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CRITERIS D'AVALUACIÓ

Els instruments d'avaluació que utilitzarem són els següents:
• Producte de planificació, desplegament i execució de les unitats de treball.
• Proves periòdiques.
• Lliurament i exposició de treballs individuals.
• Assistència.

Producte de planificació, desplegament i execució de les unitats de treball.
Encara que algunes pràctiques es duguen a terme en grup, la qualificació de les
mateixes  ho  serà  individual,  atenent  a  la  participació  en  l'execució  i  al  grau
d'assimilació dels continguts necessaris per a la seua comprensió.
Serà qualificada en escala numèrica entre 0 i 10 punts. Al finalitzar el parcial, es
realitzarà la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en les mateixes i el
seu còmput en la qualificació global serà d'un 20% sobre el total.

Proves periòdiques
Es realitzaran  proves  escrites  o  orals.  Estes  podran  versar  sobre  una  part  o  la
totalitat  del  contingut  de  les  unitats  programades  i  impartides  en  l'avaluació
corresponent. A discreció dels professors d'este mòdul, les proves escrites podran
adoptar la forma de test, el criteri de qualificació de la qual serà exposat als alumnes
amb anterioritat a la seua execució. També pot ser de tipus teorico-pràctica, que
constaria d'un exercici el desenrotllament i execució del qual es realitzarà de forma
individual o en grup.
Les  proves  es  podran  realitzar  en  el  moment  temporal  que  consideren  els
professors, que informaran el delegat de grup per a fixar la data més idònia per a
coordinar la resta de proves d'altres mòduls.
Estes proves seran qualificades en escala numèrica entre 0 i 10 punts. Al finalitzar el
parcial  es  realitzarà  la  mitjana aritmètica  de les  qualificacions obtingudes en les
mateixes i el seu còmput en la qualificació global serà d'un 60% sobre el total.

Lliurament  i exposició de treballs individuals
Els  treballs  de  recerca  d'equips  i  lliurament  desenrotllat  de  les  seues
característiques, aplicacions, instal·lació, manteniment, reparació, etc. , amb la seua
respectiva exposició en classe, es valorarà de 0 a 10, amitjanant un 20% sobre la
nota de l'avaluació.

Obtenció de la nota de l'avaluació
Dins de cada un dels dos primers apartats, si hi ha més d'una nota corresponent a
una part de la programació, es ponderaran entre elles en funció del nombre d'hores
dedicades a cada part. Per exemple, en la segona avaluació fem: 
-examen de conceptes bàsics de radiodiagnòstic, radioteràpia i  imatge mèdica →
explicació del tema: 6h
-examen d'equips de radiacions ionitzants → explicació del tema 24h
Valorarem 4 vegades més el segon examen que el primer.
Si no es plantejaren treballs d'entitat què es consideraren suficient, la ponderació
podria reajustar-se.
La nota de cada avaluació s'obtindrà ponderant de la manera indicada en cada un
dels apartats anteriors, sempre que la nota de cada un d'ells siga igual o superior a
3. Si és inferior, l'avaluació serà negativa.
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Assistència regular a les classes
D'acord amb la normativa vigent,  per als cicles formatius presencials es requerix
l'assistència d'un mínim del 85% de les hores lectives a fi de ser avaluat de la forma
prevista amb anterioritat. Si el nombre de faltes d'assistència supera el 15% del total
d'hores anuals, l'alumne perd el dret d'avaluació contínua i haurà de presentar-se als
exàmens finals o als extraordinaris per a poder aprovar el mòdul.

AVALUACIÓ FINAL
L'Avaluació Final es considera aprovada si ho són totes les anteriors. La nota s'obté
valorant la mitjana resultant i arredonint a l'alça o a la baixa el seu valor en funció de
l'actitud mostrada al llarg de tot el curs.
Cas  de  tenir  alguna  avaluació  suspesa,  es  procedirà  a  fer  les  proves  per  a
recuperar-la a principi del mes de juny, a fi de poder treure la mitjana a l'Avaluació
Final. Perquè puga fer-se la mitjana amb les avaluacions aprovades, s'ha d'obtindre
una nota de recuperació de la suspesa igual o superior a 4. Si la mitjana de les tres
avaluacions no supera el 5, haurà de presentar-se a les proves extraordinàries, amb
tota la programació del curs.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA
Al llarg del mes de juny se facilitarà l'assistència de l'alumnat al centre dins d'un
horari acordat per l'equip educatiu per tal de poder plantejar els dubtes referits als
continguts de la programació.
Es faran els exàmens següents:
1- Riscos Laborals → durada 0,5h, 15% de la nota
2- Radiodiagnòstic (radiacions ionitzants) → durada 1,5h, 25% de la nota
3- Radiodiagnòstic (radiacions no ionitzants) → durada 1h, 25% de la nota
4- Radioteràpia → durada 1h, 25% de la nota
5- Imatge Mèdica → durada 1h, 10% de la nota
Si  no  s'aplega  a  explicar  l'apartat  de  Imatge  Mèdica,  incrementem  un  5%  la
ponderació de 2 i 4.
Es  considerarà  superada  la  prova  extraordinària  si  la  mitjana  ponderada  dels
continguts és major o  igual  a  5 i  cap de les notes és inferior  a 3.  Cas contrari,
l'avaluació serà negativa.
La nota resultant, quan s'aprova, serà eixa mitjana.
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