
 

 

 

CICLES FORMATIUS 
INFORMACIÓ PER ALS ALUMNES 

 
Primer de tot donar-vos la benvinguda als Cicles Formatius del IES Joan Ramis i Ramis i                
desitjar-vos bon curs. Aquest document descriu informació important per la realització dels            
estudis de Formació Professional i cal tenir-la en compte durant tot el curs. Per a qualsevol                
dubte els alumnes teniu a la vostra disposició l'equip de professors del departament             
d'informàtica i diferents coordinacions del centre. 
 
1. Normes al centre. 
 
Dins les aules s’hauran de respectar una sèrie de normes de comportament: no s’hi pot menjar                
ni beure, s'exigeix puntualitat a les hores d'entrada a les classes, no es pot emprar programari                
de xarxes socials i de jocs en els equips.  Els dispositius mòbils no es poden emprar en el                  
centre. 
 
En els ordinadors només s’instal·larà el software que indiqui expressament el professor. No es              
podrà canviar la configuració d’un ordinador ni cap component hardware sense autorització            
prèvia del professor. 
 
Cal tenir una especial cura de la neteja, en particular a l’hora de patí. Dins el centre i davant                   
l’entrada principal evitarem llançar res en terra.  Només podem berenar al hall els dies de mal                
temps. 
Recordar que està prohibit fumar a tot el centre i al davant de la porta d’entrada. 
 
L’alumne que tingui qualque tipus de problema té a la seva disposició el tutor de grup. En cas de                   
qualsevol dubte o incidència l’alumne també tindrà a la seva disposició el cap de família               
d'Informàtica Guillem Lluch i el cap d’estudis Pep Malle. 
 
2. Alumnes de segon curs que duen mòduls de primer pendents. 
 

Un alumne matriculat de segon curs que dur algun mòdul suspès de primer curs, a l'inici de curs                  
ha de decidir si vol cursar el mòdul de forma presencial o com a mòdul pendent ( no presencial                   
). Si ho vol realitzar com a mòdul pendent ha d'omplir una sol·licitud a secretaria, i l'avaluació                 
d'aquest mòdul tindrà una organització diferent al mòdul que es realitza de forma presencial. 
Si l'alumne vol realitzar el mòdul de forma presencial, una vegada tingui l'horari dels mòduls de                
segon curs, s'ha de donar de baixa dels mòduls de segon curs que coincideixin temporalment               
amb el mòdul pendent de primer. 
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3. Convocatòries i promoció de curs. 
 
Un alumne de cicles formatius té 4 convocatòries per a cada mòdul ( assignatura ), a excepció                 
de FCT ( pràctiques en empresa ) que en té 2. 
 

Un alumne de primer curs que en la convocatòria de juny suspèn més de 330h de càrrega                 
lectiva no pot anar a la convocatòria de setembre i no pot passar a segon curs. El següent any                   
ha de repetir el mòduls suspesos. 
Un alumne que suspèn menys de 330h de càrrega lectiva en la convocatòria de juny pot anar (                  
si vol ) a la convocatòria de setembre per recuperar, i encara que li quedi algun mòdul de primer                   
es pot matricular a segon curs. Llavors, en funció dels horaris de cicles de segon curs podrà                 
assistir a les classes de segon curs que no coincideixin amb els horaris dels mòduls suspesos                
de primer curs. 
Quina combinació de mòduls es pot suspendre per promocionar de curs? 

● A grau mitjà: MME(235), SOM(155), AO(235), XL(235), FOL(90), MME+FOL(325),         
SOM+FOL(245), AO+FOL(325), XL+FOL(325). 

● A grau superior: SIn(170), BD(230), P(230), ED(90), FOL(90), SIn+FOL(260),         
P+FOL(320), SIn+ED(260), P+ED(320), ED+FOL(180). El mòdul LMSGI(90) és requisit         
aprovar per passar de curs. 

 

Els alumnes de segon curs de cicles tenen una primera convocatòria el mes de març. Si ho han                  
aprovat tot poden realitzar les FCT ( pràctiques en empreses ) durant el tercer trimestre. En                
altre cas els alumnes disposen d’una segona convocatòria el mes de juny, si l’equip de               
professors ho troba adient.  
 
4. Anul·lació de matrícula o de mòdul/s. 
 

● Voluntària ( renúncia ). Si la sol·licitud es realitza abans del 50% de les activitats lectives                
del mòdul NO es perd convocatòria.  

Mòduls primer curs: Abans 8 de febrer 
Mòduls segon curs: Abans 12 de desembre 

Si la sol·licitud es realitza després del 50% de les activitats lectives i abans de dos                
mesos de l’avaluació final del curs o de l’avaluació final del mòdul o dels mòduls, el                
professor decideix si perd convocatòria. 

Mòduls primer curs: Abans 12 d’abril 
Mòduls segon curs: Abans 20 de gener 

Si la sol·licitud es realitza durant els dos mesos abans de l’avaluació final del curs o de                 
l’avaluació final del mòdul o dels mòduls, SÍ es perd convocatòria. 

 

● D’ofici ( baixa d’ofici ). Important, es perd convocatòria. La realitza el centre quan un               
alumne s’absenta, de forma continuada i sense justificar, durant un període superior al             
10% de la càrrega horària del mòdul o del curs del cicle. O de forma discontínua, durant                 
un període superior al 15% de la càrrega horària d’un mòdul o d’un curs del cicle sense                 
justificar 

Els motius laborals no justifiquen l’absència a classe. Sí es podran justificar les faltes per               
malaltia aportant un justificant mèdic. 
El document per sol·licitar l'anul·lació es pot trobar a la web: MD010203 Sol·licitud anul·lació              
matrícula. 
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5. Exempcions i Convalidacions. 
 

● Qui tingui una experiència professional en el sector informàtic d’un any pot sol·licitar la              
exempció total o parcial del mòdul de formació en centres de treball ( FCT ). Parleu amb                 
el tutor de pràctiques per a més informació. 

● El mòdul de FOL es convalida en els següents casos: 
o Quan l’alumne ha cursat FOL d’un cicle formatiu LOE ( de qualsevol família             

professional ) independentment que sigui de grau mitjà o de grau superior. 
o Quan ha cursat FOL d’un cicle de grau mitjà o de grau superior LOGSE i té el                 

certificat que acredita la formació en el nivell bàsic del reglament dels serveis de              
Prevenció de Riscos Laborals, d’acord amb l’annex IV del RD 39/1997 ( mínim 30              
hores ).  

● El mòdul de EIE es convalida quan l’alumne ha cursat EIE d’un cicle formatiu LOE ( de                 
qualsevol família professional )  independentment sigui de grau mitjà o de grau superior. 

● Els alumnes que realitzen DAW i tenen el títol de grau superior d’administració de              
sistemes informàtics en xarxa ( LOE ) convaliden els següents mòduls: 

o Sistemes Informàtics ( SIn ) ( 1 r  ). 
o Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació ( LMSGI ) (1 r  ). 
o Base de Dades ( BD ) (1 r  ). 
o Formació i orientació laboral ( FOL ) (1 r  ). 
o Desplagament d’aplicacions web ( DAWEB ) ( 2 n  ). 
o Empresa i iniciativa emprenadora ( EIE ) ( 2 n  ). 

● Els alumnes que realitzen DAW i tenen el títol de grau superior d’administració de              
sistemes informàtics ( LOGSE ) convaliden els següents mòduls: 

o Sistemes Informàtics ( SIn ) ( 1 r  ). 
o Llenguatge de marca i sistemes de gestió d’informació ( LMSGI ) ( 1 r  ). 
o Base de Dades ( BD ) (1 r  ). 
o Desplagament d’aplicacions web ( DAWEB ) ( 2 n  ). 

● Els alumnes que realitzen DAW i tenen el títol de grau mitjà d’explotació de sistemes               
informàtics ( LOGSE ) convaliden el mòdul de EIE de segon curs. 

● Els alumnes que realitzen SMX i tenen alguns mòduls aprovats del títol d’Explotació de              
Sistemes Informàtics ( LOGSE ) han de comprovar la taula de convalidacions. 

 
Totes aquestes convalidacions indicades en els punts anteriors es resolen directament a la             
secretaria del centre mitjançant una sol·licitud a l’inici de curs. Per a la resolució de qualsevol                
altre convalidació de mòduls s’ha d’omplir una sol·licitud dirigida al Ministeri d’educació a             
Madrid, també a l’inici de curs ( abans del 30 d'octubre ). 
 
Per realitzar la sol·licitud de convalidació o exempció d’un mòdul es requereix la matriculació              
prèvia de l’alumne en el mòdul sol·licitat. 
Els mòduls professionals convalidats es qualificaran amb una nota de 5, a efectes d’obtenció de               
la nota mitja del cicle. Atenció pels alumnes que voleu anar a la universitat i necessiteu una nota                  
alta de mitjana!! 
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6. Continuació d’estudis. 
 
Actualment a les Illes Balears els alumnes que titulen de grau mitjà poden accedir directament a                
un grau superior de qualsevol família professional, és a dir, sense prova d'accés. Aquest requisit               
pot canviar d’una comunitat autònoma a una altre. 
 
Els alumnes de grau superior podran continuar els estudis i cursar estudis universitaris de Grau.               
La UIB realitza convalidacions d’assignatures en funció del Grau que es vulgui estudiar i el cicle                
de grau superior realitzat. 
 
7. Projecte Erasmus+ del centre. 
 
El Ramis té la Carta Universitària Erasmus (Erasmus Charter for Higher Education 2014-20)  i es              
demana un projecte propi  Erasmus + de Grau Mitjà. 
Tota la informació es centralitza en el següent Blog:  http://ramisinternacional.blogspot.com.es/ .          
També es pot arribar per la web del centre al menú Alumnat-Mobilitat FP.  
Per informació a empreses/alumnes estrangers tenim un altre Blog:  
http://ramisinternational.blogspot.com.es/  
Per poder participar, s'ha de tenir en compte el següent: 

● Es fa una prova lingüística del país de destinació (o d'Anglès preferentment) 
● S'ha de preparar un Currículum Vítae (CV) en Anglès (o del idioma del país). El model                

es al menú de la dreta del Bloc. 
● També ens fa falta una Carta de Motivació en el mateix idioma que el CV 
● Quan abans tinguem CV i Carta, podem començar a cercar la vostre empresa. No              

sempre en trobem. 
● Per Grau Mitjà la beca cobreix bastant bé les vostres despeses. 
● La selecció d'alumnat es realitza mitjançant 3 criteris: 

o Expedient acadèmic. Hem d'estar segurs abans de Nadal que aprovareu 2n curs. 
o Coneixement d'Anglès (o l'idioma de destinació). Es fa una prova amb la            

col·laboració del Dept. de Llengües Estrangeres. 
o Maduresa personal: alumne amb bon comportament, seriós i responsable. 

Per alumnes de Primer curs: 
Si el proper curs voleu participar, encara sou a temps de millorar el vostre Anglès i estalviar                 
doblers per partir. Si voleu participar, contacteu amb el coordinador per estimar les beques que               
ens faran falta.  
Si mireu al Bloc en entrades anteriors, podeu veure informació dels alumnes que han partit               
altres anys. Intentarem que ens facin una xerrada informativa. 
En cas de dubte, contacteu amb en Kico Borràs - Coordinador de Mobilitat. 
 
8. Twitter del Departament d'informàtica 
 
El Departament d'Informàtica del Ramis té el Twitter  @InformaticRamis que emprem sobre tot             
per: 

● Notícies urgents (cursos, canvis d'hora d'activitats, etc) 
● Ofertes de feina per alumnes i sobre tot ex-alumnes dels que no sempre tenim el e-mail. 
● Notícies d'Erasmus+, etc. 
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