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Cicles Formatius 
CRITERIS AVALUACIÓ DEL CURS 2015-2016  

 
Els criteris d’avaluació que s’aplicaran són: 
 
Amb caràcter general: 
 

- Per aprovar un Mòdul s’han d’aprovar totes les seves Unitats Formatives. 

- La nota necessària per aprovar una Unitat Formativa és 5. 

- La nota de les Unitats Formatives tindran en compte: 

� Les proves (conceptes) 

� La feina diària i treballs (procediments) 

� L’actitud 

 

- Un 10% de faltes d’assistència no justificades comporta el suspens de la Unitat Formativa amb un 1 de 
nota. 

- Un 30% de faltes totals justificades o no, comporta el suspens de la Unitat Formativa amb un 1 de 
nota. 

- Tres retards comporta una falta d’assistència no justificada. 

 

Conceptes:  

- Les proves són individuals, no està permès copiar. En cas contrari, la prova quedaria penalitzada o 
anul·lada.  

- La prova s’haurà d’escriure en bolígraf negre o blau, mai amb llapis. Si fos el cas, la prova quedaria 
anul.lada o penalitzada. 

- L’assistència als exàmens és obligatòria, excepte per causes de força major, les quals hauran d’anar 
acompanyades d’un justificant. El justificant serà presentat el primer dia d’incorporació al centre i 
l’alumne/a estarà en disposició de fer l’examen. Si un alumne/a no es presenta a un examen i tampoc 
porta el justificant, la nota d’aquell examen serà un 0. 

- Els valors dels problemes o les respostes de les qüestions sempre han d’estar justificades amb les 
seves corresponents operacions, unitats, raonaments i els seu esquema deductiu. 

 

Procediments:  

- Es valorarà la presentació, la utilització de la terminologia adequada, l’ordre i  coherència del treball 
entregat.  

- Es valoraran els exercicis diaris fets. 

- Es valoraran les pràctiques presentades. 

- Els exercicis per escrit han de ser propis, mai copiats. En el cas que es facin en petit grup, cal indicar el 
nom de les persones del grup. 

 

Actitud:  

- Es valorarà el comportament de l’alumne, el respecte al professor, el respecte als companys i la 
puntualitat 

 

Recuperacions 

• A final de curs durant la setmana de recuperacions es realitzaran les proves necessàries per aprovar 
les Unitats Formatives pendents. 
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Promoció 

- Per recuperar Unitats Formatives de cursos anteriors, caldrà: 

o Assistència obligatòria a la Unitat Formativa 

o Realització de les activitats, exercicis i pràctiques proposades pel professorat 

o Realització dels exàmens pertinents. 

 

 

Pràctiques 

- Els alumnes que al finalitzar el primer curs tinguin varies Unitats Formatives suspeses i amb dret a 
promoció, quedarà a criteri del tutor el dret a realitzar les Pràctiques en empresa i estaran obligats  a 
cursar les Unitats Formatives pendents.  

 

 


