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Informació inici de curs 

Alumnat Cicles Formatius 
Organització  

 

Equip Directiu 

Director: Jordi Garcia Cobos 

Cap d’estudis:  Azahara Ciudad Rodríguez 

Cap d’estudis Cicles Formatius: Carme Queralt Fontanals 

Cap d’estudis adjunta: Montse Juanpere Magrané 

Coordinador pedagògic: Abel Hoces Olarte 

Secretari: Luis García García 

Coordinadors 

Cap de departament: Mamen Sopena Also 

Cap de seminari: Julieta Pereira Umérez 

Coordinadora FP: Montserrat Sorribas Pareja 

Activitats extraescolars: Jordi Tous Vallvé 

 

Horari del centre 

L’horari de dilluns a divendres és el següent: 
 
 

Cicle Formatiu  

Grau Mitjà 

 Cicles Formatius  

Grau Superior 

Hora Franja  Hora Franja 

1 08:30 a 09:30  1 15:15 a 16:15 

2 09:30 a 10:30  2 16:15 a 17:15 

Esbarjo  3 17:15 a 18:15 

3 10:45 a 11:45  Esbarjo 

4 11:45 a 12:45  4 18:35 a 19:35 

Descans  5 19:35 a 20: 35 

5 13:00 a 14:00  6 20: 35 a 21: 35 

6 14:00 a 15:00    

 

Calendari escolar 

El curs comença el dia 12 de setembre de 2019 i acaba el 19 de juny de 2020. 

• Vacances de Nadal: del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020, ambdós inclosos. 

• Vacances de Setmana Santa: del 4 al 13 d’abril de 2020, ambdós inclosos. 

• Dies festius: 25 de setembre, 12 d’octubre, 1 de novembre, 6 de desembre de 2019 i 1 de maig de 
2020. 

• Dies festius de lliure disposició: 4 de novembre de 2019, 24 i 25 de febrer i 30 d’abril de 2020. 

Entrades i sortides del centre  

L’accés del centre queda restringit exclusivament als alumnes, el personal docent i no docent, els 

familiars responsables dels alumnes i les visites relacionades amb les activitats acadèmiques o les 

autoritzades per l’equip directiu.  
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A primera hora del matí, l’accés per a l’alumnat es fa per la porta del carrer Badalona. La porta roman 
oberta entre les 08:20 i les 08:30. Durant la resta de la jornada l’accés es fa per la porta principal del 
carrer Osca. L’alumnat dels Cicles de Grau Superior ho farà sempre per la porta principal. 
 

L’alumnat de Grau Mitjà que arribi més tard a inici de la jornada o entre classes, haurà de dirigir-se a 
la porta del carrer Osca i podrà accedir a l’aula quan el professor/a de la matèria li ho autoritzi. 
L’alumnat de Grau Superior està sotmès a les mateixes condicions d’accés. L’alumnat menor d’edat 
de postobligatoris que no pugui accedir a l’aula per retard injustificat haurà de romandre a la 
biblioteca.  
 
Els retards podran ser justificats mitjançant document oficial. En el cas de l’alumnat menor d’edat 
s’admetrà un justificant signat pel pare, mare o tutor legal on s’ha d’especificar el motiu del retard. La 
comissió de 4 retards injustificats a una Unitat Formativa computarà com una falta no justificada.  
 
Es permetrà l’accés d’alumnes sense restriccions fora de l’horari establert en casos degudament 
justificats, mitjançant sol·licitud escrita al Director, de: 
 

• Els alumnes matriculats en modalitat de semipresencialitat. 

• Els alumnes provinents d’altres localitats en transport públic amb arribada posterior a l’inici de 
les classes. 

• Altres situacions degudament justificades. 
 
En aquests casos, l’alumne/a ha de sol·licitar per escrit al Director la possibilitat d’accedir al centre en 
aquestes condicions i justificar-ho adequadament. La direcció dóna el vistiplau, si escau, a aquestes 
sol·licituds, i el tutor o la tutora i consergeria n’estaran informats. 
 

Faltes d’assistència 

Amb caràcter general, es recorda que l'assistència dels alumnes és obligatòria en totes les hores 
presencials de les unitats formatives o mòduls professionals, incloses les hores de presència en els 
centres de treball on es cursa l'FCT.  
 
No obstant això, de manera excepcional, el centre pot 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.  
 
Aquell alumnat que, per motius professionals o personals regulats per la Resolució EDU/2901/2007 
de 25 de setembre, es pot acollir a la modalitat semipresencial a l’hora de cursar el cicle. Aquesta 
modalitat requereix la sol·licitud a la Direcció del centre, qui atorga el permís a l’alumne/a per poder-
la dur a terme o no. Aquest tràmit, amb la conformitat prèvia del professor tutor/a, s’efectuarà a la 
secretaria del Institut. 
 
El 20% de faltes no justificades en una unitat formativa suposarà la pèrdua de l’avaluació continuada. 
En el cas de ser cursada en modalitat semipresencial aquest marge s’amplia fins el 50%. 
 
L’alumnat ha de romandre a l’institut durant les hores indicades al seu horari. Si durant l’horari lectiu, 
un alumne/a menor d’edat ha de sortir del centre, haurà de presentar a la Caps d’estudis un paper de 
sol·licitud de permís signat per la mare, el pare o el tutor legal. 
 
Tal com es contempla a les NOFC no es permet sortir del centre entre classes per fumar. El marc 
normatiu legal no permet fumar a les dependències de l’Institut ni en els seus accessos. 

Professors de guàrdia  

Quan falti un professor/a, l’alumnat ha de romandre a l’aula esperant les instruccions del professorat  
de guàrdia. Si aquest triga en arribar, el delegat/da de classe anirà a la sala de professorat a 
comunicar-ho. 
 
Si l’absència es produeix a darrera hora, la Cap d’estudis pot autoritzar la sortida del centre a 
l’alumnat menor d’edat que tingui la corresponent autorització familiar o legal per fer-ho.  
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Hora d’esbarjo 

A l’hora d’esbarjo i del descans l’alumnat no pot romandre a les aules, ni al vestíbul, ni als 
passadissos. En finalitzar les classes el professor/a deixarà la porta de l’aula tancada. 
 
L’alumnat de Batxillerat i de Cicles Formatius pot sortir del centre a l’hora del pati. Per tal de facilitar 
la sortida de l’alumnat, el centre lliurarà a l’inici de curs un carnet. En cas de pèrdua caldrà demanar-
ne un de nou abonant 3€.   

Avaluacions 

L’avaluació dels Cicles Formatius LOE és continuada, ha d’atendre l’organització modular i s’ha de 
fer per unitats formatives. Les unitats formatives s’avaluen de manera independent. 
 
A l'inici del curs el centre ha d'informar els alumnes dels continguts del currículum formatiu, de 
l'estructura per mòduls professionals i unitats formatives, de les competències professionals, 
personals i socials i dels objectius generals del cicle i la seva relació amb els mòduls professionals, 
així com dels criteris generals d'avaluació, promoció de curs i superació del cicle.  
 
L'alumne/a pot ser avaluat d'una unitat formativa, com a màxim, en quatre convocatòries ordinàries, 
excepte en el mòdul professional de formació en centres de treball, que només pot ser avaluat en 
dues convocatòries. Amb caràcter excepcional, l'alumne/a pot sol·licitar una cinquena convocatòria 
extraordinària per motius de malaltia, discapacitat o altres que condicionin o impedeixin el 
desenvolupament dels estudis, que el director o directora del centre l'ha de resoldre.  
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 primera convocatòria. La 
presentació a la segona convocatòria és voluntària. Si l’alumne no s'hi presenta no se li comptarà 
aquesta segona convocatòria a l’efecte del còmput màxim i constarà com a "No presentat/ada" (NP).  

Promoció de curs 
L'alumne/a 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, s’ha de matricular en les unitats 
formatives no superades del primer curs del cicle i, opcionalment, de les unitats formatives del segon 
curs que no presentin incompatibilitat horària o curricular de manera significativa, segons el projecte 
del centre i la disponibilitat de places.  

Renúncia a la matrícula  

L'alumne/a, o qui en tingui la pàtria potestat si és menor, pot sol·licitar, per qualsevol de les causes 
que s'indiquen a continuació, la renúncia total o parcial a la matrícula de determinats mòduls 
professionals o unitats formatives del cicle formatiu, per escrit i per una sola vegada, al director o 
directora del centre.  
 
Són causes suficients, si es justifiquen documentalment, per acceptar la renúncia total o parcial a la 
matrícula les que generen una absència prolongada de classe, com ara:  

• malaltia o accident de l'alumne o de familiars  

• atenció a familiars  

• maternitat o paternitat  

• canvi de condicions en el treball o incorporació a un lloc de treball  

• altres circumstàncies personals de caràcter extraordinari  
 
En els supòsits d'acceptació de la renúncia a la matrícula, l'alumne afectat:  

• conserva el dret de reserva de plaça per al curs següent (centres públics i centres privats 
sostinguts amb fons públics); 

• no perd la qualificació obtinguda en els mòduls professionals o unitats formatives superats 

• no se li computen les convocatòries dels mòduls professionals o unitats formatives no 
qualificats 

• en el cas d'haver iniciat la formació en centres de treball (FCT) sense completar-la en anul·lar 
la matrícula, es computen les hores de formació en centres de treball efectivament 
realitzades i valorades positivament 
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Desperfectes i responsabilitat per danys 

L’Institut és un centre públic finançat per la Generalitat de Catalunya. El seu estat de conservació 
depèn de tothom. En el cas que s’observi un desperfecte cal avisar al tutor/a  per tal que en doni 
coneixement i es repari com més aviat possible. 
 
Els alumnes que, intencionadament o per negligència, causin danys a les instal·lacions o el material 
del centre o en sostreguin material han de reparar els danys o restituir el que hagin sostret, sense 
perjudici de la responsabilitat civil que els correspongui, a ells mateixos o a les mares, als pares o als 
tutors, en els termes que determina la legislació vigent. 

Convivència en el centre 

El centre té unes normes de convivència recollides a les Normes d’Organització i Funcionament del 
Centre. Els tutors/es informen a principi de curs dels aspectes fonamentals. Com a norma general: 
 

• Es  prohibeix menjar i beure a les aules, laboratoris, gimnàs, biblioteca, sala d’actes i qualsevol 
altre espai on es desenvolupi una activitat docent. 

• Cal seguir les indicacions del professorat i del personal de serveis i comportar-se educadament 
amb els tots els membres de la Comunitat educativa del centre. 

• Cal evitar els crits i sorolls innecessaris: moviments de mobiliari, cops de porta,  etc. 

• S’ha d’evitar també qualsevol acció que pugui causar desperfectes a les instal·lacions o 
material, o bé molèsties als usuaris. 

• Cal mantenir l’institut net. Féu servir les papereres. 

• Per higiene i per respecte al altres, cal venir a l’institut net i correctament vestit. 

• Es consideraran faltes greus o molt greus els actes de violència física o psicològica vers els 
companys, tant si es produeixen dins com fora del centre. 

Tractament de les incidències 

Davant d’un comportament inadequat per part d’un alumne/a, el professor/a introdueix un comentari 
al sistema informàtic de control de les incidències o redacta un full d’incidències i el lliura a la Cap 
d’estudis. El seu tractament dependrà de la tipologia dels fets. En el cas d’alumnat menor d’edat es 
posa en coneixement del pare, mare o tutor legal. 

Aparcament de motos i bicicletes 

L’alumnat que vingui amb motocicleta o bicicleta podrà aparcar dins del recinte a l’espai reservat, 
davant de les finestres de secretaria, però ha de deixar lliure l’espai del davant de les escales i de la 
rampa. La porta de la rampa d’accés a l’aparcament només s’obrirà a les hores d’entrades i sortides 
generals del centre. 

Normativa sobre l’ús del tabac 

Fumar dins de l’institut constitueix una falta greu. També es considerarà falta greu, en el seu cas, el 
consum d’alcohol o de qualsevol substància prohibida per les lleis vigents. 

Ús de telèfons mòbils i altres aparells electrònics 

No s’ha de portar cap mena de material d’oci: reproductors de so, imatge, aparells electrònics, 
revistes, cartes, etc. Està prohibit fer ús del telèfon mòbil en tot el recinte de l’institut excepte a la sala 
de postobligatoris. L’alumnat podrà fer ús del telèfon mòbil amb finalitats didàctiques a l’aula si així ho 
autoritza el professor/a.  
 
Per tal d’afavorir el compliment d’aquesta norma, l’alumnat no haurà de portar a l’institut telèfons ni 
aparells electrònics de reproducció d’imatge i/o so. En qualsevol cas, el centre no es farà 
responsable de la seva pèrdua o deteriorament 

 

 
Reus, 9 de setembre de 2019 


