
 

Coordinació de cicles 

 
Normativa bàsica de Cicles formatius de grau superior 

 
L’alumne/a disposa d’un màxim de 4 anys acadèmics per finalitzar el cicle formatiu. S’inclou la formació 
pràctica en centres de treball i el projecte final. 
L’assistència a classe és obligatòria. La manca d’assistència no justificada serà motiu de la qualificació de No 
Presentat i perd convocatòries. 
Els alumnes que suspenguin un màxim del 25% d’hores programades del curs, hauran de repetir-lo 
presencialment, llevat dels mòduls aprovats. 
 
• Convocatòries extraordinàries i recuperacions 
L’alumne/a que suspengui un mòdul que no suposi el 25% de les hores d’un curs tindrà quatre convocatòries 
extraordinàries consecutives per aprovar-lo. 
La convocatòries extraordinàries dels mòduls suspesos, seran els mesos de novembre i de maig. 
En els mòduls que es cursen en dos anys, si l’alumne suspèn la part de primer haurà de recuperar aquesta 
part per aprovar el mòdul. Per una qüestió d’ordre, les recuperacions coincidiran amb les dates de les 
convocatòries extraordinàries 
 
• Projecte final LOE i LOGSE 
Per la matriculació del projecte final caldrà haver superat tots els mòduls i la fase de formació pràctica. 
Per la presentació del Projecte l’alumne té dues úniques convocatòries: gener i abril del mateix curs en que 
s’ha matriculat. Els alumnes que vulguin realitzar un intercanvi (Erasmus) el curs que estan matriculats del 
projecte,  ho faran al 1r quadrimestre.  
LOE:És per això que, els alumnes de Projecte Integrat que marxin d’intercanvi no podran donar-se de baixa ja 
que deixarien de ser alumnes i per tan no podrien marxar. 
LOGSE:Els alumnes que es matriculen a projecte final rebran una normativa més extensa a l’hora de 
formalitzar la matricula. 
 
• Baixes i suspensions 
La data límit per donar-se de baixa d’un curs serà el 30 d’abril. El tràmit es formalitzarà a la secretaria 
acadèmica. 
Quan un alumne/a cursa baixa, el centre no li reserva la plaça pel curs vinent. En el cas que vulgui tornar-se a 
matricular haurà de tornar a passar per tot el procés d’inscripció. 
 
L’alumne/a té el dret a demanar una suspensió en el decurs de tot el cicle. Es tracta de una anul·lació de 
matricula per motius justificats. En aquest cas no conta l’any acadèmic i té la seva plaça reservada pel curs 
següent. La suspensió només es pot sol·licitar una vegada durant el cicle. 
 
• Beques 
L’alumne/a pot demanar les beques del Ministeri d’Educació i Ciència.  
 
• Convalidacions de mòduls 
Per a la concessió de convalidacions és requisit indispensable que la persona interessada estigui matriculada 
en els ensenyaments oficials per als quals sol·licita la convalidació. Les esmentades convalidacions han de ser 
reconegudes, amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada, pel director/a del centre en el qual estigui 
matriculat l’alumne/a, mitjançant un escrit que s’ha de guardar en l’expedient acadèmic de l’alumne/a 
juntament amb la documentació acreditativa original que acrediti la superació del mòdul que es convalida i 
que sigui necessària per al seu reconeixement.  
 
1- Convalidació entre mòduls de diferents cicles. Per concedir aquestes convalidacions es farà servir la taula 

de convalidacions publicada en les instruccions per a l’inici de curs publicada pel Departament d’Educació. 
Aquestes sol·licituds s’hauran de tramitar a través del coordinador de cicles. 
 

2- Convalidació de mòduls des d’altres titulacions. L’Escola Massana no pot concedir directament cap 
convalidació de mòduls de cicles formatius des d’altres titulacions. L’alumne/a de cicles haurà de 
presentar la documentació acreditativa i omplir una sol·licitud. Aquestes sol·licituds s’hauran de tramitar a 
través de la secretaria acadèmica. 


