CFGS LABORATORI D’ANÀLISIS
I DE CONTROL DE QUALITAT

INFORMACIÓ GENERAL ALUMNAT DE PRIMER
Quantes vegades puc matricular-me d'un mòdul?
Tres vegades. Al matricular-te d'un mòdul tens dret a dos exàmens, un al juny i un altre al
setembre en cas de no haver aprovat al juny.
L'examen de juny és la convocatòria ordinària i l'examen de setembre és la convocatòria
extraordinària. A més durant el curs es realitzen tres avaluacions.
Quantes vegades puc examinar-me d'un mòdul?
Quatre vegades, incloent convocatòries ordinàries i extraordinàries. Si esgotes les dites
convocatòries pots sol·licitar la convocatòria de gràcia o matricular-te de les proves lliures.
Renúncia a la convocatòria (avaluació del mòdul)
Si penses que en algun mòdul no pots dedicar el temps necessari i que probablement no
aproves l'examen, pots sol·licitar la RENÚNCIA a l'avaluació i qualificació d'una o les dos
convocatòries del curs acadèmic de tots o algun dels mòduls, sempre que concórrega alguna
de les circumstàncies següents:
-Malaltia prolongada o accident.
-Exercici d'un lloc de treball.
-Obligacions ineludibles de tipus personal o familiar que impedisquen la normal
dedicació a l'estudi.
-Altres circumstàncies, degudament justificades, que revisten caràcter excepcional.
Les sol·licituds has de presentar-les un mes abans de l'avaluació final del mòdul a la Direcció
de Centre, a través de la secretària, i estes han de portar el vistiplau del tutor/a.
Si penses renunciar a l'avaluació de juny i setembre has d'indicar-ho.
Anul·lació de matrícula
També pots anul·lar la matrícula del curs.
Les sol·licituds has de presentar-les a la Direcció de Centre, a través de la secretària,
almenys 2 mesos abans de la finalització del curs.
L'anul·lació de la matricula comporta la perduda dels drets a l'ensenyança, avaluació i
qualificació de tots els mòduls en què t'hagueres matriculat, així com el dret a l'escolaritat en
el següent curs.
També se't pot anul·lar matrícula per inassistència. Necessària un 85 % d'assistència.
Què ocorre si suspenc algun mòdul al juny?
1. Si la suma horària no és superior a 240 h, pots presentar-te al setembre.
2. Si suspens en total més de 240 h, l'equip docent decidirà si pots presentar-te al setembre
o si directament repetixes els mòduls.
Si suspenc algun mòdul al setembre, pas a 2n curs?
1. Si suspens en total menys de 240 h, pots passar a 2n curs i recuperar els mòduls de 1r.
2. Si suspens en total més de 240 h, no pots passar a 2n curs i has de repetir els mòduls
suspesos.

CFGS LABORATORI D’ANÀLISIS
I DE CONTROL DE QUALITAT

INFORMACIÓ GENERAL ALUMNAT DE SEGON
Quantes vegades puc matricular-me d'un mòdul?
Tres vegades. Al matricular-te d'un mòdul tens dret a dos exàmens, un al març i un altre al juny en cas
de no haver aprovat al març.
L'examen de març és la convocatòria ordinària i l'examen de juny és la convocatòria
extraordinària.
En segon curs, tenim dos avaluacions, la primera al desembre i la segona al març.
Quantes vegades puc examinar-me d'un mòdul?
Quatre vegades, incloent convocatòries ordinàries i extraordinàries. Dos vegades del mòdul de FCT.
Si esgotes les dites convocatòries pots sol·licitar la convocatòria de gràcia o matricular-te de les
proves lliures.
Renúncia a l'avaluació de mòdul
Si penses que en algun mòdul no pots dedicar el temps necessari i que probablement no aproves
l'examen, pots sol·licitar la RENÚNCIA a l'avaluació i qualificació d'una o les dos convocatòries del curs
acadèmic de tots o algun dels mòduls, sempre que concórrega alguna de les circumstàncies següents:
-Malaltia prolongada o accident.
-Exercici d'un lloc de treball.
-Obligacions ineludibles de tipus personal o familiar que impedisquen la normal dedicació a
l'estudi.
-Altres circumstàncies, degudament justificades, que revisten caràcter excepcional.
Les sol·licituds has de presentar-les un mes abans de l'avaluació final del mòdul a la Direcció de
Centre, a través de la secretària, i estes han de portar el vistiplau del tutor/a.
Si penses renunciar a l'avaluació de juny i setembre has d'indicar-ho.
Anul·lació de matrícula
També pots anul·lar la matrícula del curs.
Les sol·licituds has de presentar-les a la Direcció de Centre, a través de la secretària, almenys 2
mesos abans de la finalització del curs.
L'anul·lació de la matricula comporta la perduda dels drets a l'ensenyança, avaluació i qualificació de
tots els mòduls en què t'hagueres matriculat, així com el dret a l'escolaritat en el següent curs.
També se't pot anul·lar matrícula per inassistència. Necessària un 85 % d'assistència.
Què ocorre si suspenc algun mòdul al març?Puc fer el mòdul de FCT?
Pots presentar-te al juny.
Si tens pendent un o més mòduls la suma horària del qual siga igual o inferior a 240 h, l'equip docent
decidirà si pots realitzar les FCT.
Exempció del mòdul de FCT
Aquells alumnes que acrediten experiència professional relacionada amb els estudis, del menys un any
a temps complet, poden sol·licitar l'exempció de la FCT presentant la documentació necessària
(Certificats de la Tresoreria General de la Seguretat Socials i certificats d'empresa on s'indiquen horaris
i tasques realitzades)

