Circular de la Dirección General de
Ordenación y Centros Docentes sobre
evaluación del ciclo II de la formación
básica de personas adultas

Circular de la Direcció General
d'Ordenació i Centres Docents sobre
avaluació del cicle II de la formació
bàsica de persones adultes

De acuerdo con lo establecido en la
disposición adicional tercera del Decreto
112/2007 de 20 de julio del Consell, por el
que se establece el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Valenciana, las personas adultas que quieran
adquirir las competencias y los conocimientos
correspondientes a la Educación Secundaria
Obligatoria, contarán con una oferta adaptada
a sus condiciones y necesidades. En este
sentido, para la formación de personas
adultas continuarán en vigor el currículo y las
normas de evaluación establecidos en el
Decreto 220/1999, de 23 de noviembre, del
Consell, y en la Orden de 14 de junio de 2000
de la Conselleria de Cultura y Educación
(DOGV 28/06/2000).

D'acord amb el que establix la disposició
addicional tercera del Decret 112/2007 de 20
de juliol del Consell, pel que s'establix el
currículum de l'Educació Secundària
Obligatòria a la Comunitat Valenciana, les
persones adultes que vullguen adquirir les
competències
i
els
coneixements
corresponents a l'Educació Secundària
Obligatòria, comptaran amb una oferta
adaptada a les seues condicions i necessitats.
En este sentit, per a la formació de persones
adultes continuaran en vigor el currículum i
les normes d'avaluació establits en el Decret
220/1999, de 23 de novembre, del Consell, i
en l'Orde de 14 de juny del 2000 de la
Conselleria de Cultura i Educació (DOGV
28/06/2000).

Las convocatorias y las actas de evaluación
del ciclo II de la formación básica de personas
adultas, tendrán las características siguientes:

Les convocatòries i les actes d'avaluació del
cicle II de la formació bàsica de persones
adultes, tindràn les característiques següents:

1.

1.

Convocatoria de septiembre
Con el fin de facilitar al alumnado del
primer y segundo nivel del ciclo II de la
formación básica de personas adultas, la
recuperación de los módulos
con
evaluación negativa de la convocatoria
ordinaria de junio, los centros de
formación
de
personas
adultas
organizarán las oportunas pruebas
extraordinarias en los primeros días del
siguiente mes de septiembre.

2.

Actas de evaluación
Las actas de evaluacion se extenderán
para cada uno de los dos niveles del ciclo
II de la formación básica de personas
adultas.

Convocatòria de setembre
A fi de facilitar a l'alumnat del primer i
segon nivell del cicle II de la formació
bàsica de persones adultes,
la
recuperació dels mòduls amb avaluació
negativa de la convocatòria ordinària de
juny, els centres de formació de
persones adultes organitzaran les
oportunes proves extraordinàries en els
primers dies del següent mes de
setembre.

2.

Actes d'avaluació

Les actes d'avaluació s'estendran per a
cada un dels dos nivells del cicle II de la
formació bàsica de persones adultes.

El acta de evaluación final ordinaria se
cumplimentará en la última sesión de
evaluación que se realice en el mes de
junio.

L'acta d'avaluació final ordinària
s'omplirà en l’última sessió d'avaluació
que es realitze en el mes de juny.

El acta de evaluación final extraordinaria
se cumplimentará en la sesión de
evaluación correspondiente a la prueba
extraordinaria de septiembre. Ambas
actas, se archivarán unidas y se ajustarán
a los modelos siguientes:

L'acta d'avaluació final extraordinària
s'omplirà en la sessió d'avaluació
corresponent a la prova extraordinària
de setembre. Ambdós actes, s'arxivaran
unides i s'ajustaran als models següents:

• Las actas de evaluación final del
primer nivel del ciclo II de la
formación básica de personas adultas,
se ajustarán al modelo que figura en
el anexo VII de la Orden de 14 de
junio de 2000 de la Conselleria de
Cultura y Educación (DOGV
28/06/2000).

•

Les actes d’avaluació final del
primer nivell del cicle II de la
formació bàsica de persones adultes,
s'ajustaran al model que figura en
l'annex VII de l'Orde de 14 de juny
del 2000 de la Conselleria de
Cultura
i
Educació
(DOGV
28/06/2000).

• Las actas de evaluación final del
segundo nivel del ciclo II de la
formación básica de personas adultas,
se ajustarán al modelo que figura,
para este ciclo, en el anexo I.B) del
Decreto 220/1999, de 23 de
noviembre del Gobierno Valenciano.

•

Les actes d'avaluació final del
segon nivell del cicle II de la
formació bàsica de persones adultes,
s'ajustaran al model que figura, per a
este cicle en l'annex I.B) del Decret
220/1999, de 23 de novembre del
Govern Valencià.
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