MÒDUL DE PROJECTE - 2n CF GRAU SUPERIOR
CALENDARI Curs 2021 /2022
IMPORTANT: Per a la realització del mòdul de Projecte es disposa per curs acadèmic d'una sola convocatòria.
Si l'alumnat desitja avançar la convocatòria ordinària a gener ( segon període de realització) es pot sol·licitar fins
el 8 d'octubre [Model de sol·licitud a Secretaria]
SEGON PERÍODE ( octubre – gener) - Podrà presentar-se l'alumnat que es troba en una d'aquestes situacions i
haja sol·licitat avançar la convocatòria ordinària a gener.
- Alumnat que accedeix a l'FCT en segon període per no haver pogut realitzar el mòdul professional d'FCT en el
tercer trimestre del segon curs ( primer període)
- Alumnat que no va obtenir una qualificació positiva del mòdul de projecte en el primer període del curs anterior i
ja ha realitzat l'FCT.
PRIMER PERÍODE ( febrer – juny) - Podrà presentar-se l'alumnat que es troba en una d'aquestes situacions:
- Alumnat que pot accedir a l'FCT en el primer període
- Alumnat que estant matriculat d'FCT i/o Projecte no ha sol·licitat avançar la convocatòria ordinària a gener.

SEGON PERÍODE
Convocatòria Ordinària
Fase
a) Presentació de propostes projectes nous.

Lloc
Tutor/a del grup

Data
15/10/2021

b) Assignació de propostes a l'alumnat i Publicació en el Tauler d'anuncis del centre
nomenament dels tutor (Provisional).
L'equip docent del grup, presidit pel tutor
valorarà les propostes i es nomenen els tutors i
tutores individuals. En aquest segon període el
tutor del grup assumirà preferentment la
tutoria dels projectes. Hi ha 15 dies hàbils per
modificar les propostes no acceptades. Si
transcorregut el termini, no es presenten
modificacions o nova proposta s'entén que
renúncia a aquest període.

18/10/2021

c) Registre de les propostes definitives i de Secretaria del centre i publicació de l'acta amb les
tutors
dates d'entrega , exposició i defensa en el Tauler
Registrada la proposta l'alumne podrà d'anuncis del centre
renunciar a la convocatòria segons la
normativa vigent sobre avaluació.

8/11/2021

d) Entrega de projecte
Secretaria del centre
L'absència de presentació del Projecte, es
considerarà que s'ha consumit la convocatòria.

10/01/2022

e) Exposició i defensa

Aula designada a l'efecte

12/01/2022
13/01/2022
14/01/2022

f) Avaluació del Projecte C. Ordinària

Publicació de la qualificació en el Tauler
d'Anuncis del centre

17/01/2022
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PRIMER PERÍODE
Convocatòria Ordinària
Fase
a) Presentació de propostes projectes nous.

Lloc
Tutor/a del grup

Data
4/02/2022

b) Assignació de propostes a l'alumnat i Publicació en el Tauler d'anuncis del centre
nomenament dels tutor (Provisional).
L'equip docent del grup, presidit pel tutor
valorarà les propostes i es nomenen els tutors i
tutores individuals. Hi ha 15 dies hàbils per
modificar les propostes no acceptades. Si
transcorregut el termini, no es presenten
modificacions o nova proposta s'entén que
renúncia a aquest període.

7/02/2022

c) Registre de les propostes definitives i de Secretaria del centre i publicació de l'acta amb les
tutors
dates d'entrega , exposició i defensa en el Tauler
Registrada la proposta l'alumnat podrà d'anuncis del centre
renunciar
a la convocatòria segons la
normativa vigent sobre avaluació.

28/02/2022

d) Entrega de projecte
Secretaria del centre
L'absència de presentació del Projecte, es
considerarà que s'ha consumit la convocatòria.

3/06/2022

e) Exposició i defensa

Aula designada a l'efecte

7/06/2022
8/06/2022
9/06/2022
10/06/2022

f) Avaluació del Projecte C.Ordinària

Publicació de la qualificació en el Tauler
d'Anuncis del centre

13/06/2022

15/07/2021

