Compleció dels cicles que desapareixen per pas a LOE
Procediment per a la compleció dels ensenyaments de formació professional derivats de la
LOGSE que s'estan extingint arran de la substitució pels nous títols derivats de la LOE.
Característiques del procediment
Qui pot completar els ensenyaments extingits?
Les persones que compleixen algun dels requisits segúents:
•
•
•

haver-se escolaritzat en un cicle formatiu i haver-ne superat almenys un crèdit;
haver-se inscrit en les proves d'obtenció directa dels títols i ha ver superat almenys un
crèdit del cicle formatiu;
haver-se inscrit en el procés d'acreditació de competències professionals i haver
acreditat almenys una unitat de competència corresponent al cicle formatiu, o estar
matriculat en el cicle formatiu que s'està extingint i tenir crèdits pendents d'un nivell
anterior ja extingit.

On es poden completar els ensenyaments extingits?
Depèn del tipus d'alumnat:
•
•

l'alumnat presencial, en el centre docent, públic o privat, on va fer la darrera matrícula;
l'alumnat que ha assistit a convocatòries de les proves per a l'obtenció directa dels
títols o d'acreditació de competències, en el centre públic on les va fer per darrera
vegada, i l'alumnat que estudia a distància, a l'Institut Obert de Catalunya (IOC).

Com es poden completar els ensenyaments?
•
•

Mitjançant activitats de recuperació i/o proves d’avaluació organitzades pel centre per
a l'alumnat matriculat .
Per completar el crèdit de formació en centres de treball d'un títol extingit, se'n pot fer la
matrícula al centre educatiu

Durant quan de temps es poden completar aquests ensenyaments?
•

Les proves d'avaluació es fan durant els dos cursos posteriors a l'extinció del darrer
curs del cicle en el centre.

Quan es fan les proves d'avaluació?
Hi ha dues convocatòries per curs:
1. de l'1 al 30 de novembre (primera convocatòria)
2. de l'1 al 30 d'abril (segona convocatòria).
Quin és el termini d'inscripció a les proves d'avaluació?
Hi ha dues convocatòries per curs:
1. de l'1 al 15 d'octubre (primera convocatòria)
2. de l'1 a l 15 de març (segona convocatòria).
Convalidacions
Cal tenir present que una persona amb crèdits pendents d'un cicle formatiu de formació
professional extingit pot matricular-se en el nou cicle formatiu equivalent (derivat de la LOE),
sol·licitar les convalidacions d'acord amb la proposta de decret que figura a la pàgina web
http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/gestioacademica
i completar els mòduls professionals o les unitats formatives necessaris per obtenir la nova
titulació.

