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PROMOCIÓ DE CURS I ACCÉS A LA CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE 

1R VESPERTÍ I 1R DIÜRN:

Mòduls:
- Didàctica de l'educació infantil (DI): 260 hores 
- Desenvolupament cognitiu i motor (DCM): 200 hores 
- Autonomia personal i salut infantil (APS): 250 hores 
- Formació i orientació laboral (FOL): 90 hores  
- Expressió i comunicació (EC): 160 hores

PROMOCIÓ:
Promocionen  a  segon  curs  els  alumnes  que  tenguin  tots  els  mòduls  aprovats.  També  poden 
promocionar els alumnes que tenguin suspès un màxim de 330 hores a la convocatòria de juny, és a 
dir:

– 1 sol mòdul
o

– 2 mòduls, únicament quan siguin aquestes combinacions: DCM+FOL o EC+FOL

Amb 2 mòduls suspesos (que no sigui cap de les combinacions anteriors) o més mòduls suspesos, 
l'alumne/a no podrà accedir a la convocatòria de setembre de cap dels mòduls, i no pot promocionar a 
segon curs (ha de repetir els mòduls suspesos)

ACCÉS A LA PROVA DE SETEMBRE (a decisió de l'equip educatiu en sessió d'avaluació)
Poden accedir a la prova de setembre els alumnes que tenguin suspès: 

– 1 sol mòdul
o

– 2 mòduls, únicament quan siguin aquestes combinacions: DCM+FOL o EC+FOL

1R NOCTURN:

Mòduls:
- Didàctica de l'educació infantil (DI): 260 hores
- Desenvolupament cognitiu i motor (DCM): 200 hores 
- Autonomia personal i salut infantil (APS): 250 hores

TOTAL: 710 hores
Com a temporalització especial,  60% del  total  d'hores s'han d'haver superat  per promocionar i  per 
accedir a la convocatòria de setembre, és a dir, 426 h. Poden quedar pendents de superar un màxim de 
284h.

PROMOCIÓ:
Promocionen  a  segon  curs  els  alumnes  que  tenguin  tots  els  mòduls  aprovats.  També  poden 
promocionar els alumnes que tenguin suspès 1 sol mòdul a la convocatòria de juny.

ACCÉS A CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE (a decisió de l'equip educatiu en sessió d'avaluació)
Poden accedir a la prova de setembre els alumnes que tenguin suspès 1 sol mòdul.



2N NOCTURN:

Mòduls:
- Expressió i comunicació (EC): 160 hores
- El joc i la seva metodologia (JM): 200 hores 
- Desenvolupament socioafectiu (DSA): 100 hores
- Formació i orientació laboral (FOL): 90 hores  

TOTAL: 550 hores
Com a temporalització especial,  60% del  total  d'hores s'han d'haver superat  per promocionar i  per 
accedir a la convocatòria de setembre, és a dir, 330 h. Poden quedar pendents de superar un màxim de 
220h.

PROMOCIÓ:
Promocionen  a  segon  curs  els  alumnes  que  tenguin  tots  els  mòduls  aprovats.  També  poden 
promocionar els alumnes que tenguin suspès:

– 1 sol mòdul
o

– 2 mòduls, únicament quan sigui aquesta combinació: DSA+FOL 

ACCÉS A CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE (a decisió de l'equip educatiu en sessió d'avaluació)
Poden accedir a la prova de setembre els alumnes que tenguin suspès:

– 1 sol mòdul
o

– 2 mòduls, únicament quan sigui aquesta combinació: DSA+FOL 

NORMATIVA

RESOLUCIÓ del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent per la qual es 
dicten les instruccions per a la concreció de determinats aspectes de l'Ordre de la consellera 
d'Educació i Cultura de 13 de juliol de 2009      (20/10/2009)  .   

Article 2.3 La promoció de curs, tant als cicles formatius derivats de la LOE com als cicles formatius 
derivats de la LOGSE, s'ha de determinar en l'avaluació final del mòdul o mòduls que es realitza en la 
convocatòria del mes de juny. El projecte curricular del cicle pot establir una segona convocatòria en el 
mateix any natural, que pot ser en el mes de setembre, per a aquell alumnat que promociona al curs 
següent, d'acord amb els criteris establerts, però que els resta pendent algun mòdul del primer curs.

ORDRE de la consellera d’Educació i Cultura de 13 de juliol de 2009 per la qual es regula l’organització 
i el funcionament dels cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen 
d’acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, a les Illes Balears, en la modalitat 
d’ensenyament presencial (BOIB 25/07/2009 núm. 108)

Article 37: (...)Per poder cursar el segon curs és necessari haver superat els mòduls professionals que 
comportin, en el seu conjunt, al manco el 80% de les hores del primer curs i, en qualsevol cas, han 
d'haver-se superat els mòduls professionals de suport que hi estiguin inclosos (...).   AQUEST ARTICLE 
QUEDA MODIFICAT DE LA SEGÜENT FORMA I PER LA SEGÜENT NORMATIVA:

Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 18 de febrer de 2014 de modificació de 
l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 13 de juliol de 2009 per la qual es regula l’organització i  
el funcionament dels cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen 
d’acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, a les Illes Balears, en la modalitat
d’ensenyament presencial.

http://die.caib.es/normativa/pdf/09/2009_10_20_Resolucio_DGFPIAP_concrecioaspectesOrdreConsellera13-7-2010.pdf
http://die.caib.es/normativa/pdf/09/2009_10_20_Resolucio_DGFPIAP_concrecioaspectesOrdreConsellera13-7-2010.pdf
http://die.caib.es/normativa/pdf/09/2009_10_20_Resolucio_DGFPIAP_concrecioaspectesOrdreConsellera13-7-2010.pdf
http://die.caib.es/normativa/pdf/09/2009_07_13_BOIB_108_25-7-2009_organitzaciofuncionamentciclesformatiusaensenyamentpresencial.pdf
http://die.caib.es/normativa/pdf/09/2009_07_13_BOIB_108_25-7-2009_organitzaciofuncionamentciclesformatiusaensenyamentpresencial.pdf
http://die.caib.es/normativa/pdf/09/2009_07_13_BOIB_108_25-7-2009_organitzaciofuncionamentciclesformatiusaensenyamentpresencial.pdf


Article únic

Es modifica l’article 37 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 13 de juliol de 2009 per la 
qual es regula l’organització i el funcionament dels cicles formatius de formació professional del sistema 
educatiu que s’imparteixen d’acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, a les Illes 
Balears, en la modalitat d’ensenyament presencial (BOIB núm. 108, de 25 de juliol), que queda redactat 
de la manera següent:

Article 37 Promoció

En els cicles formatius que s’imparteixen en règim presencial i en la modalitat d’oferta completa, 
per matricular-se i cursar els mòduls professionals que s’imparteixen en el segon curs, els alumnes han 
d’haver superat tots els mòduls del primer curs. No obstant això, es poden matricular i cursar els 
mòduls professionals que s’imparteixen en el segon curs els alumnes amb mòduls 
professionals del primer curs pendents de superació la càrrega horària dels quals en conjunt no 
superi les 330 hores. En tot cas, per matricular-se i cursar mòduls del segon curs, l’alumne ha d’haver 
superat els mòduls suport del primer curs que hi pugui haver d’acord amb el desenvolupament 
curricular del cicle formatiu.

Els alumnes que no puguin passar al segon curs s’han de matricular únicament dels mòduls no 
superats del primer curs del cicle, sempre que no hagin esgotat el nombre màxim de convocatòries 
establert.

Els alumnes que passin a cursar el segon curs amb algun mòdul del primer curs no superat s’han de 
matricular dels mòduls professionals del segon curs i del mòdul o dels mòduls no superats del primer 
curs, que han de cursar com a mòduls pendents. Quan l’alumne disposi dels horaris, una vegada iniciat 
el curs escolar, ha de comprovar si pot compatibilitzar l’assistència presencial als mòduls de què està 
matriculat. En aquest moment, l’alumne s’ha de donar de baixa en els mòduls del primer curs o del 
segon curs als quals no pugui assistir.

Per garantir el dret a la mobilitat dels alumnes, els centres educatius han de facilitar la matriculació dels 
alumnes que hagin superat algun mòdul professional en una altra comunitat autònoma i no hagin 
esgotat el nombre de convocatòries establert. Els alumnes indicats es poden matricular en els mòduls 
que tenguin pendents de superar, de primer o de segon curs, respectant els criteris que s’estableixen 
en els punts anteriors.

La promoció del primer al segon curs, en els cicles formatius establerts d’acord amb la Llei orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d’educació, i en els cicles formatius establerts d’acord amb la Llei orgànica 
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, s’ha de determinar en l’avaluació 
final dels mòduls, que es fa en la convocatòria del mes de juny. En el mes de setembre, el centre 
ha d’oferir una altra convocatòria per avaluar el mòdul o els mòduls que tenguin pendents els 
alumnes que promocionen al curs següent d’acord amb els criteris establerts en aquest article. 
Els alumnes esmentats poden renunciar a la convocatòria de setembre fins al dia 15 de juliol.

Disposició final única

Entrada en vigor
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.


