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CONVOCATÒRIES 

Per superar cada mòdul, els alumnes disposaran d'un màxim de quatre convocatòries. 

Cada curs té 2 convocatòries, l'ordinària i l'extraordinària. 

En la fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers, l'alumnat tindrà un màxim 

de 2 convocatòries, una per curs acadèmic. 

Amb la finalitat de no esgotar les convocatòries previstes, els alumnes de cicles 

formatius poden sol·licitar a la direcció del centre l'anul·lació de mòduls quan concorrin 

alguna de les circumstàncies següents: 

• Malaltia perllongada degudament justificada. 

• Incorporació a un lloc de treball. 

• Obligacions de tipus familiar o personal. 

• Altres causes que impedeixin el normal desenvolupament dels estudis. 

Consultar les dates d'anul·lació en aquest enllaç. 

 

PROMOCIÓ I PERMANÈNCIA 

IL·LUSTRACIÓ I FOTOGRAFIA (LOE)  

Per promocionar de primer a segon curs és necessari que els alumnes hagin superat 

803 hores lectives del primer curs, corresponents al 75% de la càrrega lectiva total de 

primer curs. En cas de no promocionar, els alumnes només hauran de cursar els mòduls 

no superats.  

Atès el caràcter continu de l’avaluació a la convocatòria ordinària s’han d’avaluar tots 

els mòduls. La qualificació de “No presentat” (NP) només es farà constar en l’avaluació 

extraordinària si l’alumne no es presenta a la prova o si no es lliura o presenta l’obra 

final o el projecte integrat a l’avaluació ordinària i consumeix convocatòria si no ha 

renunciat a la convocatòria. 

JOIERIA (LOGSE)  

Per promocionar de primer a segon curs és necessari que els alumnes no suspenguin 

o anul·lin més de dos mòduls de primer curs. En el cas de no promocionar a segon, els 

alumnes únicament hauran de cursar els mòduls no superats.  

Les assignatures que es diuen igual en els dos cursos són assignatures de llarga durada 

ja que duren 2 anys. Aquestes assignatures no tenen convocatòria extraordinària al 

primer curs. Sí que compta per promocionar de curs però no compten les convocatòries. 

En canvi, la de segon sí té avaluació ordinaria i extraordinària i sí corren les 

convocatòries. Si la de primer no està aprovada i s'està en segon curs, aquesta serà no 

avaluable. 

 

http://escoladisseny.com/adjunts/documents/899.pdf

