
                                                                                                                               
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL DEPARTAMENT ADMINISTRATIU.  
CURS 2019 / 2020 
 
1. Criteris generals d’avaluació ́  i promoció ́   
 
L’avaluació serà contínua al llarg de tot el cicle formatiu i té per objectius:  
 

• Valorar el desplegament del CF en general; i en particular, la coordinació del professorat del 
Cicle Formatiu, la seqüenciació i adequació de la programació a les necessitats formatives i 
l’actitud i motivació general de l’alumnat.  

• Modificar les deficiències apreciades en el procés d’aprenentatge.  
• Comprovar el grau d’assoliment dels resultats d’aprenentatge d’acord amb els criteris d’avaluació 

de les unitats formatives. Definir les estratègies per assegurar l’adquisició de les competències 
professionals de cada títol.  
 

 La Junta d’avaluació:  
 

• La junta d’avaluació, la componen tot el professorat amb atribució docent en el CF.  
• La coordinació de la junta correspon al tutor/a del CF.  

 
 Sessions d’avaluació:  
 

• Avaluació inicial: Abans de la 1a. avaluació ordinària. L’objectiu és avaluar globalment la 
incorporació de l’alumnat al CCFF i l'ajust de la programació en cas necessari.  

• Avaluacions ordinàries: Es realitzaran 3 avaluacions ordinàries al llarg del curs. Tenen com a 
objectiu valorar el rendiment de l’alumnat, i també prendre les decisions pertinents que es faran 
constar en l’acta de l’avaluació. L’avaluació dels mòduls i/o unitats formatives es farà atenent als 
criteris d’avaluació de la programació.  

• Avaluació final de curs: L’avaluació final de curs es realitzarà després de la convocatòria 
extraordinària de recuperació dels mòduls i/o unitats formatives. La junta d’avaluació analitzarà, 
per cada alumne/a, el grau d’assoliment dels Objectius Generals del Cicle Formatiu i el seu 
historial acadèmic, i per acord majoritari de la junta, es podrà determinar la superació dels 
mòduls que tinguin pendents atorgant la qualificació que es decideixi.  

• Avaluació final del CF: En l’avaluació final del CF l'equip de professorat valorarà per cada 
alumne/a el grau d’assoliment dels resultats d’aprenentatge de cadascun dels mòduls i/o unitats 
formatives. Per tal de superar el CF cal haver superat tots els mòduls professionals i cal haver 
obtingut la qualificació d’apte en el mòdul de Formació en Centres de Treball.  
 

 Qualificacions:  
 

• Unitats Formatives : de l’1 al 10 sense decimals.  
• Mòduls : de l’1 al 10 sense decimals. Com a criteri general la nota del mòdul correspondrà a la 

suma ponderada de les unitats formatives corresponents.  
• Mòdul d' FCT: Apte o no apte.  
• CFGM (final): Mitjana ponderada dels mòduls professionals amb dues xifres decimals.  

 
 Promoció, Repetició i Convocatòries:  
 

L’alumnat solament haurà de repetir els mòduls i UF que tingui pendents de superar. En cada 
matrícula hi ha dues convocatòries, ordinària i extraordinària. L'alumne podrà recuperar de forma 
presencial, màxim 4 vegades, o bé en assistir a les convocatòries ordinàries i extraordinàries 
(màxim 4 vegades). L’alumne pot demanar una cinquena convocatòria al director justificada per 
situacions excepcionals.  
 
Un alumne/a PROMOCIONARÀ al curs següent sempre que, una vegada acabada la 
convocatòria extraordinària, hagi superat tots els mòduls/UF (LOE) del curs actual o bé tingui 
pendents de superar UF la suma horària dels quals sigui inferior al 40% d’hores totals del curs 
actual. Per tant, l’alumne que tingui pendents de superar UF la suma horària dels quals sigui 
superior al 40% d’hores totals del curs, NO PROMOCIONARÀ al curs següent.  
 



                                                                                                                               
 
En el cas d’haver de repetir mòduls/UF del curs actual, podrà accedir als mòduls/UF del curs següent 
sempre que organitzativament sigui possible. L’alumnat solament haurà de repetir els mòduls/UF que 
tinguin pendents de superar. 
2. Criteris de seguiment i promoció de l’FCT  
 
Criteris generals de seguiment de l’FCT  
 

• El/la tutor/a de pràctiques és directament responsable d’iniciar contactes i homologar (si s'escau) 
centres de treball i entitats per tal d’iniciar les pràctiques.  

• El/la tutor/a de pràctiques és directament responsable de realitzar o revisar cada curs la 
programació del mòdul d’FCT, preparar la programació-planificació anual, i realitzar el seguiment 
i avaluació de l'FCT del seu grup.  

• Els/les tutors/es de pràctiques seran els que avaluaran la relació amb els centres de treball i 
entitats amb les que es realitzen convenis, i mantindran les relacions adients.  

• El/la tutor/a realitzarà un mínim de tres visites amb els/les responsables del seguiment en els 
centres de treball o entitat: la primera per tal de consensuar el Pla d’activitats i, si cal, informar al 
centre de treball de les condicions de la col·laboració i recollir la documentació necessària; la 
segona per tal de fer una avaluació parcial, i la tercera per fer l’avaluació final de la Formació en 
Centres de Treball de l’alumne/a.  

• El/la tutor/a d’un grup realitzarà i mantindrà registres del seguiment del seu alumnat.  
• Dins el segon trimestre del curs, per tal de conèixer la inserció laboral i/o la continuació dels 

estudis, i també les necessitats professionals de l’entorn sòcio-laboral, el/la tutor/a realitzarà 
enquestes a l’alumnat de la promoció anterior.  

  
Criteris de promoció de l’FCT  
 

• No podran fer FCT aquells alumnes de segon que tinguin Crèdits/Mòduls Professionals /Unitats 
Formatives suspesos de primer curs  

• Els alumnes que estiguin cursant segon, no podran fer l’FCT:  
• Si durant aquest segon curs han suspès més del 40 % de l’horari lectiu setmanal.  
• Si durant la primera avaluació els alumnes tenen més de 40 faltes d’assistència no 

justificades.   
• Si durant la segona avaluació els alumnes que tenen més de 60 faltes d’assistència no 

justificades (o no podran aprovar l’FCT, si l’havien començat).  
• Si durant el mateix curs, l’alumne/a acumula 3 faltes de disciplina “podrà“ arribar a 

perdre el dret a continuar l’FCT, sempre i quan l’equip docent ho consideri oportú.  
• En qualsevol cas, es podran fer les oportunes excepcions, si el tutor/a feta l’oportuna proposta a 

l’equip docent, aquest considera fer les oportunes consideracions que afavoreixin puntualment a 
l’alumne.  

 
 
3. Criteris generals de seguiment de l’alumnat d’FP :  
 
El tutor o la tutora del grup ha d’estar assabentat/da de l’assistència al centre del seu alumnat. Cal 
assegurar que l’alumnat ve al centre, en cas d’inassistència reiterada els tutors trucaran als seus domicilis 
per interessar-se per la situació. En cas de dificultats en l’assistència li explicarà les diferents mesures 
flexibilitzadores de l’FP per tal que pugui continuar estudiant.  
 
Respecte a la pèrdua de l’avaluació continua tenint  en compte el que s’ha exposat anteriorment:  
 

• Alumnat, que tingui un 20% d’hores d’un Mòdul Professional (Unitats Formatives) en faltes 
d’assistència no justificades , perdrà el dret a l’avaluació contínua, i per tant, anirà directament 
a la convocatòria extraordinària de Juny.  

 
Respecte a les faltes de disciplina  
 

�       L’alumne que durant un curs acadèmic, acumuli 3 faltes de disciplina serà sancionant amb la 
corresponent expulsió del centre.  

 
Avaluació del cicle formatiu 
 
L’avaluació dels aprenentatges dels alumnes dels cicles formatius és contínua, ha d’atendre l’organització 
modular i s’ha de fer per unitats formatives per tal de permetre una millor capitalització de la formació.  



                                                                                                                               
 
 
 
 
 
Avaluació de les unitats formatives  
 
L’avaluació es farà tenint en compte els resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació de les unitats 
formatives. Els centres generaran registres d’avaluació on es concreti, per a cada alumne/a, el grau 
d’assoliment de cada resultat d’aprenentatge de les unitats formatives. Aquests registres, com la resta de 
documentació acadèmica, estaran a disposició de la Inspecció d’Educació.  
 
Avaluació dels mòduls professionals  
  
Les unitats formatives es superen amb una qualificació de 5 punts o superior. La superació del mòdul 
professional s’obté amb la superació de les unitats formatives que el componen. L’equip docent podrà 
determinar criteris de ponderació de la qualificació obtinguda en les diferents unitats formatives, per tal 
d’establir la qualificació final del mòdul professional corresponent. Els mòduls superats acrediten les 
unitats de competència als quals estan associats, d’acord amb la relació establerta en el perfil 
professional del títol.  
 
Avaluació del mòdul de formació en centres de treba ll  
 
L’avaluació del mòdul FCT correspon a la junta d’avaluació del centre educatiu. L’avaluació del mòdul 
FCT serà continuada durant l’estada de l’alumne/a a l’empresa. En acabar l’FCT, la persona responsable 
de la formació a l’empresa valorarà l’evolució de l’alumne/a, mitjançant un informe. L’avaluació del mòdul 
FCT ha de tenir en compte la valoració feta per l’empresa, i prendre com a referència els resultats 
d’aprenentatge, els criteris d’avaluació i les activitats formatives de referència acordades amb l’empresa o 
entitat col·laboradora. El tutor o tutora del cicle i la persona responsable d’aquesta formació a l’empresa 
tindran en compte la valoració que l’alumne/a en fa, a l’hora de determinar la seva idoneïtat i corregir-ne, 
si cal, les possibles deficiències, la qual cosa quedarà recollida en el quadern de pràctiques.  
 
Qualificacions  
 
La qualificació de les unitats formatives i dels mòduls professionals és numèrica, entre 1 i 10, sense 
decimals , a excepció del mòdul de formació en centres de treball, que es qualifica com a “apte/a” o ”no 
apte/a” . La qualificació d’aquest últim ha d’anar acompanyada d’una valoració orientadora del nivell 
d’assoliment de les competències professionals recollides en el quadern de pràctiques, en els termes de 
”molt bona”, “bona o bé”, “suficient” en el cas de “apte/a” i de “passiva” o “negativa” en el cas de 
“no apte/a” i s’hi poden afegir observacions.  
 
La qualificació final de cada mòdul professional s’obté com a mitjana ponderada de les qualificacions de 
cada unitat formativa, en funció del pes (ponderació) que es dóna a cadascuna d’elles d’acord amb la 
decisió prèvia adoptada per l’equip docent.  
 
Les unitats formatives i els mòduls professionals se superen amb una qualificació de 5 punts o superior.  
 
Les unitats formatives i els mòduls professionals superats mantenen la qualificació. No es pot aplicar cap 
mesura per modificar una qualificació positiva atorgada; és a dir, no es poden repetir unitats formatives ja 
superades per millorar-ne les qualificacions, ni es poden establir fórmules (presentació a segones 
convocatòries de recuperació ni d’altres) per incrementar-ne la qualificació positiva.  
 
La superació del cicle formatiu requereix la superació de tots els mòduls professionals que el componen. 
La qualificació final del cicle formatiu , que s’expressa amb dos decimals , s’obté com a mitjana 
aritmètica de les qualificacions de cada mòdul professional, ponderades en funció del nombre d’hores 
assignat a cadascun d’ells.  
 
Els mòduls o unitats formatives convalidades es qualifiquen amb l’expressió “Convalidat” (C) .  
 
En el cas d’haver obtingut l’exempció total del mòdul de formació en centres de treball, aquest es qualifica 
amb l’expressió “Exempt/a” (Xm) . En el cas d’haver obtingut l’exempció parcial del mòdul de formació en 
centres de treball, aquest es qualifica com a “Apte/a” o “No apte/a” , segons el que correspongui.  
 
En el càlcul de la qualificació final del cicle formatiu no es tindran en compte les qualificacions de: 
”Apte/a”, “Exempt/a” o “Convalidat”.  



                                                                                                                               
 
 
Matrícula d’honor  
 
A l’alumne/a que obtingui una qualificació final del cicle formatiu de grau superior igual o superior a 9 , se 
li pot consignar la menció de “Matrícula d’honor” (MH) en les observacions de l’acta de qualificacions 
finals, en l’expedient acadèmic i en el certificat d’estudis complets. Sobre el total d'alumnes avaluats del 
darrer curs del cicle formatiu, es pot concedir una menció MH per cada vint alumnes, i una altra si en 
resulta una fracció sobrant,. Amb aquests efectes, s'entén per alumnes avaluats del darrer curs tots els 
que han cursat els mòduls necessaris per completar el cicle, els hagin superat o no.  
 
La menció matrícula d’honor té els efectes econòmics previstos en les taxes i preus públics per a la 
matriculació en els ensenyaments artístics superiors.  
 
Convocatòries  
 
L’alumne/a pot ser avaluat d’una unitat formativa, com a màxim, en quatre convocatòries ordinàries , 
excepte el mòdul de formació en centres de treball, que només ho pot ser en dues . Amb caràcter 
excepcional, l’alumne/a pot sol·licitar una cinquena convocatòria extraordinària per motius de malaltia, 
discapacitat o altres que condicionin o impedeixin el desenvolupament dels estudis. El director o directora 
del centre la resoldrà.  
 
Amb cada matrícula a les unitats formatives l’alumne/a disposa del dret a dues convocatòries. L’alumne/a 
que hagi perdut el dret a l’avaluació continuada o que abandoni, perd la convocatòria i es fa constar com a 
“No presentat” (NP) . La presentació a la segona convocatòria, de recuperació, és voluntària. A 
l’alumne/a que no s’hi presenti no se li comptarà la convocatòria extraordinària a efectes del còmput 
màxim i constarà com a no presentat (NP) .  
 
Els professors del centre han d’establir el calendari i les estratègies de recuperació de la segona 
convocatòria, que poden consistir en activitats puntuals o continuades, i han d’estar previstes en la 
programació de la unitat formativa. En tot cas, els alumnes han d’estar informats de les activitats que han 
de dur a terme per recuperar les unitats formatives suspeses, així com del període i les dates en què es 
faran les activitats d’avaluació corresponents a les segones convocatòries, de recuperació.  
 
Promoció de curs  
 
L’alumne/a que hagi superat un nombre d’unitats formatives amb càrrega horària superior al 60% del 
conjunt planificat en el primer curs, pot matricular-se en el segon curs del cicle i ha de cursar també les 
unitats formatives no superades del primer curs. En cas contrari, es matricularà en les unitats formatives 
no superades del primer curs del cicle i, opcionalment, de les unitats formatives del segon curs que no 
presentin incompatibilitat horària o curricular de manera significativa, segons el projecte del centre i la 
disponibilitat de places.  
 
Tanmateix, les normes d’organització i funcionament del centre poden determinar en quines 
circumstàncies excepcionals, relacionades amb incompatibilitats curriculars o horàries, un alumne o 
alumna ha de matricular-se només de les unitats formatives de primer curs, malgrat haver superat el 60% 
de la durada horària del conjunt de crèdits de primer curs.  
 
Documentació acadèmica  
 
Els documents preceptius d’avaluació dels ensenyaments de formació professional són l’expedient 
acadèmic de l’alumne , les actes d’avaluació i els informes d’avaluació individualitzats . Els informes 
d’avaluació i els certificats acadèmics són els documents preceptius per garantir la mobilitat de l’alumne.  

 


