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2. GUIA RÀPIDA: POTS DEMANAR CONVALIDACIÓ O EXEMPCIÓ?

Estàs matriculat en un cicle LOE
i has cursat prèviament un altre cicle LOE:
Estàs matriculat en un cicle LOGSE
i has cursat prèviament un altre cicle LOGSE:
Estàs matriculat en un cicle LOE
i has cursat prèviament un cicle LOGSE,
o a l'inrevés:
Estàs matriculat en un cicle LOE o LOGSE
i has cursat prèviament la FP2 antiga
relacionada amb el CF que curses:
Estàs matriculat en un cicle LOE o LOGSE
i has cursat prèviament estudis universitaris
relacionats:
Estàs matriculat en un cicle LOE o LOGSE
i tens certificats de cursets de formació
contínua o altres de formació no reglada:
Estàs matriculat en un cicle LOE o LOGSE
i has cursat prèviament, Batxillerat, BUP,
COU o EGB:
Estàs matriculat en un cicle LOE o LOGSE,
i tens un certificat d'Acreditació de
competències professionals o de Validació de
l'experiència professional del mateix cicle
formatiu:
Estàs matriculat en un cicle LOE o LOGSE
i has aprovat prèviament algun crèdit, mòdul o
unitat formativa en les proves lliures del
mateix cicle formatiu (proves d'obtenció del
títol):

Sol·licitud de convalidació directa d'alguns
mòduls
Sol·licitud de convalidació directa d'alguns
crèdits.
Sol·licitud de convalidació directa o singular,
segons els cicles.
Sol·licitud de convalidació singular
Sol·licitud de convalidació singular.(per alguns
cicles LOE)
No pots demanar convalidacions.

No pots demanar convalidacions.
Et correspon l'exempció dels crèdits o
mòduls que ja consten en la certificació
d'acreditació de competències o de validació.
Només cal portar el certificat a la secretaria.
No has de demanar convalidació ni exempció.
Només cal portar la certificació de les proves
lliures a la secretaria.

Estàs matriculat en el crèdit o mòdul de la
Formació en centres de treball (FCT) i tens
una certa experiència laboral prèvia :

Es pot demanar exempció, total o parcial , si
es compleixen certes condicions. L'exempció es
gestiona a través del vostre tutor o tutora de
FCT. No es pot demanar convalidació.

Estàs matriculat en el mòdul d'Anglès tècnic
d'un cicle LOE i tens el Certificat d'aptitud del
Nivell Superior de l'Escola Oficial d'Idiomes o
el First Certificate, Nivell B2 o superior.

Pots demanar convalidació singular de
l'Anglès tècnic.

Incorporació de qualificacions del mateix cicle formatiu
L'alumnat que es matriculi a l’Institut i tingui crèdits/mòduls o unitats formatives superats en un
altre centre, del mateix cicle formatiu que està cursant, no ha de demanar cap tipus de
convalidació. Tan sols ha de de demanar expressament incorporar aquestes qualificacions a
l'expedient de l'Institut, en el termini establert.
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3. CONVALIDACIONS
Característiques i efectes de les convalidacions
S’entén per convalidació donar valor acadèmic als estudis oficials cursats prèviament, certificats per
l’entitat competent.
Per sol·licitar convalidacions la persona ha d’estar matriculada en el cicle formatiu d’algun mòdul
professional d’un títol LOE o crèdit d’un títol LOGSE; per tant, ha de disposar dels requisits
d’accés.
Les convalidacions tenen els següents efectes:
 En els cicles LOGSE: la qualificació de “convalidat” no es tindrà en compte en el càlcul de la
qualificació final del cicle.
 En els cicles LOE: els mòduls o UF convalidades es qualificaran amb un 5 a efectes d’obtenció
de la qualificació mitjana del cicle.
En els títols LOE, cal tenir en compte que en el cas de mòduls o UF superats que tinguin la mateixa
denominació i currículum, i que siguin comuns a diversos cicles, es trasllada la qualificació
obtinguda en el primer cicle en el qual s’ha cursat. Es pot comprovar a partir dels Reials decrets
que estableixen els títols i on s’indica el codi, el nom i el currículum del mòdul professional.
CAL TENIR EN COMPTE que els mòduls professionals de Formació i orientació laboral i Empresa
i iniciativa emprenedora són considerats mòduls professionals específics per a cada cicle formatiu i
per tant, diferents. Això implica que cal aplicar convalidació amb efecte de 5.

Tipus de convalidacions
Hi ha dos tipus de convalidacions: directes i singulars.
Convalidacions directes
Les convalidacions directes són resoltes per la direcció de l’institut.
Una convalidació directa és aquella que permet convalidar crèdits, mòduls o unitats formatives
aplicant una normativa publicada al BOE. Poden convalidar-se crèdits, mòduls o unitats formatives
comuns, mòduls o unitats formatives LOE aportant cicles formatius equivalents LOGSE, o altres
casos específics aportant determinats estudis oficials:



Per convalidar en un cicle formatiu LOGSE: aportant crèdits d’un altre cicle formatiu LOGSE
segons l’Ordre ENS/58/2003 de 12 de febrer (DOGC 20.02.2003) i la correcció d’errada (DOGC
24.02.2003).
Per convalidar en un cicle formatiu LOE: aportant mòduls o unitats formatives comuns (amb
la mateixa denominació, durada i currículum) d’un altre cicle formatiu LOE o aportant crèdits
d'un cicle formatiu LOGSE, si apareix en l'annex IV del Reial Decret del cicle LOE
corresponent. També es poden aportar determinats estudis universitaris o certificats d'EOI
per convalidar mòduls de llengua estrangera de CFGS LOE, o altres estudis específics segons
el cicle.
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En qualsevol cicle formatiu també es pot aportar l'assignatura optativa Formació laboral de
Batxillerat LOGSE.
Només es poden sol·licitar convalidacions directes si amb els estudis aportats s’obté una titulació
oficial amb reconeixement a l’àmbit educatiu (principalment cicles formatius, Acreditació de
competències professionals, Batxillerat LOGSE,...), sempre que siguin convalidables segons
normativa.
No es pot tramitar una sol·licitud de convalidació directa amb certificacions o titulacions d’estudis
que no tenen reconeixement a nivell acadèmic ni si no estan contemplats en la normativa.
Atenció:




Si ja teniu superats crèdits d'un cicle formatiu perquè els heu cursat en un altre centre o
perquè n'heu obtingut l'exempció mitjançant el procés d'Acreditació de competències
professionals o Validació de l'experiència laboral, no cal demanar convalidació. Només
cal que aporteu la documentació que justifica els crèdits que heu superat i demaneu que
s'incorpori al vostre expedient.
Les matèries aprovades en cursos anteriors no son “convalidades”; són “aprovades”, i
compten en la nota final.

Convalidacions singulars
Les sol·licituds de convalidacions singulars són resoltes per la Direcció General de Formació
Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. L’alumnat sol·licita les convalidacions
singulars en el centre educatiu i aquest les trametrà a la DG, adjuntant la documentació i certificats
requerits.
Una convalidació singular la pot sol·licitar l'alumnat per convalidar crèdits, mòduls o unitats
formatives amb continguts similars o afins (no comuns) sense cap normativa aplicable, si
aporta:
 Cicles formatius diferents al que es vol convalidar, no contemplats en la normativa.
 Cicles formatius LOE (nous) si es volen convalidar crèdits LOGSE (antics)
 Ensenyaments reglats extingits (FP2,...)
 Ensenyaments universitaris (finalitzats o només iniciats).
 Ensenyaments reglats a l'estranger.
 Ensenyaments oficials d'idiomes per a convalidacions LOGSE (CFGM i CFGS) i CFGM LOE.
Els nivells mínims són: intermedi B1 per grau mitjà i avançat B2 per grau superior. (Per
convalidar idiomes en CFGS LOE, cal demanar una convalidació directa)
 Altres casos particulars de formació reglada.
Cal tenir en compte que només es poden sol·licitar convalidacions singulars amb estudis que
condueixin a l'obtenció d'un títol oficial; per tant, no es pot sol·licitar la convalidació per cursets
i/o diplomes d'estudis no reglats.
Els títols oficials amb reconeixement a l'àmbit acadèmic només els expedeix l'Administració
educativa, totes les altres administracions no expedeixen títols amb reconeixement
acadèmic.
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Si s’ha participat en un procés d’acreditació de competències professionals, només s'accepta el
certificat de Qualifica’t per formació d'un cicle formatiu diferent. No s’accepten els altres certificats
per a convalidacions singulars.
Amb estudis universitaris finalitzats es poden demanar i s'atorguen convalidacions singulars de
crèdits Transversals LOGSE, la UF1-FOL LOE i els crèdits/mòduls/UF dels que ja hi ha precedent i
consten a les taules de convalidacions publicades al web de l'IOC. També es poden demanar altres
crèdits/mòduls/UF però caldrà estudiar la documentació aportada de cada cas.
Les persones que han iniciat estudis universitaris i no els han finalitzat però tenen algunes
matèries superades, poden demanar les mateixes convalidacions com si els tinguessin finalitzats,
però sempre caldrà estudiar la documentació presentada i, si correspon, només s'atorgarà si s'han
superat un nombre mínim d'assignatures dels estudis universitaris.

Terminis i documentació que cal aportar
El termini de presentació de sol·licituds de convalidació serà des del moment de la confirmació
de matrícula fins al 15 d'octubre.
L'alumne/a ha d'assistir a classe de tots els crèdits, mòduls o unitats formatives on està
matriculat/da, mentre no tingui la resolució positiva de les convalidacions.
L'alumne/a que disposa d'un certificat del centre on consti que ja té convalidat algun crèdit, mòdul o
unitat formativa que ha de cursar aquest any, no cal que vagi a classe d'aquesta matèria. Només
cal ensenyar la resolució de convalidació al professor/a, per tal que n'estigui assabentat.
Documentació




Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport
Sol·licitud de convalidació correctament emplenada i signada, indicant els noms oficials
dels cicles formatius que s'han cursat i els mòduls/crèdits o unitats formatives que es volen
convalidar,
juntament amb la documentació següent:

Si s'ha cursat un altre cicle de
formació professional

Si s'han cursat estudis
universitaris i només es
demana crèdits, mòduls o
unitats formatives comunes
(FOL, RET, RAT, AGE, EIE)

cal portar la certificació acadèmica dels estudis previs, que cal
demanar al centre d'origen, on constin els noms, nombre
d'hores i qualificació dels crèdits, mòduls o unitats formatives
que s'han cursat. Si els estudis previs es van fer en el nostre
centre, no cal portar la certificació, només cal indicar-ho en la
sol·licitud
cal presentar còpia compulsada del títol o resguard del títol si
els estudis son complets, o certificat acadèmic on constin els
noms, nombre d'hores i qualificació dels crèdits, mòduls o
unitats formatives que s'han cursat, si els estudis no estan
acabats
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cal adjuntar :
 còpia compulsada del títol dels estudis cursats,
 certificat acadèmic personal expedit pel centre universitari,
amb indicació del pla d'estudis cursat, les hores de les
diferents matèries, i
 programa oficial de les matèries cursades a la universitat que
es corresponguin amb les matèries que es volen convalidar.
cal adjuntar una certificació acadèmica dels estudis previs
emesa pel centre d'origen, on constin els noms, número d'hores
i qualificació dels crèdits que es van cursar.
cal presentar el títol corresponent (original i fotocòpia). No es
convalida l'anglès a partir de batxillerat o d'acadèmies privades
cal presentar el certificat de professionalitat o certificat
d'acreditació de competències corresponent

Resolució de les sol·licituds i comunicació de les convalidacions
Protocol
L'alumnat demana sempre les convalidacions a la direcció del centre on està matriculat. El centre
revisa la sol·licitud i es separa en dues parts:
a) la sol·licitud de convalidació ordinària, que resol la direcció del centre.
b) la sol·licitud de convalidació singular, que s’envia al Departament d’Ensenyament, la qual
emetrà una resolució concedint-la o denegant-la.
La direcció del centre i/o la direcció general d’FP han de donar resposta a totes les sol·licituds
presentades; si una d'elles té una resposta parcial, significa que la resta de la sol·licitud encara està
en tràmit.
Atorgació/denegació
Una vegada s’ha resolt la sol·licitud en el centre o ha arribat la resolució signada per la direcció
general d’FP, se li comunica a l’alumnat el resultat de la seva sol·licitud mitjançant els seus tutors, i
es fan constar els reconeixements i les convalidacions atorgades en el seu expedient.
L'alumnat pot recórrer les resolucions en què se li hagin denegat crèdits o unitats formatives, fent
les al·legacions i/o afegint la documentació que consideri oportunes.
No ha de recórrer resolucions en què se li atorguen convalidacions, pressuposant que se li han
denegat la resta, atès que si la resposta és parcial vol dir que la resta està encara en estudi.
Renúncia
L'alumnat pot renunciar a la convalidació sempre i quan aquesta no hagi estat encara inclosa en
cap acta d'avaluació.
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Documentació del procés

D-PR-C0102-062
D-PR-C0102-063

DOCUMENTACIÓ
CF – Convalidació Instància CF i UNIV
CF – Convalidació Resolució CF i UNIV

4. CONVALIDACIONS PER CICLES
A continuació us adjuntem les taules de convalidacions per cada cicle, tenint en compte que les
taules més actualitzades sempre estaran penjades a la pàgina web de l’Institut.
https://agora.xtec.cat/iesjoanbrudieu/estudis/formacio-professional-cfm-cfs/
Per qualsevol dubte, informeu-vos amb el Cap d’Estudis d’FP.
Les abreviatures que hi trobareu tenen aquest significat:

Doc: MCONV-FP_Manual_Convalidacions_Exempcions_FP
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (21-febr.-20)
La versió vigent es troba en el sistema informàtic de l’institut

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

MANUAL

Institut Joan Brudieu
EXEMPCIONS, CONVALIDACIONS I
MODIFICACIONS MATRÍCULA (FP)

CODI

MCONV-FP

DATA:

21/02/2020

VERSIÓ:

2.0

PÀGINA:

9 DE 22

CFM SC10 – Atenció a persones en situació de dependència (versió 03/07/2017)
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CFM 1601 – Cures auxiliars d’infermeria (versió 30/06/2017)
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CFM AG10 – Gestió administrativa (versió 21/06/2017)
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CFM IC10 – Sistemes informàtics i xarxes (versió 29/06/2017)
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CFS SCB0 – Educació infantil (versió 03/07/2017)

Doc: MCONV-FP_Manual_Convalidacions_Exempcions_FP
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (21-febr.-20)
La versió vigent es troba en el sistema informàtic de l’institut

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

MANUAL

Institut Joan Brudieu
EXEMPCIONS, CONVALIDACIONS I
MODIFICACIONS MATRÍCULA (FP)

CODI

MCONV-FP

DATA:

21/02/2020

VERSIÓ:

2.0

PÀGINA:

14 DE 22

CFS ICA0 – Administració de sistemes informàtics en xarxa (versió 29/06/2017)
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CFS ICB0 – Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (versió 29/06/2017)
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5. EXEMPCIONS

Exempció de la Formació en Centres de Treball per experiència laboral
La persona que tingui experiència laboral en l’àmbit professional establert en el cicle formatiu, pot
demanar exempció del crèdit/mòdul professional de Formació en centres de treball (FCT) segons el
que s’estableix a la normativa vigent de la Direcció General de Formació Professional Inicial i
Ensenyaments de Règim Especial.
En el cas que la persona 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. No es
poden sumar dues exempcions parcials.
La persona demanarà l’exempció d’aquest crèdit/mòdul professional en el centre educatiu i aquest
la resoldrà. És indispensable estar matriculats al mòdul professional de l’FCT.

La Formació en centres de treball no es pot convalidar per haver-la cursat anteriorment.
Les exempcions es poden tramitar en qualsevol moment del curs abans de l’avaluació final ordinària.
Es recomana, però, tramitar les exempcions a l’inici del curs acadèmic.

Exempcions totals
Exempció per experiència laboral
L’exempció del 100% del total de les hores del crèdit o mòdul del cicle, assignatura o matèria,
s’atorga si l’alumne acredita l’experiència professional corresponent a un nombre d’hores igual o
superior a les del crèdit o 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 per validació o reconeixement d’experiència laboral
Les persones que tinguin reconegudes i certificades totes les unitats formatives (UF) almenys d’un
mòdul o crèdit directament relacionat amb les unitats de competència del cicle formatiu, a través de:
 Validació dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials
(programa “Qualifica’t”).
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Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral en
activitats socials, d’acord amb la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de
diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.

Aquestes persones poden quedar totalment exemptes del crèdit o mòdul de formació en centres de
treball.
Acreditació
S’acredita amb el certificat oficial emès per un centre docent que tingui autoritzat el servei de
reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats
socials o que va estar autoritzat pel programa “Qualifica’t”.
En el cas que aquesta acreditació correspongui a mòduls o crèdits tranversals a un altre o altres
cicles formatius, caldrà que la persona aporti evidències de l’experiència adquirida en l’àmbit del
perfil professional del cicle formatiu pel que es demani l’exempció.
Exempció per voluntariat
És d’aplicació als cicles formatius de formació professional inicial de la família de serveis
socioculturals i a la comunitat, que certifiquin activitats de voluntariat relacionades amb el perfil
professional del cicle formatiu i que hagin estat desenvolupades en entitats que tinguin com a
finalitat activitats socioculturals, socioeducatives o de lleure, de nivell i tipus relacionats amb el
cicle formatiu.
Aquestes entitats de voluntariat sense ànim de lucre (associació, fundació, patronat, etc.), realitzen
activitats de serveis cívics i/o socials.
És d’aplicació als cicles formatius de formació professional inicial de la família d’activitats físiques
i esportives i als ensenyaments esportius, que certifiquin experiència en l’entrenament, la
direcció d’equips esportius o altres activitats complementàries (competicions, preparació o
planificació) que hagin estat desenvolupades en entitats que tinguin com a finalitat activitats
esportives, de nivell i tipus relacionats amb el cicle formatiu.
Aquestes entitats sense ànim de lucre (associació, fundació, patronat, etc.), realitzen activitats de
serveis cívics i/o socials.
És d’aplicació al cicle formatiu de formació professional inicial d’emergències sanitàries, que
certifiqui activitats de voluntariat relacionades amb el perfil professional del cicle formatiu i que hagin
estat desenvolupades en la Creu Roja.
Aquestes entitats de voluntariat sense ànim de lucre (associació, fundació, patronat, etc.), realitzen
activitats de serveis cívics i/o socials.
En tots els supòsits, s’ha d’acreditar un nombre mínim d’hores igual o superior a l’FCT.
La documentació acreditativa de l’experiència en tasques de voluntariat del perfil professional del
cicle formatiu és la següent:
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Certificat de l’entitat sense ànim de lucre (associació, fundació, patronat, etc.) on s’hagi prestat
les accions de voluntariat, en què constin, específicament, l’ocupació, les tasques i funcions
realitzades, l’any en què s’han realitzat i el nombre total d’hores dedicades.

Exempcions parcials
L’exempció parcial del 50% del total de les hores del crèdit o mòdul del cicle, assignatura o matèria,
s’atorga si l’alumne acredita l’experiència professional corresponent a un nombre d’hores igual o
superior al 50% de les del crèdit o 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 crèdit o mòdul del cicle, assignatura o matèria, s’atorga
si l’alumne acredita experiència laboral en qualsevol activitat professional. S’ha d’acreditar, com a
mínim, el do-ble de les hores del crèdit o mòdul de pràctiques del cicle formatiu del qual se sol·licita
l’exempció.

Exempcions en distribucions conjuntes de cicles formatius
Exempcions del crèdit o mòdul de pràctiques en les distribucions conjuntes de cicles
formatius
Algunes de les resolucions d’autorització de distribucions conjuntes de cicles formatius preveuen la
reducció d’un nombre d’hores mínimes del mòdul professional de formació en centres de treball. Si
es demanen exempcions en aquests casos, cal procedir de la manera següent:
1. Per atorgar l’exempció total o parcial de l’FCT de cada un dels dos cicles formatius que
s’organitzen de forma conjunta, cal que l’alumne acrediti l’experiència professional relacionada
amb l’àmbit professional i de treball de cada un dels cicles formatius, d’acord amb allò establert
en els supòsits d’exempció.
2. Una vegada atorgada l’exempció, el percentatge de reducció de l’FCT a aplicar en cada cas s’ha
de calcular sobre el nombre d’hores que el centre tingui establertes en la resolució d’autorització.
L’alumne ha de presentar els documents que acreditin l’experiència laboral, actual o prèvia en
empreses o institucions, fent tasques o funcions que es corresponguin en cadascun dels supòsits
d’exempció.

Acreditació general
Queden incloses les persones en condició de “becaris” sempre que hagin estat donats d’alta en el
Règim de la Seguretat Social d’acord amb el Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre.
Relació de documents acreditatius



Informe de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Contractes laborals.
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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.
Fulls de salari.
Si es treballa per compte propi:
• Certificat d’alta d’activitat econòmica.
• Rebuts de cotització a la Seguretat Social (si escau).
• Quota de règim d’autònoms.
• Declaració trimestral positiva de l’activitat econòmica (model 130).
Nota: En els supòsits del 50% i 100%, com a mínim s’ha de presentar l’informe de vida laboral
i certificat o informe de l’entitat o empresa. El responsable del centre docent pot sol·licitar altres
documents, esmentats anteriorment per tal de comprovar les competències o l’experiència
corresponent al treball relacionat amb els estudis professionals respectius.

Documentació del procés

D-PR-C0102-064
D-PR-C0102-065
D-PR-C0102-066

DOCUMENTACIÓ
CF – Exempció FCT Instància
CF – Exempció FCT Resolució
CF – Instància de distribució temporal especial FCT

6. MODIFICACIONS DE MATRÍCULA

Matrícula Semipresencial
La matrícula semipresencial és una de les mesures que estan regulades a la Resolució
ENS/1891/2012, de 23 d'agost, d'organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en
la formació professional inicial.
És de caràcter individual i té com a finalitat facilitar l’accés als ensenyaments de formació
professional de les persones que acrediten documentalment la incompatibilitat de l’horari lectiu
amb
 el treball,
 tenir cura d’altres persones, o
 qualsevol altra circumstància excepcional que impedeixi o dificulti d’assistir a totes les hores
lectivesLa matrícula semipresencial combina les activitats presencials amb aquelles que no
impliquen la presència dels alumnes en el centre, però que són dirigides pels professors per
tal que es cursin íntegrament totes les activitats d’aprenentatge programades per al crèdit o
unitat formativa. Cal assistir presencialment almenys a la meitat de les hores previstes per
al crèdit o unitat formativa
En aquest apartat trobareu tota la informació sobre els requisits i el procediment que han de complir
els centres que tinguin alumnes que sol·licitin aquesta mesuraRequisits
La prestació d'aquesta mesura és de lliure opció de cada centre. Per poder-la sol·licitar s'han de
complir els requisits següents:
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Disposar de la documentació acreditativa que justifica la matrícula semipresencial dels
alumnes que s'hi acullen, en el termes que regula l'annex 2 de la Resolució ENS/1891/2012.
 Disposar d'una pauta metodològica que ha de contenir:
o el nom i cognoms dels professors que hi intervenen;
o la proposta de règim d'atenció personal als alumnes;
o la relació dels materials o recursos curriculars que es posen a disposició dels
alumnes per al seguiment de les activitats semipresencials;
o la distribució prevista de l'horari presencial;
o el sistema de tutorització dels alumnes de forma telemàtica o d'altres formes que es
puguin convenir
 Avaluar de forma presencial els continguts cursats de forma semipresencial
 Guardar totes les evidències de les activitats d'ensenyament-aprenentatge generades pels
alumnes en el desenvolupament de la matrícula semipresencial, fins al 31 de desembre del
curs acadèmic següentComunicació
Correspon directament als centres la decisió de fer la matrícula semipresencial, la qual han de
comunicar als serveis territorials o, si escau, al Consorci d'Educació de Barcelona.No és necessària
la tramitació de l’expedient que preveu l'article 44.1 del Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació
general de la formació professional inicialEls centres poden presentar la comunicació de qualsevol
variació durant tot el cursDocumentació del procés

D-PR-C0102-070
D-PR-C0102-073
D-PR-C0102-074
D-PR-C0102-075
D-PR-C0102-076
D-PR-C0102-077
D-PR-C0102-078

DOCUMENTACIÓ
CF – Demanda semipresencialitat GM CAI+APD
CF – Demanda semipresencialitat GM SMX+GAD
CF – Demanda semipresencialitat GM GAD
CF – Demanda semipresencialitat GM SMX
CF – Demanda semipresencialitat GS ASIX
CF – Demanda semipresencialitat GS DAM
CF – Demanda semipresencialitat GS EDI

Renúncia a la matrícula
L'alumne, 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);
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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.

Documentació del procés

D-PR-C0102-060
D-PR-C0102-061

DOCUMENTACIÓ
CF – Instància i resolució anul·lació parcial matrícula
CF – Instància i resolució anul·lació total matrícula
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