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Modificacions versió 27-06-2017
Adaptacions de la nova normativa d'avaluació de la formació bàsica de les persones
adultes curs acadèmic 2016-2017
Novetats:
Canvis tipologia Convalidat (CO) a Superada Anteriorment (SA)
Realitzats els canvis sol·licitats segons l'última normativa, les matèries de tipologia CO
(Convalidat) passen a ser SA (Superada Anteriorment).
• Introducció de Notes
Perquè es produïsca este canvi de forma automàtica, s'haurà d'accedir prèviament a l'apartat
d’Introducció de Notes o bé des de la nova opció de menú Avaluacions>>Introducció de
notes>>Actualitzar Notes CO->SA
•

Matriculació
Per al pròxim curs 2017-2018, en la pantalla de matricula ja s'ha realitzat el canvi de
Convalidat a Superada Anteriorment.

•

Històric de Notes
Afegida la tipologia de SA (Superada Anteriorment), possibilitat d'indicar la qualificació.

Actes d'Avaluació
• Primer nivell del Cicle II
Afegida la columna de D.P. (Decisió de Promoció) i on figuraran els valors de SI/NO
•

Segon nivell del Cicle II
Ara figuraran les qualificacions amb sigles i valor de nota.

Calcul de la Nota Mitjana
Revisió del procediment de calcul
Introducció de notes – Una assignatura
Esmenat el cas del desplegable de notes, ara figuraran les sigles i valor de nota.
Certificat de GES
Ajustat el Certificat de GES segons normativa.
Ara figurarà l'any acadèmic de superació.
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Introducció de Notes i Actes d'Avaluació
És possible qualificar segons els valors que s'aplican en la nova norma
1.- En els tres nivells del cicle I
• Qualificacions per als mòduls formatius:
◦ SUPERA (S)
◦ NO SUPERA (NS)
•

Decisió de promoció
◦ Promociona (SI)
◦ No Promociona (NO)

El terme No Presentat (NP) només es consignarà en l'avaluació Final.
El terme Exempt (ET) s'aplicarà en els casos de les persones adultes a qui tinga concedida
l'exempció del mòdul de Valencià d'acord amb la normativa vigent.
2.- En el primer nivell del Cicle II
• Qualificacions per als mòduls formatius:
◦ EXCEL·LENT (EX)
◦ NOTABLE (NT)
◦ BÉ (BE)
◦ SUFICIENT (SU)
◦ INSUFICIENT (IN)
•

Decisió de promoció
◦ Promociona (SI)
◦ No Promociona (NO)

El terme No Presentat (NP) només es consignarà en l'avaluació Final Extraordinària.
El terme Exempt (ET) s'aplicarà en els casos de les persones adultes a qui tinga concedida
l'exempció del mòdul de Valencià d'acord amb la normativa vigent.
3.- En el segon nivell del Cicle II
• Qualificacions per als mòduls formatius:
◦ EXCEL·LENT (EX) : 9 o 10
◦ NOTABLE (NT) : 7 u 8
◦ BÉ (BE) : 6
◦ SUFICIENT (SU) : 5
◦ INSUFICIENT (IN): 1,2,3 o 4
•

Decisió de promoció
◦ Promociona (SI)
◦ No Promociona (NO)

El terme Superat Anteriorment (SA) i la qualificació numèrica que figuren en la documentació
acreditativa presentada per la persona adulta, amb una escala de 5 a 10.
El terme No Presentat (NP) només es consignarà en l'avaluació Final Extraordinària.
El termeExempt (ET) s'aplicarà en els casos de les persones adultes a qui tinga concedida
l'exempció del mòdul de Valencià d'acord amb la normativa vigent.
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Certificat Graduat en Educació Secundària
Inclosa la novetat, revisió nota mitjana
Esta opció permet al centre indicar la nota mitjana perquè després figure en el Certificat de Graduat
en Educació Secundària.
La dada introduïda no es guardarà, però serà possible emetre en eixe moment el Certificat amb la
nota desitjada.

