CONVOCATÒRIA JULIOL CURS 2020/21
●

Tot l’alumnat té dret a la convocatòria de juliol sigui quin sigui el nombre de
mòduls suspesos.

●

En cas de no presentar-s’hi o suspendre s’esgotaria una convocatòria
extraordinària. Es pot demanar la renúncia per tal que aquesta no computi,
complimentant el full adient i entregant-lo al tutora/a entre el 28 de juny i el 2 de
juliol.

●

Els exàmens extraordinaris tindran lloc la setmana del 5 al 9 de juliol. El tutor/a
t’informarà de la data, hora i lloc exactes.

INFORMACIÓ PER A L’ALUMNAT SENSE PLAÇA RESERVADA CURS 2021/22:
●

En cas de suspendre, a la convocatòria ordinària de juny, més del 50% de les
hores en que s’està matriculat i/o suspendre el mòdul de suport, en cas
d’haver-ni, és obligatori realitzar el procés d’admissió com si d’un un alumne
nou es tractàs.

●

El calendari del procés està penjat a:
http://www.caib.es/sites/fp/ca/tramit_2021_admissio/

●

El procés d’admissió és del 1 al 30 de juny. Donat que dia 28 de juny a les
8:00h del matí les notes estaran disponibles al GestIB, encara tendreu temps
de fer-ho. Recordeu que la matricula es realitzarà presencialment al centre del
20-22 de Juliol.

INFORMACIÓ PER A L’ALUMNAT AMB

PLAÇA RESERVADA I/O QUE

PROMOCIONA CURS 2021/22 (alumnat que el curs 20/21 està matriculat a l’IES
Josep Maria Llompart) :
●

La matricula es realitzarà telemàticament entre els dies 16 i 19 de juliol,
ambdós inclosos. Per a més informació, consultar la web del centre.

*Si es promociona a segon amb algun mòdul pendent de primer, també s’ha de
matricular a aquest.
ALUMNAT QUE NOMÉS S’HA DE MATRICULAR A L’FCT CURS 2.021/22:
●

Es podrà fer telemàticament entre els dies 16 i 19 de juliol, ambdós inclosos.
Per a més informació, consultar la web del centre.

*Si es vol demanar la convalidació d’algun mòdul o l’exempció de l’FCT, en el moment
de fer la matrícula es pot presentar la instància corresponent, adjuntat-hi la
documentació necessària. Recordar que fins el setembre no es realitzarà l’estudi
pertinent, i per tant, la resolució serà posterior a aquesta data.
Joan Capó 2, 07010. Palma de Mallorca. Tel. 971204601 Fax. 971206805.
www.iesllompart.cat.

