dels cicles de 

formació professional". Entre els supòsits que s'hi consideren hi ha també el dels alumnes 

que, havent iniciat, amb els requisits d'accés corresponents, un cicle LOGSE, han de 

continuar els estudis del cicle equivalent d'acord amb la regulació derivada de la LOE, i les 

correspondències entre mòduls de programes de qualificació professional inicial i unitats 

formatives dels cicles formatius de grau mitjà. 

L'alumne que tingui acreditada oficialment alguna unitat de competència del catàleg de 

qualificacions professionals vigent a Catalunya, tindrà convalidats els mòduls 

professionals corresponents establerts en el Reial decret del títol. 
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2.3.2.3.2.3.2.3. Denominació de les famílies i Denominació de les famílies i Denominació de les famílies i Denominació de les famílies i dels Cicles Formatius i la seva codificaciódels Cicles Formatius i la seva codificaciódels Cicles Formatius i la seva codificaciódels Cicles Formatius i la seva codificació    

    

Família ProFamília ProFamília ProFamília Professionalfessionalfessionalfessional    Cicle de Grau MitjàCicle de Grau MitjàCicle de Grau MitjàCicle de Grau Mitjà    Cicle de Grau SuperiorCicle de Grau SuperiorCicle de Grau SuperiorCicle de Grau Superior    CodificacióCodificacióCodificacióCodificació    

    

ADMINISTRACIÓADMINISTRACIÓADMINISTRACIÓADMINISTRACIÓ    

Gestió administrativaGestió administrativaGestió administrativaGestió administrativa        AG10AG10AG10AG10----1111    

AG10AG10AG10AG10----2222    

    Administració i financesAdministració i financesAdministració i financesAdministració i finances    AGB0AGB0AGB0AGB0----1111    

252252252252----2222    

    

ELECTRICITAT I ELECTRICITAT I ELECTRICITAT I ELECTRICITAT I 

ELECTRÒNICAELECTRÒNICAELECTRÒNICAELECTRÒNICA    

Instal·lacions de Instal·lacions de Instal·lacions de Instal·lacions de 

telecomunicacions telecomunicacions telecomunicacions telecomunicacions     

    EE30EE30EE30EE30----1111    

EE30EE30EE30EE30----2222    

    Sistemes de  Sistemes de  Sistemes de  Sistemes de      telecomutelecomutelecomutelecomunnnniiiiccccacions  i acions  i acions  i acions  i 

informàticsinformàticsinformàticsinformàtics    

EED0EED0EED0EED0----1111    

854854854854----2222    

    

    

QUÍMICAQUÍMICAQUÍMICAQUÍMICA    

LaboratoriLaboratoriLaboratoriLaboratori        1504150415041504    

    Fabricació de productes Fabricació de productes Fabricació de productes Fabricació de productes 

farmacfarmacfarmacfarmacèèèèutics i afinsutics i afinsutics i afinsutics i afins    

1553155315531553    

    Laboratori d’ anàlisi i control de Laboratori d’ anàlisi i control de Laboratori d’ anàlisi i control de Laboratori d’ anàlisi i control de 

qualitatqualitatqualitatqualitat    

QUD0QUD0QUD0QUD0----1111    

QUD0QUD0QUD0QUD0----2222    

    

    

    

    

    

SERVEIS A LA SERVEIS A LA SERVEIS A LA SERVEIS A LA 

COMUNITATCOMUNITATCOMUNITATCOMUNITAT    

Atenció a persones en Atenció a persones en Atenció a persones en Atenció a persones en 

situació de depensituació de depensituació de depensituació de dependènciadènciadènciadència    

    SC10SC10SC10SC10----1A1A1A1A    

SC10SC10SC10SC10----1B1B1B1B    

1701170117011701----2A2A2A2A    

1701170117011701----2B2B2B2B    

    Animació Sociocultural i turísticaAnimació Sociocultural i turísticaAnimació Sociocultural i turísticaAnimació Sociocultural i turística    SCA0SCA0SCA0SCA0----1111    

1751175117511751----2222    

    Integració Integració Integració Integració     

SocialSocialSocialSocial    

1753175317531753----1111    

1753175317531753----2222    

    Educació infantilEducació infantilEducació infantilEducació infantil    SBC0SBC0SBC0SBC0----1A1A1A1A    

SBC0SBC0SBC0SBC0----1B1B1B1B    

SBC0SBC0SBC0SBC0----1C1C1C1C    

SBC0SBC0SBC0SBC0----2A2A2A2A    

SBC0SBC0SBC0SBC0----2B2B2B2B    

SBC0SBC0SBC0SBC0----2C2C2C2C    
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2.4.2.4.2.4.2.4. Criteris generals d’ organització curricular.Criteris generals d’ organització curricular.Criteris generals d’ organització curricular.Criteris generals d’ organització curricular.    

    

• La durada  dels cursos serà de 35 setmanes. Amb horari intensiu de matí o de 

tarda. 

• Les hores de FCT es realitzaran en els cicles d’ un any, a partir del segon 

trimestre, excepte en aquells casos en que l’ equip docent ho cregui necessari. 

 

2.5.2.5.2.5.2.5. Criteris per elaborar les programacionsCriteris per elaborar les programacionsCriteris per elaborar les programacionsCriteris per elaborar les programacions        

    

Els departaments de les famílies Professionals realitzaran la Programació de cadascun 

dels crèdits i/o mòduls dels  Cicles Formatius d’ acord amb el format  normalitzat  per a 

totes les programacions del centre.  

 

 
 


