CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
Es seguirá el criteri d´avaluació contínua.
Es realitzaran proves de carácter frequent durant la realització del procés didàctic,
Per calificar se tendrà en compte els exercicis fets a classe i les proves, per porer
comprovar el grau assolit per l´alumne. Es tendrà en compte l´assistència, participació,
interés i comportament.
Per aprovar el curs s'han d'aprovar totes les avaluacions.
L'article 52 del Decret 121/2010 considera una conducta contrària a les normes de
convivència “El fet de copiar o de facilitar que altres copiïn en exàmens, proves o exercicis
que hagin de servir per qualificar, o fer servir durant la seva execució aparells no
autoritzats “.Segons acord del departament d'administració es qualificarà a l'alumne amb
un zero i suspendrà l'avaluació.
CRITERIS DE PROMOCIÓ A FCT I PROVES EXTRAORDINÀRIES
Per accedir a la formació en centres de treball (FCT) s'han de tenir tots els mòduls
aprovats
Les proves extraordinàries són obligatòries per als alumnes que tenguin el mòdul pendent
i no es podrà al·legar desconeixement del dia i l'hora. La Prefecture d'estudis és
responsable de donar difusió als calendaris de proves de pendents i extraordinàries, els
quals figuraran a l'entrada del centre i a la pàgina web( ROIF ). Es realitzarà un examen
que pot eser teòric i pràctic, de les mateixes característiques que els controls d'avaluació.
ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ.(PER AVALUACIONS
Per la recuperació se tendrà en compte sempre les causes que han provocat la no
superació dels objectius. Si falla la metodologia de treball, se realitzarà una adequació de
les activitats als objectius.
A l´alumne se li posarà un exercici de recuperació, de les mateixes característiques que
els controls d´avaluació.
PÈRDUA DEL DRET A L'AVALUACIÓ CONTINUA
Si les faltes d'assistència injustificades acumulades per un alumne arriben al 5 % de les

sessions d'una assignatura o mòdul,es perdrà el dret a l'avaluació continua ( en aquesta
assignatura 5 sessions ). Per justificar les faltes, l'alumne ha d'aportar la documentació
que justifiqui les circumstàncies al·legades.
En perdre el dret a l'avaluació continua, l'alumne haurà de presentar-se a un examen al
final del trimestre. El trimestre següent recuperarà el dret a l'avaluació continua. Ara bé, si
l'alumne reincideix a faltar a classe de manera injustificada, en acumular tres noves faltes
injustificades perdrà el dret definitivament, i aleshores només podrà optar a un examen a
final de curs.
La prova que ha de superar l'alumne que ha perdut el dret a l'avaluació contínua , que se
celebrarà a final de trimestre o, en el seu cas, a final de curs, ha de ser forçosament un
examen que inclogui els continguts de la matèria impartits fins aleshores. D'aquest
examen dependrà el 100 % de la seva qualificació.
ANUL·LACIÓ D'OFICI DE LA MATRÍCULA( BOIB N.108 de 25-07-2009)
Es pot fer una anul·lació d'ofici de la matrícula d'un mòdul o d'un curs d'un cicle si passat
el 15 d'octubre l'alumnat s'absenta, de forma continuada i sense justificar, durant un
periode superior al 10 % de la càrrega horària del mòdul o del curs del cicle o de forma
discontínua, durant un periode superior al 15 % de la càrrega horària d'un mòdul o d'un
curs d'un cicle determinat, sense justificar ( en aquest mòdul: 9 i 13 sessions
respectivament).

