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NORMATIVA DEL CENTRE 
 
 

 Assistència 
 

Amb caràcter general, es recorda que l'assistència dels alumnes és obligatòria a totes les hores previstes 
per a cadascun dels crèdits lectius que cursin i a totes les hores establertes per al bloc de formació pràctica. 
En cas de manca d'assistència reiterada sense justificació, es perd el dret a l'avaluació continuada i són 
d'aplicació, en matèria d'assistència, les normes que el centre  tingui establertes a l'efecte, d'acord amb 
l'article 37 de la Llei 12/2009, d'educació, i els articles 24 i 25 del Decret 102/2010, d'autonomia dels 
centres educatius, que la desplega. 
Només es considera justificada una absència a classe quan aquesta és motivada per motius mèdics i 
s’aporta la documentació necessària. 
Es necessita un 80% d’assistència a les classes d’un crèdit per tenir  dret d’examen. 
Quan un alumne no s’incorpora al centre, o deixa d’assistir-hi durant el termini de 15 dies naturals, sense 
una causa justificada, se’l dóna de baixa d’ofici, segons l’article 8.6 de la Resolució ENS 280/2015, de 18 de 
febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei 
d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons 
públics. 
 
 

 Assegurança Escolar Obligatòria (AEO) 
 
L'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) estableix l'assegurança escolar obligatòria per protegir els 
estudiants menors de 28 anys que cursin estudis oficials, des de 3r d'ESO fins als 28 anys, mitjançant 
prestacions econòmiques, en cas d'accident escolar, malaltia o infortuni familiar. Per a més informació es 
pot consultar "www.seg-social.es / Treballadors / Prestacions/Pensions de treballadors / Prestacions de 
l’Assegurança escolar". 
 

 FCT. 
 
- Seguiment de la FCT 
El seguiment de l’alumne que cursa la FCT, o seguiment de la formació en centres de treball, el fa el tutor 
de pràctiques. 
 
- Avaluació de la FCT 
L'avaluació de la FCT correspon a la junta d'avaluació, tenint en compte la valoració feta per l'entitat, 
empresa o institució on s'ha dut a terme, i prenent com a referència els objectius terminals o criteris 
específics d'avaluació, les activitats formatives de referència i els criteris generals d'avaluació determinats 
en el decret pel qual s'estableix el currículum corresponent a la modalitat esportiva. 
L'avaluació de la FCT és continuada durant l'estada de l'alumne a l'entitat, empresa o institució. A l'hora de 
determinar la idoneïtat de l'alumne, el tutor del grup i la persona responsable d'aquesta formació a 



 

 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 

Institut Milà i Fontanals 

Carrer Torrelles de Foix, s/n 
08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) 

Tel. 93.817.20.18  
e-mail insmilaifontanals@xtec.cat 
Web    http://www.insmilaifontanals.cat 

 

 2 / 8 Què has de saber sobre el funcionament 
  dels Ensenyaments Esportius 

l'entitat, empresa o institució han de tenir en compte la valoració que l'alumne en fa, i corregir-ne, si cal, 
les possibles deficiències, la qual cosa quedarà recollida en el quadern de pràctiques. 
En acabar la FCT, la persona responsable de la formació a l'entitat, empresa o institució valorarà l'evolució 
de l'alumne mitjançant un informe que s'ha d'incorporar al quadern de pràctiques. 
L'equip docent, a proposta del tutor del grup, determina l'avaluació final del bloc de formació pràctica, 
tenint presents els informes esmentats i la informació recollida en el quadern de pràctiques. 
 
- Qualificació de la FCT 
La qualificació de la FCT s'expressa en els termes "Apte" o "No apte". Ha d'anar acompanyada d'una 
valoració orientadora del nivell d'assoliment de les competències professionals recollides en el quadern de 
pràctiques, en els termes de "Molt bona", "Bona o Bé", "Suficient" en el cas de "Apte", i de "Passiva" o 
"Negativa" en el cas de "No apte", i s'hi poden afegir observacions. 
 
- Proposta d'extinció del conveni per cursar la FCT en una determinada empresa o entitat 
La proposta d’extinció pot fonamentar-se en comportaments o actituds inadequats o en capacitats 
notòriament no idònies de l’alumne que, per la seva permanència o intensitat, impedeixin o dificultin el 
normal desenvolupament de la formació pràctica o en l’incompliment, per l’empresa, de les condicions que 
asseguren el caràcter formatiu de la FCT o de les normes de seguretat reglamentàries, o en haver estat 
sancionada per l’autoritat laboral en els sis mesos anteriors.  
En els supòsits anteriors, l’equip docent del cicle d’ensenyaments esportius, a proposta del tutor, pot 
decidir l’avaluació negativa del bloc de formació pràctica, tot i que no s’hagi completat el nombre d’hores 
previstes, o bé diferir la realització de les hores de formació pràctica pendents. 
 

- Exempció de la FCT: Els alumnes poden demanar l’exempció total, del 50% o 25 % si cumpleixen els 
requisits adequats. 

 
 

 Avaluació 
 
- Avaluació dels crèdits 
L'avaluació dels crèdits es farà a partir del grau d'assoliment de les capacitats expressades pels objectius 
terminals o criteris d'avaluació previstos en cadascun dels crèdits. 
 
- Crèdits convalidats 
Els crèdits convalidats per haver superat altres estudis es qualificaran amb l'expressió "Convalidat" (C). 
 
- Convalidació d'estudis 
L'alumne ha de presentar la documentació que acrediti les convalidacions corresponents al centre on 
vulgui cursar els ensenyaments, durant el període de preinscripció o matrícula. En cas que la presenti 
durant el període de matrícula, s'entendrà que l'alumne queda en una situació de matrícula condicional, 
fins que el centre resolgui les convalidacions. 
L'alumne tan sols haurà de fer l'abonament del preu públic corresponent als crèdits que cursi, no de les 
convalidacions que es realitzin. 
Un cop resoltes les convalidacions, la matrícula quedarà en situació d’efectiva. 



 

 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 

Institut Milà i Fontanals 

Carrer Torrelles de Foix, s/n 
08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) 

Tel. 93.817.20.18  
e-mail insmilaifontanals@xtec.cat 
Web    http://www.insmilaifontanals.cat 

 

 3 / 8 Què has de saber sobre el funcionament 
  dels Ensenyaments Esportius 

Les sol·licituds d'altres convalidacions no establertes en l'Ordre esmentada caldrà trametre-les al Consejo 
Superior de Deportes. 
 
- Recuperació de crèdits 
Els alumnes disposen d'una convocatòria extraordinària de recuperació, d'acord amb la planificació de les 
activitats de recuperació establertes pel centre en la programació curricular del cicle d'ensenyaments 
esportius. 
Cada professor ha d'establir les estratègies de recuperació, que poden consistir en activitats puntuals o 
continuades, previstes en la programació de cada crèdit. En tot cas, els alumnes han de ser informats de les 
activitats que han de dur a terme per recuperar els crèdits suspesos, així com del període i les dates en què 
es faran les avaluacions extraordinàries corresponents. 
 
- Repetició de crèdits 
Els alumnes poden presentar-se a les convocatòries d'avaluació i qualificació d'un mateix crèdit un màxim 
de quatre vegades, a excepció de la FCT, que es pot avaluar un màxim de dues vegades. Computen tant les 
convocatòries ordinàries com les extraordinàries. La presentació a les convocatòries extraordinàries és 
voluntària. A l'alumne que no s'hi presenti no se li comptarà la convocatòria a efectes del còmput màxim i 
constarà a efectes d'avaluació final com a "No presentat" (NP). 
Un cop exhaurides les quatres convocatòries, per motius o circumstàncies de caràcter excepcional l'alumne 
pot sol·licitar dues convocatòries addicionals, de caràcter extraordinari, al director del centre, que ha de 
resoldre la sol·licitud de manera motivada. 
En el cas d'esgotar les sis convocatòries, si l'alumne vol finalitzar els seus estudis disposarà d'una sola 
oportunitat per superar el crèdit, davant un tribunal designat, previ informe del centre. 
 
- Qualificació dels mòduls 
La qualificació dels mòduls que en el desplegament curricular s'estructuren en un sol crèdit és directament 
la del crèdit, és a dir, de l'1 al 10, sense decimals. 
 
- Qualificació final dels crèdits. Inalterabilitat de les qualificacions positives 
L'expressió de l'avaluació final de cada un dels crèdits es fa en forma de qualificacions numèriques de l'1 al 
10, sense decimals. 
Si l'alumne abandona algun dels crèdits es fa constar com a "No presentat" (NP) als registres de 
qualificacions i consumeix convocatòria. 
Els crèdits superats mantenen la qualificació. No es pot aplicar cap mesura per modificar una qualificació 
positiva atorgada; és a dir, no es poden repetir crèdits ja superats per millorar-ne les qualificacions, ni es 
poden establir fórmules (presentació a les convocatòries extraordinàries ni d'altres) per incrementar-ne la 
qualificació positiva. 
 
- Reclamacions motivades per les qualificacions 
L’alumne té dret a sol·licitar aclariments per part dels professors respecte de les qualificacions d'activitats 
parcials o finals de curs, així com a reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a resultat del 
procés d'avaluació, s'adoptin al final d'un crèdit. 
Les reclamacions respecte a les qualificacions obtingudes i comunicades a l'alumne al final de cada crèdit, si 
no les resol directament la junta d'avaluació, caldrà adreçar-les per escrit al director del centre en el 
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termini de dos dies lectius. L'existència de la reclamació i la resolució adoptada es faran constar a l'acta 
d'avaluació corresponent i es notificaran per escrit a la persona interessada. En la notificació s'indicaran els 
terminis i el procediment per recórrer. 
 
- Avaluació final 
En el moment que un alumne tingui superats tots els crèdits del cicle té dret a sol·licitar l'expedició del títol 
corresponent. 
 
- Valoració i qualificació final del grau mitjà i del grau superior dels cicles d'ensenyaments esportius. 
Per superar el nivell o el grau cal que tots els crèdits i tots els mòduls tinguin qualificació positiva i cal, a 
més, haver obtingut la valoració de "Apte" en el bloc de formació pràctica. 
En el càlcul de la qualificació final del nivell o grau no es tindran en compte les qualificacions "Apte", 
"Exempt" o "Convalidat". 
La nota final del cicle de grau mitjà s'expressarà amb un sol decimal i serà la que resulti d'obtenir la mitjana 
aritmètica simple de les notes assolides per l'alumne en els diferents crèdits del bloc comú, del bloc 
específic i del bloc complementari. 
El càlcul de la nota final del primer nivell del grau mitjà s'ha de fer pel mateix procediment que el de la nota 
final del cicle de grau mitjà. 
 
 

 Acreditacions i convalidacions. 
 
- Acreditació i convalidació d'estudis - Acreditació per expedició de la titulació obtinguda al final de l'estudi 
d'un cicle 
Els centres autoritzats a impartir els ensenyaments tramitaran, quan la persona interessada ho sol·liciti, 
l'expedició del títol de tècnic esportiu o de tècnic esportiu superior, d'acord amb el procediment general de 
tramitació de l'expedició de títols acadèmics no universitaris. 
 
- Altres acreditacions dels estudis cursats i superats completament 
Certificat de primer nivell del grau mitjà dels ensenyaments esportius. Els centres autoritzats per impartir 
els ensenyaments esportius han d'expedir, quan l'interessat ho sol·liciti, el corresponent certificat de 
primer nivell. 
Certificat d'estudis complets del grau mitjà dels ensenyaments esportius. Els 
centres han de certificar el grau mitjà quan l’interessat ho sol·liciti. 
 
- Acreditació d'estudis cursats i/o superats parcialment 
El certificat d'estudis parcials del grau mitjà dels ensenyaments esportius, ho han de certificar els centres, 
excepte quan correspongui emetre el certificat del primer nivell del grau mitjà. 
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- Renúncia a la matrícula 
L'alumne, o qui en tingui la pàtria potestat si és menor, pot sol·licitar la renúncia total a la matrícula i el 
retorn del preu públic abonat dels crèdits que no hagi començat a cursar, per escrit i per una sola vegada, 
al director del centre. 
 
Són causes suficients, si es justifiquen documentalment, per acceptar la renúncia a la matrícula aquelles 
que generen una absència prolongada, com ara: 
 
•  malaltia o accident de l'alumne o de familiars, 
•  atenció a familiars, 
•  maternitat o paternitat 
•  canvi de condicions de treball o incorporació a un lloc de treball, 
•  altres circumstàncies personals de caràcter extraordinari. 
 
En els supòsits d'acceptació de la renúncia a la matrícula, l'alumne afectat: 
 
•  rep del centre el retorn del preu públic pagat corresponent als crèdits que deixi de cursar i que no hagi 

iniciat, 
•  conserva el dret de reserva de plaça per al curs següent (centres públics i centres privats sostinguts amb 

fons públics), 
•  no perd la qualificació obtinguda en els crèdits superats, 
•  no se li computen les convocatòries dels crèdits no qualificats, 
•  en el cas d'haver-se iniciat, sense completar-la en anul·lar la matrícula, la formació en centres de treball 

del bloc de formació pràctica (BFP), se li computen les hores de formació en centres de treball 
efectivament realitzades i conserva el dret de reserva de plaça d'aquest bloc de formació per al curs 
vinent. En aquest cas el centre no li retornarà el preu públic corresponent a aquest bloc. 

 

 
C. Matriculació parcial 
 
Si després del procés ordinari de matrícula resten vacants, els centres han d’obrir un període de 
matriculació parcial per crèdits. Aquesta matriculació parcial està subjecta a les normes de preinscripció i 
matrícula aprovades per a aquests ensenyaments a la Resolució ENS 280/2015, de 18 de febrer, per la qual 
s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i 
altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics (DOGC núm. 6818, de 
25.2.2015).  
Només es poden matricular de crèdits solts les persones que compleixin tots els requisits d’accés a la 
modalitat esportiva corresponent. 
 
- Efectes de la no-superació de crèdits solts 
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El centre pot garantir plaça per al curs següent, per tornar a cursar el crèdit o crèdits, a l’alumne de 
matrícula parcial que no hagi superat algun dels crèdits únicament en el cas de poder tornar a oferir 
vacants per a matriculació parcial una vegada finalitzat el procés ordinari de matriculació. En aquest cas, es 
considera que es fa una nova matrícula i, per tant, ha d’abonar el preu públic corresponent al crèdit o 
crèdits dels quals es matriculi. 
 
- Avaluació crèdits solts 
La junta d'avaluació pot reunir-se quan calgui per avaluar i proposar la certificació de l'alumne que es 
matricula per mòduls solts o unitats formatives. 
 
- Certificació d’estudis parcials 
L’alumne rebrà, en finalitzar el curs, un certificat d’estudis parcials de la titulació que correspongui. 
 

 
INFORMACIÓ D’INTERÈS PER L’ALUMNAT 

 
 

1 – Professorat:  
 
El cicle és impartit per professors del Departament d’Ensenyament (Bloc Comú i Complementari) i per 
professors de la Federació Catalana de Futbol (Bloc Específic). 
Tant en el primer, com en el segon nivell, l’alumnat disposa d’un tutor de grup que vetllarà pels seus 
interessos i obligacions. 
 
2 – Calendari: 
 
Les dates i horaris dels crèdits de Primer i Segon nivell estan publicats a la web del centre així com en el 
Moodle de l’alumne. L’alumne pot consultar en qualsevol moment les dates i l’horari concret de cada 
crèdit que s’imparteix. 
 
3- Material Didàctic: 
 
A banda de portar el material didàctic convencional, és obligatori portar un portàtil a l’aula per dur a terme 
les tasques proposades  en diversos crèdits, donat que es treballa utilitzant la plataforma Moodle del 
centre, i aquesta requereix que cada alumne disposi d’un ordinador. La contrasenya per accedir al Moodle 
es facilita a l’inici de curs. 
Per a realitzar les pràctiques, també és recomanable que l’alumnat porti roba cómoda i esportiva. El 
professor de cada crèdit avisarà quan s’ha de portar aquest tipus de roba. 
 
4 – Contacte amb els professors:  
 
El mitjà de contacte amb els professors és via e-mail o bé per la missatgeria interna del Moodle. Cada 
professor facilitarà aquesta informació a l’alumnat en el moment corresponent. 
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5 – Quadre de crèdits de Primer i Segon nivell amb càrrega lectiva. 
 
 
Primer nivell del grau mitjà de futbol 
Denominació: Primer nivell de tècnic/a esportiu/iva en futbol 
Durada i estructura del currículum: 
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Segon nivell del grau mitjà de futbol 
Denominació: Segon nivell de tècnic/a esportiu/iva en futbol 
Durada i estructura del currículum: 
 
 

 


