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BENVINGUT/BENVIGUDA  
 
 

 

Et felicitem per haver-te matriculat al centre per a completar els teus 

estudis. Esperem que tingues un bon curs i assolisques els objectius que 

t'hages proposat aconseguir este curs! 

 

Ací, en aquestes pàgines, trobaràs algunes de les coses que necessites 

conéixer perquè puguem aconseguir entre tots els objectius proposats. 

 

Recorda que ets part del centre i, per tant, tens a la teua disposició 

tots els seus serveis i els seues recursos. Consulta la nostra pàgina web, 

utilitza el correu electrònic i participa en les activitats que el centre ofereix 

durant tot l’a ny.  

 

De totes maneres si requerixes de qualsevol altra informació o et 

veus en la necessitat realitzar alguna pregunta o suggeriment no dubtes a 

portar-les a cap. 

 

Recorda tambe, que hem de seguir tots i totes unes normes i pautes 

mínimes per a la millor convivència i el correcte desenvolupament de la 

nostra activitat, així com per a mantindre la necessària seguretat i higiene al 

centre i les aules. 

 

Et desitgem que tingues èxit en el teu afany i comptem amb el teu 

respecte i col·laboració. Nosaltres estem per a tot allò que necessites. 
 
 

 

Salutacions, 
 
 

El professorat  
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CALENDARI ESCOLAR DEL CURS 

2021-2022 

 

INICI CURS: 20 de setembre de 2021 

FINALITZACIÓ CURS: 17 de juny de 2022 

 

Al llarg del curs escolar 2021-2022 es consideraran com a dies no 

lectius els següents: 

 

Octubre: 12 d’octubre, Festa Nacional d’Espanya 

 

Novembre:  1 de novembre, Festa de Tots Sants  

 

Desembre i Gener: 6 de desembre: Dia de la Constitució 

 8 de desembre: Dia de la Immaculada 

Concepció. 

 Des del 23 de desembre al 7 de gener, 

vacances de Nada, tots dos inclusivament. 

 

Abril: Des de l’14 al 25 d’abril, vacances de 

Pasqua, tots dos inclusivament. 
 

. 

 

Inici i finalització de curs 2021/2022: 20 de setembre a 17 de juny. 

 

Dies festius locals: Quant a dies declarats no lectius en Carcaixent, 

estem a l’espera de la decisió del Consell Escolar Municipal. 
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A. Funcionament del centre 

 
L'ensenyament en aquest centre no és obligatori, per això estar-hi 

matriculat suposa que l’alumne/a té un interés cert i un objectiu definit 

per acudir a l’escola (aprendre, aconseguir una titulació, mantindre’s 

actiu mental i socialment…). En conseqüència, suposa el deure de seguir 

unes normes que facilitaran el bon funcionament del centre i una millor 

convivència entre tots els membres de la comunitat educativa. 

 

I quines són aquestes normes? 
 

 

1. Assistiu a les classes amb puntualitat. Les faltes i retards han de 

ser sempre justificats 

 

2. L'estudi, les realitzacions de les tasques i el seguiment de les 

orientacions del professorat és norma bàsica per a la 

consecució dels objectius finals. 

 

3. Cal que respecteu tots els membres de la comunitat educativa, 

sense discriminar ni menysprear a cap d'ells. 

 

4. Justificar la no assistència a proves escrites amb el 

corresponent document. La no justificació suposarà la 

penalització de la prova. 

 

5. Cuideu i utilitzeu correctament els béns i instal·lacions del centre. 

 

6. No eixiu de classe fins a la seua finalització o segons indique el 

profesor/a o causa justificada. 

 

7. Desconnecteu (silenci) els telèfons mòbils durant l'activitat 

escolar. 

 

8. No fumeu en cap lloc del recinte escolar. 

 

9. Participeu i col·laboreu en les activitats complementàries. 

 

10. Respecteu el protocol COVID-19 (puntualitat, mascareta, 

higiene, distància de seguretat, control de temperatura...) 
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B. ORGANITZACIÓ DEL CURS 

 

1.Dates assenyalades.  
 

Proves diagnostiques inicials:  A l’inici de curs. 

 

Avaluació ordinària final de curs: Tercera setmana del mes de juny 

de 2022. 

 

Avaluació final extraordinària final de curs: Primera setmana del 

mes de juliol de 2022. 

 

Finalització i inici dels mòduls del Cicle II – GES 1 i GES 2 

 

 DATA D’INICI DATA DE 

FINALITZACIÓ 

COMUNICACIÓ 

ENGLISH Setembre Desembre 

CASTELLANO Gener Març 

VALENCIÀ Març/Abril Juny 

CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC 

MATEMÀTIQUES Setembre Gener 

CIÈNCIES NATURALS Febrer Abril 

TECNOLOGIA Abril Juny 

SOCIAL 

GEOGRÀFIA I 

HISTÒRIA 

Setembre Gener 

MÓN DEL TREBALL Febrer Juny 
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2. Horaris generals del curs  

 

La franja horària lectiva és des de les 15:30 fins les 20:30 de la 

vesprada, de dilluns a divendres. Els horaris concrets de cada curs 

es penjaran al web a l’inici de les classes. 

3. Assistència i puntualitat. 
 

Assistència i justificació de faltes: la justificació de les faltes serà per 

escrit, en document oficial, a més d'omplir un justificant del centre al qual 

s’acompanyarà el document que justifique la falta. L'alumne/a presentarà el 

justificant a cada professor/a de la classe que haja faltat i entregarà 

finalment al tutor/a el justificant perquè este l’arxive en la carpeta de tutoria.  

 

Puntualitat: Per al millor aprofitament de les classes i per complir amb les 

instruccions del protocol COVID-19, tot l'alumnat haurà de ser al centre 

amb puntualitat. Aquelles persones que entren tard sense motiu justificat es 

considerarà com a retard. Es passarà llista diàriament i es registraran les 

faltes. 

 

Alumnes que s'incorporen una vegada iniciat el curs: aquests alumnes 

hauran de realitzar tots els exàmens i treballs que la resta de l'alumnat haja 

fet anteriorment. La data de lliurament d’aquests treballs i la realització 

dels exàmens s'acordarà entre el professor/a i l’alumne/a. 

 

4.  Avaluació i qualificació 
 

Criteris de qualificació dels mòduls 

 

Els criteris de qualificació depenen de cada departament.  
 

Amb caràcter general, per a tindre en compte les proves i l'avaluació 

contínua, és obligatòria l’assistència regular a l’assignatura (les absències 

han d’estar degudament justificades) així com seguir els criteris 

d’avaluació i qualificació de cada àmbit/assignatura (realització dels 

treballs, quaderns d’activitat, lectura dels llibres...) que el professorat 
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especificarà, així com els procediments de l’avaluació contínua i de la 

recuperació de la seua àrea. 
 

Criteris de promoció  

 

Una vegada realitzades les proves ordinàries i l’extraordinària de final de 

curs, l'equip docent corresponent promocionarà al curs següent a l'alumnat  

que haja superat els  objectius de les matèries cursades i es valorarà l’alumnat 

que tinga avaluació negativa en dos matèries com a màxim i excepcionalment 

l'alumnat amb avaluació negativa en tres matèries, sempre que no haja més 

d’una matèria instrumental (Castellà, Valencià i Matemàtiques), l 'alumne 

haja tingut una assistència regular i una actitud positiva en classe, haja 

entregat tots els treballs i activitats i s'haja presentat als exàmens. 

 

Criteris per a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària 

Obligatòria: 

 

Una vegada realitzades les proves (ordinàries i, en el seu cas, 

l’extraordinària de final de curs), l'equip docent corresponent proposarà 

l'expedició de l'esmentat títol: 

 

- A l'alumnat que haja superat els objectius de les matèries 

cursades. 

 

- L'equip docent també podrà proposar a l'alumnat que tinga 

avaluació negativa en una o dos matèries. L’equip educatiu 

tindrà en compte si les matèries són instrumentals i si les ha 

abandonat. 

 

Data de lliurament dels treballs i els quaderns: 

 

Els treballs i els quaderns, si escau, es lliuraran en els terminis i dates 

acordades amb el professorat. Si no ho feren així l'avaluació d'eixe mòdul 

es considerarà suspesa fins que lliuren tots els treballs i quaderns. 
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5. Convocatòries de proves 
 

El professorat establirà els controls ordinaris i el termini de presentació de 

treballs per a cada mòdul quan crega oportú. 

 

El professorat establirà una recuperació de cada control durant el període que 

es desenvolupe el mòdul. 

 

Si no se supera ni el control ni la recuperació, hi haurà oportunitat de fer-ho 

en acabar el mòdul. 

 

Hi haurà una avaluació final de curs de les parts pendents de recuperació que 

no hagen estat superades en les tres convocatòries anteriors o global única. 

 

Hi haurà una convocatòria extraordinària a la fi del curs que tindrà una prova 

global única. 

 

La falta d'assistència no justificada anul·la la convocatòria corresponent. 

Per tal de justificar la falta d'assistència l'alumne/a haurà d'aportar un 

document oficial. 

 

Si se justifica la falta d'assistència caldrà acordar la data de realització de 

la prova amb el professor. 

 

Les convocatòries de final de curs i les d'extraordinàries no es podran 

repetir, encara que la falta d'assistència estiga justificada. 

 

 Amb el 20% o més de faltes injustificades es podrà perdre el dret a 

l’avaluació continua del mòdul corresponent.  L'alumnat que es trobe en 

aquesta situació podrà examinar-se a l'acabament del mòdul, a l'acabament 

del curs i a la convocatòria extraordinària de la fi del curs. 

 

 

6. Materials 

 

Cada assignatura té el seu propi material, que o bé, proporcionarà el 

professor/a, o bé es trobarà a la plataforma AULES, o bé a la papereria que 
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s’indicarà a l’inici de curs, incloses les matèries optatives, sobre les quals 

s’adjunta informació en les últimes pàgines.  

 

Puntualment, alguna assignatura pot fer ús d’un quadern de treball o llibre 

de text. 

 

7. Recomanacions per a realizar les activitats 

acadèmiques 
 

Tingues en compte que els teus escrits i treballs són una targeta de 

presentació personal. 

  
• Esforça't per escriure amb correcció i claritat.  
• Presta atenció a l'ortografia.  
• Usa sempre bolígraf de color blau o negre.  
• No contestes amb una sola paraula, has de respondre sempre 

amb una frase.  
• Les activitats has de realitzar-les després d'haver llegit 

detingudament el tema corresponent.  
• Anota correctament dates d'entrega de treballs, proves, 

exàmens. Cal que utilitzes una agenda personal o qu alsevol altre 

mètode que et siga més útil per a organitzar-te.  
• Ordena cuidadosament, des del principi, tots els apunts en la 

carpeta corresponent. Pàgina els apunts i posa'ls data. 

 

  
Els professors/es us indicaran els treballs que heu de fer amb l’ordinador i 

que caldrà presentar en format digital o enviar per correu electrònic. 

 

 

8. Activitats complementàries i extraescolars.  
 
 

Es realitzaran al llarg del curs diverses activitats complementàries, dins de 

l’horari escolar, les dates de les quals seran comunicades amb la deguda 

antelació.  
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Les activitats extraescolars es realitzaran en funció de l’evolució de la 

pandèmia i les recomanacions pertinents. 

 

 

9. Assignatures optatives  
 

L’alumnat de Cicle I Nivell III (Formació de Base) no haurà de cursar 

assignatures optatives. 

 

L’alumnat de Cicle II Nivell I (GES 1) haurà de realitzar dues assignatures 

optatives. L’alumnat de Cicle II Nivell II (GES 2) haurà de realitzar-ne una.  

 

Si un/a alumne/a té assignatures optatives ja aprovades al seu expedient 

acadèmic, serán convalidades amb la mateixa nota per alguna de les 

assignatures que el Centre oferta. 

 

Les optatives corresponents a cada nivell, aquest curs 2021-2022, són les 

següents: 

 

Cicle II. Nivell I (GES 1):  

 

o Cultura clàssica (Àmbit Social) 

 

o Cultura científica (Àmbit Cientificotecnològic) 

 
 
Cicle II. Nivell II (GES 2):  

 

o Taller d’ aprofundiment (Àmbit Comunicació). 
 
 

El material de les assignatures optatives serà lliurat pel professorat 

i/o es trobarà a Aules a disposició de l’alumnat i/o a la copisteria a 

indicar. Totes les assignatures optatives són de carácter anual i 

s’imparteixen en anglés. 
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10. Funcionament de la plataforma d’ensenyament 
AULES 
 
 

Aules és un lloc web destinat a l’aprenentatge desenvolupat amb vocació 
d’universalitat, senzillesa, i accessibilitat des de qualsevol dispositiu.  

Hi tenen cabuda les aules virtuals destinades a la formació a distància i 
semipresencial reglada així com els espais per a complementar les classes 
presencials de tots els ensenyaments i nivells educatius. 

Per a començar a treballar amb Aules NO és necessari cap mena de sol·licitud, 
n’hi ha prou amb tindre usuari i contrasenya d’Itaca. 
 
 
Com puc accedir a Aules? 
 

1. L’enllaç per a entrar a Aules és: 
 

https://portal.edu.gva.es/aules/ 
 
 
on hauràs d’accedir a les Aules per a 
FPA 
 
 
 
 
 
 
 
o bé directament amb l’enllaç:  
 
https://aules.edu.gva.es/fpa/login/index.php  

 
o bé directament mitjançant el següent 
codi QR:  

 

https://portal.edu.gva.es/aules/
https://aules.edu.gva.es/fpa/login/index.php
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2. L’accés es realitza mitjançant usuari i contrasenya: 
 

 
 
Usuari:  El número NIA (tarjeta d’estudiant) 
 
Contrasenya:   les tres primeres lletres del cognom en minúscula seguides 
de la data de naixement, en format DDMMAA.  

Per exemple, una alumna nascuda el 18 d'octubre de 2003 de nom Laura 
Pérez Sanchis tindrà com a contrasenya per181003. 

 

3. Aules virtuals 

A la plataforma Aules pots trobar diferents aules virtuals, una per cada mòdul del 

teu curs, amb el material de l’assignatura, activitats de reforç i 

ampliació,qüestionaris, enllaços a documentals, podcasts… 

 Aules és també un espai de comunicació entre el professorat i el grup 

(comunicació de convocatòries de proves, incidències…), l’alumnat entre si 

(mitjançant l’ús dels fórums) i entre l’alumne/a i el professorat de manera privada 

(correu electrònic, realització de tasques, comunicació de notes…). 

Atés les característiques particulars d’aquest curs, l’accés i el treball amb Aules 

es farà des de l’inici de curs, per tal d’afavorir el seu coneixement i detectar 

mancances i dificultats tècniques.   
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11.Associació d’alumnes 
 
 

El CFPA “Escola d’Adults” de Carcaixent no disposa en l’actualitat 

d’associació d’Alumnes. Es tracta d’una situació transitòria, ja que 

considerem com a centre que és vital per al nostre funcionament disposar 

d’una associació d’Alumnes que lluite colze amb colze amb nosaltres pels 

drets de l’alumnat i per ser capaç d’ oferir a la localitat la millor oferta 

formativa i cultural possible.  

 

Per això, el CFPA demana la teua participació. Considera formar part a la 

seua creació, així com de la seua Junta Directiva. Pensa com t’agradaria que 

fora l’escola, i ajuda amb la teua veu i vot a fer realitat eixe dessig: eixides 

culturals, excursions, sopars, cursos i tallers d’informàtica, cuina, escriptura, 

ball…  

 

L’escola us donarà tot l’assessorament i ajuda que considereu precis.  

 

Anima't i participa en la nova Associació d’alumnes i 

simpatitzants de l’Escola de Persones Adultes de 

Carcaixent! 
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12. Protocol Covid-19 

El Pla de Contingencia del CFPA de Carcaixent es troba publicat a la pàgina 

web del centre a l’abast de tota la comunitat educativa.  

Com a mesures generals:  

 

Al centre: 

- Portes d’entrada i eixida diferenciades.  

- Aforament màxim al hall del centre. 

- Senyalització per a mantindre la distància de seguretat. 

- Cita prèvia per a les gestions administratives i tutories. 

A les aules:   

- Distanciament.  L'aforament de l'aula està calculat organitzant els espais i compta amb la 

separació adequada entre ubicacions fixes.  

- Higiene Personal. Es garanteix l'existència de paper d'un sol ús, gel hidroalcohòlic i producte 

desinfectant amb activitat viricida autoritzat per a la neteja dels llocs de treball compartits, 

especialment mobiliari i altres elements susceptibles de manipulació.  

- Formació/Informació:  

- Ús de cartells i infografies per a informar de les mesures de prevenció i d’higiene. 

- Campanyes informatives sobre ús de mascaretes, etiqueta respiratòria, higiene de 

mans. 

- Senyalització: Amb bandes antilliscants en el sól amb l’objectiu de garantir la distància de 

seguretat. 

- Neteja i desinfecció d’objectes d’ús comú i superfícies de contacte (taules, poms de portes…) 

després de l’us de les aules per l’alumnat del IES. 

- Neteja i desinfecció diària de papereres i d’aules.  

- Ventilació dels espais d’almenys trenta minuts, portes de les aules obertes, i finestres 

obertes  el major temps possible. 

- Organització d’aules i grups. Cada grup tindrà un aula de referencia.  
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Benvolguda família / benvolgut alumne o alumna: 
 
 
 Per indicació de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional us trasllade 
informació d’utilitat per a les famílies i alumnes en nom de les conselleries competents en matèria 
d’educació i de salut pública, en relació amb la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-
19 en els centres educatius. 
 
 Les característiques especials que acompanyen l’inici d’aquest curs escolar a conseqüència 
de la pandèmia de COVID-19 han determinat que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, 
juntament amb la d’Educació, Cultura i Esports, hagen establit un protocol d’actuació conjunt perquè 
els centres educatius siguen espais de convivència saludables. 
 
 En aquest sentit, es fa necessari el compromís de tota la comunitat escolar en el compliment 
de les mesures de prevenció i protecció recomanades, entre les quals resulta fonamental la 
col·laboració de les famílies i de l’alumnat major d’edat, amb les següents actuacions: 
 

- Notificar les causes d’absència de l’alumnat per motius de salut a la persona tutora d’aquest 
en el centre escolar. 
 
- Verificar diàriament l’estat de salut al domicili, abans que l’alumnat acudisca al centre 
educatiu, i comprovar que no té la temperatura per damunt de 37,5 °C (sense haver pres 
antipirètics) ni una altra simptomatologia que puga estar associada amb la COVID-19 (tos, 
malestar, congestió nasal, diarrea, vòmits…). Atés que aquests símptomes poden ser 
comuns a altres infeccions pròpies de l’etapa infantil i juvenil, la febre ha de ser sempre un 
criteri perquè els/les escolars no acudisquen al centre educatiu. 
 
- En cas que hi haja símptomes compatibles, l’alumnat no ha d’assistir al centre educatiu. 
La familia o l’alumne/a haurà de contactar amb el seu centre de salut (figura en la targeta 
SIP). L’equip que faça seguiment, segons l’edat de l’alumnat, indicarà les actuacions a 
realitzar i quan pot reprendre l’activitat educativa presencial. 
 
- Tampoc hauran d’acudir al centre escolar en cas de trobar-se en situació de quarantena per 
haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-
19 fins que li ho indique el pediatre/a o metge/essa de família. 
 
- En l’alumnat que presente condicions de salut que els faça més vulnerables, com ara 
malalties cròniques de complexitat elevada que es puguen agreujar pel SARS-CoV-2, es 
valoraran de manera conjunta amb la família/tutors i l’equip mèdic les implicacions de 
reprendre l’activitat educativa presencial en el centre educatiu. 
 

 
 Si es necessita informació addicional, us informe que, per part de la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública, s’ha procedit a la contractació d’un ample equip de persones que, a través 
del telèfon específic 900300555 (Call Center) donaran resposta als dubtes plantejats per les famílies 
de l’alumnat en relació amb la gestió de la crisi sanitària pel que fa a temes d’educació. 

 
 A més, us recorde que disposeu de les següents pàgines web on es troba disponible tota la 
informació relacionada amb aquest tema: 
 
- https://portal.edu.gva.es/aulasegura/es/inicio/ 
 
- http://www.ceice.gva.es/va/covid-19 

 
  
 Una salutació cordial. 
       

Signat 
 

Directora CFPA Carcaixent 

https://portal.edu.gva.es/aulasegura/es/inicio/
http://www.ceice.gva.es/va/covid-19
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ANNEX III 
 

COMPROMÍS DE COL·LABORACIÓ I COMPLIMENT DELS REQUISITS 
PER ACCEDIR AL CENTRE EDUCATIU 

 

__________________________________________________________  
(noms i cognoms de la persona responsable):  

 
 
He llegit atentament la informació que conté aquest document i em compromet a 
seguir les pautes que s’hi descriuen: 
 

 

- Em compromet a prendre’m la temperatura abans d’acudir al centre 
educatiu  

 

 

 

 

 

 

Data ___________de setembre de 2020 

 

 

Signatura 
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ANNEX III 
 

COMPROMÍS DE COL·LABORACIÓ I COMPLIMENT DELS REQUISITS 
PER ACCEDIR AL CENTRE EDUCATIU 

 

__________________________________________________________  
(noms i cognoms de la persona responsable):  

 
 
He llegit atentament la informació que conté aquest document i em compromet a 
seguir les pautes que s’hi descriuen: 
 

 
- Em compromet a prendre la temperatura del meu fill o filla abans d’acudir 

al centre educatiu  
 

 

 

 

Data ___________de setembre de 2020 

 

Signatura 
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CENTRE PÚBLIC DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES DE CARCAIXENT 

 

SOL·LICITUD DE JUSTIFICACIÓ DE FALTES D’ASSISTÈNCIA 

 

En/Na/N’________________________________________________________, alumne/a del CPFPA de 

Carcaixent i matriculat/ada en el grup d________________________________ en el curs 202__- 202__ no va 

poder assistir a classe el dia/dies_______________________________________________ del mes 

d______________________ de l’any 202__ per tal com____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Carcaixent a________d___________del 202____ 

 

Signat: 

 

 

 

 

 

 

 
 

CENTRE PÚBLIC DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES DE CARCAIXENT 

 

SOL·LICITUD DE JUSTIFICACIÓ DE FALTES D’ASSISTÈNCIA 

 

En/Na/N’________________________________________________________, alumne/a del CPFPA de 

Carcaixent i matriculat/ada en el grup d________________________________ en el curs 202__- 202__ no va 

poder assistir a classe el dia/dies_______________________________________________ del mes 

d______________________ de l’any 2012_ per tal com____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Carcaixent a________d___________del 202____ 

 

Signat: 

 

 

 


