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FAQs  
 

Recull de les preguntes més freqüents sobre els cicles formatius que s'ofereixen a l'Estatut. 

 

HORARI DELS CICLES 

Horari de matí: de 8:00 a 14:40h, amb dos patis: de 10:00 a 10:20h i de 12:20h a 12:40h 

Horari de tarda: de 15:00 a 21:30h, amb un pati de 18:00 a 18:30h  

Els cicles de grau superior només es poden cursar en horari de tarda. 

El cicle de grau mitjà es pot cursar en horari de matí o tarda. 

 

PREU DEL CURS 

Els cicles de grau mitjà són gratuïts 

Els cicles de grau superior tenen un preu de 360€ per curs complet o, quan la matrícula és 

parcial, de 25€ per cada UF matriculada (amb a un màxim de 360€). 

Aquests preus tenen unes exempcions i bonificacions especificades aquí.  

 

QUOTA DE MATERIAL 

Tots els alumnes matriculats d'un curs de cicles formatius han de pagar una única quota de 

material de 50€. 

 

MATERIAL NECESSARI 

L'únic material imprescindible és el d'un disc dur portàtil en el que emmagatzemar les seves 

feines. 

L'institut disposa de quatre aules d'ordinadors pels alumnes de grau mitjà. 

Els alumnes de grau superior treballen amb ordinadors portàtils. El centre disposa de portàtils 

pel que no és imprescindible, encara que sí recomanable, que l'alumne de grau superior tingui 

el seu propi portàtil. 

 

EN QUÈ CONSISTEIX LA FORMACIÓ DUAL? 

La formació dual és la modalitat de la formació professional en la qual l'estudiant esdevé 

aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l'activitat productiva (remunerada) 

en l'empresa. Això implica que una part de la carrega docent del segon curs es fa a les 

instal·lacions de l'empresa. 

  

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/exempcions-bonificacions/


2 
 

DE QUÈ DEPÈN QUE UN ALUMNE FACI O NO DUAL? 

Que un alumne faci DUAL depèn de tres factors: 

1. Que l'alumne vulgui, ja que la DUAL és una opció i no una obligació 

2. Que els seus professors considerin que està preparat per a fer DUAL 

3. Que trobem una empresa que interessi a l'alumne i en la que estigui interessat 

l'alumne 

QUÈ ÉS LA FCT I EN QUÈ ES DIFERENCIA DE LA DUAL? 

La FCT (Formació en centres de treball) són pràctiques a empreses que tot alumne de cicles ha 

de fer per a obtenir el seu títol. És un mòdul més que cal aprovar i per tant l'alumne no pot 

decidir si el vol fer o no. Aquestes pràctiques es fan durant uns tres mesos, preferentment 

durant el segon curs, i l'alumne no rep cap mena de remuneració per elles. Tenen una durada 

de unes 350h. 

La DUAL és opcional, substitueix a la FCT, dura pràcticament un curs sencer (normalment de 

juliol a juny) i l'alumne rep una remuneració per ella.  

 

ASSISTÈNCIA A CLASSE I SEMIPRESENCIALITAT 

L'assistència a classe és obligatòria i les faltes d'assistència no es justifiquen. Així, quan un 

alumne de grau mitjà falta al 15% de les hores d'una determinada unitat formativa (20% per un 

alumne de grau superior), perd el dret d'avaluació continua i ja només podrà aprovar aquella 

UF als exàmens de la segona ordinària (recuperació). 

Podran demanar la semipresencialitat aquells alumnes amb contracte de treball que puguin 

demostrar que el seu horari de feina coincideix amb algunes de les seves classes. La 

semipresencialitat permet als alumnes que la tenen concedida faltar a un màxim del 50% de 

les hores de cada UF. Això si, l'obligació de fer el 100% de les tasques (treballs i exàmens) no es 

veu afectada per aquesta condició de semipresencialitat. 

 

QUÈ TIPUS D'ANGLÈS ES FA ALS CICLES D'INFORMÀTICA? 

L'anglès com a matèria només apareix als cicles d'SMX i de DAM-Logística. En tots dos casos, el 

mòdul d'anglès es fa al segon curs dels seus respectius cicles. Al grau mitjà d'SMX és anglès 

tècnic, mentre que al grau superior de DAM-Logística es tracta d'anglès tècnic i comercial. 

 

PLACES DISPONIBLES I NOTA DE TALL 

Els grups de cicles són de 30 alumnes i l'únic criteri que es té en compte a l'hora d'assignar les 

places és la nota mitjana dels estudis que els garanteixen l'accés al cicle desitjat.  

Fins al moment, als cicles de grau superior s'ha pogut accedir amb un 5. El mateix ha passat pel 

primer de grau mitjà en horari de tarda. En canvi, la preinscripció pel primer de grau mitjà en 

horari de matí va ser el curs passat, primer en què teníem aquest torn, de més de 200% de les 

places disponibles. 
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En resum, sempre suposant que aquest curs segueixi la tendència de cursos anteriors, 

podríem dir que: 

1. Graus superiors i torn de tarda: sense problemes 

2. Torn de matí de primer de grau mitjà: difícil amb notes mitjanes inferiors a 6 - 6.5 

 

NÚMERO D'ALUMNES PER AULA 

Els grups de cicles són de 30 alumnes. Tot i això, les classes es fan gairebé sempre en grups de 

menys de 20 alumnes.  

Encara no sabem com seran aquests grups el curs vinent, ni en quant al número màxim permès 

ni en quant a si les classes seran presencials, telemàtiques o una mica de tot. 

 

CONVALIDACIONS 

L'alumne que tingui altres cicles cursats pot demanar la convalidació d'alguns mòduls. Aquesta 

sol·licitud es pot fer en qualsevol moment del cicle, sempre tenint en compte que sinó es 

concedeix s'haurà de cursar el mòdul en qüestió. 

Per cada cicles hi ha un llistat de mòduls d'altres cicles que tenen reconeguda la seva 

convalidació. Pels mòduls que no apareguin en aquests llistats, el procés és més llarg i d'incert 

resultat. 

Els mòduls de FOL (Formació i orientació laboral) i d'EiE (Empresa i iniciativa empresarial) són 

dos exemples de convalidació automàtica, sense importar el cicle al que l'alumne els hagi 

cursat (tant de grau mitjà com de grau superior). 


