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CALENDARI
Dades generals CCFF
2020-2021

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR DE
FORMACIÓ PROFESSIONAL
REBUDA
Rebuda alumnat tots els cicles de grau mitjà, dilluns 14 de setembre de 2019 a la tarda.
Rebuda alumnat tots els cicles de grau superior, el dimarts 15 de setembre pels grups del
torn de tarda i el dimecres 16 de setembre pels grups del torn de matí. Tots en el
corresponent torn de cada grup.

INICI CLASSES
INICI DE CLASSES CICLES DE GRAU MITJÀ, dimarts 15 de setembre de 2020
INICI DE CLASSES CICLES DE GRAU SUPERIOR, dilluns 21 de setembre de 2020

FI DE CURS
FINALITZACIÓ DEL CURS CICLES DE GRAU MITJÀ I DE DE GRAU SUPERIOR,
9 de juny de 2021

TRIMESTRES I CONVOCATÒRIES
1r trimestre, GM del dimarts 15 de setembre al dilluns 30 de novembre de 2020
1r trimestre, GS del dilluns 21 de setembre al divendres 4 de desembre de 2020
-2a Convocatòria trimestral de les UF finalitzades al 1r trimestre, dins de l’horari de classes dels
mòduls afectats, entre el dilluns 14 de desembre i el divendres 18 de desembre de 2020.

2n trimestre, GM del dimarts 1 de desembre de 2020 al divendres 5 de març de 2021
2n trimestre, GS del dimecres 9 de desembre de 2020 al divendres 12 de març de 2021
-2a Convocatòria trimestral de les UF finalitzades durant el 2n trimestre, dins de l’horari de
classes dels mòduls afectats, entre el divendres 19 de març i el dijous 25 de març de 2021.

3r trimestre, GM del dilluns 8 de març al divendres 28 de maig de 2021
3r trimestre, GS del dilluns 15 de març al divendres 28 de maig de 2021
-2a convocatòria de les UF finalitzades durant el 3r trimestre i de recuperació directament a final
de curs del dijous 3 de juny al dimecres 9 de juny al matí.
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INFORMES D’AVALUACIONS TRIMESTRALS I FINAL DE CURS GM i GS
- 1r trimestre, del dilluns 14 al divendres 18 de desembre de 2020 grups de tarda en sessió de
tutoria i el dilluns 21 de desembre 2020 a les 10:00 h grups de matí.
- 2n trimestre, del dilluns 22 de març al dijous 25 de març de 2021 grups de tarda en sessió de
tutoria i divendres 26 de març de 2021 a les 10:00 h en sessió de tutoria grups de matí.
- 3r trimestre, informació dels resultats per la darrera 2a convocatòria (no hi ha lliurament d’informes) :
· Grau Mitjà i Grau Superior dimecres 2 de juny de 2021, a les 10:00h grups de matí i a les 15:30 h
grups de tarda. Els grups amb alumnes fent l’FCT fent estada en DUAL, segons acord amb la tutoria.
- Fi de curs, lliurament d’informes i certificats final de cicle:
· 2ns cursos de GM i GS, dimecres 16 de juny de 2020 a les 18:15h. A les 19:30h Festa Comiat.
· 1rs cursos de GM i GS, dijous 17 de juny a les 15:30h grups de tarda i el divendres 18 de juny
de 2020, a les 10:00h grups de matí. Els grups amb alumnes fent l’FCT fent estada en DUAL, segons
acord de tutoria.

2es CONVOCATÒRIES GM i GS
1r trimestre
Del dilluns 14 de desembre
al divendres 18 de desembre

Només pels grups que procedeixi, 2a convocatòria UF’s suspeses al 1r
trimestre dins de l’horari de classe i dels corresponents mòduls

2n trimestre
Del divendres 19 al dijous 25
de març

Només pels grups que procedeixi, 2a convocatòria UF’s suspeses al 2n
trimestre dins de l’horari de classe i dels corresponents mòduls

3r trimestre
Del dijous 3 al dimecres 9 de
juny al matí

2a convocatòria de les UF finalitzades durant el 3r trimestre i de
recuperació directament al final de curs GM i GS

PERIODE DE VACANCES I FESTES
- Dilluns 12 d’octubre de 2020 (festiu)
- Dilluns 7 de desembre de 2020 (festa de lliure disposició)
- Dimarts 8 de desembre de 2020 (festa laboral)
- NADAL, del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021.
- Divendres 12 de febrer de 2021 (festa de lliure disposició)
- SETMANA SANTA, del 27 de març de 2021 al 5 d’abril de 2021.
- Dilluns 10 de maig de 2021 (festa de lliure disposició)
- Dimarts 11 de maig de 2021 (festa local)
- Dilluns 24 de maig (2a Pasqua)
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