
1. NORMATIVA ACADÈMICA 

1.  Assistència i puntualitat 

Has triat estudis presencials de Formació Professional. Per tant, l'assistència a classe és la 

condició necessària que permet tant l'aplicació de l'avaluació contínua com la vigència de la 
matrícula en el cicle formatiu. 

L’absentisme superior a un 10% de forma contínua o a un 15% de forma discontínua podrà 

donar lloc a l’anul·lació d’ofici de la matrícula. Dins aquests percentatges s’hi contenen totes les 
faltes d’assistència. En casos greus i/o excepcionals es dirimirà en reunió d’equip docent i/o 

departament, si es poden superar aquests percentatges de forma justificada. Es poden 
considerar casos greus els accidents sobrevinguts, les complicacions en l’embaràs, ... 

L’alumnat, obligatòriament, entregarà el justificant oficial, juntament amb el model de 

justificació de faltes degudament emplenat i signat (MD020301), a la sessió de tutoria 
grupal posterior a la seva incorporació (sense poder posposar-ho a altres sessions de 

tutoria). 

La puntualitat és imprescindible per tenir un bon rendiment acadèmic.  

 Es considerarà retard fins a 10 minuts i absència, a partir dels 10 minuts. La suma de 3 

retards es considerarà una falta d’assistència sense justificar. 

 En cas de sortides anticipades de l’aula es computaran com a faltes si no estan 

degudament justificades (mèdiques, judicials, exàmens oficials...). 

2. Criteris d’avaluació, promoció i titulació 

a) Criteris d’avaluació 

 L'avaluació és contínua i formativa. La superació del cicle requereix l'avaluació positiva en 

tots els mòduls professionals que el componen. 

 L’alumnat que per causes diverses no pugui assistir regularment a classe té l’opció de fer 

renúncia voluntària del mòdul sense perdre cap convocatòria. 

 En cas contrari, la no assistència a classe donarà lloc a la baixa d’ofici i per tant, a la 

pèrdua de 2 convocatòries. 

 Per poder realitzar el mòdul de  formació a centres de treball (FCT) es requereix l'avaluació 

positiva de tots els altres mòduls professionals.  

b) Criteris de promoció (art. 37 Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i 
Universitats de 18 de febrer de 2014 de modificació  de l’Ordre de la consellera 

d’Educació i Cultura de 13 de juliol de 2009): 

 Només poden anar a la convocatòria de setembre, l’alumnat de primer curs que 

promocioni a la convocatòria de juny. 

 L’alumnat de segon té una convocatòria no presencial el mes de juny. 

 Per matricular-se i cursar els mòduls professionals que s’imparteixen en el segon curs, 

l’alumnat ha d’haver superat tots els mòduls de primer. No obstant això, es poden 

matricular i cursar els mòduls professionals que s’imparteixen en el segon curs els 
alumnes amb mòduls professionals del primer curs pendents de superació, la càrrega 

horària dels quals en conjunt no superi les 330 hores. 

 En el cicle formatiu de grau mitjà d’Atenció a persones en situació de dependència, per 

promocionar a segon curs han d’estar aprovats els dos mòduls de suport: Primers 
auxilis i Característiques i necessitats de les persones en situació de 

dependència.  

 

 



c) Criteris de titulació 

Obté el títol de Tècnic/a o Tècnic/a Superior l’alumnat que hagi obtingut la qualificació final 

positiva en tots els mòduls professionals del currículum del cicle formatiu. Aquesta serà la 
mitjana aritmètica de les qualificacions numèriques.  

 

3. Nombre de convocatòries, anul·lació de matrícula, renúncia a mòduls i baixa 

d’ofici 

a) Nombre de convocatòries 

El nombre màxim de convocatòries per a cada mòdul professional són quatre. S’exceptua el 

mòdul Formació en centres de treball que és de dues convocatòries. 

D’aquest nombre màxim de convocatòries, l’alumnat pot assistir de forma presencial a les 
activitats programades per a cada mòdul, un màxim de dos cursos. Les convocatòries no 

necessàriament han de ser consecutives. 

b) Sol·licitud anul·lació voluntària de la matrícula (art. 25-28 Ordre de la consellera 
d’educació i Cultura de 13 de juliol de 2009) : 

 Procediment: s’ha de formular amb una antelació mínima de dos mesos abans de 

l’avaluació final del curs.  

 Emplenar la sol·licitud (baixar de la pàgina web cifpsonllebre.cat: secretaria → full de 

justificació de faltes d’assistència) i adjuntar la documentació que es demana.  

 Lliurar a la Secretaria del Centre. La Direcció del centre ha de resoldre en el termini màxim 

de 10 dies comptadors des de l’endemà del dia de la recepció de la sol·licitud i 

comunicarà a la persona sol·licitant l’autorització de l’anul·lació de matrícula per escrit. 

 Efectes de l’anul·lació voluntària de la matrícula: 

 L’alumnat perd el dret d’assistència i el dret a ser avaluat de la totalitat dels mòduls del 

cicle. Comporta, a més, la pèrdua de la reserva de plaça que s’aplica a l’alumnat que ja 
cursa els estudis en el centre i, per tant, per continuar els estudis en el centre en un 

curs posterior la persona interessada ha de concórrer, de nou, al procediment general 
d’admissió de l’alumnat. 

 L’alumnat no perd la qualificació obtinguda en els mòduls superats. 

 La convocatòria no s’ha de comptar a l’efecte del nombre màxim de convocatòries en 

què pot ser avaluat. 

c) Sol·licitud renúncia mòduls CFGM i Sol·licitud renúncia mòduls CFGS (art. 25-28 
Ordre de la consellera d’educació i Cultura de 13 de juliol de 2009): 

 Procediment: s’ha de formular amb una antelació mínima de dos mesos abans de 

l’avaluació final del mòdul o dels mòduls, dels quals vol renunciar 

 Emplenar la sol·licitud (baixar de la pàgina web cifpsonllebre.cat: secretaria → models 

sol·licitud renúncia mòduls) 

 Adjuntar la documentació que es demana 

 Lliurar a la Secretaria del Centre. La Direcció del centre ha de resoldre en el termini màxim 

de 10 dies comptadors des de l’endemà del dia de la recepció de la sol·licitud i 

comunicarà  a la persona sol·licitant l’autorització de renúncia per escrit. 

 Efectes de renúncia de mòduls: 

 L’alumnat perd el dret d’assistència i el dret a ser avaluat en els mòduls sobre els que 

ha sol·licitat la renúncia.  

 L’alumnat no perd la qualificació obtinguda en els mòduls superats. 

 La convocatòria no s’ha de comptar a l’efecte del nombre màxim de convocatòries en 

què pot ser avaluat. 

d) Baixa d’ofici (art. 29 i 30 Ordre de la consellera d’educació i Cultura de 13 de juliol de 
2009). La no assistència regular a classe pot donar lloc a la baixa d’ofici: 



 Quan l’alumnat no s’ha incorporat als ensenyaments matriculats o no hi assisteix de forma 

continuada, el centre docent farà les gestions pertinents per conèixer les raons de 

l’absentisme. Quan no hi hagi causa justificada, l’alumnat disposarà d’un termini que li 

oferirà el centre perquè s’incorpori, advertint-li que, si no s’incorpora, se li anul·larà d’ofici 
la matrícula, i s’oferirà la seva plaça a altres persones que estiguin a la llista d’espera per 

matricular-se. Aquest procediment ha d’haver acabat abans del 15 d’octubre.  

 Passada aquesta data només es pot fer una anul·lació d’ofici de la matrícula d’un mòdul o 

d’un curs, si l’alumnat s’absenta de forma continuada, durant un període superior al 10% 

de la càrrega horària del mòdul o del curs, o de forma discontínua durant un període 

superior al 15% de la càrrega horària d’un mòdul o del curs.  
 La baixa d’ofici comporta la pèrdua de les 2 convocatòries del curs. 

 

4.  Convalidacions i reconeixement de crèdits 

En qualsevol dels casos, per sol·licitar convalidació o reconeixement de crèdits: 
 Cal estar matriculat dels estudis que es volen convalidar  

 S’ha de tramitar la sol·licitud de convalidació al centre en el qual s’està matriculat dels 

estudis que es volen convalidar. 

 Termini presentació sol·licituds: fins dia 15 d’octubre 

Convalidació de mòduls de FP a partir d’altres estudis de FP 

Aquell alumnat que ha cursat altres estudis de FP i considera que hi ha mòduls dels estudis als 

quals està matriculat que són susceptibles de convalidació, pot tramitar la sol·licitud de 
convalidació. 

 Procediment: s’ha de formular durant el mes de setembre a la secretaria del centre 

 Emplenar la sol·licitud (baixar de la pàgina web cifpsonllebre.cat: secretaria → models) 

 Adjuntar la documentació que es demana:  

 Certificat dels estudis realitzats expedit per un centre oficial (original i 

fotocòpia compulsada), expedit per un centre oficial, on constin els 
ensenyaments cursats i cadascun dels mòduls professionals, així com la 

convocatòria en la qual s'han superat i la qualificació obtinguda 

Convalidació de mòduls de FP a partir d’estudis universitaris (Ministeri d’Educació) 

Aquell alumnat que ha cursat estudis universitaris i considera que hi ha mòduls dels estudis de 
FP als quals està matriculat que són susceptibles de convalidació, pot tramitar la sol·licitud de 

convalidació en els terminis que dicta el Ministeri d’Educació, entregant a la secretaria del 

centre la següent documentació: 
 Procediment: s’ha de formular durant el mes de setembre a la secretaria del centre 

 Emplenar la sol·licitud (baixar de la pàgina web cifpsonllebre.cat: secretaria → models) 

 Adjuntar la documentació que es demana:  

 Certificació acadèmica oficial dels estudis universitaris aportats (en castellà) 

 Programa formatiu oficial segellat de les assignatures universitàries cursades 

relacionades amb els mòduls susceptibles de possible convalidació (en castellà) 
 

Convalidació de mòduls de FP a partir de certificats de professionalitat (o 
acreditació de competències professionals)  

Aquell alumnat que ha cursat certificats de professionalitat o al qual se li han acreditat 

competències professionals i està matriculat a estudis de FP que tenen mòduls susceptibles de 
convalidació, pot tramitar la sol·licitud de convalidació durant el mes de setembre a la 

secretaria del centre, aportant la següent documentació: 
 Procediment: s’ha de formular durant el mes de setembre a la secretaria del centre 

 Emplenar la sol·licitud (baixar de la pàgina web cifpsonllebre.cat: secretaria → models) 



 Adjuntar la documentació que es demana:  

 Certificat de les competències reconegudes (via certificat de professionalitat o 

acreditació de competències professionals) 

 

Relació entre mòduls, unitats de competència i certificats de professionalitat de 
nivell 2 

Mòduls dels certificats de 
professionalitat 

Unitats de competència 
acreditades 

Mòduls de FP 
convalidables 

MF1017_2. Intervenció en 

l’atenció higienicoalimentària 
en institucions 

MF1018_2. Intervenció en 
l’atenció sociosanitària en 

institucions 

MF0249_2. Higiene i atenció 

sanitària domiciliària 

UC1017_2. Desenvolupar intervencions 

d’atenció física dirigides a persones 
dependents en l’àmbit institucional 

UC1018_2. Desenvolupar intervencions 
d’atenció sociosanitària dirigides a 

persones dependents en l’àmbit 

institucional 

UC0249_2. Desenvolupar intervencions 

d’atenció física domiciliària dirigides a 
persones amb necessitats d’atenció 

sociosanitària 

0216. Atenció sanitària 

0217. Atenció higiènica 

MF1016_2. Suport en 

l’organització d’intervencions 
en l’àmbit institucional 

UC1016_2. Preparar i donar suport a 
les intervencions d’atenció a les 

persones i al seu entorn en l’àmbit 
institucional indicades per l’equip 

interdisciplinari 

0210. Organització de 

l’atenció a las persones 
en situació de 

dependència 

MF1019_2. Suport 
psicosocial, atenció relacional 

i comunicativa en institucions 

MF0249_2. Higiene i atenció 

sanitària domiciliària 

UC1019_2. Desenvolupar intervencions 
d’atenció psicosocial dirigides a 

persones dependents en l’àmbit 

institucional 

UC0249_2. Desenvolupar intervencions 

d’atenció física domiciliària dirigides a 
persones amb necessitats d’atenció 

sociosanitària 

0213. Atenció i suport 

psicosocial 
0214. Suport a la 

comunicació 

MF0250_2. Atenció i suport 

psicosocial domiciliari 

UC0250_2. Desenvolupar intervencions 
d’atenció psicosocial domiciliària 

dirigides a persones amb necessitats 
d’atenció sociosanitària 

0215. Suport domiciliari 

MF1423_2. Atenció i  gestió 

de telefonades entrants del 

servei de teleassistència  
MF1424_2. Emissió  i gestió 

de telefonades sortints del 
servei de teleassistència  

MF1425_2. Maneig d’eines, 

tècniques i habilitats del 
servei de teleassistència 

UC1423_2. Atendre i gestionar les 

telefonades externes entrants del 
servei de teleassistència 

UC1424_2. Emetre i gestionar les 

telefonades sortints del servei de 
teleassistència 

UC1425_2. Emprar les eines, 

tècniques i habilitats del servei de 

teleassistència 

0831. Teleassistència. 

 

 

 

 

 

 



Reconeixement de crèdits en els estudis de grau de la UIB a partir d’estudis de FP 

L’alumnat que ha cursat estudis de FP i vol convalidar algunes assignatures dels estudis de 

grau, s’ha de dirigir a la secretaria de la Facultat dels estudis al qual està matriculat. 

 

Cicle formatiu Crèdits reconeguts a la UIB Vinculació branques 

de coneixement a 
efectes d’admissió a 

la UIB 

CFGS Integració social 

Grau de Psicologia (18 crèdits)  

Grau de Treball social (30 crèdits)  
Grau d’Educació social (30 crèdits)  

Grau de Pedagogia (30 crèdits) 

Ciències socials i 

jurídiques 

CFGS Mediació comunicativa 

Grau de Psicologia (18 crèdits)  

Grau de Treball social (18 crèdits) 

Arts i humanitats 

Ciències de la salut 
Ciències socials i 

jurídiques 

CFGS Promoció de la igualtat de 
gènere 

Grau de Psicologia (18 crèdits)  

Grau d’Educació social (30 crèdits)  
Grau de Treball social (18 crèdits) 

Arts i humanitats 

Ciències de la salut 
Ciències socials i 

jurídiques 

 

Nota: aquest llistat pot sofrir modificacions, consultar la darrera versió a uib.cat o a 

formacioprofessional.caib.es. També hi trobareu concretament les assignatures que es convaliden. 


