
Programació Formació i Orientació Laboral  Mòdul I CFGB-P.R.L.-                                                        

 1 

 

 

GRAELLA CRITERIS D’AVALUACIÓ,  QUALIFICACIÓ I 

RECUPERACIÓ. 

 

CRITERIS AVALUACIÓ  FOL I CFGB Serveis Administratius.......Pàg 2 a 7 

CRITERIS AVALUACIÓ  FOL II CFGB Serveis Admistratius.........Pàg 8 a 13 

CRITERIS AVALUACIÓ FOL GM y GS ..........................................Pàg14 a 20 

CRITERIS AVALUACIÓ E.I.E. GS...................................................Pàg 21 a 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programació Formació i Orientació Laboral  Mòdul I CFGB-P.R.L.-                                                        

 2 

CRITERIS D'AVALUACIÓ, QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ 

 

ASSIGNATURA 
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL I y II 

CFGrau Bàsic Servicis Administratius. 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

 

La LOMLOE estableix que L’avaluació del aprenentatge del 

alumnat deurà efectuarse de forma continua, formativa e 

integradora i realizarse per àmbits i projectes, tenint en compte la 

globalitat del cicle desde la perspectiva de les noves 

metodologies d’aprenentatge. 

Els criteris d'avaluació s'adaptaran al nivell de l'alumnat de 

formació professional de Grau Bàsic que tinguem. De forma 

genèrica els mínims exigits per avaluar el mòdul de FOL són: 

A. Conceptes: 

1- Diferenciar els tipus de factors de risc que apareixen en el 

treball i els danys que ocasionen. 

2- Conèixer els diferents tipus de prevenció i protecció que poden 

aplicar-se. 

3- Conèixer els drets i obligacions bàsiques en matèria de 

prevenció pels treballadors i per l'empresa. 

4- Aprofundir en els factors de risc que apareixen en el sector del 

cicle formatiu de l'alumnat i les mesures de prevenció i protecció 

a aplicar. 

5- Saber com actuar en el suport vital bàsic on estigui en joc la 

vida de les persones. 

6- Saber com actuar en altres tècniques de primers auxilis abans 

hemorràgies, cremades, etc. 

B. Procediments: 

1- Aplicar les mesures de prevenció i protecció adequades als 

riscos del sector del seu cicle formatiu. 

2- Aplicar les tècniques bàsiques de primers auxilis en suport vital 

bàsic i altres situacions com hemorràgies i cremades. 

3- Resoldre casos pràctics inventats de situacions que impliquin 
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l'aplicació dels conceptes vistos al llarg del temari. 

4- Ampliar informació sobre prevenció de riscos laborals a través 

de la recerca a internet a les activitats assenyalades en el temari. 

C. Actituds: 

1- Adquirir una consciència crítica sobre l'existència de riscos 

laborals i la necessitat d'actuar davant d'ells, tant per empresaris 

com per treballadors. 

2- Fomentar una actitud proactiva cap a la intervenció en primers 

auxilis davant de l'omissió del deure de socors. 

3- Valorar la normativa sobre prevenció de riscos laborals com a 

norma reguladora de les relacions entre empresaris i treballadors 

sota la qual tots dos estan obligats a actuar. 

FASES O MOMENTS : 

L'avaluació d'aquest mòdul i dels seus components formatius es 

realitzarà al llarg de tot el procés d'aprenentatge, seguint tres 

fases: 

1. Avaluació inicial, al començament de cada unitat, per a 

preparar la situació de partida, ajustant els dissenys en funció de 

les necessitats. Per a dur a terme aquesta tasca farem ús de 

l'observació a través de diàlegs i entrevistes. 

2. Avaluació processal amb intenció formativa, que es durà a 

terme durant tot el procés d'ensenyament-aprenentatge. 

Suposarà arreplegar dades i portar un seguiment continu de les 

activitats dels alumnes. S'avaluaran procediments, conceptes i 

actituds. 

3. Avaluació final amb intenció sumativa, al final del procés, 

analitzant les desviacions entre els objectius programats i els 

resultats obtinguts i intentant cercar solució als problemes sorgits. 

CRITERIS DE 

QUALIFICACIÓ 

Técniques: 

 Proves orals i escrites: qüestionaris, resolució de problemes i 
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supòsits pràctics, etc. 

 Observació directa i indirecta: quaderns de classe, treballs 

individuals o en grup, debats, etc. 

Instruments 

 Quadern de la professora.  Llistes de control.  Escales 

d'observació. 

Indicadors 

 Participació en les activitats realitzades en l'aula. 

 Assistència i puntualitat. 

 Respecte cap als companys i professors. 

 Valoració dels seus propis aprenentatges. 

 Desenvolupament de la capacitat d'anàlisi i el sentit crític. 

Qualificació del Mòdul Professional: (Qmp) 

Qualificació del Mòdul Professional, Qmp. 

Per a superar aquest mòdul professional és necessari aprovar 

totes les unitats formatives. 

La qualificació del mòdul professional (Qmp) s'obté seguint la 

següent ponderació.  

Qmp = 50% Coneixements + 30% Treball diari + 20% Actitud 

Per a poder aprovar el mòdulo és imprescindible obtindre 

una nota mínima de 4 punts en les proves escrites o treballs 

d’igual valor. 

Atenció: el retard en el lliurament de les tasques d'obligada 

presentació i/o treball diari, suposarà una penalització. 

Es valorarà positivament: 

- L'assistència a les classes diàries i la puntualitat. 
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- L’elaboració i lliurament del resum manuscrit de cada tema el 

dia de la prova. Es tracta d’una tasca d’obligada presentació, i la 

manca de lliurament suposarà el suspès de l’avaluació tot i que 

l’examen o exàmens estiga aprovat. 

- L'organització, planificació i responsabilitat en el treball. 

- La col·laboració  amb els companys. 

- Els hàbits, actituds i la participació en el aula. 

- El lliurament puntual de les tasques. El lliurament avançat, 

suposarà un positiu extra. 

- Correcció de les  respostes  d’activitats, resums... 

- Aportació voluntària de treballs per part de l’alumnat. 

-Respectar els continguts i pautes sol·licitats.   

- La puntualitat en el lliurament de tasques d’obligada 

presentació. El lliurament avançat suposa un + extra.  

- Contribució personal de cada alumne/a en l'elaboració de les 

tasques i especialment en els comentaris de: conveni col·lectiu,  

llibres de lectura, pel·lícules... 

- Presentació acurada de les tasques: netedat, ordre, etc. 

- Correcció  i coherència en les respostes. 

- Elaboració de les conclusions. 

-El lliurament avançat de tasques d’obligada presentació 

suposarà un plus extra, i estarà en funció de l’antelació en que es 

lliuren considere la professora  dins del contingut del mòdul.  

-Les que de forma objectiva considere la professora en el seu 

moment, com: la participació i col·laboració en accions i activitats  
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relacionades amb la coeduació, no violència contra les dones i 

diversitat sexual. 

Es valorarà negativament: 

-La utilització del telèfon mòbil en l’aula: 

1a vegada, toc d’atenció. 

2a vegada, lliurament del telèfon a la professora fins al 

final de la classe. 

3a vegada, lliurament a la professora fins el final de la 

jornada. 

4a vegada, lliurament a la professora i esta cridarà a 

casa per tal de comunicar l’utilització reiterada del telèfon en 

classe i s’acordarà amb les families  el que es fa amb el 

telèfon. Amb independència de l’acord amb els famílies, esta 

situació restarà 0,25 punts de la nota d’avaluació del període 

en que es done. 

-Els comentaris i mostres de burla cap a companys, 

companyes i /o professora. 

-No obeir les instruccions conductuals donades per la 

professora. 

-Fer bromes que puguen ser considerades més que bromes, 

accions molestes per la persona a qui s’adreça. 

-Amonestacions de la professora, dins de l’aula o fora, per 

actituds amb companys i/o companyes del grup. 

-Qualsevol acció contraria al PEC i al RRI. 

Per superar cada unitat formativa caldrà una qualificació ≥ 5.  

 

CRITERIS DE 

RECUPERACIÓ 

 

RECUPERACIONS: es faran en la data que s’acorde entre 

l’alumnat i el professor respectant el criteri de la majoria.  Si 

l’alumne o alumna no aconseguira obtindre una nota superior 
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a la ja obtinguda en la prova que recupera, perdrà el dret a 

continuar fent recuperacions en la resta del curs. 

Tenint en compte que l’alumne que recupera dispossa d’una 

segona opotunitat i per tal de valorar l’esforç realitzat per 

l’alumnat que aprova en primera convocàtoria, la nota de 

l’alumnat que recupera serà tractada de la següent manera: 

NOTA NOTA A EFECTES DE LA 

MITJANA 

 Entre 5-6 5,5 

Entre7-8 6,5 

Entre 8,5 i 10  8 

 

TREBALLS: Els treballs entregats fora de termini tindran una 

puntuació màxima de 5 punts. 

TASQUES OBLIGÀTORIES  PER A FER EN CASA I 

ENTREGAR: Es lliuraran el dia asenyalat per la professora 

com a data d’entrega. Sols excepcionalment s’admetra 

l’entrega de tasques fora d’aquesta data i com a data límit, 

abans del dia del examen o prova d’avaluació. 

 

La nota  final del mòdul , serà la mitjana aritmética de les 3 

avaluacions, sense decimals. Quan la mitjana obtinguda tinga 

decimals es redonejarà al alça o a la baixa en funció de que el 

decimal siga menor a 5 o igual o superior a 5 ( la nota será la 

inmediatament superior. Ejem: 5,5 en davant serà un 6 a Itaca) 
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 GRAELLA CRITERIS AVALUACIÓ, CALIFICACIO I RECUPERACIÓ. 

CRITERIS D'AVALUACIÓ, QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ 

 

ASSIGNATURA 
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL II 

CFGrau Bàsic Servicis Administratius. 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

 

La LOMLOE estableix que L’avaluació del aprenentatge del 

alumnat deurà efectuarse de forma continua, formativa e 

integradora i realizarse per àmbits i projectes, tenint en compte la 

globalitat del cicle desde la perspectiva de les noves 

metodologies d’aprenentatge. 

Els criteris d'avaluació s'adaptaran al nivell de l'alumnat de 

formació professional de Grau Bàsic que tinguem. De forma 

genèrica els mínims exigits per avaluar el mòdul de FOL són: 

A. Conceptes: 

1- Diferenciar els tipus de factors de risc que apareixen en el 

treball i els danys que ocasionen. 

2- Conèixer els diferents tipus de prevenció i protecció que poden 

aplicar-se. 

3- Conèixer els drets i obligacions bàsiques en matèria de 

prevenció pels treballadors i per l'empresa. 

4- Aprofundir en els factors de risc que apareixen en el sector del 

cicle formatiu de l'alumnat i les mesures de prevenció i protecció 

a aplicar. 

5- Saber com actuar en el suport vital bàsic on estigui en joc la 

vida de les persones. 

6- Saber com actuar en altres tècniques de primers auxilis abans 

hemorràgies, cremades, etc. 

B. Procediments: 

1- Aplicar les mesures de prevenció i protecció adequades als 

riscos del sector del seu cicle formatiu. 

2- Aplicar les tècniques bàsiques de primers auxilis en suport vital 

bàsic i altres situacions com hemorràgies i cremades. 
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3- Resoldre casos pràctics inventats de situacions que impliquin 

l'aplicació dels conceptes vistos al llarg del temari. 

4- Ampliar informació sobre prevenció de riscos laborals a través 

de la recerca a internet a les activitats assenyalades en el temari. 

C. Actituds: 

1- Adquirir una consciència crítica sobre l'existència de riscos 

laborals i la necessitat d'actuar davant d'ells, tant per empresaris 

com per treballadors. 

2- Fomentar una actitud proactiva cap a la intervenció en primers 

auxilis davant de l'omissió del deure de socors. 

3- Valorar la normativa sobre prevenció de riscos laborals com a 

norma reguladora de les relacions entre empresaris i treballadors 

sota la qual tots dos estan obligats a actuar. 

FASES O MOMENTS : 

L'avaluació d'aquest mòdul i dels seus components formatius es 

realitzarà al llarg de tot el procés d'aprenentatge, seguint tres 

fases: 

1. Avaluació inicial, al començament de cada unitat, per a 

preparar la situació de partida, ajustant els dissenys en funció de 

les necessitats. Per a dur a terme aquesta tasca farem ús de 

l'observació a través de diàlegs i entrevistes. 

2. Avaluació processal amb intenció formativa, que es durà a 

terme durant tot el procés d'ensenyament-aprenentatge. 

Suposarà arreplegar dades i portar un seguiment continu de les 

activitats dels alumnes. S'avaluaran procediments, conceptes i 

actituds. 

3. Avaluació final amb intenció sumativa, al final del procés, 

analitzant les desviacions entre els objectius programats i els 

resultats obtinguts i intentant cercar solució als problemes sorgits. 

CRITERIS DE 

QUALIFICACIÓ 
Técniques: 
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 Proves orals i escrites: qüestionaris, resolució de problemes i 

suposits  

 Observació directa i indirecta: quaderns de classe, treballs 

individuals o en grup, debats, etc. 

Instruments 

 Quadern de la professora.  Llistes de control.  Escales 

d'observació. 

Indicadors 

 Participació en les activitats realitzades en l'aula. 

 Assistència i puntualitat. 

 Respecte cap als companys i professors. 

 Valoració dels seus propis aprenentatges. 

 Desenvolupament de la capacitat d'anàlisi i el sentit crític. 

Qualificació del Mòdul Professional: (Qmp) 

Qualificació del Mòdul Professional, Qmp. 

Per a superar aquest mòdul professional és necessari aprovar 

totes les unitats formatives. 

La qualificació del mòdul professional (Qmp) s'obté seguint la 

següent ponderació.  

Qmp = 50% Coneixements + 30% Treball diari + 20% Actitud 

Per a poder aprovar el mòdulo és imprescindible obtindre 

una nota mínima de 4 punts en les proves escrites o treballs 

d’igual valor. 

Atenció: el retard en el lliurament de les tasques d'obligada 

presentació i/o treball diari, suposarà una penalització. 

Es valorarà positivament: 
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- L'assistència a les classes diàries i la puntualitat. 

- L’elaboració i lliurament del resum manuscrit de cada tema el 

dia de la prova. Es tracta d’una tasca d’obligada presentació, i la 

manca de lliurament suposarà el suspès de l’avaluació tot i que 

l’examen o exàmens estiga aprovat. 

- L'organització, planificació i responsabilitat en el treball. 

- La col·laboració  amb els companys. 

- Els hàbits, actituds i la participació en el aula. 

- El lliurament puntual de les tasques. El lliurament avançat, 

suposarà un positiu extra. 

- Correcció de les  respostes  d’activitats, resums... 

- Aportació voluntària de treballs per part de l’alumnat. 

-Respectar els continguts i pautes sol·licitats.   

- La puntualitat en el lliurament de tasques d’obligada 

presentació. El lliurament avançat suposa un + extra.  

- Contribució personal de cada alumne/a en l'elaboració de les 

tasques i especialment en els comentaris de: conveni col·lectiu,  

llibres de lectura, pel·lícules... 

- Presentació acurada de les tasques: netedat, ordre, etc. 

- Correcció  i coherència en les respostes. 

- Elaboració de les conclusions. 

-El lliurament avançat de tasques d’obligada presentació 

suposarà un plus extra, i estarà en funció de l’antelació en que es 

lliuren considere la professora  dins del contingut del mòdul.  

-Les que de forma objectiva considere la professora en el seu 
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moment, com: la participació i col·laboració en accions i activitats  

relacionades amb la coeduació, no violència contra les dones i 

diversitat sexual. 

Es valorarà negativament: 

-La utilització del telèfon mòbil en l’aula: 

1a vegada, toc d’atenció. 

2a vegada, lliurament del telèfon a la professora fins al 

final de la classe. 

3a vegada, lliurament a la professora fins el final de la 

jornada. 

4a vegada, lliurament a la professora i esta cridarà a 

casa per tal de comunicar l’utilització reiterada del telèfon en 

classe i s’acordarà amb les families  el que es fa amb el 

telèfon. Amb independència de l’acord amb els famílies, esta 

situació restarà 0,25 punts de la nota d’avaluació del període 

en que es done. 

-Els comentaris i mostres de burla cap a companys, 

companyes i /o professora. 

-No obeir les instruccions conductuals donades per la 

professora. 

-Fer bromes que puguen ser considerades més que bromes, 

accions molestes per la persona a qui s’adreça. 

-Amonestacions de la professora, dins de l’aula o fora, per 

actituds amb companys i/o companyes del grup. 

-Qualsevol acció contraria al PEC i al RRI. 

Per superar cada unitat formativa caldrà una qualificació ≥ 5. 

CRITERIS DE 

RECUPERACIÓ 

 

RECUPERACIONS: es faran en la data que s’acorde entre 

l’alumnat i el professor respectant el criteri de la majoria.  Si 

l’alumne o alumna no aconseguira obtindre una nota superior 
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a la ja obtinguda en la prova que recupera, perdrà el dret a 

continuar fent recuperacions en la resta del curs. 

Tenint en compte que l’alumne que recupera dispossa d’una 

segona opotunitat i per tal de valorar l’esforç realitzat per 

l’alumnat que aprova en primera convocàtoria, la nota de 

l’alumnat que recupera serà tractada de la següent manera: 

NOTA NOTA A EFECTES DE LA 

MITJANA 

 Entre 5-6 5,5 

Entre7-8 6,5 

Entre 8,5 i 10  8 

 

TREBALLS: Els treballs entregats fora de termini tindran una 

puntuació màxima de 5 punts. 

TASQUES OBLIGÀTORIES  PER A FER EN CASA I 

ENTREGAR: Es lliuraran el dia asenyalat per la professora 

com a data d’entrega. Sols excepcionalment s’admetra 

l’entrega de tasques fora d’aquesta data i com a data límit, 

abans del dia del examen o prova d’avaluació. 

 

La nota  final del mòdul , serà la mitjana aritmética de les 3 

avaluacions, sense decimals. Quan la mitjana obtinguda tinga 

decimals es redonejarà al alça o a la baixa en funció de que el 

decimal siga menor a 5 o igual o superior a 5 ( la nota será la 

inmediatament superior. Ejem: 5,5 en davant serà un 6 a Itaca) 
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CRITERIS D'AVALUACIÓ, QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ 

 

ASSIGNATURA 

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL. 

CFGM: Gestió Administrativa, Manteniment electromecànic. 

CFGS:Administració i Finances, Mecatrònica Industrial, Animació 

Socioesportiva. 

CRITERIS 

D'AVALUACIÓ 

 

Principis 

El procés d’avaluació contínua i formativa ha de respondre a la 

metodologia aplicada, de forma que no es pot basar en proves 

puntuals, o fora de context, que valoren la capacitat de l’alumnat per 

memoritzar conceptes o per aplicar procediments des d’un punt de 

vista parcial i teòric. El procés ha de portar a una qualificació fruit de 

l’aplicació permanent d’una sèrie d’instruments que valoren indicadors 

que analitzen el saber fer (concretat en els criteris de qualificació del 

mòdul). 

 L’aplicació del procés d’avaluació contínua de l’alumnat requereix la 

seua assistència regular a les classes i activitats programades. 

Per això, en règim presencial, serà necessària l’assistència almenys al 

85% de les classes i activitats previstes, segons RESOLUCIÓ de 15 de 

juliol de 2022,  per la qual es dicten instruccions sobre ordenació 

acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres de la 

Comunitat Valenciana que durant el curs 2022-2023 impartisquen 

cicles de Formació Professional bàsica, de grau mitjà i de grau 

superior. 

CAPACITATS TERMINALS ADQUIRIDES PER L’ALUMNAT 

QUE SERAN OBJECTE D’AVALUACIÓ: 

1. Coneix la relació entre Treball i Salut. La normativa 

Bàsica en matèria de PRL així com els factors de risc 
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més comuns als seus llocs de treball i les mesures de 

prevenció i protecció front als mateixos. 

2. Valora la importància de treballar en condicions 

segures i la seva responsabilitat com a treballador per 

tal d’aconseguir minimitzar els accidents de treball i 

malalties professionals. 

3. Sap com ha d’ actuar si es trova amb una situació 

d’emergència on hagués d’aplicar els principis bàsics 

en matèria de primers auxilis. 

4. Reconeix les fonts del dret del treball i en especial del 

Conveni Col´lectiu i el Contract com a fonts típiques 

que li seran d’aplicació. 

5. Coneix els seus drets i deures com a treballador i les 

diferents situacions que es poden produir durant la 

vigència del contracte de treball. 

6. Distingueix les diferents modalitats de contracte de 

treball existents a la actualitat després de la reforma 

laboral que s’ha produÏt a 2022. 

7. Es capaç d’interpretar la seva nòmina i comprendre les 

variacions que es poden produir entre la seva nòmina i 

la dels seus companys en funció de les circumstàncies 

personals. 

8. Reconeix la importància de contribuir al sistema de 

Seguretat Social per estar protegit davant situacions de 

necessitats amb les que es pot trovar al llarg de la vida. 

9. Identifica les seues habilitats i Capacitats i sap donar-

les a conèixer al hora de buscar treball. 

10. Dispossa dels recursos necessaris per poder fer front 

als conflictes que se li plantejen tant al àmbit laboral 
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com al llarg de la vida, de forma pacífica i civilitzada. 

CRITERIS DE 

QUALIFICACIÓ 

1  

Segons l’article 14 de l’Ordre 79/2010 d’avaluació, a la FP, els 

criteris de calificació han de ser pùblics, per lo que l’alumnat és 

informat a principi de curs respecte a cóm va a ser avaluat.  

L’adquisició per l’alumnat de les Capacitats terminals del mòdul 

que estableixen els RD de títol, és realitzarà mitjançant 2 

sistemes alternatius a elegir per cadascun dels grups per majoria 

a principi de curs: 

1 Prova o Proves escrites d’avaluació: Aquest instrument té un 

pes del 70% respecte a la mitjana de l’avaluació. 

Aquestes proves constaran de 3 parts:  

1. Tipo test ( al voltant de 3 punts): Cadascuna de les preguntes 

tindrà una sola resposta correcta. Cada 2 errors descontarà una 

pregunta acertada.  

2. Preguntes Curtes relacionades en els continguts de les unitats, 

relacionar conceptes…. 

3. Ejercici/s pràctic on l’alumnat haurà d’aplicar els conceptes a la 

resolució d’un cas concret: Nòmina, cumplimentar un contracte 

treball, aplicació mesures de prevenció i protecció a un cas 

concret plantejat, primers auxilis…  

En cadascuna de les evaluacions, es realitzarà una prova, 

coincidint amb el final de l’avaluació on s’incluiran les unitats 

treballades al llarg de l’avaluació.   

Per a la superació de la evaluació s’exigirà una nota mínima de 4 

punts a dita prova. En cap cas podrá aprovar l’avaluació un 
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alumne/a que tinga menys de 4 punts a la prova d’avaluació. 

2. Realització i Entrega per l’alumnat del grup d’un treball on 

es relacionaran els continguts del mòdul vistos al llarg de 

l’avaluació i on l’alumnat haurà de demostrar que a assolit els 

continguts de les unitats. Aquest treball substituirà a la prova 

escrita d’avaluació i tindrà el mateix pes ( 70%) que ella respecte 

a la nota de l’avaluació. 

 El 30% restant de la nota de l’avaluació, será el resultat de la 

mitjana de les tasques realitzades per l’alumnat tant a classe com 

a casa, sempre que siguen entregades en la data determinada 

per la professora.  

L’entrega d’activitats fora de plaç será acceptada sempre que 

l’alumne justifique el motiu del seu retràs. En cap cas, s’admetra 

una tasca o treball amb posterioritat a la data del examen 

d’avaluació.  

CRITERIS A SEGUIR PER A L’AVALUACIÓ DEL MÓDUL 

o Es considerarà aprovat a aquell alumne/a que obtinga una 

nota igual o superior a 5 punts com a resultat d’aplicar les 

anteriors ponderacións. i sempre, com ja s’ha dit que tinga 

almenys un 4 a la prova escrita o treball d’avaluació. 

o Es farà una prova de recuperació, per a aquells alumnes 

que no aproven l’avaluació i que tindrà lloc la semana 

següent a l’avaluació amb la finalitat de que l’alumne tinga 

recents els conceptes i li siga més fácil de recuperar. 

o Al mes de Juny tindrà lloc l’avaluació Ordinària on 

l’alumnat que malgrat la recuperació seguisca tenint 

alguna avaluació suspesa, tinga la possibilitat de 

recuperar. A l’Ordinaria sols haurà de recuperar aquella/es 

avaluacions que tinga pendents.  
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o A l’avaluació Extraordinària per regla general, anirà 

l’alumnat amb tot el mòdul, però excepcionalment i tenint 

en compte les circunstàncies del cas concret, es podrá 

permetre que l’alumne/a que sols tinga pendent una 

avaluació vaja a extraordinaria a soles en eixa part i no en 

tot el mòdul. 

o ALUMNE QUE HA PERDUT EL DRET A LA AVALUACIÓ 

CONTINUA:En cas d’inassistència, l’alumna/e només tindrà dret 

a esta prova final de caràcter global.  

o La nota  final del mòdul , serà la mitjana aritmética de les 3 

avaluacions, sense decimals. Quan la mitjana obtinguda 

tinga decimals es redonejarà al alça o a la baixa en funció 

de que el decimal siga menor a 5 o igual o superior a 5 ( la 

nota será la inmediatament superior. Ejem: 5,5 en davant 

serà un 6 a Itaca) 

 

CRITERIS DE 

RECUPERACIÓ 

 

RECUPERACIONS: es faran en la data que s’acorde entre 

l’alumnat i el professor respectant el criteri de la majoria.  Si 

l’alumne o alumna no aconseguira obtindre una nota superior a la ja 

obtinguda en la prova que recupera, perdrà el dret a continuar fent 

recuperacions en la resta del curs. 

Tenint en compte que l’alumne que recupera dispossa d’una 

segona oportunitat i per tal de valorar l’esforç realitzat per l’alumnat 

que aprova en primera convocatòria, la nota de l’alumnat que 

recupera serà tractada de la següent manera: 

NOTA NOTA A EFECTES DE LA 

MITJANA 

 Entre 5-6 5,5 

Entre7-8 6,5 
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Entre 8,5 i 10  8 

 

TREBALLS: Els treballs entregats fora de termini tindran una 

puntuació màxima de 5 punts. 

TASQUES OBLIGÀTORIES  PER A FER EN CASA I ENTREGAR: 

Es lliuraran el dia asenyalat per la professora com a data d’entrega. 

Sols excepcionalment s’admetra l’entrega de tasques fora 

d’aquesta data i com a data límit, abans del dia del examen o prova 

d’avaluació. 

ALTRES ASPECTES: 

Absències a exàmens. 

Les absències a exàmens han d’estar justificades i cal lliurar un 

document oficial (examen de cotxe,  assistència a judici, o justificant de 

problemes de salut...). En els casos de malalties sense visita mèdica es 

tindrà en compte el nombre de dies d’absència i el justificant ha d’estar 

signat per la família sempre que l’alumnat siga menor d’edat.   

En cas d’incompliment del paràgraf anterior l’alumnat perdrà el dret 

d’examen i per tant, únicament li correspondrà el dret a realitzar la 

recuperació, si procedeix. En tot cas podrà realitzar l’examen final de la 

convocatòria ordinària.   

Copiar durant la realització d’exàmens o copiar treballs. 

Aquesta situació suposarà de forma automàtica el suspès de la prova, 

per la qual cosa l’alumnat haurà de presentar-se a la recuperació 

ordinària de juny. 

Convalidacions. 

Es podrà acollir l’alumnat que dispose legalment dels requisits per 

convalidar el mòdul de FOL, d’acord amb la normativa: RESOLUCIÓ de 

15 de juliol de 2022,  per la qual es dicten instruccions sobre ordenació 

acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres de la 
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Comunitat Valenciana que durant el curs 2022-2023 impartisquen 

cicles de Formació Professional bàsica, de grau mitjà i de grau 

superior. 
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CRITERIS D'AVALUACIÓ, QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ 

 

MÒDUL 

 

EMPRESA INICIATIVA EMPRENEDORA -EIE- 
2º CFGM Manteniment Electromecànic. 
2º CFGS Mecatrònica Industrial. 

CRITERIS 
D'AVALUACIÓ 

 

L'avaluació del mòdul d’E.I.E. es realitzarà d’acord amb  la feina 
personal que desenvolupe l’alumnat de forma individual i del 
treball en equip o individual per a la realització del projecte de 
creació d’empresa.  No obstant, si el projecte es realitza en 
equip, la  nota per a tots els membres del grup de treball pot no 
ser la mateixa. Per tant en els casos de treball en grup, i no 
d’equip, la qualificació serà individual i en els treballs en equip la 
nota serà la mateixa per a tots els membres.  El seguiment de 
l’activitat per part de la professora i la informació oferida per els 
membres, determinarà si la qualificació és de grup  de persones 
o equip de treball. 

Es valorarà en l’apartat A i positivament: 

- L'assistència a les classes diàries; puntualitat i dur el material 
necessari. 

- L’elaboració i lliurament del resum manuscrit de cada tema el 
dia de la prova. Es tracta d’una tasca opcional i voluntària. 

- L'organització, planificació i responsabilitat en el treball. 

- La col·laboració  en l’aula, amb els companys... 

- La realització de la feina planificada (rendiment i iniciativa per 
resoldre els diferents problemes plantejats). 

- Els hàbits, actituds i la participació en l’aula. 

- Correcció de les  respostes  d’activitats, resums... 

- Aportació voluntària de treballs per part de l’alumnat. 

- La puntualitat en el lliurament de tasques d’obligada 
presentació. 
- Contribució personal de cada alumne/a en l'elaboració del 
projecte de creació d’empresa. 
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- Presentació acurada de les tasques: netedat, ordre, etc. 

- Correcció  i coherència en les respostes. 

- Elaboració de les conclusions. 

-El lliurament avançat de tasques d’obligada presentació 
suposarà un plus extra, i estarà en funció de l’antelació en que es 
lliure. Fins 0,5 punts. 

Es valorarà negativament i en l’apartat A: 

-La utilització del telèfon mòbil en l’aula: 

-Els comentaris,  mostres de burla cap a companys, companyes i 

/o professora. 

-No obeir les instruccions conductuals donades per la professora. 

-Fer bromes que no tinguen esta consideració per a la persona a 

qui s’adrecen, accions molestes per la persona que les rep. 

-Amonestacions de la professora, dins o fora de l’aula, per 

actituds irrespectuoses cap a qualsevol membre de la comunitat 

educativa. 

-Qualsevol acció contraria al PEC i al RRI. 

    C.- Cadascuna d’estes accions serà penalitzada amb -0.25 

punts i es descomptarà de la nota d’avaluació.   

 

CRITERIS DE 
QUALIFICACIÓ 

 

A. Seguiment del treball diari 30 % de la qualificació total de 

10 punts. 

B. Proves de coneixement,  treballs amb el mateix valor i 

d’obligada presentació (projecte de creació d’empresa),  

70% de la qualificació total de 10 punts.   

C. Les accions negatives detallades a l’apartat anterior, -0,25 

cadascuna de les accions. 

Recordar  que la superació de proves o treballs és a partir del 
50% de 7. Sempre que aquesta siga inferior a 3 punts  la 
professora es reserva el dret a decidir en quins casos procedeix  
fer nota mitjana i considerar l’apartat A (mínim 1,5 punts,  50% de 
la nota màxima de l’apartat A) i en quines situacions no cap esta 
possibilitat. Sempre que la nota de l’apartat B siga superior a 3 
punts, es procedirà al càlcul de la nota mitjana, sense eximir de la 
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presentació de les tasques d’obligada presentació (apartats del 
projecte pendents) amb l’objectiu d’incrementar la nota final.  
 

Recordar que el projecte de creació d’empresa és d’obligada 
realització, avaluable en l’apartat B i formarà part del 70% de la 
nota.   

Atenció! El retard en el lliurament de tasques no eximeix del 
mateix, i suposarà una penalització mínima de 0.25 punts i 
màxima de 1 punt. S’aplicarà a les tasques  lliurades després del 
termini establert.. 
 

Nota màxima   10 punts  =  A 30%  +  B 70 %  -C 

 

Tot l’alumnat aprovat en convocatòria ordinària, podrà optar a 

una prova escrita de tot el temari amb l’objectiu de millorar la nota 

mitjana obtinguda, i la professora es compromet a mantindre la 

nota abans de la prova, únicament cap la possibilitat 

d’incrementar-la. També caben altres opcions diferents a la prova 

escrita i recollides en la programació.    

 

CRITERIS DE 
RECUPERACIÓ 

 

L’alumnat que obtinga menys de 3 punts haurà de recuperar el 
contingut corresponent. 

L’alumnat tindrà l’oportunitat de fer un examen de recuperació 
per cada examen suspès, sempre que mostre interés i millore els 
resultats respecte de la nota anterior (examen); això implica un 
compromís de treball i estudi per part de l’alumnat i en cas de no 
aprofitar l’oportunitat de la recuperació, perdra este dret extra i 
únicament gaudirà de la recuperació ordinària de juny.     

Les notes obtingudes en fase de recuperació estaran limitades de 
la manera següent: 

Nota obtesa Nota màxima a efectes de 
mitjana 

4-4,9 4 

5-6 5 

7 6 

 

L'alumnat que es presente a la convocatòria extraordinària 
tindrà dret a l'avaluació del mòdul en la seua totalitat o 
parcialment si així ho estima la professora. Esta convocatòria 
extraordinària de juny-juliol gaudirà d’un mínim de dos tipus 
d’opcions i serà  l’alumne qui triarà una de les dues:  
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   A Consistirà en la realització única i exclusivament d’un 

examen dels continguts pendents. Nota 0-10. 

   B Realització del projecte o treball referent als temes suspesos: 

70% de la nota i una prova escrita d’un valor del 30%. La 

qualificació serà la suma de les dos parts.  

Es lliurarà un full individual a cada persona que no haja superar 

el mòdul en convocatòria ordinària detallant les opcions i els 

percentatges que correspon a cada opció, així com el lloc i la 

data de realització i/o lliurament. 

L’alumnat pot posar-se en contacte amb la professora, amb 

l'antelació suficient, per a poder plantejar dubtes a l’hora de 

realitzar les tasques sol·licitades en temps suficient per a la seua 

correcta presentació. 

La data de la convocatòria extraordinària la fixa direcció.  
 

 

 

 

  

 

 

 

 


