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5.5 Avaliacións 
A avaliación presenta unha importancia moi destacable debido á influencia que pode exer-
cer sobre os elementos do currículo (os obxectivos, os contidos e a metodoloxía). Unha 
xestión axeitada e coherente do proceso de avaliación ha influír positivamente na mellora 
dos procesos didácticos, achegando información sobre a adaptación das actividades de en-
sino e aprendizaxe ás necesidades do alumnado, sobre a validez da metodoloxía emprega-
da, sobre as solucións organizativas adoptadas, e sobre a mellora do proceso educativo en 
xeral. 

A avaliación supón unha tarefa de reflexión que comprende todas as partes implicadas 
nela (profesorado e alumnado), e debe constituír un punto de inflexión a través do que se 
poidan valorar os logros alcanzados e os erros cometidos, co fin de mellorar o proceso de 
ensino e aprendizaxe na súa totalidade. 

Do indicado ata este momento despréndese que a avaliación non só se circunscribe a un 
momento nin a uns momentos puntuais dentro do devandito proceso de ensino e aprendi-
zaxe. Máis ben, débese integrar nel de tal xeito que proporcione información continua de 
cara a poder mellorar en todo instante o labor que se está a desenvolver. Aínda así, poderí-
ase falar de tres tipos de avaliación de cara a establecer unha organización do proceso ava-
liativo: 

 Avaliación inicial: ao inicio do proceso, co fin de contribuír á maior adaptación posible 
da organización e da programación deste.  

 Avaliación procesual ou continua: permite facer reaxustes ao longo de todo o desen-
volvemento do proceso. 

 Avaliación final: ao remate do traballo realizado, para valorar os obxectivos alcanza-
dos. 

A visión exposta ata este momento é a que se recolle na Orde do 30 de xullo de 2007 pola 
que se regula a avaliación e a acreditación académica do alumnado que cursa as ensinan-
zas de formación profesional inicial (DOG do 9 de agosto), na que se fala, en relación ao 
proceso de avaliación do alumnado, de avaliación inicial, avaliacións parciais e avaliación 
final. 

5.5.1 Avaliación inicial 
Ao comezo das actividades dun ciclo formativo, o equipo docente deberá levar a cabo 
unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto o coñecemento das 
características e da formación previa de cada alumno e alumna, así como as súas capaci-
dades. O coñecemento das características, dos niveis e das necesidades do alumnado que 
se incorpora ao ciclo formativo é clave para poder adaptar a proposta curricular, planificar 
e programar as actividades de cada módulo profesional, así como reorientar e situar o 
alumnado. 

Coa sesión de avaliación inicial, á que se fai referencia no artigo 5º da Orde do 30 de 
xullo de 2007, e que en ningún caso levará consigo unha cualificación do alumnado, pre-
téndese recoller, por parte do profesorado-titor, coa colaboración do resto do equipo do-
cente, a información dispoñible de cada alumno e alumna en particular, e do grupo-clase 
en xeral. O intercambio de opinións e de información entre o profesorado ha facilitar a 
toma de decisións como un primeiro paso no proceso da avaliación continua.  
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Avaliación inicial: características xerais 

Cando se leva a cabo? Ao principio de curso, logo de rematar o proceso de matrícula. 

Que obxectivos se 
perseguen con ela? 

 Coñecer as características persoais de cada alumno e alumna.  
 Coñecer a súa formación previa. 
 Coñecer as súas capacidades. 
 Coñecer as posibles validacións e exencións de módulos profesionais. 
 Orientar e situar o alumnado en relación co seu perfil profesional. 
 Coñecer os módulos profesionais pendentes por parte do alumnado. 

Quen é o/a responsable? O profesorado-titor do grupo-clase. 

Cales son as súas 
funcións? 

 Coordinar e presidir a sesión de avaliación. 
 Informar o resto do equipo docente sobre as características xerais do grupo-clase, ou sobre as 

circunstancias académicas e persoais de cada alumno e alumna, nomeadamente nos casos en que 
estas poidan influír no proceso de ensino e aprendizaxe. 

 Redactar unha acta do desenvolvemento da sesión, na que se farán constar os acordos adoptados, 
especialmente os que teñan que ver coa flexibilización5 na duración das ensinanzas (ver modelo 
XV). 

Quen colabora no seu 
desenvolvemento? 

 O equipo docente que atende o grupo-clase: o profesorado que imparte cada módulo profesional 
dos que integran o ciclo formativo informará das posibles anotacións recollidas sobre cada alumno e 
alumna, así como do grupo-clase en xeral. 

 O departamento de orientación: colaborará na recollida de información sobre o alumnado, informará 
sobre as posibles medidas de flexibilización que cumpra adoptar, e elaborará, cando proceda, o co-
rrespondente informe que xustifique a necesidade das devanditas medidas. 

Onde se pode obter 
información sobre o 
alumnado? 

 Dos informes individualizados de avaliación da etapa educativa anteriormente cursada polo alumna-
do, no caso no que o centro dispoña deles. 

 Dos estudos académicos ou as ensinanzas de FP (de carácter regrado, ocupacional ou continuo) 
previamente realizados. 

 Do certificado de acceso mediante proba, no caso do alumnado sen titulación. 
 Dos informes ou ditames específicos do alumnado con algún tipo de discapacidade ou con necesi-

dades específicas de apoio educativo. 
 Da experiencia profesional previa que poida posuír o alumno ou alumna. 
 Da matrícula condicional do alumnado estranxeiro. 
 Da observación do alumnado e das actividades desenvolvidas durante as primeiras semanas do 

curso. 

Que instrumentos e 
procedementos se poden 
empregar na recollida de 
información? 

 Realización de entrevistas ou aplicación de cuestionarios individuais de recollida de datos. 
 Mediante a realización de preguntas na clase. 
 A través de pequenas probas, en cada módulo profesional, sobre a materia impartida e as activida-

des realizadas. 
 Observacións: de actitudes, hábitos de aprendizaxe, habilidades académicas e adaptación á clase. 
 Pode servir de axuda unha ollada ao seu material, apuntamentos, pequenos traballos escritos ou 

orais, traballo en pequeno grupo,...  
 É moi importante coñecer os perfís do alumnado co que se vai traballar (ver capítulo II). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 No artigo 13º da Orde do 23 de abril de 2007 (DOG do 7 de maio) pola que se regulan o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación 
profesional en réxime ordinario e para as persoas adultas, e as probas libres para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior sinálase 
que“o alumnado con necesidades educativas especiais poderá ser autorizado, cando as necesidades de apoio específico así o xustifiquen, para 
cursar os ciclos formativos en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos, cunha temporalización distinta á establecida con carácter xeral.  
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Modelo XV: Acta de avaliación inicial  
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5.5.2 Avaliacións parciais e final 
Nas sesións de avaliación contrástase información entre o profesorado para tomar deci-
sións. Cada módulo poderá avaliarse nun máximo de catro convocatorias, independente-
mente do centro e do réxime ou da modalidade que se curse. Exceptuarase o módulo de 
formación en centros de traballo (FCT), que contará cun máximo de dúas convocatorias. 

Atendendo ao disposto na Orde do 30 de xullo de 2007, pódense indicar as seguintes 
características das avaliacións parciais e final nos ciclos formativos: 

 Diferénciase por módulos profesionais, tendo como referencia os obxectivos e os crite-
rios de avaliación de cada un e os xerais do ciclo, consonte o correspondente currículo.  

 Carácter continuo: cómpre asistir á totalidade das actividades lectivas. O 10 % de faltas 
sobre a duración total implica a perda do dereito á avaliación continua nun módulo pro-
fesional. 

Modelo XVI: 
Apercibimento sobre a perda do dereito  

á avaliación continua  

Modelo XVII: 
Comunicación sobre a perda do dereito  

á avaliación continua 

  

 Función formativa: deberase informar o alumnado dos criterios de avaliación que se 
apliquen e do nivel mínimo suficiente para alcanzar unha avaliación positiva.  

 Nas programacións didácticas dos módulos profesionais, incidirase en criterios de pla-
nificación e tomas de decisións do proceso de avaliación, particularmente: 
– Procedementos para avaliar o progreso da aprendizaxe do alumnado e a correspon-

dencia entre os instrumentos xerais de avaliación e os criterios de avaliación.  
– Planificación das actividades de recuperación de módulos profesionais pendentes, e 

expresamente aquelas que poidan ser realizables de forma autónoma polo alumnado.  
– Criterios e pautas de avaliación que se deben ter en conta na avaliación do alumnado 

con necesidades especificas de apoio educativo ou con algún tipo de discapacidade.  
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– Desenvolvemento dos sistemas extraordinarios de avaliación para o alumnado que 
teña perdido o dereito á avaliación continua.  

– A cualificación de módulos profesionais, agás FCT, será numérica, entre 1 e 10, sen 
decimais. Serán positivas as puntuacións iguais ou superiores a cinco puntos.  

– O acceso ao módulo de FCT requirirá ter superados todos os módulos de formación 
no centro educativo. 

– O módulo de FCT cualificarase como “apto/a” ou “non apto/a”, e na súa avaliación 
colaborará o profesorado-titor do centro educativo e o titor ou a titora do centro de 
traballo. 

– A superación do ciclo requirirá a avaliación positiva en todos os seus módulos.  
– A nota final do ciclo formativo será a media aritmética das cualificacións numéricas 

obtidas en cada módulo profesional, expresada con dous decimais. Aqueles que fo-
ran validados ou exentos non computarán á hora de calcular esa media. 

Co fin de garantir a función formativa que posúe o proceso de avaliación é necesario que o 
profesorado-titor reflexione co seu grupo-clase sobre os resultados obtidos. Unha boa ma-
neira de desenvolver esta tarefa pode ser a realización dunha valoración global dos resul-
tados alcanzados empregando os seguintes documentos facilitados pola aplicación XADE: 

 ES992: Estatística do alumnado por cualificación. 

 ES993: Estatística do alumnado con módulos con avaliación negativa. 

 ES999: Estatística do alumnado que repite. 

Ruta: XADE > Informes > Informes predefinidos > Estatísticas 
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5.5.3 Documentos do proceso de avaliación 
Os documentos do proceso de avaliación das ensinanzas de FP son o expediente académi-
co do alumnado, actas de avaliación e os informes de avaliación individualizados. Os in-
formes de avaliación e os certificados académicos son os documentos fundamentais que 
garanten a mobilidade do alumnado. O expediente académico é único para cada ciclo for-
mativo. 

O informe de avaliación individualizado, atendendo ao disposto no artigo 13º da Orde 
do 23 de abril 2007, incluirá: 

 Cualificacións parciais ou valoracións de aprendizaxe outorgadas ata ese momento ao 
alumnado. 

 Medidas de reforzo educativo ou de flexibilización na duración das ensinanzas. 

 Validacións ou exencións concedidas. 

 Actividades propostas para a recuperación de módulos. 

 Cantos outros aspectos de índole educativa se consideren relevantes.  

Este informe de avaliación individualizado (ver modelo XVIII) realizarase cando o alum-
no ou a alumna se trasladen de centro educativo ou ao termo do curso como referente para 
a recuperación dos módulos pendentes. 

Modelo XVIII: Informe de avaliación individualizado  

 

O cadro da páxina seguinte é un extracto das instrucións remitidas aos centros sobre as de-
cisións para adoptar nas sesións de avaliacións parciais e finais con datas de referencia 
orientativas, aos que se lle engadiu o momento e a utilidade do informe individualizado. 
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Avaliación en ciclos formativos. Ciclos formativos de 2000 h (FCT 410) 

 
 

 

(5)
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5.5.4 Reclamacións 
Tal e como se recolle no artigo 20º da Orde do 30 de xullo de 2007, o alumnado, os pais e 
as nais ou, de ser o caso, quen dispoña da súa titoría legal, poderán reclamar, ante a direc-
ción do centro, contra as decisións e as cualificacións que se adopten como resultado dos 
procesos das avaliacións finais. 

Partindo da idea de que con antelación á presentación da oportuna instancia é 
aconsellable pedir aclaracións ao profesorado que imparte docencia no módulo profesional 
obxecto da posible reclamación, as características xerais do proceso son as que se 
presentan deseguido: 

Reclamación sobre a avaliación: características xerais 

Quen pode reclamar? O alumnado, os pais, as nais ou, de ser o caso, quen exerza a súa titoría legal. 

A quen vai dirixido? Á dirección do centro. 

Que se reclama? A decisión e as cualificacións que se adopten como resultado dos procesos de avaliacións finais. 

En que aspectos se pode 
basear a reclamación? 

 A avaliación que se levou a cabo non foi adecuada aos obxectivos, contidos e criterios de 
avaliación recollidos na correspondente programación didáctica. 

 Os procedementos e os instrumentos de avaliación aplicados foron inadecuados, segundo a 
programación didáctica. 

 Non foi correcta a aplicación dos criterios de avaliación establecidos na programación didáctica 
para a superación dos módulos profesionais. 

Como se presenta a reclama-
ción? 

Por escrito ante a dirección do centro (ver modelo XIX). 

Cal é o prazo para presentar a 
reclamación? 

Máximo de dous días lectivos a partir daquel en que se produza a comunicación da cualificación 
final ou da decisión adoptada. 

Quen valora a reclamación?  O director ou directora trasladarán a reclamación ao departamento didáctico correspondente 
para que emita o oportuno informe sobre os aspectos sinalados. O devandito departamento 
deberá facer unha proposta de ratificación ou, de ser o caso, de rectificación na cualificación 
outorgada. 

 Logo de recibido o informe, o director ou directora emitirán resolución ao respecto. 

En canto tempo se realiza este 
proceso? 

O proceso estará rematado nun prazo máximo de cinco días naturais, incluída a comunicación ao 
alumnado, contados a partir do día seguinte ao da presentación da reclamación. 

Pode presentarse recurso de 
alzada? 

 Contra a resolución do director ou directora, a persoa solicitante poderá presentar recurso de 
alzada perante o xefe ou xefa territorial de educación. 

 O prazo máximo é dun mes a partir da súa notificación. 
 Esta resolución esgotará a vía administrativa. 
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Modelo XIX: Solicitude de reclamación sobre a avaliación  

 

 

5.5.5 Validacións de módulos profesionais 
O alumnado, logo da matrícula no ciclo formativo correspondente, poderá solicitar a vali-
dación de módulos profesionais. Este procedemento realizarase atendendo ao disposto na 
Orde do 30 de xullo de 2007. 

Procedemento de validación de módulos profesionais 6  

Que módulos profesionais 
son validables? 

 a) Serán validables entre si os módulos profesionais con idéntica denominación e duración, 
coas mesmas capacidades terminais e cos mesmos criterios de avaliación que os descritos 
nos reais decretos polos que se establece cada título de FP específica. 7 

 b) Tamén serán validables os módulos profesionais que, sen teren idéntica denominación, 
teñan similares capacidades terminais e contidos básicos aos descritos nos reais decretos po-

                                                 
6 Ata a entrada en vigor dos novos títulos de formación profesional inicial, seguirán en vigor os anexos IV e V, da Orde do 16 de xullo de 2002 
(DOG do 13 de setembro) pola que se regula a avaliación e a acreditación académica do alumnado que cursa as ensinanzas da formación 
profesional específica de réxime xeral na Comunidade Autónoma de Galicia e o anexo VI da Orde do 8 de outubro de 2002 (DOG do 17 de 
outubro) pola que se rectifican erros advertidos na do 16 de xullo, pola que se regula a avaliación e a acreditación académica do alumnado que 
cursa as ensinanzas da formación profesional específica de réxime xeral na Comunidade Autónoma de Galicia. 
7 Segundo o que se reflicte no anexo IV da Orde do 16 de xullo de 2002, modificada pola Orde do 8 de outubro de 2002. 



 

Páxina 41 de 71 
 

Procedemento de validación de módulos profesionais 6  

los que se establecen as titulacións e as correspondentes ensinanzas mínimas.8 
 c) Outras validacións de carácter xeral entre módulos profesionais, non incluídas nas epígrafes 

a) e b), e recollidas no Anexo VI da Orde do 8 de outubro de 2002.9 
 d) Poderán ser obxecto de validación os módulos profesionais recollidos no anexo X da Orde 

do 30 de xullo de 2007 (proxecto integrado; tecnoloxías da información e da comunicación na 
empresa; e segunda lingua estranxeira).  

 e) Outros módulos profesionais que non estean incluídos nas epígrafes anteriores poderán ser 
obxecto de validación, de ser o caso, polo Ministerio de Educación e Ciencia.  

 f) Validación de módulos profesionais de novos títulos de FP: serán obxecto de validación 
módulos comúns a varios ciclos formativos, que teñan a mesma denominación e cumprindo a 
norma que regule cada título (duración, obxectivos, criterios de avaliación e contidos). 

 g) Quen teña acreditada unha unidade de competencia que forme parte do Catálogo Nacional 
de Cualificacións Profesionais, mediante calquera título de FP, certificado de profesionalidade 
ou parte deles, ou mediante acreditación parcial (conforme o establecido no artigo 14º da Orde 
do 30 de xullo de 2007) 

Cando se presentan as solici-
tudes de validación? 

 Dentro dos primeiros 45 días contados desde o comezo das clases, logo de matriculación nos 
módulos profesionais correspondentes. 

 No caso de centro privados, a dirección dará traslado das solicitudes ao centro público a que 
estea adscrito, no prazo de cinco días. 

Onde se presentan? Ante a dirección do centro educativo onde estean matriculados dos módulos profesionais.  

Que documentación hai que 
presentar para solicitar a 
validación? 

 Modelo de instancia establecido no anexo XI da Orde do 30 de xullo de 2007. 
 Fotocopia compulsada do DNI do alumno ou da alumna. 
 Certificación académica dos estudos cursados segundo o modelo do anexo IX da Orde do 30 

de xullo de 2007 ou, de ser o caso, do certificado de profesionalidade ou da acreditación 
parcial conforme o establecido no artigo 14º desta.  

 Para a validación dos módulos profesionais dos epígrafes d) e e) xuntarase ademais o 
programa dos estudos realizados.  

Quen resolven as solicitudes 
de validación? 

 A dirección do centro onde a persoa solicitante figure matriculada resolverá as validacións de 
módulos profesionais consideradas nas epígrafes a), b) e c). Esta remitiralla á Dirección Xeral 
de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para a súa resolución. 

 A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria é competente para resolver solicitudes 
de validación correspondentes aos módulos profesionais do epígrafe d). 

 O Ministerio de Educación resolverá, de ser o caso, as validacións de módulos profesionais 
incluídos no epígrafe e). 

5.5.6 Informe final de curso 
Á fin de cada curso, o profesorado titor de cada grupo dun ciclo formativo redactará o in-
forme final (modelo XX), para o incluír na memoria anual do departamento corresponden-
te, que conterá os seguintes apartados, consonte o artigo 24º da Orde do 23 de abril 2007 
(DOG do 7 de maio) pola que se regulan o desenvolvemento dos ciclos formativos e as 
probas libres para a obtención dos títulos de técnico e técnico superior: 

 Distribución entre o profesorado dos módulos que integran cada curso do ciclo. 

 Datos sobre matrícula, promoción, titulacións e calquera outro de interese. 

 Resumo das actividades de recuperación dos módulos e valoración dos resultados. 

 Actividades extraescolares e complementarias desenvolvidas. 

 Flexibilizacións modulares levadas a cabo. 

 Programa de FCT, con indicación das empresas e as súas seccións onde se desenvolva, 
así como a cantidade de alumnado que recibira cada unha. 

                                                                                                                                                                  
8 Segundo o que se reflicte no anexo V da Orde do 16 de xullo de 2002. 
9 Segundo o que se reflicte no anexo VI da Orde do 8 de outubro de 2002. 
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 Valoración do desenvolvemento do programa formativo nas empresas. 

 Cantos outros aspectos se consideren de interese. 

A dirección do centro remitirá copia deste informe ao Servizo Territorial de Inspección 
Educativa no prazo máximo dun mes desde o remate da FCT. 

Modelo XX: Informe final de curso  

 

 




