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La Formació Professional és una formació orientada no només a l’aprenentatge de 
coneixements sinó, sobretot, a desenvolupar competències laborals i tasques tècniques. 
Per tant, la Formació Professional es defineix com la formació necessària per a adquirir les 
competències professionals característiques d’una titulació/ocupació concreta, a més de 
comprendre l’organització i les especificitats del sector o ofici corresponent. Els Cicles 
Formatius són un conjunt d’ofertes formatives reglades que tenen la finalitat de 
proporcionar una formació professional específica que permeti a l’alumnat incorporar-
se al mercat laboral i exercir una professió concreta. Les matèries i el mètode amb que 
s’estudia estan relacionats amb la pràctica professional. 
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2. Horari del centre i calendari escolar. 
 

Aquest horari es pot veure afectat per el pla d´obertura del centre degut a la Covid-19 

L´horari lectiu al matí és de 8 a 14:40 hores amb un temps d´esbarjo de 11 a 11:40h 
Si l´alumne arriba tard i el professor no el deixa entrar a classe haurà d´esperar-se fora de 
l´edifici fins a la classe següent. Durant aquest període de temps haurà de romandre sense 
pertorbar la resta d´activitats escolars, en cas contrari se li pot sancionar amb una falta contra 
les normes de convivència del centre.  
Durant el descans es pot sortir fora del centre, els alumnes menors d´edat hauran de portar 
una autorització dels pares que lliuraran al seu tutor.  
A la tarda el centre obrirà a les  15h per el cursos SM20 i a les 16h per la resta de cicles 
formatius. L´horari de tancament serà a les 22 hores. El temps d’esbarjo és de 17:45 a 18:15 
per SM20  i de 18:45 a 19:15 hores per la resta de cicles 
En el cas  que l´alumne tingui problemes amb el transport haurà de sol·licitar el permís al tutor.  
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3. Normes de convivència 
 

L´alumne/a signa una carta de convivència en la que es compromet a seguir la normativa del 
centre. La carta anirà signada per l´alumne/a i/o pare o mare si és menor d´edat i la directora 
del centre.  

 
L’alumne que es matricula, així com els seus pares, accepten les normes de l’Institut i es 
comprometen en el seu compliment, tot signant la Carta de Compromís Educatiu. 

 
L'alumne/a durà sempre el carnet escolar. Aquest servirà per a identificar-se davant dels/les 
professors/res, el personal administratiu i els conserges, així com per accedir al centre. 
 
Qualsevol alumne que, intencionadament, provoqui un incident que trenqui el clima de bona 
convivència entre els membres de la comunitat educativa o que perjudiqui el rendiment del 
grup-classe serà amonestat. Sempre que ho consideri oportú, el professor enviarà una 
notificació avís al tutor. El tutor ho comunicarà oportunament als pares i a prefectura d’estudis 
i a la Comissió de Disciplina o de Convivència, si s’escau, per la gravetat de l’incident ocorregut. 
 
Cada grup d'alumnes és responsable del manteniment de l'aula i del seu material. La reparació 
del material malmès correrà a càrrec de l'alumne o del curs que l’hagi ocasionat 
intencionadament. Així, per evitar confusions, en arribar a l'aula a primera hora del matí o de 
la tarda, si el grup d'alumnes troba algun deteriorament o sostracció caldrà que el delegat 
d’immediat n’informi al professor de guàrdia, el tutor i els conserges. Si no es fa així, aquests 
desperfectes els haurà de pagar tot el grup. 
 
Segons les lleis vigents, està prohibit fumar i “vapejar” o fer ús de cigarretes electròniques en 
tot el recinte escolar i en les immediacions de l’Institut de Mollet, en tot l’horari lectiu i ja sigui 
personal docent, alumnat o persones que es troben circumstancialment a les instal·lacions. 
Tanmateix considerem perjudicial qualsevol altre dispositiu que simula l’hàbit de fumar ja que 
no és un hàbit que vulguem promoure al nostre centre educatiu raó per la que tampoc són 
permesos. 
 
L’inici i acabament de les classes s’anuncia amb un timbre. En sonar aquest, els alumnes que 
tinguin classe en la mateixa aula on es troben, romandran dins l’aula esperant el professor 
corresponent. Els alumnes que hagin de canviar d’aula s’adreçaran al nou espai que han 
d’ocupar amb diligència i sense interrompre la mobilitat de la resta. Un cop començada la 
classe no es permetrà l’entrada injustificada dels alumnes. 
 
L'absència del professor d'una classe no suposa interrupció de l'horari escolar, i els alumnes 
hauran, de romandre en l'aula fins que arribi el professor de guàrdia. Si trigués en arribar, el/la 
delegat/da anirà a buscar-lo a la Sala de Professors. 
 
No està permès sortir de l’aula per anar al lavabo sense un permís específic del professor. 
L'alumne haurà de portar a classe els llibres, agenda escolar i estris necessaris per seguir amb 
aprofitament els ensenyaments de cada àrea. 

 
Tots estem obligats a usar la maquinària, mobiliari, ordinadors i en general tots els elements 
de l'Institut amb cura. Produir qualsevol dany a propòsit donarà lloc a una sanció. 
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L'aula ha d’estar en tot moment ordenada, i s'hi ha de mantenir una actitud correcta i 
respectuosa. Els canvis de classe es faran, amb ordre, silenci i celeritat. 
 
El vestíbul, les escales i els passadissos són llocs de trànsit, mai de permanència continuada 
en hores de classe. A l’hora de l'esbarjo tothom haurà de sortir de l'edifici corresponent, sense 
córrer ni cridar, mantenint l'ordre adient en un centre educatiu. Penseu que altres 
companys/es estan fent classe. 
 
No està permès l'accés dels alumnes a Consergeria ni a Secretari/a. 
 
L’alumne no té permís per entrar ni estacionar al recinte de l’institut qualsevol vehicle a motor 
(cotxes o motos). Per tant, haurà d’aparcar fora del recinte escolar. 
 
Els telèfons mòbils han d’estar desconnectats en tot moment al llarg de l’horari escolar i de 
forma expressa durant les classes. 
 
Tot alumne que malmeti o sostregui quelcom, estarà obligat a pagar-lo, tant si es tracta d’un 
alumne com d'un grup. 
 
En les hores de classe els alumnes guardaran el silenci necessari tant dins de les aules com als 
passadissos i dependències. 
 
Està prohibit introduir i consumir qualsevol tipus de droga o begudes alcohòliques a l'Institut. 
De la mateixa manera no es permet menjar o beure en el decurs de les classes. 
 
Els alumnes no poden accedir a la Sala de Professors, als Departaments i als despatxos de 
direcció sense la deguda autorització. 
 
Els alumnes hauran d'utilitzar en tot moment un llenguatge correcte, tant a nivell oral com 
escrit. No insultaran els seus companys, professors ni personal no docent. 
 
No s'asseuran per terra ni a les escales. 
 
Mantindran les normes d'higiene personal. 
 
Utilitzaran adequadament els serveis de wàters i lavabos de l'Institut. 
 
Evitaran ratllar, embrutar o fer malbé les parets, portes, taules i mobiliari de l'Institut. 
No llençaran papers per terra ni tampoc restes de menjar, bosses, xiclets, etc. 
 
En el recinte de la biblioteca es considerarà com a actituds contràries a les normes de 
convivència tot allò que impliqui l’ incompliment de la normativa i que, a criteri del tutor tècnic 
de biblioteca, no suposi mala intenció i/o una vulneració important dels principis establerts. 
En aquest cas, el mateix tutor tècnic de biblioteca, o professor de biblioteca, cridarà l'atenció 
a l'infractor i n’informarà al cap d'estudis. Es consideraran com a faltes en el recinte de la 
biblioteca la reiteració en actituds contràries a les normes de convivència, com impedir d'una 
forma manifesta i persistent que els companys puguin realitzar qualsevol de les tasques 
pròpies de la biblioteca (estudiar, llegir, consultar llibres, etc.). 
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En el temps d’esbarjo: 
L’alumne/a no podrà estar-se dins l’edifici escolar en hores no lectives, excepte a la biblioteca. 
L’assistència als esbarjos és obligatòria per a tots els alumnes del centre i hauran de romandre 
als espais destinats a tal efecte, tret dels que hagin estat sancionats d’acord amb allò que 
preveu el títol referent al règim disciplinari. 
En dies de pluja, l’esbarjo tindrà lloc a l’interior dels edificis del centre. 
Els alumnes no poden utilitzar el monopatí o els patinets dins del centre. Els patinets no 
podran entrar a les aules i hauran de ser guardats a la zona d’aparcament de les bicicletes.  

 

 

4. Participació de l´alumnat: delegats, consell de delegats i consell escolar. 

4.1.Funcions i elecció dels delegats 
 

A l'inici de cada curs escolar i no més tard del primer mes d'iniciades les classes, el tutor de 
cada grup d’alumnes promourà eleccions a Delegat/da i Sotsdelegada/da de classe 
 
Funcions dels Delegats/des: 
 

1. Col·laborar amb el professorat i amb la Direcció de l'Institut pel manteniment de l'ordre i 
la disciplina. Això és especialment important quan falta algun professor. Es obligació del 
delegat en aquest cas cercar el professor de guàrdia i, si no el troba, el directiu de guàrdia. 

2. Tenir cura de l'adequada utilització del material i de les instal·lacions de la dependència 
que utilitzi el grup. 

3. El Delegat és el responsable d’acompanyar al alumnes que siguin expulsats de l’aula a la 
Sala de Professors, així com de portar el “part d’incidents” i de retornar-lo al/la professor/a 
signat pel professor/a de guàrdia o per Prefectura d’Estudis. 

4. Afavorir la convivència dels alumnes del seu grup, evitant els actes que puguin desembocar 
en el seu perjudici. 

5. Cooperar amb els professors en la fixació de les dates dels controls de les avaluacions 
parcials. 

6. Haurà d'assistir obligatòriament a totes les reunions que se'l convoqui. 
7. Presentació de reclamacions fonamentades en els casos d'abandonament o defectuós 

compliment de les funcions educatives per part del Centre. 
8. I d'altres que puguin ésser de l'interès de l'Institut i que la Direcció els pugui encomanar. 
 
Quan falti el Delegat, el sots-delegat assumirà les seves funcions i totes les derivades de la 
pertinença al consell de Delegats.  

 
 

4.2. Consell de delegats de CCFF 
 

Aquesta comissió està formada pels delegats de tots els cursos del centre i te les següents 
funcions: 
1. Trametre a l’equip directiu totes aquelles propostes que afectin a la vida acadèmica de 

l'institut per tal que l’alumnat participi activament d’una part de la gestió del centre.  
2. Rebre la informació de les associacions d’alumnes legalment constituïdes i distribuir-la 

entre l’alumnat de l'institut.  
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3. Els membres de la comissió de delegats i delegades tenen el dret de conèixer i consultar 
la documentació administrativa del centre necessària per a l’exercici de les seves activitats, 
a criteri del director o de la directora del centre, sempre que no pugui afectar el dret a la 
intimitat de les persones 

4. Elaborar informes per al Consell Escolar del Centre, bé a iniciativa pròpia o bé a 
requeriment d'aquest òrgan col·legiat.  

5. Ser informat del desenvolupament de les reunions del Consell Escolar del Centre, i dels 
acords adoptats a fi de donar-ne difusió en els diferents cursos.  

6. Informar de les seves activitats a tots els alumnes del centre.  
7. Rebre informació sobre els convenis de pràctiques en empreses i participar en el seu 

seguiment. 
 

4.3. Consell escolar 
 
Els alumnes membres del consell de delegats podran conèixer i tindran dret a consultar la 
documentació del centre necessària per a l'exercici de les seves activitats, a criteri del 
director/a del centre, sempre que no puguin afectar el dret a la intimitat de les persones, i no 
podran ser sancionats per l'exercici de les seves funcions 
 
 
5. Règim disciplinari del centre 

De manera general, es consideren conductes contràries a les normes de convivència del 
centre les següents: 

1. Les faltes injustificades de puntualitat o d'assistència a classe. 
2. Els actes d'incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat 

educativa. 
3. Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del centre 

com no portar el material o no fer els deures. 
4. Els actes d'indisciplina i les injuries o les ofenses contra membres de la comunitat 

educativa. 
5. El deteriorament causat intencionadament, de les dependències del  

centre,  del  material d'aquest o de la comunitat educativa. 
 

Les mesures correctores aplicables seran:  

1. Amonestació oral i/o realització de tasques reeducadores. 
2. Privació del temps d’esbarjo 
3. Compareixença immediata davant dels caps d’estudis o del director del centre. 

Confiscació de gorres i mòbils per un període variable entre 1 dia i una setmana o fins 
que els pares o tutors legals mantinguin una entrevista amb el tutor o cap d'estudis. 

4. Realització de tasques educadores per a l’alumne, en horari no lectiu, i la reparació 
econòmica dels danys causats al material del centre o be al d’altres membres de la 
comunitat educativa. La realització d’aquestes tasques no es podrà perllongar per un 
període superior a dues setmanes. 

5. Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del 
centre per un període màxim de tres mesos. 

6. Canvi de grup de l’alumne per un període màxim de quinze dies. 
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7. Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no superior a 
cinc dies lectius. Durant la impartició d’aquestes classes l’alumne haurà de romandre 
al centre, si és el cas, efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin. 

8. Caldrà consultar les Normes d’ organització i funcionament del centre (NOFC) per 

més concreció d´aquestes conductes i les sancions aplicables. 

 
6. Control d´assistència de l´alumnat 
 
L'assistència de l'alumnat és  condició necessària per a  l'avaluació contínua. 
La formació professional bàsica és en la modalitat presencial, assistència com a mínim al 75% 
de les hores de classe. Les absències seran anunciades prèviament al professorat afectat. En 
cas d’absències imprevistes, es justificaran el més aviat possible Si en aquest termini no 
presenta la corresponent justificació, el professorat afectat considerarà l’absència 
injustificada.  
El professorat de CCFF revisa periòdicament el percentatge de faltes dels seus alumnes a cada 
mòdul. Un cop recopilada la informació sobre l’alumne absentista, el tutor i/o professor 
comunica a l’alumne i a la família (si l’alumne és menor d’edat) que han arribat a un dels avisos 
corresponents segons sigui el 10% d’absències injustificades o el 25% d’absències 
injustificades, amb la corresponent pèrdua d’avaluació contínua. Aquesta informació 
quedarà recollida i valorada en un acta de l’equip docent pertinent.( s’especificarà les que es 
justifiquen i les que no). 
Els/les tutor/es de CCFF si detecten alumnes amb una absència continuada sense justificar de 
15 dies, a comptar des del dia que en té coneixement el tutor, ho comunicarà a Secretaria. El 
personal de Secretaria enviarà la notificació de baixa d’ofici mitjançant una carta certificada 
als pares o tutors legals (si l’alumne és menor d’edat) o a l’alumne. 

Quan un alumne sàpiga amb antelació que al dia següent no anirà a classe, ho haurà de 
comunicar al/la professor/a tutor/a. Pot utilitzar l’apartat que a tal efecte hi ha a l’agenda 
escolar. 

Si l’absència és imprevista, els pares o el mateix alumne (major d’edat) avisaran el/la 
professor/a-tutor/a de la forma més ràpida possible i que els sigui més còmoda Trucada 
telefònica o correu electrònic mitjançant l’aplicació informàtica d’absències 

7. Renúncia de matrícula. 
 
Podran ser causes de l’anul·lació total o parcial de la matrícula aquelles que generen una 
absència prolongada, com són: 
 
1. Malaltia o accident de l'alumne/a o de familiars 
2. Atenció a familiars 
3. Maternitat o  paternitat 
4. Canvi de condicions en el treball o incorporació a un lloc de treball  
5. Altres circumstàncies personals de caràcter extraordinari 
 
L'alumne/a haurà d'aportar la documentació que justifiqui de manera fidedigna les 
circumstàncies al·legades. 
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L’alumnat amb matrícula anul·lada: 
1. Conserva el dret de reserva de plaça per al curs següent 
2. No perd la qualificació obtinguda en els crèdits superats o unitats formatives 

superades 
3. No se li computen les convocatòries dels crèdits no qualificats o unitats formatives no 

qualificades 
4. En el cas d’haver-se iniciat la FCT, sense completar-la, es computen les hores de 

formació en centres de treball (FCT) efectivament realitzades. 
 

8. Convocatòries de vaga 
 
D’acord amb la normativa vigent (a l’article 24 del Decret 102/2010, d’autonomia de centres), 
les decisions col·lectives adoptades per l’alumnat en relació amb la seva assistència a classe, 
en exercici del dret de reunió, no tindran la consideració de falta d’assistència injustificada, 
sempre que es respecti el procediment d’actuació descrit a continuació: 

 
1. Es reunirà el consell de delegats fora d’horari lectiu per posar en comú la 

informació disponible sobre la convocatòria i per valorar si la convocatòria està o 
no justificada dins de l’àmbit escolar. 

2. Cada delegat/da informarà a la seva classe de la plataforma reivindicativa ( quins 
sindicats fan la convocatòria, què es reivindica, etc. ) i  proposarà una votació, 
respectant sempre el dret individual de cada alumne/a a adherir-s’hi o no.  
Document de votació al final. 

3. Cal comunicar a la Direcció del centre amb un mínim de 48 hores d’antelació la 
decisió presa pel consell de delegats tot presentant la corresponent autorització 
dels pares i mares i adjuntant la convocatòria de vaga a la qual s’adhereixen. Els 
alumnes majors d’edat cal que segueixin el mateix procediment. 

 
 

9. Convalidacions i exempcions 
 
L’alumnat que es matriculi per primera vegada en un cicle formatiu ha de demanar una única 
sol·licitud, tant les convalidacions de primer com de segon curs.  
La data límit per presentar la sol·licitud de convalidació a la secretaria del centre és el 15 
d’octubre del 2020. 
Es recomana demanar la sol·licitud de convalidacions al mateix temps que es matricula 
l’alumnat per primera vegada al centre. 
L’alumnat ha d’assistir a classe de tots els mòduls o matèries en què està matriculat mentre 
no tingui la resolució positiva de les convalidacions sol·licitades.  
 
9.1. Sol·licitud de convalidació  
 
Si l’alumne té un altre cicle formatiu, cal presentar el títol o resguard corresponent i el 
certificat acadèmic de qualificacions. 
Si té un cicle formatiu parcialment superat, cal presentar un certificat acadèmic amb les 
unitats formatives superades. 
Convalidacions de convalidacions no es poden fer, cal aportar el títol i certificat corresponent. 
Si té unitats de competència acreditades, cal presentar certificat de professionalitat, certificat 
d’acreditació parcial d’unitats de competència o certificat d’acreditació de competències. 
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9.2. Efectes de les convalidacions. 
 
En els cicles LOE: els mòduls o unitats formatives convalidades es qualificaran amb un 5 a 
efectes d’obtenció de la qualificació mitjana del cicle, inclosa els mòduls professionals de 
“Formació i orientació laboral” i “Empresa i iniciativa emprenedora”. En el cas dels mòduls o 
unitats formatives superats que tingui la mateixa denominació i currículum comú a diversos 
cicles (excepte FOL i EIE), es traslladarà la qualificació obtinguda. 
 
Si l’alumne ha fet formació contínua no reglada, aquesta no es pot convalidar amb cap unitat 
formativa ni mòdul de títols oficials. 
En els cicles LOGSE: la qualificació de “convalidat” no es tindrà en compte en el càlcul de la 
qualificació final del cicle. 
La superació del crèdit FOL d'un títol LOGSE del mateix o diferent nivell convalida la 
unitat formativa "UF1. Incorporació al treball" del mòdul professional de Formació i 
Orientació Laboral d'un títol LOE. 
 Convalidació de la UF2 de FOL: la UF2 de FOL, Prevenció de Riscos Laborals, es podrà 
convalidar si l’alumne està en posició del Certificat de Nivell Bàsic en Prevenció de Riscos, 
expedit d’acord amb el que es disposa al Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual 
s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.  
Altres possibles convalidacions s’han de resoldre com a convalidacions singulars a la Direcció 
General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. 
 
9.3.Convalidació d´anglès tècnic 
 
Per a unitats formatives de llengua estrangera de cicles de grau mitjà, cal aportar un nivell B1 
(o superior) del Marc de Referència Europeu de Llengües. Aquest nivell es correspon amb un 
3r curs d’Escola Oficial d’Idiomes (havent-lo aprovat).  
En el cicles formatiu de grau mitjà LOE, també es convalida si s’ha cursat el mòdul professional 
“Anglès tècnic” en un altra cicle formatiu de grau mitjà o grau superior LOE o grau superior (la 
convalidació es resol en el propi centre).  
Per a unitats formatives de llengua estrangera de cicles de grau superior, cal aportat un nivell 
B2 (o superior) del Marc de Referència Europeu de Llengües. Aquest nivell es correspon amb 
un 5è d’Escola Oficial d’Idiomes (havent-lo aprovat).  
Altres certificacions reconegudes: First Certificate, Advance de la Universitat de Cambridge 
 
Podeu consultar les diferents convalidacions segons al cicle formatiu que us matriculeu segons 
la normativa. 
 
10. Formació en centres de treball (FCT) 
 
Són pràctiques i estades formatives no laborals que realitza l’alumnat d’ensenyaments post 
obligatoris en centres de treball, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el 
centre docent i l’empresa. 
Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu curricular d’aquests ensenyaments. 
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10.1. Què suposa per l´alumne? 
 
El coneixement del món laboral i de l’empresa. 
La possibilitat d’estar en contacte amb la tecnologia més avançada. 
La compleció de la seva formació professional, per capacitar-se per a la seva incorporació al 
món laboral. 
L’obtenció d’una formació adaptada a llocs de treball específics. 
L’acostament a la cultura d’empresa. 
L’experiència en el món laboral com a pas previ per a la primera ocupació. 
L’inici del seu historial professional acreditat amb el quadern de pràctiques. 
La superació del crèdit de formació en centres de treball per a l’alumnat de cicles formatius. 
 
10.2.Quan és fan? 
 
Les pràctiques en empresa es fan durant el segon curs acadèmic 2020/21 a excepció del 
alumnes dual que la iniciaran al mes de juny 2020. 
 
10.3. Extinció del conveni 
 
L’equip docent del cicle formatiu, a proposta del tutor/a del cicle formatiu, pot proposar  al  
director  o  directora  del  centre  l’extinció  del  conveni  per  a  la  realització de la formació 
pràctica amb l’entitat o empresa col·laboradora. La proposta   d’extinció   pot   fonamentar-se   
en   comportaments   o   actituds inadequats  o  en  capacitats  notòriament  no  idònies  de  
l’alumnat  que,  per la seva    permanència    o    intensitat,    impedeixin    o    dificultin    el 
normal  desenvolupament   de  la  formació  pràctica;  o en l’ incompliment, per part de  
l’empresa, de  les  condicions  que  asseguren  el  caràcter  formatiu de  l’ FCT  o  de  les normes  
de  seguretat  reglamentàries,  o  haver  estat  sancionada  per l’autoritat laboral en els sis 
mesos anteriors. 
L’equip  docent  del  cicle  formatiu,  a  proposta  del  tutor  o  tutora,  pot  decidir l’avaluació 
negativa de la formació pràctica en centres de treball, tot i que no s’hagués completat el 
nombre d’hores previstes, o bé diferir la realització de les hores de formació pràctica 
pendents. 
 
10.4. Durada de la FCT 
 
La durada de la formació pràctica en centres de treball serà el marcat en el currículum de cada 
cicle, distribuïdes en 4 hores diàries com a màxim  si es compaginen les pràctiques amb 
l’activitat en el centre escolar o bé d’un màxim de  8 hores diàries  si es fan de forma intensiva 
fora del període lectiu. 
Es podrà ampliar la durada de les pràctiques més enllà de les hores previstes en el currículum 
corresponent o en el programa formatiu. Els centres, d’acord amb l’empresa o entitat 
col·laboradora, poden resoldre l’ampliació de la durada de les pràctiques fins a un 30% de les 
hores previstes si es considera necessari per completar l’assoliment dels objectius, sempre 
que no interfereixi en el desenvolupament ordinari de l’horari lectiu. 
 
10.5. Assignació d´empreses 
 
La responsabilitat d’escollir quins alumnes realitzaran les pràctiques a les empreses serà de 
l’equip docent de cada curs i no del tutor de FCT. 
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S’estableix el següent ordre de prioritat per assignar una empresa a un alumne: 
1. En primer lloc, es col·locaran aquells alumnes que tenen tots els mòduls  aprovats. 
2. En segon lloc, es valorarà l’ interès i l’actitud a classe. 
3. En tercer lloc, es tindran en compte les notes de cada mòdul. 
4. Es valorarà també l’ accessibilitat de l’ alumne al lloc on ha de fer pràctiques, així com 

les seves inquietuds i motivacions per el lloc de pràctiques que se li ofereix a fi de 
garantir l´ aprofitament en la seva realització. 

Cada departament podrà decidir alguna acció de prioritat diferent 
El fet d’ abandonar les pràctiques sense un motiu justificat, implicarà que el mòdul no està 
superat i serà l’ alumne/a qui es buscarà el lloc per a la seva realització prèvia acceptació per 
part del tutor. 
Els alumnes amb necessitats especials a l’ hora de fer les pràctiques hauran d’ entregar al tutor 
de FCT la informació necessària per la valoració adequada del lloc de feina que hauran d’ 
ocupar, a fi de poder trobar una empresa idònia a les seves necessitats.  
 
10.6. Exempció FCT 
 
Els alumnes que compleixen amb alguns dels següents supòsits poden demanar l’exempció 
parcial o total. 
Exempció total: l’exempció del 100% del total de les hores del  mòdul del cicle si l’alumne 
acredita l’experiència professional corresponent a un nombre d’hores igual o superior a les 
del  mòdul de formació en un centre de treball, relacionada amb l’àmbit professional i de 
treball i les principals ocupacions i llocs de treball del cicle formatiu. 
Exempció parcial: ’exempció parcial del 50% del total de les hores del  mòdul del cicle, s’atorga 
si l’alumne acredita l’experiència professional corresponent a un nombre d’hores igual o 
superior al 50% de les del  mòdul de formació en centres de treball, relacionada amb l’àmbit 
professional i de treball i les principals ocupacions i llocs de treball del cicle formatiu. 
 L’exempció del 25% del total de les hores del mòdul del cicle, s’atorga si l’alumne acredita 
experiència laboral en qualsevol activitat professional. S’ha d’acreditar, com a mínim, el doble 
de les hores del  mòdul de pràctiques del cicle formatiu del qual se sol·licita l’exempció. 
 
Relació de documents acreditatius: 

1. Informe de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
2. Contractes laborals.  
3. Certificat o informe de l’entitat o empresa, on constin les hores d’experiència laboral, 

que detalli l’activitat, les funcions i les tasques que ha realitzat l’alumne. 
4. Fulls de salari. 

 
Si es treballa per compte propi: 

1. Certificat d’alta d’activitat econòmica. 
2. Rebuts de cotització a la Seguretat Social (si escau).  
3. Quota de règim d’autònoms.  
4. Declaració trimestral positiva de l’activitat econòmica (model 130) 
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11. Formació professional Dual 
 
La Formació Professional (FP) dual és la modalitat de formació professional en la qual 
l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat a 
l’empresa. 
 
Els seus principals objectius són: 

1. Augmentar la col·laboració entre els centres formatius d'FP i les empreses. 
2. Ajudar-te a conèixer més de prop el sector en el qual treballaràs. 
3. Facilitar-te la futura incorporació al mercat de treball. 
4. Millorar la teva qualificació professional. 
5. Adequar la formació professional a les necessitats de les empreses.  
6. Incrementar la vinculació i la coresponsabilitat del teixit empresarial amb la Formació 

Professional.  
 
11.1. Com funciona el procés de selecció 
 
L’equip docent i el/la  tutor/a de FCT fa l’assignació d’alumnat candidat per a cada lloc ofertat 
per les empreses 
 
 Criteris d’assignació (puntuació màxima de 5) 
 
1. Qualificació positiva en tots els mòduls/UF de primer curs. Cal tenir-los aprovats en la seva 
totalitat, l´equip docent pot optar a assignar alumnes que tinguin 1 ó 2 UF pendents i creuen 
que hi haurà un bon aprofitament de l´estada. 2 punts 
 
2. Valoració de les competències professionals: treball en equip, habilitats socials, iniciativa i 
autonomia, responsabilitat i habilitats de la modalitat. 1,5 punts (0,3 per cada ) 
 
3. Valoració d´implicació personal: assistència, actitud i retards. 1,5 punts (0,5 per cada) 
 
Aquesta valoració es realitzarà amb els alumnes que en el 2n trimestre del primer curs sigui 
previsible que al mes de juny, en convocatòria ordinària, tinguin la resta d’unitats formatives 
i mòduls també aprovats. 
 
El tutor informarà els alumnes d´aquests criteris de selecció. L´equip docent confeccionarà 
una llista d´alumnat que pot optar a la formació dual seguint aquests criteris i ho farà constar 
en acta d´equip docent.  
 
Per l´assignació de les empreses els equips docents hauran de rebre la informació següent: 
1. Nom de l´empresa i activitat realitzada. 
2. Nombre de places ofertades. 
3. Accessibilitat al lloc de pràctiques. 
4. Altres filtres:  idiomes, cursos extres, altres. 
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L´equip docent farà una assignació  en funció dels criteris anteriors d´alumne i empresa i ho 
comunicarà els alumnes. L’empresa respon entrevistant diferents candidats/tes i escull 
l’alumne/a que més s’adapta a les característiques de l’empresa i dels llocs de formació dual 
que ha proposat. En última instància, l’alumne/a pot, per la seva part, escollir empresa si és el 
cas que ha estat escollit per més d’una. 
L’Institut Mollet del Vallès  a partir dels resultats obtinguts farà la proposta definitiva 
d’assignació d’empresa a les dues parts.  
Fins al mes d’octubre i en funció de la disponibilitat de les empreses els alumnes podran 
accedir a aquesta modalitat. Passat aquest temps no s’acceptaran més empreses i l’alumne 
haurà de cursar el mòdul dual en el centre. 
 
 
 
12. Avaluació, convocatòries i recuperació. 

 
L'avaluació dels aprenentatges dels alumnes dels cicles formatius és contínua, d´estructura 
modular i es fa  per unitats formatives. A l´inici de curs cada professor ha d´informar dels 
continguts, temporalització i criteris d´avaluació del seu mòdul.  
L´alumne serà informat trimestralment de la progressió en el seu aprenentatge. En el cas que 
no s´hagi finalitzat cap unitat formativa la informació serà orientativa.  
 
L'alumne 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 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 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. 
L’alumnat disposarà d’una convocatòria extraordinària de recuperació, d’acord amb la 
planificació de cadascun dels equips docents en les dates marcades per el calendari escolar. 
Cada professor/a establirà les activitats de recuperació puntuals o continuades segons la 
programació del seu mòdul.  
La presentació a la convocatòria extraordinària és voluntària.  
L'alumnat que no es presenti a la convocatòria extraordinària no  li comptarà la convocatòria. 
 
 
13. Procediment de queixes i reclamacions de les meves qualificacions  
 
D'acord amb l'article 21.2 (apartats d i e) de la Llei 12/2009, d'educació, i el Decret 279/2006, 
l'alumne o els pares o tutors legals, en el cas que sigui menor d'edat, té dret a sol·licitar 
aclariments per part dels professors respecte de les qualificacions d'activitats parcials o finals 
de curs, així com a reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a resultat del procés 
d'avaluació, s'adoptin al final d'una unitat formativa.  
Les reclamacions respecte de les qualificacions obtingudes i comunicades a l'alumne al final 
de cada unitat formativa o mòdul professional, si no les resol directament la junta d'avaluació, 
cal adreçar-les per escrit al director o directora del centre en el termini de dos dies lectius 
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14. Promoció a segon curs 
 
Un alumne/a promocionarà a 2on curs sempre que hagi superat tots els mòduls de 1er curs o 
bé, tingui pendents de superar mòduls/UF la suma horària dels quals sigui inferior o igual al 
40% de les hores totals del 1er curs. 
 
 
15. Beques 
 
La informació per poder sol·licitar beques la trobareu en aquest enllaç 
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Beques-de-caracter-general-per-a-estudis-
postobligatoris?category=7449fd1c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c 
En la web del centre: menú/secretaria/sol·licitud de beques també trobareu informació al 
respecte.  
 
16. Altres serveis 
 
Servei d´Assessorament: aquest servei té per objectiu definir un itinerari formatiu i 
professional de la persona interessada per millorar la seva qualificació professional. Experts 
de la família professional  t´assessoraran personalment. 
Servei de Reconeixement: aquest servei que com a objectiu reconèixer els aprenentatges 
adquirits en amb l'experiència laboral o en activitats socials relacionats amb un determinat 
cicle formatiu. 

 assessorament@insmollet.cat 
 
Borsa de treball: el centre disposa d’ una borsa de treball per exalumnes i empreses: 
borsa@insmollet.cat 
 
Cada alumne té un tutor assignat al que les famílies es poden adreçar per  fer el seguiment 
d’acadèmic i personal en el centre educatiu. Els alumnes majors de 18 anys han de signar una 
autorització per poder mantenir aquesta comunicació amb les famílies.  
 
Altres adreces que et poden interessar: 
Cap d´estudis de formació professional. Mònica Caubet  monicac@insmollet.cat 
Coordinadora de cicles formatius: Elisabet López elisabetl@insmollet.cat 
Coordinadora de pràctiques d´empresa. Dolors Bonache  dolorsb@insmollet.cat 
Coordinadora de formació dual: Ester Muela esterm@insmollet.cat 
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