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Enderezo 
CP - Localidade 

 ..… ...…… .........   FAX ..… .……. .......... 
Correo electrónico 
Páxina web 

Informe final de curso1 
 

Ciclo formativo 
 

Ano académico 

Réxime (ordinario, adultos) Curso Grupo 

Profesor/ora titor/ora 
 

1. distribución dos módulos profesionais entre o profesorado 

Módulo profesional Profesorado que impartiu docencia nel 

  

  

  

  

  

  

2. datos estatísticos sobre matrícula, promoción, acceso á fct  e titulación 

Anulacións / baixas / renuncias Promoción ao  
seguinte curso 

Acceso ao módulo 
de FCT Titulación Alumnado  

matriculado 
Anulacións Baixas Renuncias Si Non Si Non Si Non 

H M H M H M H M H M H M H M 

              

Total Total Total Total Total Total Total 

       

(H: homes, M: mulleres) 

3. validacións ou exencións concedidas 

Apelidos e nome 
do/a alumno/a 

Módulo profesional  
validado ou exento Motivo da validación ou exención 

   

   

   

   

   

 

                                                 
1 Artigo 24º da Orde do 23 de abril de 2007 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 técnico superior (DOG do 7 de maio). 
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Enderezo 
CP - Localidade 

 ..… ...…… .........   FAX ..… .……. .......... 
Correo electrónico 
Páxina web 

4. Medidas de atención á diversidade adoptadas (reforzo educativo, flexibilización na duración das ensinanzas,...) 

Apelidos e nome do/a alumno/a Módulo profesional Medida adoptada 

   

   

   

   

5. Actividades de recuperación desenvolvidas 

Módulo profesional Actividades desenvolvidas Resultados obtidos 

   

   

   

   

6. Formación en centros de traballo 

Alumnado atendido 
Empresas 

H M Total 

Valoración do desenvolvemento  
do programa formativo 

     

     

     

7. actividades complementarias e extraescolares desenvolvidas 

Actividade Breve descrición Departamentos didácticos, profesorado e alumna-
do implicados/as 

   

   

   

   

8. outros aspectos destacables (validacións pendentes de resolver, incidencias significativas,...) 

 
 
 

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

 
O/a director/ora 

Asdo.: ............................................. 
Selo  

do centro 
Profesor/ora titor/ora 

Asdo.: ............................................. 

 
 


