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Cicles Formatius de Grau Superior
Modalitat semipresencial

Oferta formativa en l'IES Jaume II el Just
Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (DAM)

 1r curs
 2n curs

Desenvolupament d'Aplicacions Web (DAW)
 1r curs
 2n curs

Funcionament
Els cicles formatius a distància estan pensats per a aquelles persones que volen obtindre
una titulació oficial o senzillament ampliar els seus coneixements, i que donades les seues
condicions personals, no puguen assistir a classes presencials.
La formació a distància no implica dedicar menys hores ni acabar els estudis amb menys
coneixements, sinó que l'alumne pot distribuir lliurement les hores d'estudi. A més, l'alumne
serà atès per professors especialitzats en formació a distància des de diferents mitjans de
comunicació. Així, l'alumne únicament haurà d'acudir al centre un número reduït d'hores,
completant la seua formació des de casa. Inclús les pràctiques són de caràcter
completament voluntari. Per descomptat, la qual cosa sí que és obligat per a poder aprovar
(i obtindre el títol oficial) és superar els exàmens corresponents en el centre.
Les persones que vulguen accedir a este tipus de formació han d'assumir que és molt
important la constància.
Normalment, caldrà treballar i estudiar totes les setmanes, perquè si l'alumne deixa tot el
treball per al final, el més probable és que se li acumule el treball i siga molt difícil continuar.
Per a evitar este i altres problemes, l'equip docent és molt conscient de que ha de potenciar
totes les vies de comunicació possibles amb els alumnes, i que ha de vigilar contínuament
els seus progressos i resoldre els dubtes en el menor temps possible. Per tant, a l'inici del
curs començaran a funcionar totes estes vies de comunicació.

Tutoria telemàtica. Les consultes a través d'Internet són la manera més freqüent (i
preferible) de comunicació. A través d'una plataforma específica per a l'ensenyança a
distància, denominada Moodle, els alumnes reben periòdicament instruccions d'estudi,
materials, propostes de pràctiques... Esta mateixa plataforma serveix perquè els alumnes
puguen enviar els seus treballs (i rebre les correccions oportunes dels professors), plantejar
dubtes, participar en fòrums amb els companys d'estudis... És a dir, tot el que habitualment
s'obté en classe, però guardat en una pàgina web durant tot el curs. Per descomptat, els
alumnes també poden comunicar-se amb els professors per mitjà del correu electrònic.

Tutories presencials. Per cada una de les assignatures (mòduls) es realitzen tutories
col·lectives (grupals), distribuïdes en horari de matí i vesprada. En estes tutories el
professorat exposa els continguts fonamentals de cada tema, orienta el treball que ha de
realitzar o ha realitzat l'alumne i aclareix les qüestions fonamentals. A més d'aquestes
tutories grupals, també es realitzen tutories individuals, en les que cada alumne concerta
una cita per a rebre atenció presencial de forma individualitzada. Ambdós tipus de tutories
es realitzen en una àmplia franja horària, per a garantir que els alumnes puguen ser atesos
independentment del seu horari de treball o d'altres obligacions.

Tutoria per correu electrònic. Quan les altres alternatives suposen una complicació, es pot
inclús recórrer al correu electrònic i el professorat acordarà la via més escaient a la situació.
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Moodle Aules FP semipresencial
Plataforma moodle per a la interacció entre alumnes i professorat on estaran disponibles
tots els recursos dels diferents mòduls per al seu seguiment. La seua adreça és:

https://aules.edu.gva.es/semipresencial

L'alumnat ha d'introduir les dades d'accés per entrar a l'espai d'aprenentatge.
El nom d'usuari coincideix amb el NIA i la contrasenya són les tres primeres lletres del
cognom en minúscula seguides de la data de naixement, en format DDMMAA.

Què és la Formació Professional Dual?
La Formació Professional Dual és el conjunt d’accions i iniciatives formatives que tenen com
a objecte la qualificació professional dels estudiants, combinant la formació rebuda en un
centre educatiu amb l’activitat pràctica en un centre de treball.

Qui pot accedir a la Formació Professional Dual?
Qualsevol alumne d’un cicle formatiu si el centre oferta esta ensenyança. Es realitzaran les
accions formatives relatives a un mòdul en concret, en primer curs i un mòdul en segon.

A què es compromet l’alumnat que desitja cursar un cicle formatiu
en Formació Professional Dual?

Tot l’alumnat que es matricule en un cicle formatiu en Formació Professional Dual accepta,
entre altres, les condicions següents:

▪ Que es matricula en un grup amb condicions diferents, en el que la distribució
temporal de l’activitat formativa en el centre i en l’empresa pot variar.

▪ Que hi ha uns criteris de selecció per a ocupar els possibles llocs formatius en les
empreses, tan sols podran participar els alumnes seleccionats que ho desitgen.

▪ Que es tindran en compte les valoracions de l’instructor o instructora de l’empresa
en l’avaluació del cicle formatiu.

Per a més informació, podeu consultar la web sobre la Formació Professional Dual a Mestre
a Casa:

 https://portal.edu.gva.es/iesjaumeeljust/formacio-professional-dual/
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Dades de contacte

IES Jaume II el Just
Camí de la Dula, 31

Tavernes de la Valldigna

tel. 96 282 99 95

web: Portal IES Jaume II el Just

secretaria: 46008340.secretaria@edu.gva.es

Cap d'estudis de FP: Amador Palomares

Cap de departament d'informàtica: Juan José Felis

Cap de Pràctiques: David Vidal

RECORDATORI
 

 És important tindre actualitzades les vostres dades de contacte en
Secretaria, especialment el correu electrònic i el telèfon.

 El tutor o la tutora del vostre grup serà el contacte principal durant el curs
escolar per a atendre i resoldre els vostres dubtes.

 El primer dia del curs serà el dia d'acollida i coneixereu al vostre
tutor/tutora.

 Es recomana accedir, de manera regular, al moodle d'Aules FP
semipresencial per tal de seguir els diferents mòduls.
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 CALENDARI ESCOLAR
 

 

DEPARTAMENT D'INFORMÀTICA DEL IES JAUME II EL JUST informatica@ieseljust.com


