ESA PRESENCIAL e SEMIPRESENCIAL
Información importante da transición do primeiro cuadrimestre ao segundo cuadrimestre 2019-20
AO FINALIZAR O PRIMEIRO CUADRIMESTRE DEBE TER EN CONTA O SEGUINTE:
Os alumnos QUE APROBAN TODOS OS ÁMBITOS :
 Pasan ao seguinte Módulo.
 O alumno non ten que facer xestión ningunha . A Secretaría do Centro fai a xestión.
Os alumnos QUE SUSPENDEN TODOS OS ÁMBITOS POR NON PRESENTARSE.
 Para matricularse do Segundo Cuadrimestre.Teñen que pasar por Secretaría, antes do 14 de febreiro,
Os alumnos QUE SUSPENDEN TODOS OS ÁMBITOS .
 Repiten Módulo o alumno/a non ten que facer ningunha xestión. A Secretaría do Centro fai a xestión. O Centro entende que estes alumnos se non
comunican o contrario, renuncian á Proba Extraordinaria de maio.
 Estes alumnos son adscritos aos grupos, dispoñibles, no Segundo Cuadrimestre :
Presencial: 1º ESA (só pola mañá)
2º ESA ( pola mañá e pola tarde) 3º ESA (pola mañá e pola tarde)
4º ESA (pola mañá, tarde e noite)
Semipresencial: Os módulos impartiranse os mesmos días que no 1º Cuadrimestre.
Os alumnos QUE SUSPENDAN ALGÚN ÁMBITO :
 Nos ámbitos aprobados son matriculados no mesmo ámbito do Módulo seguinte.
o O alumno non ten que facer xestión ningunha. A Secretaría do Centro fai a xestión.


Nos ámbitos suspensos o alumno ten que decidir entre as dúas opcións seguintes:

OPCIÓN A
o Poden repetir o ámbito suspenso, nos grupos dispoñibles, e non poden cursar, á vez, o mesmo ámbito do Módulo superior..
o O Centro entende que estes alumnos se non comunican o contrario, renuncian á Proba Extraordinaria de maio..
o Nesta opción o alumno debe ter en conta que no caso de volver a suspender en xuño o ámbito repetido, ten outra oportunidade nas
probas extraordinarias de setembro
o O alumno con só algún ámbito suspenso (non todos) , e que non comunique a Secretaría do Centro ningunha opción, asignaráselle
esta opción A.
OPCIÓN B
o Poden presentarse á proba extraordinaria de maio, do ámbito suspenso e cursar, á vez, o mesmo ámbito, pero do Módulo superior.
o Neste caso, o alumno ten que comunicalo á Secretaría do Centro antes do 14 de febreiro.
o Debe ter en conta que si suspende o ámbito, na proba extraordinaria de maio, non poderá ser avaliado, en Xuño, dese mesmo
ámbito do Módulo superior; nin presentarse á Proba de Setembro. Tería que facer de novo o ámbito suspenso no cuadrimestre
seguinte.
o O alumno con só algún ámbito suspenso , non todos, e que non comunique ningnha opción, asignaráselle a opción A.

