
Avaluació i recuperació

L’avaluació es durà a terme segons la següent distribució percentual:

• Continguts conceptuals: 30%

◦ Totes aquelles probes teòriques tipus test o resposta oberta per a evaluar l’lalumnat.

• Continguts procedimentals: 50%

◦ Totes les probes de caràcter pràctic sobre els continguts teòrics: memòries de treballs 
pràctics, pràctiques i treballs d’aplicació de coneixements teòrics.

• Exercicis realitzats i demanats: 10%

• Actitud: 10%

Totes les parts hauran d’estar puntuades amb un 4 com a mínim per a poder treure la mitjana. Si 
no és així, l’avaluació estarà suspesa. L’avaluació serà positiva si la mitjana és igual o superior a 
5.

El dret a l'avaluació contínua al període ordinari es perd amb la no assistència a classe un nombre
determinat d'hores, segons bé especificat al Reglament de Funcionament Intern del nostre centre. 
Una vegada superat aquest límit, no es tindrà dret a realitzar els exàmens parcials, havent de 
presentar-se directament als finals.

Per tal d’aprovar la totalitat del mòdul serà necessari que la mitjana de les tres avaluacions siga 
igual o superior a 5.

Llibreta de classe

Per a treballar a classe és obligatori l'ús d'una llibreta específica per al mòdul on es prendran els 
apunts de les explicacions fetes i es desenvoluparan els exercicis plantejats de cada tema.

Memòries de les pràctiques i treballs

Cal fer una memòria de cada muntatge pràctic, per la qual cosa, agruparem per unitats temàtiques
tots els muntatges i/o treballs desenvolupats per a poder lliurar memòries en un contingut adient. 

La memòria ha de contenir els següents apartats:

• Introducció.

• Esquemes: funcionals, unifilars i de distribució en planta.

• Llistat de material i ferramentes.

• Càlculs i/o explicació del funcionament del circuit.

• Conclusions

Les memòries a presentar són de cadascuna de les practiques realitzades a classe.

Tanmateix, es lliuraran treballs sobre:

a/ Seguretat en instal·lacions elèctriques



b/ Ferramentes, conductors i soldadura blana

c/ Energia solar fotovoltaica

Alumnat suspès i recuperacions

A l'alumnat què li reste alguna avaluació per aprovar, es presentarà a l'examen final de tot el curs. 
La condició per a presentar-se a la convocatòria ordinària és tenir totes les memòries i treballs 
lliurats. El contingut de la recuperació final tindrà dues vessants:

 • Examen teòric de tota la part bàsica del curs.

 • Examen pràctic al voltant de instal·lacions bàsiques de vivenda.

La recuperació del curs es farà la darrera setmana abans d’introduir les notes de l’avaluació final. 
L’alumnat què no ha de fer recuperacions, romandrà a classe desenvolupant treballs 
complementaris del mòdul, què s’avaluaran per a la nota final.
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