
 

  
 
INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES SOBRE EL FINAL DE CURS 2019/20 
 

2n CFG Superior 
 
 
Normativa vigent: RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2020 del Secretari Autonòmic  que regula les 
directrius d'actuació per al tercer trimestre 19/20 i inici 20/21.. 
 
 

 CALENDARI DE FINAL DE CURS 

 
- Fi de curs: 16 de juny 
 
- Sessió d’Avaluació ordinària:  Ja realitzada. 
- Sessió d’Avaluació de Pendents:  Ordinària el 03 de juny i Extraordinària el 23 de juny. 
- Mòdul projecte:  Registre:  08 de juny (exposicions 15 i 16 de juny). 
- Sessions d’Avaluació Extraordinària:   14 i 15 de juliol. 
 
- Publicació de notes finals en Web Família: 17 de juliol. 
 
- Atenció a l’alumnat per revisions (amb cita prèvia): 17, 20 i 21 de juliol. 

ADAPTACIÓ DE L’ACTIVITAT LECTIVA A LES CIRCUMSTÀNCIES 

- Es dissenyen activitats per a mantenir el vincle escolar i la rutina del treball diari i l’hàbit                  
d’estudi. 
- S’utilitzen els recursos tecnològics proporcionats per la Conselleria d’Educació. 
- Es manté el seguiment tutorial (en grup o de forma individualitzada). 
- Es manté el contacte amb les famílies i l’alumnat pels canals de comunicació tecnològics               
disponibles. 
 

FLEXIBILITZACIÓ DEL CURRÍCULUM 

- Es dissenyen activitats centrades principalment a reforçar, consolidar i recuperar els            
aprenentatges dels dos primers trimestres. 
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http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/08/pdf/2020_3268.pdf


- S’utilitzaran instruments d’avaluació dirigits a valorar el treball realitzat per l’alumnat, el             
seu interès en la realització de les tasques i l’actitud mostrada en tot el període de                
docència a distància.  
 

ASPECTES DE L’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ 

- 3ª Avaluació:  Ja realitzada. 
 
- Avaluació Extraordinària: Les proves extraordinàries són obligatòries per a l’alumnat           
que no haja superat tots els mòduls formatius. Se exigiran els mateixos continguts que es               
va demanar en les proves ordinàries ja que els temari està completament impartit en tots               
els mòduls. 
 
Les proves es podran realitzar de forma presencial (si les autoritats sanitàries ho             
autoritzen), a distància o, fins i tot, mitjançant la realització de projectes, activitats o              
tasques que haja pogut proposar el professorat que imparteix cada mòdul. 
 
S’haurà de presentar també a aquesta avaluació tot l’alumnat que tinga pendent qualsevol             
mòdul de primer curs (té dret a dues convocatòries, ordinària i extraordinària). El             
professorat titular del mòdul de primer curs, el departament al qual pertany el mòdul de               
primer i la Direcció d’estudis us farà arribar per l’e-mail corporatiu el calendari amb les               
dates de realització de les proves dels mòduls pendents. 
 
L’alumnat que no complisca les condicions per poder titular, haurà de matricular-se nou el              
proper curs escolar i amb això, poder finalitzar amb èxit els seus estudis. No obstant,               
aquest curs, es podrà titular sense tenir tots el mòduls aprovats. Ho decidirà l’equip              
docent i sempre que l’alumne haja adquirit la totalitat de les competències professionals             
del títol i els objectius generals del cicle. 
 
-  Avaluació del projecte docent alternatiu a les FCT:  Es realitzarà a finals de juny. 

TITULACIÓ 

- Titulació. L’alumnat que finalitze i estudis de Tècnic en grau superior i siga proposat              
per titular, ha de sol·licitar en la Secretaria del centre el títol (cal presentar instància i                
pagar les taxes de la Generalitat corresponents), ja que no l’aconsegueix mentre no             
realitza la sol·licitud escaient. Caldrà esperar a que s’avaluen les Fct. 

- La documentació (model d’instància) està disponible en la web del centre           
/secretaria / oficina virtual / cicles formatius / sol·licitud de títols. 

- Les taxes de la Generalitat per la petició poden pagar-se directament des de             
l’enllaç corresponent. 

https://www.iesserpis.org/oficina-virtual-cicles-formatius/ 
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https://www.iesserpis.org/oficina-virtual-cicles-formatius/


El model original d’instància complimentat i la taxa pagada (juntament amb una fotocòpia             
dels dos documents), cal presentar-lo en la Secretaria del centre (una vegada realitzada             
l’avaluació de les fct a final de juny) per poder fer el tràmit adient. Aquesta sol·licitud                
tramitada serà el vostre títol mentre no tingueu l’oficial. El títol oficial arribarà al centre en                
uns dos anys, i se us avisarà perquè passeu a recollir-lo per secretaria una vegada el                
tinguem en el nostre poder. 

EL CURS ESCOLAR 2020-21 

 
- Matrícula en període ordinari: a l’espera d’instruccions. Consultar la web del centre: 
https://www.iesserpis.org/ 
 
- Calendari escolar: del 7 de setembre al 23 de juny. 
- Horari general del centre: no hi haurà canvis.  
- Llibres de text: no hi haurà canvis.  
 
- Reunions i entrevistes amb les famílies: podran ser no presencials utilitzant els             
mitjans de comunicació més apropiats (telèfon…) 
 

 

Informació important per a l’alumnat que titula. 
 
1.-  Alumnat que vol continuar els seus estudis:  
 

- Si l’alumne vol continuar amb la seua formació acadèmica, haurà de presentar-se            
a les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) i participar en el procés d’admissió i               
petició de places per al proper curs escolar.  
 

- La informació sobre el procés de la PAU i d’admissió en les diferents facultats està               
disponible en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, cultura i esport.  
 

http://innova.gva.es/va/web/universidad/informacion-pau 
 

- Com a guia, us passem una graella amb les dates previstes per al procés. 
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PROVES PAU CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA CONVOCATÒRIA 
EXTRAORDINÀRIA 

MATRÍCULA 15/06 – 28/06 20/07 – 02/09 

REALITZACIÓ DE LES PROVES 7, 8 i 9 de juliol 8, 9 i 10 de setembre 

PUBLICACIÓ DE LES NOTES 17 de juliol 16 de setembre 

PETICIÓ DE REVISIÓ D'EXÀMENS 18/07 – 21/07 17/09 – 21/09 

NOTES DEFINITIVES 24/07 22/09 

PETICIÓ VEURE EXÀMENS 27 i 28 de juliol 23, 24 de setembre 

VISUALITZACIÓ D'EXÀMENS 30 de juliol 28 de setembre 

SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ 01/07 – 22/07 14/09 – 21/09 

RESULTATS PREINSCRIPCIÓ 28 de juliol 24 de setembre 

RECLAMACIONS RESULTATS 
PREINSCRIPCIÓ 

29/07 – 31/07 25/09 – 29/09 

RESOLUCIÓ RECLAMACIONS 
PREINSCRIPCIÓ 

2 de setembre 1 d'octubre 
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