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Comunicación sobre 
a perda do dereito á avaliación continua  

 

Don/Dona ……………………………………………....... , en calidade de profesor/ora titor/ora do ciclo 
formativo ………………………………...............................…........................... ,  

INFORMA 

Durante o presente ano académico ..... / ..... , o/a alumno/a .................... ................... ..................... , foi 
informado/a da posibilidade de incorrer na perda do dereito á avaliación continua debido ao elevado 
número de faltas de asistencia acumuladas nos módulos profesionais que se indican de seguido: 

Módulo profesional Nº faltas de asistencia acumuladas 

  

  

  

  

Incumpre deste xeito o disposto na normativa vixente ao respecto1, na que se indica o seguinte: 

“(...) A avaliación realizarase ao longo de todo o proceso formativo do alumnado, polo que ten un carácter continuo. 
Por este motivo, nas modalidades de ensino presencial será necesaria a asistencia do alumnado ás actividades pro-
gramadas para os distintos módulos profesionais do ciclo formativo. 

O número de faltas que implica a perda do dereito á avaliación continua nun determinado módulo será do 10 % res-
pecto da súa duración total, con independencia de que estas faltas sexan ou non xustificadas.  

O profesorado poderá non permitir a realización de determinadas actividades prácticas a aqueles/as alumnos/as que 
teñan perdido o dereito á avaliación continua, sempre que poidan implicar algún tipo de risco para si mesmos/as, o 
resto do grupo ou as instalacións. (...)” 

Ante a situación descrita, logo de acordo adoptado na xunta de avaliación correspondente e aceptado no 
Consello Escolar do centro, o/a alumno/a incorre na perda do dereito á avaliación continua nos módu-
los profesionais indicados. Esta medida tradúcese na única posibilidade de ser avaliado/a na correspon-
dente convocatoria final de avaliación. 

Contra a presente resolución, o/a interesado/a poderá presentar recurso de alzada perante a Adminis-
tración educativa no prazo máximo dun mes a partir da súa notificación. 

.................. ,  ..... de ............... de ....... 

 

Asdo.: Don/Dona ............... ............... ................................... 
Profesor/ora titor/ora  do CF ................................................. 

Vº e prace do/a director/ora 
Don/Dona ............... ............... .............................. Selo do centro O/a xefe/a de estudos 

Don/Dona ............... ............... ...................................... 

 

                                                 
1 Artigo 2º da Orde do 30 de xullo de 2007 pola que se regula a avaliación e a acreditación académica do alumnado que cursa as ensinanzas de formación profesional inicial 
(DOG do 9 de agosto). 


