
2.  CRITERIS  COMUNS  D’AVALUACIÓ  I  DE  RECUPERACIÓ  DEL
DEPARTAMENT DE SERVEIS A LA COMUNITAT

L’avaluació  de  l’alumnat  serà  continuada,  integrada  en  el  procés  d’aprenentatge,  tindrà  en  compte
l’organització modular i es farà per mòduls. 

De  forma  general,  l’avaluació  de  l’alumnat  de  cicles  formatius  es  farà  a  partir  de  l’assoliment  de  les
capacitats expressades en els objectius generals de cadascun dels cicles.

L’aplicació del procés d’avaluació continuada requereix, per part de l’alumnat, l’assistència regular a les
classes i el seguiment de les activitats dels diferents mòduls.

Durant  el  curs  acadèmic es  faran un mínim de tres  sessions d’avaluació ordinàries,   l’avaluació final  i
segones convocatòries. Al primer curs de cada cicle es farà, a més a més, una sessió d’avaluació inicial.

Amb el 25% de faltes d’assistència a una unitat formativa , l’alumne/a perd el dret a l’avaluació continua en
aquesta unitat formativa .  
 
Una vegada acumulat el 15% de les faltes d’assistència a una UF, el professor que imparteix la matèria,
informat el tutor/a, avisarà l’alumne/a per escrit [PE-1-1.2-10] per a que pugui corregir la seva conducta. El
tutor  exposarà  el  cas  a  l’equip  docent  per  tal  de  valorar  i  acordar  conjuntament  la  pèrdua  del  dret  de
l’alumne/a a l’avaluació continua en cas que arribi al 25%. 

En cas que l’alumne/a arribi al 25% de faltes, el professor, via  tutor/a, comunicarà per escrit aquest acord a
l’alumne/a segons el model establert [PE-1-1.2-11] 
El tutor exposarà el cas a l’equip docent per tal de valorar i acordar conjuntament la pèrdua del dret de
l’alumne/a a l’avaluació continua en cas que arribi al 25%. 
 
CONVALIDACIONS DE CRÈDITS/MÒDULS
L’Alumnat que ha cursat algun altre CF de GM o de GS o ha realitzat estudis universitaris pot sol·licitar
aquelles convalidacions establertes per la normativa a la secretaria del centre abans de finals d’octubre. 
La informació concreta sobre els crèdits/mòduls de FOL/ EIE / AGE / ORG us la donarà el professorat de
FOL.
De la resta de convalidacions us informarà la tutora/tutor del grup durant les primeres setmanes del mes de
setembre.

La programació de cada mòdul ha de concretar, de forma explícita i pormenoritzada, els criteris d’avaluació
i  de  recuperació,  i  es  farà  a  partir  del  grau  d’assoliment  de  les  capacitats  expressades  pels  resultats
d’aprenentatge previstos  en cadascun dels  mòduls.  Cada docent  informarà a  l’inici  de  curs  dels  criteris
d’avaluació que farà servir tenint en compte allò exposat anteriorment. 

o Presentació de treballs fora del termini fixat: Els treballs s'han de presentar puntualment. En
cas contrari, el professorat restarà un punt per cada dia de retard fins a un termini de 5 dies
naturals. Passats aquests 5 dies , no s’admetrà el treball pendent.
Només s'acceptaran treballs fóra de termini si  hi ha una causa de força major justificada
documentalment. En aquest  cas,  es  valorarà per  part  del  professorat  del  departament  si
s’accepta l’entrega del treball.

o Absència el dia d’examen: Si l’alumne/a no es presenta el dia d’examen, haurà de realitzar
aquest examen en la data de recuperació prevista per  al mateix . Si hi ha una causa de força
major (amb justificació documental) es valorarà per part del professorat de l’ equip docent si
s’accepta fer l’examen en una altra data.

Si  un  cop avaluada  una  unitat  formativa  aquesta  està  suspesa  l’alumnat  pot  presentar-se  a  una  segona



convocatòria, que cada MP fixarà. Les UF no convocades durant el curs, es recuperaran  durant les primeres
setmanes del  juny .
En règim presencial, cada unitat formativa pot ser objecte d’avaluació en quatre convocatòries ordinàries,
excepte el mòdul de formació en centres de treball que ho és en dues. Amb caràcter excepcional l’alumnat
podrà sol·licitar una cinquena convocatòria extraordinària per motius de malaltia, discapacitat o altres que
condicionin o impedeixin el desenvolupament del estudis. El director o directora del centre la  resoldrà. 

Amb  cada  matrícula  a  les  unitats  formatives  l’alumnat  disposarà  del  dret  a  dues  convocatòries.  La
presentació a la segona convocatòria és voluntària. L’alumnat que no s’hi presenti no perdrà la convocatòria
a efectes del còmput màxim i constarà com a no presentat (NP).

Cada professor/a establirà les estratègies de recuperació de la segona convocatòria, que podran consistir en
activitats puntuals o continuades, En tot cas, l’alumnat haurà d’estar informat de les activitats que haurà de
dur a terme en la nova convocatòria de les unitats formatives suspeses, així com del període i les dates en què
es faran les avaluacions corresponents a la segona convocatòria.

Les qualificacions finals de cada mòdul són numèriques i sense decimals. Les notes s’arrodoneixen segons el
següent criteri: els decimals fins a 0’49 s’aproximen al nombre sencer inferior i els decimals a partir de 0’50
s’aproximen al nombre sencer superior.

Les unitats formatives es superen amb una puntuació de 5 punts o superior. Els mòduls superats acrediten les
unitats de competència establertes en el perfil professional del títol.

Per matricular-se en 2n curs, cal tenir aprovada una càrrega horària superior al 60% del conjunt de mòduls de
primer curs. 

Cada trimestre es farà una avaluació del funcionament general del cicle i del grup classe, a la qual podran
assistir els delegats/des de curs. El tutor-a informarà a l'alumnat de les valoracions de l'equip docent sobre la
marxa  del  curs.  Després  de  cada  unitat  formativa,  el  professorat  comunicarà  a  l’alumnat  els  resultats
acadèmics. 
Abans de la primera avaluació es realitzarà l’avaluació inicial i  a final de curs l’avaluació final. La nota final
de cada mòdul serà la mitjana ponderada (segons les hores) de totes les unitats formatives.
Un cop fetes les proves ordinàries i segones convocatòries es donaran els butlletins, a final de curs, amb les
notes definitives.


