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ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA I RENÚNCIA A CONVOCATÒRIA FP 

 

(termini extraordinari) 

 

Tràmit administratiu Alumnat que pot 
sol·licitar-ho 

Termini 
presentació 

via mail 

Documentació requerida 

Anul·lació de matrícula  1r grau superior 
1r grau mitjà 
1r FPB 

29 maig 
 

 Imprès annex VII 
 DNI 
  

Renuncia convocatòria 
ordinària de mòduls 

1r grau superior 
1r grau mitjà 
1r FPB 

29 maig  Imprès annex IX 
 Documentació justificativa 
 DNI 
  

Renuncia convocatòria 
extraordinària de 

mòduls 

1r grau superior 
1r grau mitjà 
1r FPB 
2n grau superior 
2n grau mitjà 
2n FPB 

29 maig  Imprès annex IX 
 Documentació justificativa 
 DNI 

Renuncia convocatòria 
extraordinària de 

mòduls per decisió de   
l´Equip Educatiu 

(NOTA 1) 

1r grau superior 
1r grau mitjà 
1r FPB 

12 juny  Imprès annex IX 
 Documentació justificativa 
 DNI 

Renúncia convocatòria 
ordinària FCT, però 

realització del mòdul de 
Projecte (NOTA 2) 

2n grau superior 29 maig  Imprès annex IX 
 Documentació justificativa 
 Declaració responsable 
 DNI 
  

Renúncia convocatòria 
ordinària FCT i al mòdul 

de Projecte (NOTA 2) 

2n grau superior 29 maig  Imprès annex IX 
 Documentació justificativa 
 Declaració responsable 
 DNI 

Renúncia convocatòria 
ordinària FCT (NOTA  2) 

2n grau mitjà 29 maig  Imprès annex IX 
 Documentació justificativa 
 Declaració responsable 
 DNI 

Ajornament FCT  
(NOTA 2) 

2n grau mitjà i grau 
superior 

29 maig  Imprès annex XIII 
 Documentació justificativa 
 DNI 
 Declaració responsable 
 El tutor haurà de justificar les 

hores realitzades (mínim 
100h) 

https://portal.edu.gva.es/iesmatildesalvador/es/inicio/
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Exempció FCT per 
treball durant l´estat      
d´alarma (NOTA 3) 

2n grau mitjà i grau 
superior 

Quan s´arriben 
a les hores 
fixades i abans 
del 30/07/20 

 Imprès annex X 
 Documentació justificativa 
 DNI 

NOTA 1: Els alumnes de primer curs de grau mitjà, grau superior i FPB podran renunciar a la 

convocatòria extraordinària per decisió i proposta de l´Equip Educatiu fins a tres dies després de 

l’avaluació ordinària. (12 juny). Serà decidit a la sessió d´avaluació; el tutor del grup haurà de 

comunicar-ho a l´alumne per a que envie la documentació i també´enviarà un llistat amb l´alumnat 

proposat a  Cap d´Estudis. 

NOTA 2: L´alumnat de segon curs que renuncie a l´FCT no té garantida la realització de les 

mateixes al segon període. L'alumnat haurà de matricular-se en el curs 2020-2021 del mòdul 

d´FCT i del Projecte si no el tinguera superat en el curs anterior, assumint que el mòdul d´FCT 

es realitzarà, ateses les possibilitats organitzatives i de gestió dels centres educatius i a la 

disponibilitat de places adequades en les empreses, al llarg de tot el curs 2020-2021. Haurà 

d´omplir el model de declaració responsable. 

 

NOTA 3: A aquells alumnes/as de segon curs de les famílies professionals de Sanitat i de Serveis 

socioculturals i a la comunitat que han accedit a un contracte de treball dels establits en el marc 

de l'Ordre 299/2020, de 27 de març, quant a les mesures relatives als professionals sanitaris en 

formació, se'ls reconeixeran les hores realitzades pel seu contracte laboral, per a l'exempció total 

o parcial del mòdul d´FCT sense necessitat d'aplicar la duració d'un any complet d'experiència 

laboral recollida en l'article 39.1 del Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix 

l'ordenació general de la Formació Professional del sistema educatiu. 

 

 

 

 

 

Castelló, a 15 de maig de 2020. 

 

 

 

La Direcció d´Estudis. 

https://portal.edu.gva.es/iesmatildesalvador/es/inicio/

