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És  relativament  freqüent  que,  degut  a  casuístiques  diverses  (problemàtica laboral  i/o  familiar,
malalties, ús reiterat de l'exercici al dret de vaga...) alguns alumnes no assisteixin regularment a totes
les activitats formatives del mòdul 7.

Les unitats formatives d'aquest mòdul tenen  una càrrega molt important d'activitats procedimentals
(pràcticament el 100% de les hores). Aquestes tasques s'han de realitzar OBLIGATÒRIAMENT a l'aula
taller de l'institut.

Tal com està escrit en el document sobre criteris d'avaluació, és IMPRESCINDIBLE presentar TOTES les
activitats per poder superar el mòdul.

La  manca  d'assistència -quasi  sempre- comporta  que  no  es  lliurin  els  exercicis  en la  DATA
ESTABLERTA. Tingues present que lliurar les activitats tard comporta una penalització, que arriba al
30% de la nota.

Convé saber que NO s'admeten exercicis a mig fer, cal lliurar-los completament acabats.

L'alumnat afectat per aquesta  problemàtica sol pensar que podrà fer les activitats més endavant i
recuperar el temps. L'estadística dels fets demostra que la gran majoria de les vegades no és possible
realitzar el que no s'ha fet en el seu moment i, conseqüentment, l'alumnat obté notes desfavorables.

Hi ha alumnes que pensen que a la prova extraordinària del M7 del mes de juny podran demostrar
les  habilitats  procedimentals  que  no  han pogut  posar  de  relleu  en  el  transcurs  del  dia  a  dia.
L'estadística assenyala que aquesta manera de procedir no produeix resultats satisfactoris.

Com és la prova extraordinària?

Sol constar d'un total d'entre 4h i 6h, sovint dividides en dues sessions. En aquesta prova el professor
NO EXPLICA NI ACONSELLA RES. L'alumnat que hi assisteix té com a missió DEMOSTRAR que sap
executar les tècniques i procediments que s'han practicat durant el mòdul al llarg del curs. Per tant, si
no s'ha pogut aprendre durant el curs, molt difícilment es podrà demostrar destresa del que no s'ha
practicat.

Hi ha una segona opció, consistent en acabar les activitats pendents. El temps del qual es disposa és
el mateix que l'estipulat per fer la prova. Per tant, només poden optar a aquesta segona opció les
persones que únicament necessitin unes poques hores per tenir tots els exercicis enllestits. No s'hi
poden presentar els alumnes als quals els falti realitzar un exercici complet. A l'igual que amb l'opció
anterior, el professor NO explica ni aconsella res.


