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Criteris de promoció i titulació per a l’ESO 

 
 
Criteris generals d’avaluació 
 
1- L’avaluació s’ha de dur a terme d’acord amb el model competencial, on l’orientació educativa i 

l’atenció a l’alumnat són l’eina principal per afavorir l’acompanyament en l’aprenentatge. 
2- L’avaluació ha de ser global, contínua i diferenciada. 
3- L’equip docent és el responsable d’elaborar el consell orientador al final de cada curs. És 

l’informe que conté l’orientació sobre l’itinerari formatiu de l’alumne i, si escau, indicacions 
personalitzades que inclouen mesures i recomanacions per al curs següent. A final d’etapa es 
lliura com a document oficial de l’avaluació  

4- La informació sobre el grau d’assoliment de les competències s’ha de completar amb comentaris 
relatius als criteris d’avaluació i a les competències. 

 
 
Qualificacions 
 
1- Per expressar els resultats dels aprenentatges de l’alumnat i el grau d'assoliment de les 

competències en totes les matèries s'utilitzaran qualificacions qualitatives, que seran:  
 

Qualificacions 
qualitatives 

NA no assoliment 
AS assoliment satisfactori 
AN assoliment notable 
AE assoliment excel·lent 

 
2- L’equivalència de les qualificacions qualitatives, amb qualificació numèrica de base 10 és: 
 

Qualificacions 
qualitatives  Qualificacions 

quantitatives 
NA no assoliment ►► 0 – 1 – 2 – 3 – 4 
AS assoliment satisfactori ►► 5 – 6  
AN assoliment notable ►► 7 – 8  
AE assoliment excel·lent ►► 9 – 10  

 
3- El Treball de Síntesi de 1r a 3r, el Projecte de Recerca de 4t i el Servei Comunitari de 4t no 

s'avaluaran amb una qualificació específica, sinó que s’informarà sobre la seva realització en 
els termes següents: 

 
NF no fet 
FT fet 
FA fet amb aprofitament 

 
4- A més: 

a) En el cas dels alumnes que no cursen una matèria perquè simultaniegen l'ESO amb estudis 
de música o dansa, que tenen una dedicació significativa a l'esport o en altres casos que 
determini el Departament d'Ensenyament, cal indicar matèria convalidada (Conv.). 

b) En el cas dels alumnes que excepcionalment no cursen una matèria d'acord amb el seu PI, 
cal indicar sense qualificació (SQ). 
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Conv. Matèria convalidada * Simultaniegen l’ESO amb estudis de música o dansa  
* Dedicació significativa a l’esport 

SQ Sense qualificació No es cursa una matèria d’acord amb un PI 
 
 
Avaluació de final de curs 
 
1- Les qualificacions finals de cada curs seran per matèries i faran referència al grau d’assoliment 

de les competències corresponents, encara que les matèries s’imparteixin agrupades en àmbits 
o projectes globalitzadors. També s’avaluarà el grau d’assoliment de les competències dels 
àmbits transversals 

 

 
 
2- L’equip docent valorarà els resultats obtinguts pels alumnes pel que fa al grau d’assoliment de 

les competències de cada àmbit o matèria i atorgarà les qualificacions finals. 
3- L’assoliment de les competències del curs de les matèries amb continuïtat dins l’etapa i dels 

àmbits transversals comporta l’assoliment dels nivells competencials no assolits en cursos 
anteriors. 

4- Per l’alumnat que en l’avaluació ordinària no assoleixi els nivells competencials establerts, el 
centre haurà de proposar activitats destinades a assolir-los. 

5- Per l’alumnat amb matèries amb avaluació negativa el centre organitzarà una avaluació 
extraordinària d’acord amb les dates que es determinin en el calendari escolar. 

6- En l’avaluació extraordinària les notes han de ser iguals o superiors a les de l’avaluació ordinària. 
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Càlcul de la qualificació mitjana 
 

1- A efectes del càlcul de la qualificació mitjana i en tota la documentació on calgui qualificació 
numèrica s’hauran de fer les equivalències següents: 

 

Qualificacions 
qualitatives  

Equivalències 
per calcular 

mitjanes 
NA no assoliment ►► 1 
AS assoliment satisfactori ►► 2 
AN assoliment notable ►► 3 
AE assoliment excel·lent ►► 4 

 
2- Quan l’alumnat supera l’etapa d’ESO: 

a) S’obté de la mitjana aritmètica de les qualificacions numèriques de les matèries cursades i 
dels àmbits transversals dels quatre cursos de l’etapa. 

b) S’ha de calcular amb tres decimals (usant l’escala d’1 a 4). 
c) El valor sorgit s’ha de multiplicar per 2,5 per obtenir un valor màxim de 10. 
d) El valor obtingut és la qualificació de l’etapa que s’arrodoneix a dos decimals. 
e) Si un alumne supera l’etapa, però la qualificació és inferior a 5, aquesta s’arrodoneix a 5. 

 
3- En cas que sigui necessari obtenir una qualificació mitjana abans del final de l'etapa, el 

procediment és l'equivalent al descrit anteriorment: mitjana aritmètica de les qualificacions 
numèriques de les matèries cursades fins aquell moment, incloent les qualificacions de totes les 
matèries comunes, les dels àmbits transversals i una única qualificació de la matèria o matèries 
optatives. Si s'hagués cursat més d'una matèria optativa al llarg d'un curs, aquesta qualificació 
única d'optatives s’extreu de la mitjana aritmètica de les optatives cursades. 
 

4- Per calcular la qualificació mitjana, també cal tenir present que: 
a) L'assoliment de les competències de les matèries i dels àmbits transversals del curs 

comporta l'assoliment dels nivells competencials no assolits en cursos anteriors d'aquestes 
matèries i àmbits. La nova qualificació per als cursos anteriors és ara assoliment 
satisfactori (AS). 

b) Si malgrat no haver assolit el nivell competencial d'una matèria o àmbit transversal del curs 
acadèmic actual, sí que s'ha assolit el d'un nivell anterior, cal fer constar a l'acta assoliment 
satisfactori (AS) per a aquest nivell anterior, indicant a continuació el número del curs a 
què correspon (1, 2 o 3). Aquesta nova qualificació és la que s'ha d'utilitzar per calcular la 
mitjana. 

c) En el cas que s'assoleixi un nivell competencial anterior d'una matèria no cursada aquell 
any, també cal fer-ho constar a l'acta en els mateixos termes que en el punt anterior. 

d) Les matèries convalidades o sense qualificació no s'han de tenir en compte per al càlcul 
de la qualificació mitjana. 

e) Per als alumnes que van iniciar l'educació secundària obligatòria amb anterioritat a 
l'entrada en vigor de l’Ordre ENS/108/2018, les qualificacions sobre 10 obtingudes no s'han 
de multiplicar per 2,5. En cas que en algun d'aquests cursos anteriors tinguessin matèries 
amb avaluació negativa i en el curs actual assoleixin els nivells competencials d'aquestes 
matèries, la qualificació de cadascuna d'elles ha de ser 5. 

f) La religió cursada abans de l'entrada en vigor del Decret 187/2015, de 25 d'agost, no 
computa a efectes del càlcul de la qualificació mitjana del curs corresponent. 

g) Les matèries compactades de quart computen com dues matèries i tenen dues 
qualificacions. 
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El pas de curs 
 

 
 
 
Pas de curs de primer a tercer 
 
1- L’alumnat passa de curs quan ha assolit tots els nivells competencials establerts. 
2- L’assoliment de les competències d’un curs comporta l’assoliment de les competències no 

assolides de cursos anteriors. 
3- L’equip docent pot decidir el pas de curs d’un alumne amb nivells competencials no assolits.  

a. L’alumnat que té fins a DUES matèries no assolides promociona de curs amb un pla de 
suport individualitzat (PI*), que inclou les mesures i recomanacions que li han de 
permetre assolir els nivells competencials mínims. 

b. L’alumnat que té TRES o més matèries no assolides i que l’equip docent considera que 
té bones expectatives de millora i que el pas de curs és positiu per a la seva evolució 
acadèmica i personal, pot promocionar de curs, amb un pla de suport individualitzat (PI*), 
que inclou les mesures i recomanacions que li han de permetre assolir els nivells 
competencials mínims. 

i. La decisió de l’equip docent es realitza per majoria simple. 
ii. El vot del tutor/a serà diriment en cas d’empat. 
iii. Cada professor de l’equip docent pot emetre un vot únic, amb independència del 

nombre de matèries que imparteixi. 
4- La repetició de curs s’ha de considerar una mesura excepcional.  
5- En cas de romandre un any més al mateix curs, es requereix un pla de suport individualitzat (PI*) 

amb indicacions personalitzades orientades a superar les dificultats detectades en el curs 
anterior.  

6- Es pot repetir el mateix curs un sol cop i dos cops com a màxim dins l’etapa si no s’ha repetit a 
l’educació primària. 

7- A l’acta caldrà que hi consti: 
 

SI Accedeix al curs següent havent superat el curs 
SD Accedeix al curs següent d’acord amb el pla de suport individualitzat 
SL Accedeix al curs següent per impossibilitat legal de repetir 
NO No accedeix al curs següent 
PAE Pendent d’avaluació extraordinària (només a l’acta ordinària) 
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Superació de l’etapa i títol de graduat en ESO 
 
1- Es considera que un alumne ha superat l’etapa quan ha assolit les competències dels àmbits 

associats a les matèries i les dels àmbits transversals. 
2- L’equip docent, considerant la maduresa de l’alumne i les seves possibilitats de progrés, pot 

decidir que un alumne obtingui el títol de graduat en ESO encara que tingui avaluació negativa 
en una matèria o dues que no siguin simultàniament Llengua Catalana i Literatura, Llengua 
Castellana i Literatura i Matemàtiques. 

i. La decisió de l’equip docent es realitza per majoria simple. 
ii. El vot del tutor/a serà diriment en cas d’empat. 
iii. Cada professor de l’equip docent pot emetre un vot únic, amb independència del 

nombre de matèries que imparteixi. 
3- L’alumne que en finalitzar l’etapa no obtingui el títol pot romandre un any més a quart d’ESO. 

Aquesta opció requereix la confecció d’un pla de suport individualitzat (PI*) amb indicacions 
personalitzades orientades a superar les dificultats detectades en el curs anterior. 

4- De manera excepcional un alumne pot repetir dues vegades quart curs si no ha repetit en cursos 
anteriors. 

5- El centre ha d’organitzar anualment proves per a aquell alumnat que no ha superat quart d’ESO 
i que hagi superat l’edat màxima de permanència a l’etapa. 

6- A l’acta caldrà que hi consti: 
 

SI Obté el títol de graduat 
NO No obté el títol de graduat. 
PAE Pendent d’avaluació extraordinària (només a l’acta d’avaluació ordinària) 

 
 
Mesures d’atenció a l’alumnat 
 
1- Mesures d’atenció a l’alumnat que cal que constin a l’acta: 

 
PI Pla de suport individualitzat 

PI* 
Pla de suport individualitzat que identifica que l’alumne ha estat avaluat amb 
criteris corresponents a cursos anteriors o posteriors, d’acord amb els criteris 
especificats al seu PI 

Sim * Simultaniegen l’ESO amb estudis de música o dansa  
* Dedicació significativa a l’esport 

PIM Pla intensiu 
EE Escolarització compartida amb un centre d’educació especial 
EC Escolarització compartida amb altres tipus de centres 
(-) L’alumne no ha estat objecte de cap adaptació 
PDC Programa de diversificació curricular 

 
En el cas dels alumnes avaluats en funció del seu PI, en l'acta de qualificacions de l'avaluació 
hi ha de constar la frase: “Ha estat avaluat en funció del seu pla de suport individualitzat”. 
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Consell Orientador 
 
1- L’elabora l’equip docent al final de cada curs escolar a partir de la informació obtinguda al llarg 

de tot el curs escolar.  
2- Ha de contenir: 

a) les orientacions sobre l’itinerari formatiu de l’alumne,  
b) les recomanacions i propostes de millora pel proper curs. 

3- En el cas de quart d’ESO a més a de contenir l’orientació específica en relació a l’itinerari 
formatiu en els ensenyaments post obligatoris. 

4- S’ha d’incloure a l’expedient de l’alumne. 
5- A primer, segon i tercer d’ESO es lliura juntament amb l’informe d’avaluació. 
6- A quart d’ESO es lliura com a document oficial de l’avaluació. 
7- En cas que un alumne a quart d’ESO i després de l’avaluació extraordinària no acrediti el final 

de l’etapa, el consell orientador haurà de contenir informació sobre les diferents opcions de 
formació complementària  que pot cursar. 

8- L’alumnat que no obtinguin el graduat en ESO però que ha cursat l’ESO han de rebre un certificat 
d’escolarització on consti: 
a) la data d’inici i de finalització dels estudis,  
b) les matèries cursades 
c) les qualificacions obtingudes, i  
d) el consell orientador 

 
 
Criteris a tenir en compte per a les actes de qualificacions de l’avaluació final 
 
1- L’assoliment de competències de les matèries i dels àmbits transversals del curs comporta 

l’assoliment dels nivells competencials no assolits en cursos anteriors d’aquestes matèries i 
àmbits. En aquest cas la nova qualificació per als cursos anteriors és ara AS (Assoliment 
Satisfactori). Aquesta nova qualificació s’ha d’utilitzar per calcular la mitjana d’aquell curs. 

2- En cas que la qualificació d’una matèria o àmbit transversal sigui NA (No Assoleix), cal 
especificar el darrer nivell competencial assolit de l’etapa, indicant la qualificació que tenia (AS, 
AN o AE) i a continuació el número del curs. 

3- En cas que no s’hagi assolit el nivell competencial d’una matèria o àmbit transversal del curs 
acadèmic actual, però sí que s’hagi assolit el d’un nivell anterior, cal fer constar a l’acta AS 
(Assoliment Satisfactori) per a aquest nivell anterior, indicant a continuació el número del curs 
a què correspon. Aquesta nova qualificació és la que s’ha d’utilitzar per calcular la mitjana. 

4- En el cas que s’assoleixi un nivell competencial anterior d’una matèria no cursada aquell any, 
també cal fer-ho constar a l’acta en els mateixos termes que en el punt anterior. 

5- Les matèries convalidades o sense qualificar no es tenen en compte en la qualificació mitjana. 
6- Les matèries compactades de S4 computen com a dues matèries i tenen dues qualificacions. 
 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Joan Brudieu 

C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27  25700 - La Seu d'Urgell 
Telèfons: 973 35 04 03  Faxos: 973 35 56 50 — 973 35 56 49 

A/e: iesjoanbrudieu@xtec.cat – Web: www.insjoanbrudieu.cat  

 

Aquest document (1920_Criteris_avaluacio) pot quedar obsolet una vegada imprès (24-oct.-19) Pàgina 
9 de 21 

 

Criteris de promoció i titulació per al BTX 

 
 
Les qualificacions al BTX 
 
Els resultats de les avaluacions de cada matèria s’han d’expressar mitjançant qualificacions 
numèriques de zero a deu sense decimals. Es consideren superades les matèries amb qualificació 
igual o superior a cinc.  
 
En el cas de les matèries amb continuïtat en els dos cursos, l’alumnat que tingui cursada i no 
superada la matèria de primer curs no pot ser qualificat de la matèria de segon curs. Aquesta 
circumstància s’ha de consignar a les actes finals amb la menció “pendent de qualificació de 1r 
curs” (PQ). En cas que, a causa d’un canvi de matèria o de modalitat autoritzat per la direcció del 
centre o perquè l’alumne s’hagi incorporat al batxillerat en el segon curs, no hagi cursat la matèria 
de primer curs, sí que podrà ser qualificat de la matèria de segon curs. 
 
Amb posterioritat a l’avaluació final del curs, el centre ha de realitzar les proves extraordinàries de 
recuperació per a l’alumnat que no hagi superat totes les matèries en l’avaluació final. Els resultats 
de les proves extraordinàries s’han d’expressar mitjançant qualificacions numèriques de zero a deu 
sense decimals, o amb la menció “no presentat” (NP), quan calgui. Es consideren no superades 
les matèries amb qualificació inferior a cinc i el no presentat. 
 
 
Qualificació mitjana al BTX 
 
Per obtenir la qualificació mitjana de batxillerat s’ha de calcular la mitjana aritmètica de les 
qualificacions de les matèries cursades (M), exceptuant el treball de recerca. Si QT és la qualificació 
del treball de recerca, la qualificació mitjana de batxillerat es calcula de la manera següent: 
 
Qualificació mitjana de batxillerat = 0,9 * M + 0,1 * QT 
 
Aquesta qualificació s’ha de consignar amb dues xifres decimals. Quan les mil·lèsimes siguin iguals 
o superiors a 5, cal arrodonir per excés; quan les mil·lèsimes siguin iguals o inferiors a 4, cal 
arrodonir per defecte. 
 
A fi de garantir el principi d’igualtat i la lliure concurrència entre tot l’alumnat, no es tindrà en compte 
per a aquest càlcul la qualificació obtinguda en l’ensenyament de la religió. 
 
 
Matrícula d’Honor 
 
La concessió de la menció de «Matrícula d’Honor» és una potestat que té tot centre educatiu, i no 
pas una obligació, que presenta dues limitacions administratives clares i ineludibles, regulades per 
la normativa vigent: 
 
i/ que l’alumnat obtingui una nota d’expedient igual o superior a 9. 
ii/ que tan sols es pot concedir una per cada vint alumnes, i una altra, si en resultés una fracció 

sobrant, sobre el total d’alumnes avaluats del curs. 
 
Amb aquestes premisses administratives, és voluntat de l’Institut Joan Brudieu intentar de concedir 
aquesta menció estrictament honorífica, en tota la seva totalitat, a tot l’alumnat que compleixi els 
requisits acadèmics previstos en la normativa, i amb l’aplicació dels següents criteris objectius: 
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i/ les Juntes d’Avaluació dels diferents cursos proposen candidats a obtenir aquesta menció. 
ii/ l’Equip Directiu, present a totes les sessions de les Juntes d’Avaluació, concedeix, per delegació 

de les Juntes d’Avaluació, la menció de «Matrícula d’Honor» a l’alumnat proposat per aquestes, 
a partir d’una ordenació d’acord amb la qualificació obtinguda, sense tenir present ni grups, ni 
modalitats, ni itineraris. 

iii/ quan existeixen més candidats que mencions es poden concedir, l’alumnat amb menys 
qualificació queda exclòs d’aquesta concessió honorífica. 

iv/ quan es produeix un empat en la qualificació de diversos candidats, l’Equip Directiu decideix 
concedir la menció de «Matrícula d’Honor» a la persona amb més mèrits acadèmics, començant, 
primer, per la qualificació final de Batxillerat obtinguda a priori, sense retocs, fins a la mil·lèsima; 
en segon lloc, la mitjana de la qualificació final de les matèries estrictes del 2n de batxillerat, 
sense el Treball de Recerca; i, en tercer lloc, la mitjana de la qualificació final de les matèries 
estrictes del 1r de batxillerat; en aquest ordre, i fins que es desfaci l’empat. 

 
 
Promoció i titulació al Batxillerat 
 

Si en acabar el 1r curs té:  

Cap matèria pendent Promociona a segon curs 

1 o 2 matèries pendents Promociona a segon curs, amb les matèries pendents. 

3 o 4 matèries pendents (1) 

Dues possibilitats: 
• Es pot romandre al mateix curs de primer cursant només les tres 

o quatre matèries que no s’han superat(2). 
• Es pot renunciar a totes les matèries aprovades i cursar tot 1r de 

BTX de nou. La sol·licitud de renúncia s’ha de formalitzar al 
centre i la resol el director/ra del centre. 

5 o més matèries pendents S’ha de cursar de nou tot primer de batxillerat 

 
(1) Després de l’avaluació final de primer de batxillerat, l’Institut ha d’orientar l’alumnat que es trobi 

amb 3 o 4 matèries pendents sobre les opcions possibles, considerant les seves condicions per 
al millor aprofitament de la repetició de primer curs de batxillerat. En el moment de la 
formalització de la matrícula en aquestes condicions es requerirà l’acceptació de l’alumne/a i 
de les mares, pares o tutors legals quan aquest/a sigui menor d’edat, amb concreció de la via 
escollida. 

 
(2) L’alumne/a també pot optar per complementar el seu horari d’assistència, sense formalitzar 

matrícula, voluntàriament i en funció de les disponibilitats organitzatives del centre, aquelles 
altres matèries que la direcció del centre consideri més adequades per a la seva formació, com 
per exemple el treball de recerca. En aquest cas, el centre ha de formalitza un PI per a 
l’alumne/a que justifiqui aquesta mesura i que inclogui el compromís i l’acceptació de l’alumne/a 
i de les mares, pares o tutors legals quan sigui menor d’edat. 
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Si en acabar el 2n curs té:  

Cap matèria pendent Obtenció del títol de batxiller 

Alguna matèria pendent 

Dues possibilitats:  
• de manera general, a repetir solament les matèries 

pendents, sense necessitat de tornar a cursar les matèries ja 
superades. 

• en casos justificats, a repetir la totalitat de matèries de segon 
curs amb renúncia explícita de les qualificacions obtingudes 
en totes les matèries aprovades. La sol·licitud de renúncia 
s’ha de formalitzar al centre i aquest l’ha de tramitar a la 
Direcció General de Currículum i Personalització perquè la 
resolgui (1). 

 
(1) De l’anul·lació de les qualificacions en queden excloses, en el cas que haguessin estat 

aprovades, les matèries següents: Treball de recerca, Estada a l’empresa, i les possibles 
matèries pendents de primer curs que l’alumne/a hagués superat en cursar el segon curs 

 
 L’anul·lació de les qualificacions per renúncia té caràcter definitiu i irrevocable. L’any acadèmic 

cursat per al qual es presenta la sol·licitud de renúncia computa a l’efecte d’anys de 
permanència en el batxillerat en règim ordinari diürn. El centre ha d’informar per escrit 
l’alumne/a sol·licitant, o els seus pare, mare o tutor/a legals en el cas que sigui menor, de les 
condicions de la renúncia. 

  
 Per sol·licitar la renúncia a les qualificacions de les matèries aprovades en el segon curs, 

l’alumne/a, o els seus pares o tutors legals si és menor, ha de presentar al centre on està 
matriculat de segon abans de finalitzar el primer trimestre del curs la documentació següent: 
• Sol·licitud signada per l’alumne/a, o el pare, mare o tutor/a legal si cal, amb constància 

explícita que coneix el caràcter irrevocable de la seva renúncia. 
• Fotocòpia del DNI o document acreditatiu de la identitat de l’alumne/na 
• Certificat acadèmic amb les qualificacions de cadascun dels cursos en què l’alumne/na ha 

estat matriculat en el batxillerat. 
• Informe de la direcció del centre amb valoració explícita de si la mesura, de caràcter 

extraordinari, pot afavorir el progrés acadèmic de l’alumne en el batxillerat i en els seus 
estudis posteriors, i tota la informació complementària que consideri pertinent. 

  
 El centre ha de trametre la sol·licitud i la documentació que l’acompanyi a Direcció General de 

Currículum i Personalització, que dictarà resolució. Les sol·licituds que trametin els centres 
després de finalitzar el primer trimestre del curs seran desestimades. 

 
 Contra la resolució es pot interposar recurs d’alçada davant el secretari do secretària de 

Polítiques Educatives en el termini d’un mes, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de 
la resolució esmentada. 

  
 El centre ha d’incorporar la resolució a l’expedient de l’alumne/a, fer-la constar en l’historial 

acadèmic i adjuntar-ne una còpia a l’acta d’avaluació final del curs al qual s’hagi renunciat. La 
direcció del centre n’ha de lliurar una còpia a la persona sol·licitant. 
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Criteris de promoció i titulació per a l’FP – LOE 

 
 
Avaluació 
 
A l'inici de cada cicle formatiu es farà una avaluació inicial del cicle formatiu, que té per objectiu 
avaluar globalment la incorporació de l'alumnat al cicle, ajustar la programació prevista i reorientar-
la, si escau. 
 
El tutor/a del cicle formatiu informarà  a cada alumne/a o als seus representants  legals, dels acords 
de cada sessió d’avaluació que l’afectin, per escrit, incloent-hi les  qualificacions obtingudes, si n’hi 
ha.  
 
 
Assistència a classe 
 
L’assistència de l’alumnat és obligatòria a totes les hores previstes per a cadascuna de les unitats 
formatives que cursi i a totes les hores previstes del mòdul de formació en centres de treball. 
 
L’assistència de l’alumnat és condició necessària per a l’avaluació contínua. En el cas de manca 
d’assistència sense justificació, s’aplicarà les NOFC, d’acord la Llei 12/2009 d’educació i el Decret 
102/2010, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius 
no universitaris de Catalunya. 
 
 
Criteris d’actuació davant les faltes d’assistència de l’alumnat 
 

 El tutor/a de grup ha d’estar assabentat/da de l’assistència al centre del seu alumnat, i haurà 
de comunicar a la resta de l’equip docent els motius de l’absència. 

 En el cas que l’alumnat no assisteixi a les classes en més d’una setmana, els tutors/es 
trucaran als seus domicilis per interessar-se per la seva situació i com no també ho 
comunicaran a la resta de l’equip docent. 

 L’alumnat que cursi LOE/LOGSE i tingui un  20% de faltes d’assistència (justificades o no 
justificades) a les UF/Crèdit perdrà el dret a l’avaluació contínua, i per tant, anirà 
directament a la convocatòria extraordinària de juny, però, en cap cas perdrà el dret d’assistir 
a classe. 

 L’alumnat amb 3 retards se li computarà com una falta d’assistència. 
 L’alumnat amb 3 faltes de disciplina serà sancionat amb la corresponent expulsió de 5 

dies del centre. 
 
 
Baixa de l’alumnat en casos d’absentisme perllongat 
 

 Quan un alumne/a matriculat al cicle formatiu no assisteixi a cap classe En el moment en 
que s’arribi a acumular aquest període d’absència, el tutor notificarà aquesta circumstància 
a l’alumne absentista i als seus pares o tutors legals en el cas de menors d’edat. Si en el 
termini d’una setmana no queda justificada fefaentment la seva absència, la direcció del 
centre podrà anul·lar la matrícula de l’alumne per absentisme continuat no justificat, i la seva 
vacant podrà ser ocupada per una altra persona. durant els primers quinze dies de curs, ni 
comuniqui al tutor/a cap motiu justificat de la seva absència, el/la tutor/a es posarà en 
contacte amb l'alumne/a, per tal de, arribat el cas, formalitzar la seva anul·lació de matrícula 
o procedir a aplicar les NOFC donant-lo de baixa, amb la finalitat de cobrir la plaça vacant 
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amb un alumne/a de la llista d'espera del cicle formatiu. En cas de no poder contactar amb 
els pares ,tutors legals, la direcció procedirà igualment a donar de baixa a l’alumne/a . 

 
 Sens perjudici del que preveu l’article 37.4 de la Llei d’educació en matèria de faltes 

d’assistència i de puntualitat injustificades de l’alumne; L’absència injustificada, sistemàtica 
i reiterada de l’alumne en edat d’escolarització no obligatòria (en qualsevol dels 
ensenyaments del centre), durant 15 dies lectius, pot comportar l’anul·lació de la matrícula 
de l’alumne. 
 

 En el moment en què s’arribi a acumular aquest període d’absència, el/la tutor/a notificarà 
aquesta circumstància a l’alumne absentista i als seus pares o tutors legals en el cas de 
menors d’edat. Si en el termini d’una setmana no queda justificada fefaentment la seva 
absència, la direcció del centre podrà anul·lar la matrícula de l’alumne per absentisme 
continuat no justificat. 

 
 
Criteris d’avaluació i qualificacions dels mòduls professionals 
 
L’avaluació del mòdul professional es considerarà qualificat positivament si l’alumne/a ha aconseguit 
una qualificació igual o superior a cinc (5); en totes les  unitats formatives que el componen. La nota 
final del mòdul s’obtindrà de la ponderació de totes les unitats formatives establerta en la 
programació.  
 
En cas contrari, l’alumne/a disposarà d'una convocatòria extraordinària, en el mateix  curs, per a la 
recuperació de cada unitat formativa.  
 
La presentació a la convocatòria extraordinària és voluntària (en cap cas es podrà utilitzar per 
incrementar la qualificació obtinguda en les unitats formatives superades) 
 
L’avaluació final de cada un dels mòduls professionals que componen el cicle  formatiu es qualificarà 
de l'1 al 10 sense decimals. Es consideraran positives les qualificacions iguals o superiors a 5 i 
negatives les restants. 
 
 
Previsió del calendari d’avaluacions trimestrals i finals 
 
Les dates d’inici i final de cada trimestre així com les dates de  les juntes d’avaluacions estan 
programades en el calendari escolar del nostre centre . 
 
 
Criteris d’avaluació i qualificacions del mòdul de síntesi i/o projecte 
 
El mòdul de síntesi/projecte s’avaluarà positivament quan l’equip docent que l’hagi impartit apreciï 
que l’alumne/a ha assolit en un grau suficient els objectius terminals  propis d’aquest mòdul i els 
objectius generals dels cicle formatiu que s’hi recullen. En cas contrari, l’avaluació serà negativa.  
 
 
Criteris d’avaluació i qualificacions de la FCT 
 
L’avaluació del mòdul de formació pràctica en centres de treball (FPCT) la farà la junta d’avaluació, 
tenint en compte la valoració feta per l’empresa, i prenent com a referència els objectius terminals, 
les activitats formatives de referència i els criteris generals d’avaluació determinats en el decret pel 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Joan Brudieu 

C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27  25700 - La Seu d'Urgell 
Telèfons: 973 35 04 03  Faxos: 973 35 56 50 — 973 35 56 49 

A/e: iesjoanbrudieu@xtec.cat – Web: www.insjoanbrudieu.cat  

 

Aquest document (1920_Criteris_avaluacio) pot quedar obsolet una vegada imprès (24-oct.-19) Pàgina 
14 de 21 

 

qual s’estableix el currículum corresponent al cicle i serà continuada durant l’estada de l’alumne/a 
a l’empresa. 
 
En acabar la FPCT la persona responsable de la formació a l’empresa valorarà l’evolució de 
l’alumne/a mitjançant un informe que incorporarà al quadern de pràctiques. 
 
L’equip docent, a proposta del tutor/a del cicle formatiu, determinarà 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. 
 
La qualificació del crèdit de Formació en centres de Treball s’expressarà en els termes “Apte” 
acompanyada d’una valoració orientadora del nivell d’assoliment de les competències professionals 
recollides en el Quadern de seguiment, en els termes de “suficient”, “bé” i “molt bé” o “No Apte” 
“passiva” o “negativa” 
 
 
Càlcul de la qualificació final de cicle 
 
Per superar el cicle formatiu cal que tots els mòduls professionals i unitats formatives tinguin 
qualificació positiva. 
 
La qualificació final del cicle serà la mitjana aritmètica, ponderada per les hores respectives, de les 
qualificacions dels mòduls i dels crèdits que no es deriven d'un mòdul que componen el cicle i que 
tinguin expressió numèrica, amb una sola xifra decimal. Per als cicles formatius de grau superior, i 
als efectes d’accés a la universitat, s’expressarà també la segona xifra decimal. 
 
 
Criteris de promoció de curs 
 
L’alumnat disposarà 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. 
Aquesta es realitzarà en acabar d’avaluar la unitat formativa. 
 
Cada professor/a establirà les estratègies de recuperació, que podran consistir en activitats puntuals 
o continuades, previstes en la programació de cada mòdul professional. 
 
L’alumnat haurà d’estar informat de les activitats que haurà de portar a terme per recuperar els 
mòduls professionals suspesos, així com del període i les dates en què es faran les avaluacions 
extraordinàries corresponents 
 
 
Convocatòries 
 
L’alumne/a 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/a pot sol·licitar una cinquena convocatòria extraordinària per motius de 
malaltia, discapacitat o altres que condicionin o impedeixin el desenvolupament dels estudis. El 
director o directora del centre resoldrà. 
 
Amb cada matrícula a les unitats formatives l’alumne/a disposa del dret a dues convocatòries. 
L’alumne/a que hagi perdut el dret a l’avaluació continuada o que abandoni, perd la convocatòria i 
es fa constar com a “No presentat” (NP).  
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La presentació a la segona convocatòria, de recuperació, és voluntària. A l’alumne/a que no s’hi 
presenti no se li comptarà la convocatòria extraordinària a efectes del còmput màxim i constarà com 
a no presentat (NP). 
 
 
Criteris d’avaluació per alumnes amb unitats formatives de primer pendents 
 
L’alumnat que, un cop realitzada la convocatòria extraordinària, hagi superat una càrrega horària 
superior al 60% del conjunt d’unitats formatives de primer any, es matricularà en el segon curs del 
cicle i haurà de cursar les unitats formatives pendents del primer any. 
 
En cas contrari, es matricularà en el primer curs del cicle i podrà cursar les unitats formatives del 
segon any que no presentin incompatibilitat horària significativa o curricular, i hi hagi disponibilitat 
de plaça. 
Tanmateix, les normes d’organització i funcionament del centre poden determinar en quines 
circumstàncies excepcionals, relacionades amb incompatibilitats curriculars o horàries, un alumne 
o alumna ha de matricular-se només en els mòduls o unitats formatives de primer curs, malgrat 
haver superat el 60% de la durada horària del conjunt d’unitats formatives de primer curs. 
 
 
Alumnes que compaginen treball i estudis (semipresencialitat) 
 
L’alumnat que compagina el treball amb els estudis (matrícula semipresencial) no perdrà el dret 
d’assistència a classe ni el dret a l’avaluació contínua sempre i quan: 
 

 Presenti un certificat d’empresa on especifiqui el seu horari de treball, torns, el rebut de 
cotització o IAE en el cas de treballador autònom i la documentació que pugui acreditar el 
tenir cura d’altres persones. 

 Pugui assistir un mínim del 50 % d’hores del crèdit . 
 
 
 
 
La Formació Pràctica en Centres de Treball (FPCT) 
 
L'FPCT permet assolir uns objectius d'inserció i qualificació professional dins el món laboral, al 
mateix temps que serveix d'orientació per a l'alumnat.  
 
El seguiment de l'alumnat en formació en centres de treball el farà el tutor/a de pràctiques mitjançant 
visites a les empreses on els alumnes efectuen les pràctiques i quedarà reflectit en el quadern de 
seguiment.  
 
L’assoliment d’aquests objectius bàsics permet establir un sistema d’exempcions total o parcial de 
l'FPCT, per a l'alumnat que acrediti experiència laboral i/o formativa.  
 
L’exempció sempre s’ha de considerar com una excepcionalitat, perquè les pràctiques són un mòdul 
essencial en la formació professional de l’alumnat. 
 
En el cas que l’alumnat acrediti haver assolit aquests objectius bàsics de manera parcial o total 
mitjançant l’experiència laboral, pot demanar l’exempció total o parcial de les pràctiques. 
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Criteris per a la NO realització de l’FPCT 
 
La decisió per a la no realització de l’FPCT ha de quedar constància escrita a l’acta de la junta 
d’avaluació. 
 
1. No podrà fer FCT aquell alumnat de segon que tinguin: 

a) En l’organització singular de CAI+APD, 66 o més hores suspeses de 1er curs 
b) En els cicles sense organització singular, 99 o més hores suspeses de 1er curs 
c) 3 faltes de disciplina acumulades durant el primer curs 
d) L’alumnat que tingui alguna hora suspesa del primer curs no podrà realitzar FCT en l’horari 

en què s’impartexin les unitats formatives que cal recuperar. 
e) En qualsevol cas, es podran fer les oportunes excepcions, si l’equip docent ho considera 

necessari. 
 
2. L’alumnat que estiguin cursant segon, no podrà fer l’FCT (o s’aturarà en cas que l’hagi iniciat): 

a) Si durant la primera avaluació l’alumnat té més de 40 faltes d’assistència o ha suspès més 
del 40% de l’horari lectiu setmanal. 

b) Si durant la segona avaluació l’alumnat té més de 60 faltes d’assistència o ha suspès més 
del 40% de l’horari lectiu setmanal. 

c) Si rep alguna falta de disciplina durant el segon curs. 
d) Si no omple setmanalment les tasques fetes a la plataforma virtual qbid. 
e) En qualsevol cas, es podran fer les oportunes excepcions, si l’equip docent ho considera 

necessari. 
 
3. En el cas de realitzar l’FCT a l’estranger (Mobilitat internacional), els criteris que cal seguir per 

no poder realitzar-la són els mateixos dels punts anteriors, tot aplicant la baremació específica 
de la convocatòria. 

 
 
FP Dual 

 
1. Serà motiu de no participar en FP Dual: 

a) Haver suspès més del 40% de la càrrega lectiva fins al 2n trimestre del 1er curs  
b) Tenir més de 60 faltes d’assistència no justificades acumulades durant el 1r i 2n trimestre 

del 1r curs 
c) Acumular més de 3 faltes de disciplina durant el 1r i 2n trimestre  
d) No haver superat la UF2, Prevenció de riscos laborals, del Mòdul transversal «Formació i 

orientació laboral» 
e) Si en l’avaluació del segon trimestre l’equip docent considera que l’alumnat no està prou 

capacitat per a participar-hi  
f) En l’avaluació del segon trimestre, l’equip docent valorarà cada proposta d’alumnat i decidirà 

si és apte per a incorporar-se a l’empresa en la modalitat d’FP Dual. L’alumnat que es 
consideri apte s’ordenarà d’acord amb l’expedient acadèmic acumulat fins al moment. 
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Criteris de promoció i titulació per a l’FP – LOGSE 

 
 
Avaluació 
 
A l'inici de cada cicle formatiu es farà una avaluació inicial del cicle formatiu, que té per objectiu 
avaluar globalment la incorporació de l'alumnat al cicle, ajustar la programació prevista i reorientar-
la, si escau. 
 
El tutor/a del cicle formatiu informarà  a cada alumne/a o als seus representants  legals, dels acords 
de cada sessió d’avaluació que l’afectin, per escrit, incloent-hi les  qualificacions obtingudes, si n’hi 
ha.  
 
 
Assistència a classe 
 
L’assistència de l’alumnat és obligatòria a totes les hores previstes per a cadascuna de les unitats 
formatives que cursi i a totes les hores previstes del mòdul de formació en centres de treball. 
 
L’assistència de l’alumnat és condició necessària per a l’avaluació contínua. En el cas de manca 
d’assistència sense justificació, s’aplicarà les NOFC, d’acord la Llei 12/2009 d’educació i el Decret 
102/2010, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius 
no universitaris de Catalunya. 
 
 
Criteris d’actuació davant les faltes d’assistència de l’alumnat 
 

 El tutor/a de grup ha d’estar assabentat/da de l’assistència al centre del seu alumnat, i haurà 
de comunicar a la resta de l’equip docent els motius de l’absència. 

 En el cas que l’alumnat no assisteixi a les classes en més d’una setmana, els tutors/es 
trucaran als seus domicilis per interessar-se per la seva situació i com no també ho 
comunicaran a la resta de l’equip docent. 

 L’alumnat que cursi LOE/LOGSE i tingui un  20% de faltes d’assistència (justificades o no 
justificades) a les UF/Crèdit perdrà el dret a l’avaluació contínua, i per tant, anirà 
directament a la convocatòria extraordinària de juny, però, en cap cas perdrà el dret d’assistir 
a classe. 

 L’alumnat amb 3 retards se li computarà com una falta d’assistència. 
 L’alumnat amb 3 faltes de disciplina serà sancionat amb la corresponent expulsió de 5 

dies del centre. 
 
 
Baixa de l’alumnat en casos d’absentisme perllongat 
 

 Quan un alumne/a matriculat al cicle formatiu no assisteixi a cap classe En el moment en 
que s’arribi a acumular aquest període d’absència, el tutor notificarà aquesta circumstància 
a l’alumne absentista i als seus pares o tutors legals en el cas de menors d’edat. Si en el 
termini d’una setmana no queda justificada fefaentment la seva absència, la direcció del 
centre podrà anul·lar la matrícula de l’alumne per absentisme continuat no justificat, i la seva 
vacant podrà ser ocupada per una altra persona. durant els primers quinze dies de curs, 
ni comuniqui al tutor/a cap motiu justificat de la seva absència, el/la tutor/a es posarà en 
contacte amb l'alumne/a, per tal de, arribat el cas, formalitzar la seva anul·lació de matrícula 
o procedir a aplicar les NOFC donant-lo de baixa, amb la finalitat de cobrir la plaça vacant 
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amb un alumne/a de la llista d'espera del cicle formatiu. En cas de no poder contactar amb 
els pares ,tutors legals, la direcció procedirà igualment a donar de baixa a l’alumne/a . 

 
 Sens perjudici del que preveu l’article 37.4 de la Llei d’educació en matèria de faltes 

d’assistència i de puntualitat injustificades de l’alumne; L’absència injustificada, sistemàtica 
i reiterada de l’alumne en edat d’escolarització no obligatòria (en qualsevol dels 
ensenyaments del centre), durant 15 dies lectius, pot comportar l’anul·lació de la 
matrícula de l’alumne. 
 

 En el moment en què s’arribi a acumular aquest període d’absència, el/la tutor/a notificarà 
aquesta circumstància a l’alumne absentista i als seus pares o tutors legals en el cas de 
menors d’edat. Si en el termini d’una setmana no queda justificada fefaentment la seva 
absència, la direcció del centre podrà anul·lar la matrícula de l’alumne per absentisme 
continuat no justificat. 

 
 
Criteris d’avaluació i qualificacions dels crèdits 
 
L’avaluació dels crèdits es farà a partir del grau d’assoliment de les capacitats expressades pels 
objectius terminals previstos en cadascun dels crèdits. 
 
Els objectius s’assoleixen mitjançant els continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals, els 
de procediments i els d’actituds , valors i normes. 
 
L’avaluació del crèdit lectiu es considerarà qualificat positivament si l’alumne/a ha aconseguit una 
qualificació igual o superior a 5. 
 
En cas contrari, l’alumne/a disposarà d’una convocatòria extraordinària, en el mateix curs, per a la 
recuperació de cada crèdit lectiu. 
 
La presentació a la convocatòria extraordinària es voluntària (en cap cas es podrà utilitzar per 
incrementat la qualificació obtinguda en un crèdit superat). 
 
L’alumnat que no es presenti a la convocatòria extraordinària no li computarà la convocatòria a 
efectes del còmput màxim. 
 
L’avaluació final de cada un dels crèdits que componen el cicle formatiu es qualificarà de l’1 al 10 
sense decimals. Es consideraran positives les qualificacions iguals o superiors al 5 i negatives les 
restants. 
 
Cicles Formatius que es distribueixen en un any: L’alumne/a que tingui algun/s crèdit/s pendent/s, 
un cop passada la convocatòria EXTRAORDINÀRIA , haurà de repetir només el/s no superat/s. 
 
 
Previsió del calendari d’avaluacions trimestrals i finals 
 
Les dates d’inici i final de cada trimestre així com les dates de les juntes d’avaluacions estan 
programades en el calendari escolar del nostre centre . 
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Criteris d’avaluació i qualificacions del crèdit de síntesi 
 
El crèdit de síntesi s’avaluarà positivament quan l’equip docent que l’hagi impartit apreciï que 
l’alumne/a ha assolit en un grau suficient els objectius terminals  propis d’aquest mòdul i els objectius 
generals dels cicle formatiu que s’hi recullen. En cas contrari, l’avaluació serà negativa.  
 
 
Criteris d’avaluació i qualificacions de la FCT 
 
L’avaluació del crèdit de formació pràctica en centres de treball (FPCT) la farà la junta d’avaluació, 
tenint en compte la valoració feta per l’empresa, i prenent com a referència els objectius terminals, 
les activitats formatives de referència i els criteris generals d’avaluació determinats en el decret pel 
qual s’estableix el currículum corresponent al cicle i serà continuada durant l’estada de l’alumne/a 
a l’empresa. 
 
En acabar la FPCT la persona responsable de la formació a l’empresa valorarà l’evolució de 
l’alumne/a mitjançant un informe que incorporarà al quadern de pràctiques. 
 
L’equip docent, a proposta del tutor/a del cicle formatiu, determinarà 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. 
 
La qualificació del crèdit de Formació en centres de Treball s’expressarà en els termes “Apte” 
acompanyada d’una valoració orientadora del nivell d’assoliment de les competències professionals 
recollides en el Quadern de seguiment, en els termes de “suficient”, “bé” i “molt bé” o “No Apte” 
“passiva” o “negativa” 
 
 
Càlcul de la qualificació final de cicle 
 
Per superar el cicle formatiu cal que tots els crèdits i tots els mòduls professionals tinguin qualificació 
positiva i cal haver obtingut la valoració d'”Apte” en el crèdit de Formació en Centres de Treball 
 
La qualificació final del cicle serà la mitjana aritmètica, ponderada per les hores respectives, de les 
qualificacions dels mòduls i dels crèdits que no es deriven d'un mòdul que componen el cicle i que 
tinguin expressió numèrica, amb una sola xifra decimal. Per als cicles formatius de grau superior, i 
als efectes d’accés a la universitat, s’expressarà també la segona xifra decimal. 
 
 
Criteris de promoció de curs 
 
L’alumnat disposarà 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. 
Aquesta es realitzarà en acabar d’avaluar la unitat formativa. 
 
Cada professor/a establirà les estratègies de recuperació, que podran consistir en activitats puntuals 
o continuades, previstes en la programació de cada mòdul professional. 
 
L’alumnat haurà d’estar informat de les activitats que haurà de portar a terme per recuperar els 
mòduls professionals suspesos, així com del període i les dates en què es faran les avaluacions 
extraordinàries corresponents 
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L’alumnat podrà cursar un crèdit 3 vegades com a màxim, en el mateix centre, i en un mateix cicle 
formatiu. Podrà presentar-se, a les convocatòries d'avaluació i qualificació d'un mateix crèdit un 
màxim de quatre vegades, i computaran tant les ordinàries com les extraordinàries. 
La presentació a les convocatòries extraordinàries és voluntària. L'alumnat que no s’hi presenti no 
perdrà la convocatòria a efectes del còmput màxim. En canvi, sí que es perdrà convocatòria si 
l’alumnat no es presenta a la convocatòria ordinària. 
 
Un cop exhaurides les quatre convocatòries, per motius o circumstàncies de caràcter excepcional 
l’alumnat podrà sol·licitar una cinquena convocatòria, de caràcter extraordinari, al director/a del 
centre, que la resoldrà mantenint el criteri de cursar un crèdit un màxim de tres vegades. 
 
 
Criteris d’avaluació per alumnes amb unitats formatives de primer pendents 
 
L’alumnat que, un cop realitzada la convocatòria extraordinària, hagi superat una càrrega horària 
superior al 60% del conjunt d’unitats formatives de primer any, es matricularà en el segon curs del 
cicle i haurà de cursar les unitats formatives pendents del primer any. 
 
En cas contrari, es matricularà en el primer curs del cicle i podrà cursar les unitats formatives del 
segon any que no presentin incompatibilitat horària significativa o curricular, i hi hagi disponibilitat 
de plaça. 
 
Tanmateix, les normes d’organització i funcionament del centre poden determinar en quines 
circumstàncies excepcionals, relacionades amb incompatibilitats curriculars o horàries, un alumne 
o alumna ha de matricular-se només en els mòduls o unitats formatives de primer curs, malgrat 
haver superat el 60% de la durada horària del conjunt d’unitats formatives de primer curs. 
 
L’alumnat amb crèdits LOGSE suspesos de Cicles Formatius Extingits s’haurà de presentar a dues 
convocatòries extraordinàries per tal de superar-los. Aquesta convocatòria constarà al calendari del 
Centre i el professorat responsable serà aquell qui ha impartit la matèria en el curs anterior. 
L’alumnat s’haurà de matricular entre l’1 i el 15 d’octubre i entre l’1 i el 15 de març Un cop extingit 
el Cicle Formatiu, aquesta convocatòria tindrà una vigència de dos anys. 
 
 
Alumnes que compaginen treball i estudis (semipresencialitat) 
 
L’alumnat que compagina el treball amb els estudis (matrícula semipresencial) no perdrà el dret 
d’assistència a classe ni el dret a l’avaluació contínua sempre i quan: 
 

 Presenti un certificat d’empresa on especifiqui el seu horari de treball, torns, el rebut de 
cotització o IAE en el cas de treballador autònom i la documentació que pugui acreditar el 
tenir cura d’altres persones. 

 Pugui assistir un mínim del 50 % d’hores del crèdit . 
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La Formació Pràctica en Centres de Treball (FPCT) 
 
L'FPCT permet assolir uns objectius d'inserció i qualificació professional dins el món laboral, al 
mateix temps que serveix d'orientació per a l'alumnat.  
 
El seguiment de l'alumnat en formació en centres de treball el farà el tutor/a de pràctiques mitjançant 
visites a les empreses on els alumnes efectuen les pràctiques i quedarà reflectit en el quadern de 
seguiment.  
 
L’assoliment d’aquests objectius bàsics permet establir un sistema d’exempcions total o parcial de 
l'FPCT, per a l'alumnat que acrediti experiència laboral i/o formativa.  
 
L’exempció sempre s’ha de considerar com una excepcionalitat, perquè les pràctiques són un mòdul 
essencial en la formació professional de l’alumnat. 
 
En el cas que l’alumnat acrediti haver assolit aquests objectius bàsics de manera parcial o total 
mitjançant l’experiència laboral, pot demanar l’exempció total o parcial de les pràctiques. 
 
 
Criteris per a la NO realització de l’FPCT 
 
La decisió per a la no realització de l’FPCT ha de quedar constància escrita a l’acta de la junta 
d’avaluació. 
 
1. No podrà fer FCT aquell alumnat de segon que tinguin: 

a) En l’organització singular de CAI+APD, 66 o més hores suspeses de 1er curs 
b) En els cicles sense organització singular, 99 o més hores suspeses de 1er curs 
c) 3 faltes de disciplina acumulades durant el primer curs 
d) L’alumnat que tingui alguna hora suspesa del primer curs no podrà realitzar FCT en l’horari 

en què s’impartexin les unitats formatives que cal recuperar. 
e) En qualsevol cas, es podran fer les oportunes excepcions, si l’equip docent ho considera 

necessari. 
 
2. L’alumnat que estiguin cursant segon, no podrà fer l’FCT (o s’aturarà en cas que l’hagi iniciat): 

a) Si durant la primera avaluació l’alumnat té més de 40 faltes d’assistència o ha suspès més 
del 40% de l’horari lectiu setmanal. 

b) Si durant la segona avaluació l’alumnat té més de 60 faltes d’assistència o ha suspès més 
del 40% de l’horari lectiu setmanal. 

c) Si rep alguna falta de disciplina durant el segon curs. 
d) Si no omple setmanalment les tasques fetes a la plataforma virtual qbid. 
e) En qualsevol cas, es podran fer les oportunes excepcions, si l’equip docent ho considera 

necessari. 
 
3. En el cas de realitzar l’FCT a l’estranger (Mobilitat internacional), els criteris que cal seguir per 

no poder realitzar-la són els mateixos dels punts anteriors, tot aplicant la baremació específica 
de la convocatòria. 

 


