
Matrícula i avaluació extraordinària FPB

Si vas participar en el  banc de llibres, havies de tornar el  llibre d’Anglés a la teua
professora, amb el document oficial de Lliurament   de llibres   emplenat i un altre que
et vam donar a principi de curs. Si no ho has fet tot, passa per la biblioteca el 29 de
juny a les 9 (primer) o les 10 (segon). Si necessites el llibre per a l’extraordinària, ho
podràs fer el 16 de juliol amb el mateix horari.

Si vols continuar aquests estudis hauràs de formalitzar la matrícula:
➢ Si ja has aprovat tot primer, amb aquest full el tutor et donarà el sobre de matrí-

cula de segon i podràs matricular-te el 16 de juliol.
➢ Si tens  algun mòdul suspés,  te n’has d’examinar amb el calendari que hi ha al

darrere. El dimecres 7 de juliol, a les 9:30, amb les notes, et donarem el sobre de
matrícula corresponent (de primer o segon) i també t’hauràs de matricular el 16 de
juliol.

Amb tot emplenat i dos fotos, et passes el dia indicat per Secretaria, de 10 a 13.
Enguany se’t descomptaran de la targeta de fotocòpies els 1,12 € de l’assegurança es-
colar. Amb el sobre de matrícula t'oferiran l’agenda escolar del centre; si la vols, se’t
descomptaran altres 3 € de la targeta de fotocòpies. Si no tens saldo a la targeta, cal -
drà que n'afegisques.

Si has aconseguit algun títol, solen tardar dos anys en arribar, mentrestant pots de-
manar els certificats que indiquen els fulls d'informació als pares.

Si no estaràs ací el curs que ve, pots demanar al Secretari que et torne el  saldo no
gastat de la targeta de fotocòpies, o li'l passe a algun germà/ana que continue.

Si has  demanat plaça en un Cicle Formatiu de Grau Mitjà, has de comprovar si
t’han admés i on: el 13 de juliol eixiran llistes provisionals, el 22 de juliol eixiran les
llistes definitives. Es poden presentar reclamacions a totes dues. Necessitaràs el docu-
ment sanitari per a inici d’etapa educativa signat pel metge; vés tramitant-lo ja. Les
dates de matrícula són del 23 al 30 de juliol; en aquest centre preferim la matrícula el
dia 27. Com que aquests cicles no són ensenyaments obligatoris, no són gratuïts, cal
pagar unes taxes, que són uns 7 €. Només si volgueres accedir amb el títol d’ESO,
hauries de demanar-nos que et certifiquem que l’has aconseguit i presentar eixe certi-
ficat al centre que demanes en primera opció, abans del 8 de juliol.
Si no has demanat plaça, hauràs d’esperar al 17 de setembre per veure on queden places.

Si vols començar un altre cicle de FPB, i n’has demanat plaça, necessitaràs un Con-
sell Orientador que hauràs de presentar abans del 2 de juliol al centre que demanes
en primera opció, comprovar si t’han admés i on: el 7 de juliol eixiran llistes provisio-
nals, el 15 de juliol eixiran les llistes definitives, i matricular-te del 16 al 22 de juliol,
en aquest centre preferim la matrícula el dia 19.
Si no has demanat plaça, hauràs d’esperar al 14 de setembre per veure on queden places.

Les classes començaran el 8 de setembre.
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Exàmens extraordinaris FPB
Si tens   algun mòdul suspés  , t’has d’examinar amb el següent calendari:

HORA Dimecres 30 Dijous 1 Divendres 2
1r FPB 2n FPB 1r FPB 2n FPB 1r FPB 2n FPB

8:00 
OBMPV/

MMQ/PER/
CMC

MAF/PAE/
PMM/ENM

CAS/VAL1 CAS/VAL2 LEX 1 LEX 2

9:30 OACF/SPA/
LAR/CATD

OBM/ACB/
LML/TME

SOC 1 SOC 2 CAP 1 CAP 2

11:00 OAPT/MEQ/
MPT/MPT

OBI/PPA/
ATC/ATC

FOL 1 FOL 2
ARAC/-/
PHCA/- ---

Clau dels mòduls

1r Agrojardineria
OBMPV: Prod. plantes
OACF: Compos. florals

ARAC: Reg i abonat
OAPT: Prepa. Terreny

CAP1: Ciències Aplic.
CVL1: Cast./Valenc.
SOC1: C. Socials
LEX1: Anglés
FOL1

1r Allotjament
PHCA: Posada punt hab.
PER: Planxat i embossat

LAR: Rentat i assecat
MPT: Materials tèxtils

1r Tapisseria
CMC: cortines i estors
CATD: articles text. deco.

MPT: Materials tèxtils

1r. Marítim
MEQ: Manten. equips
MMQ: Manten. motors

SPA: Seg. i Primers auxilis

2n AgroJardineria
OBI: Instal·lac. Jardins
OBM: Mantenim. Jardins

MAF: Materials Floristeria
CAP2: Ciències Aplic.
CVL2: Cast./Valenc.
SOC2: C. Socials
LEX2: Anglés
FOL2

2n Allotjament
BML Bugaderia i mant.
PMM: Prep. Mat. catering

ATC: Atenció al client
2n Tapisseria

TME: Entapissat murals
ENM: Entapissat mobles

2n Marítim
ACB: Activ. de coberta 
PPA: Pesca amb palangre

PAE: Pesca amb arts emm.
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