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Recordatori de normes CICLES  
 
En general són d’aplicació les normes de funcionament del centre ja 
comentades anteriorment en aquest dossier. Cal recordar, però, que és 
obligatori portar el material necessari per poder treballar a classe. Si no és així 
l’alumne tindrà algun tipus d’amonestació, a decisió del professor implicat.  
 
No obstant això, els Cicles Formatius presenten algunes peculiaritats: 
 

• Horari de classes: les classes tenen una durada de 60 minuts, amb un 
pati de 30 minuts entre la 3a i la 4a hora. L’horari propi de cada cicle és 
el resultant de concretar setmanalment les hores totals del cicle en 
qüestió.  

• Assistència a classe: la normativa vigent indica que l’assistència és 
obligatòria a totes les hores previstes per a cadascun dels crèdits lectius 
i a totes les hores previstes del crèdit de Formació en Centres de 
Treball.  

• L’assistència de l’alumnat és la condició necessària que permet 
l’aplicació de l’avaluació continua. En general, en cas de manca 
d’assistència sense justificació superior al 25% de la totalitat d'hores d'un 
crèdit es perdrà el dret d'avaluació ordinària durant el curs acadèmic, tot 
i això s’ha de tenir en compte que, per determinats crèdits, aquests 
percentatges poden variar i i aquesta circumstància serà comunicada pel 
professor en els criteris d’avaluació que s’han de facilitar als alumnes a 
començament del curs. 

• A més, els professors, sempre que quedi recollit al currículum del crèdit, 
han de computar l’assistència i la puntualitat com a actitud avaluable.  

• L’absència durant tres dies o més a l'empresa o institució on l'alumne/a 
realitzi el crèdit de FCT, sense cap justificació, suposa la qualificació de 
no apte del crèdit esmentat. 

 
 
Cal recordar als alumnes, a través de les tutories, que l'aparcament és d'ús 
exclusiu del personal que treballa al Centre. Als alumnes només se'ls permet 
aparcar motos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 


