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INFORMACIÓ SOBRE RENÚNCIES A
CONVOCATÒRIES I/O MATRÍCULA. CURS 2020-21
Normativa de referència: Resolució 11 de juliol 2013 (DOCV
19.07.2013), Ordre 79/2010de 27 d'agost (DOCV 06/09/2010),
Instrucció setzena de la Resolució de 20 de juliol de 2012
(DOCV 26/07/2012)
1.- MATRÍCULES I CONVOCATÒRIES.
L'alumnat es pot matricular per a cursar un mateix mòdul professional un màxim de
dues vegades a cada modalitat.
Per cada curs acadèmic hi haurà una convocatòria ordinària i una extraordinària.
L'alumnat podrà presentar-se a l'avaluació i caliﬁcació ﬁnal d'un mateix mòdul
professional un màxim de sis vegades, a excepció del mòdul de FCT al qual només
podrà presentar-se dues convocatòries.
Les activitats del mòdul FCT només podran realitzar-se dues vegades, preferentment la
segona en diferent centre de treball que la primera.
La no presentació a una convocatòria, sense la renúncia prèvia a la mateixa
constarà com un “no avaluat-a” i serà computada a l'efecte de la limitació
indicada.

2.- RENÚNCIA A CONVOCATÒRIA.
L'alumnat podrà renunciar a l'avaluació i caliﬁcació d'una o les dues convocatòries del
curs acadèmic de tots o alguns dels mòduls, sempre que ocòrrega alguna de les
següents circumstàncies:
a) Malaltia prolongada o accident de l'alumne o alumna
b) Obligacions de tipus personal o familiar apreciades per l'equip directiu del
centre que condicionen o impedisquen la normal dedicació a l'estudi..
c) Acompliment d'un lloc de treball..
d) Maternitat o paternitat, adopció o acolliment.
e) Altres circumstàncies, degudament justiﬁcades que revisten
caràcter excepcional.
f) A proposta de l'equip educatiu de no presentació a la convocatòria
extraordinària.
Lés raons al·legades per a la renúncia, deuen justiﬁcar-se sempre documentalment.
La renúncia a la convocatòria no implica la renúncia a la matricula.
La renúncia a la convocatòria es reﬂectirà en les actes i els certiﬁcats acadèmics amb
l'expressió RC (renúncia a convocatòria).
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Amb el mateix ﬁ, quan es produïsca alguna de les circumstàncies descrites en l'apartat
anterior, l'alumnat podrà renunciar a l'avaluació i caliﬁcació d'una o les dues
convocatòries previstes per al mòdul de FCT.
La renúncia a l'avaluació i caliﬁcació en alguna convocatòria del mòdul de FCT implica,
al seu torn, la renúncia en la mateixa convocatòria a l'avaluació i calificació del mòdul
professional de Projecte, en el seu cas.
La resolució de la renúncia la resoldrà la Direcció del Centre.
2.1.- TERMINIS DE PRESENTACIÓ DE RENÚNCIA A la CONVOCATÒRIA.
Amb antelació mínima d'un mes a la data de l'avaluació final del mòdul.

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA
Març (mòduls de 2n curs)
Des del 7 de gener al 7 de febrer de 2022
Maig (mòduls d'1r curs)
Des del 29 de març al 29 d'abril de 2022
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA
Maig (mòduls de 2n curs)
Des del 26de març al 27 d'abril de 2022
Juny (mòduls d'1r curs)
Des del 27 d'abril al 27 de maig de 2022
FCT
Durant el període de realització d'aquesta.
ALUMNAT MATRICULAT EN
PROJECTE
2n torn (projecte al gener 2021)
1r torn (projecte al juny 2021)

TERMINIS
Fins al 14 de gener de 2022
Fins al 6 de maig de 2022
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3.-ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA.
L'alumnat té dret a l'anul·lació de la matrícula del curs.
L'anul·lació de la matrícula del curs implica la pèrdua del dret a l'avaluació i caliﬁcació
de tots els mòduls en els quals s'haguera matriculat. Es pot sol·licitar l'anul·lació de la
matrícula del curs o bé sol·licitar l'anul·lació de matrícula de mòduls concrets.
Terminis: antelació de almenys 2 mesos respecte del ﬁnal del període lectiu
corresponent als mòduls a impartir en el centre.
Si la matricula només inclou la FCT i en el seu cas, el mòdul de Projecte, se sol·licitarà
amb antelació a l'inici d'aquests.
Correspon a la Direcció del Centre, en el seu cas l'equip docent. Es resol en el termini
d'1 mes.
Si es concedeix, l'alumne/a no serà inclòs en les actes d'avaluació i no se li computaran
les convocatòries. L'anul·lació de la matrícula no implica la renúncia a convocatòries
concretes de mòduls.
3.1.- TERMINIS DE PRESENTACIÓ D'ANUL·LACIÓ DE MATRíCULA
ALUMNAT DE
Primer curs
Segon curs
ALUMNAT MATRICULAT EN
PROJECTE
2n torn (projecte al febrer 2022)
1r torn (projecte al juny 2022)

TERMINIS
Fins al 30 de març de 2022
Fins al 10 de gener de 2022

TERMINIS
Fins a 14 de desembre 2021
Fins al 13 de març de 2021
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4.-CONVOCATÒRIES ESGOTADES.
L'alumnat que haja esgotat el nombre de convocatòries establides podrà optar a les
següents alternatives per a superar els diferents mòduls pendents:
a) Realització de les proves lliures per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic
Superior de Formació Professional que anualment es convoquen..
b) Sol·licitud de convocatòria extraordinària o de gràcia davant la Direcció
Territorial d'Educació corresponent.

La convocatòria extraordinària o de gràcia es concedirà, si escau, a títol personal i per
una sola vegada per mòdul.
L'interessat/a presentarà al costat de la sol·licitud, una certiﬁcació acadèmica que
permeta comprovar que s'han esgotat les convocatòries establides sense haver
superat el mòdul o mòduls. S'haurà d'argumentar la causa de la pèrdua de
convocatòries (motius de malaltia, discapacitat o uns altres que condicionen o
impedisquen el desenvolupament ordinari dels estudis).
La Direcció Territorial d'Educació, previ informe, si escau, de la Inspecció Educativa,
resoldrà. En la resolució favorable ﬁgurarà el centre docent en el qual l'alumne/a haurà
de matricular-se dels mòduls pendents.
La matricula tindrà lloc almenys amb dos mesos d'antelació a la següent convocatòria
ordinari o extraordinària.
4.1.- ALTERNATIVES QUAN S'ESGOTEN LES CONVOCATÒRIES:
Existeixen dues alternatives:


Matricular-se en les proves lliures que regularment convoca la Conselleria. Més
Informació en Proves Lliures.



Sol·licitar convocatòria extraordinària o de gràcia davant la Direcció Territorial
d'Educació. Es concedirà, si escau, a títol personal i per una sola vegada per
mòdul (informació sobre la sol·licitud de convocatòria de gràcia:
http://ceedcv.org/course/ciclos-formativos-de-grado-superior-3/ )
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