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Mòduls professionals 

MP1. Dinamització punt de venda 

Metodologia: 

·       UF2: inici 18/11/2020, final 3/4/2020. 

S’han penjat al Moodle activitats de reforç dels continguts. 

 ·       UF3: INICI 14/4/202, FINAL 22/5/2020 

S’han proporcionat als alumnes, mitjançant el Moodle, els materials de consulta 
necessaris i s’han penjat també al Moodle activitats que els alumnes han de 
realitzar setmanalment  per consolidar els R.A.  de la UF. 

 Es realitzen classes virtuals setmanals per explicar les tasques a fer i resoldre 
dubtes. 

Els alumnes també poden contactar amb els professors mitjançant el correu 
electrònic. 

 Els professors fem el seguiment dels alumnes mitjançant les tasques que van 
enviant per correu electrònic  o  per trucades telefòniques quan és necessari. 

 Criteris d’avaluació: 

·       UF2: S’avaluarà amb la informació disponible fins la segona avaluació i es 
completarà aquesta qualificació amb les propostes de treball no presencial. 

  

·       UF3: 
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·       S’avaluarà mitjançant les tasques proposades pel professorat desde el Moodle i 
entregades per l’alumnat. 

  

·       2ª convocatòria: 

 Els alumnes que tinguin suspesa alguna de les UF que composen el mòdul 
professional hauran de realitzar una activitat  pràctica proposada pel professorat que 
inclogui els criteris d’avaluació a superar en la UF suspesa. 

  

MP2. Gestió de Compres 

UF2: 04/12/19 - 21/05/20 
 
 
Metodologia: 
 
- A Moodle es pengen periòdicament els continguts del mòdul i un seguit de tasques 
i exercicis proposats que han de presentar en termini establert i que estan vinculats 
al R.A de cada UF. 
- Es realitzen classes virtuals setmanalment on s’expliquen els continguts, es 
resolen dubtes i es corregeixen els exercicis proposats. Disposen de llibre amb el 
que es fa el seguiment normal dels continguts. 
- Els alumnes disposen del correu electrònic per mantenir el contacte amb el docent 
i resoldre qualsevol qüestió. 
- Es realitza un treball de correcció setmanal de les tasques proposades i es 
comunica a cadascun dels alumnes vía correu o Moodle la seva qualificació o altres 
qüestions referents a les tasques. 
 
Criteris avaluació: 
 
- S’avaluarà amb la informació disponible fins al moment i el seguiment de les 
tasques no presencials proposades durant aquest període. La presentació en 
termini i de forma correcte de les tasques proposades via correu o Moodle (70%). 
Es tindrà en compte la proactivitat de l’alumne, l’actitud positiva i la participació en 
les videoclasses. (30%) 
 
 
Segona convocatòria: 
 
- Els alumnes que no hagin aprovat alguna de les UF del mòdul restaran pendents 
en període que determini el departament a la realització d’una prova on line o d’un 
treball que inclogui els criteris d’avaluació propis de la UF. 
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MP4. Processos de venda 

METODOLOGIA 
 
Ens hem posat en contacte amb els alumnes i els hem demanat que facin els 
exercicis següents: 
Del 16/03 al 04/04/2020 exercicis de consolidació de l’UF2 ja avaluada, i exercicis 
de consolidació d’interès simple pendent d’avaluar, penjats al moodle. 
Del 14/04 fins al 30/04/2020 descàrrega del programa i realització dels exercicis de 
Factusol i Tpvsol, presentats al llibre de text gestió de compres, pàgines 192 a la 
212. 
Del 01/05 al 08/05/2020 Realització dels exercicis de 8 a 22 pàgina 215 del llibre de 
gestió de compres. 
Del 11/05 al 18/05 Realització amb els programes Factusol i Tpvsol de l’empresa 
SALMA, penjada al moodle. 
Hem realitzat classes online amb el alumnes els dies: 
13/04; 14/04; 20/04; 27/04; 04/05; 11/05 i 18/05, per animar i resoldre dubtes. 
També ens comuniquem via email, per resoldre qüestions als alumnes. 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ 
 
L’UF2 ja està avaluada, els alumnes que tinguin que recuperar aquesta UF hauran 
de presentar-se a un prova en el període de recuperació establert pel departament. 
 
L’UF1 teníem una nota provisional a data 14/03/2020 i faltava per avaluar un NF 
d’aquesta UF. La nota definitiva s’obtindrà de la nota provisional que ja teníem més 
un punt com a màxim dels exercicis de consolidació d’interès simple realitzat en el 
període de confinament (assistència en les videoconferències realitzades i connexió 
al Moodle). 
En cas de no superar l’UF1, es realitzarà una prova en el període i amb els criteris 
establerts pel departament. 

La nota de la UF3 s'obté mitjançant el sumatori de la mitjana aritmètica del resultat 
de les anteriors UF’s (UF1,UF2) amb la nota de la UF3 ponderada al valor resultant 
de 10-mitjanaanteriorsUF 

En cas de no superar l’UF3, es realitzarà una prova amb els criteris i en el període 
de recuperació establerts pel departament. 
 

MP5. Servei d’atenció comercial 

UF2: 29/11/19 - 19/03/20 (finalitzada) 
UF3: 20/03/20 - 22/05/20 (en curs) 
 
 
Metodologia: 
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- A Moodle es pengen periòdicament els continguts del mòdul i un seguit de tasques 
i exercicis proposats que han de presentar en termini establert i que estan vinculats 
al R.A de cada UF. Disposen de llibre amb el que es fa el seguiment normal dels 
continguts. 
- Es realitzen classes virtuals setmanalment on s’expliquen els continguts, es 
resolen dubtes i es corregeixen els exercicis proposats. 
- Els alumnes disposen del correu electrònic per mantenir el contacte amb el docent 
i resoldre qualsevol qüestió. 
- Es realitza un treball de correcció setmanal de les tasques proposades i es 
comunica a cadascun dels alumnes vía correu o Moodle la seva qualificació o altres 
qüestions referents a les tasques. 
 
Criteris avaluació: 
 
- UF2: S’avaluarà amb la informació disponible fins al moment i el seguiment de les 
tasques no presencials proposades durant aquest període. 
- UF3: S’avaluarà mitjançant la presentació en termini i de forma correcte de les 
tasques proposades via correu o Moodle (70%). Es tindrà en compte la proactivitat 
de l’alumne, l’actitud positiva i la participació en les videoclasses. (30%) 
 
Segona convocatòria: 
 
- Els alumnes que no hagin aprovat alguna de les UF del mòdul restaran pendents 
en període que determini el departament a la realització d’una prova on line o d’un 
treball que inclou els criteris d’avaluació propis de la UF. 
 

MP6.Tècniques de magatzem  

UF4 23/03/20 - 22/05/20 

Metodologia: 

El professor manté el contacte amb els alumnes via email/Moodle i telefònicament en alguns 
casos. Es proporcionen diferents activitats i recursos al Moodle, amb les corresponents 
instruccions per a realitzar-les. El professor està a la disposició de l’alumnat via correu per a 
resoldre qualsevol dubte. També es realitza videoconferència amb l’alumnat els dijous a les 
12:00h, explicant part de la matèria i resolent dubtes si escau.  

Criteris d’avaluació i recuperació 

Les diferents activitats que comporten l’avaluació de la UF3 són, en la mateixa ponderació; 

Projecte T8 PART 1 

Projecte T8 PART 2 

Projecte T8 PART 3 
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Projecte T8 FREIGHTENED 

Projecte T8 CÀRREGUES IMPOSSIBLES 

Activitat d’avaluació d’existències PMP T6 

Activitat d’avaluació d’existències FIFO T6 

 

UF1 Avaluada en la primera avaluació. 

UF2 Avaluada en la segona avaluació. 

UF3 Va acabar just iniciar el confinament, podent-se avaluar els seus continguts. 

 

En cas de no superar alguna de les UF’s, es realitzarà una prova amb criteris i període 
establerts pel departament.  

MP9. Aplicacions informàtiques UF1, UF2 

Metodologia 
L’UF1 es va finalitzar en la primera avaluació. 
UF2 02/12/19 - 22/05/20 
 

S’han proporcionat als alumnes, mitjançant el Moodle, els materials de consulta 
necessaris i s’han penjat també al Moodle activitats que els alumnes han de 
realitzar setmanalment  per consolidar els R.A.  de la UF. 

 Es realitzen classes virtuals setmanals per explicar les tasques a fer i resoldre 
dubtes. 

Els alumnes també poden contactar amb els professors mitjançant el correu 
electrònic. 

 Els professors fem el seguiment dels alumnes mitjançant les tasques que van 
enviant per correu electrònic  o  per trucades telefòniques quan és necessari. 

 

Criteris d’avaluació i recuperació. 

L’UF1 ja està avaluada, els alumnes que tinguin que recuperar aquesta UF hauran 
de presentar-se a un prova on line en el període de recuperació establert pel 
departament. 
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Pel que fa a la UF2, el 50% de la nota prové de Mecanografia i ja ha estat avaluada 
anteriorment al confinament. L’altre 50% prové de la presentació de les tasques via 
moodle o correu en termini establert i de la proactivitat i assistència a les classes 
virtuals. 
Els alumnes que tinguin que recuperar aquesta UF hauran de presentar-se a un 
prova on line en el període de recuperació establert pel departament. 
 
 

 

 

 
 
 

MP12. Formació i orientació laboral 

Metodologia 
 
Està penjat al moodle tot el temari de FOL. 
Es realitzarà durant totes les setmanes que estiguem en confinament una classe 
virtual, on s’explicarà el contingut del temari així com els exercicis que han de 
realitzar. -En aquesta classe es mantindrà les normes de funcionament del centre i 
no es permeten cap tipus de actitud no proactiva, ni faltes de respecte. A la classe 
virtual és obligatori que la càmara de l’alumne estigui encesa a no ser que per de 
manera fefaent el professor sàpiga que no és possible. 
Cada setmana es proposarà  els exercicis a realitzar en aquella setmana. I els 
exercicis hauran de presentar-se abans de la següent classe. 
Per tal  de poder aclarir els dubtes que puguin sorgir, l’alumnat podrà posar-se en 
contacte amb la professora via missatge moodle o email que tots els alumnes tenen. 
 
Criteris d’avaluació i qualificació 
 
Degut a  la situació actual s’han modificat els criteris d’avaluació. 
 
50%  de la nota de les unitats que es realitzen en estat de confinament s’obtindrà de 
les classes virtuals que es realitzin, sempre que l’actitud sigui proactiva. 
50% de la nota s’obtindrà dels treballs o exercicis que la profesora proposi. S’ha de 
tenir en compte per aquest percentatge, la presentació a terme, una bona 
presentació dels exercicis així com del contingut. 
 
Aquest resultat farà promig a la mitjana obtinguda en les diferents unitats 
didàctiques que s’han realitzat anteriorment, 
 
Avaluació del mòdul en segona convocatòria 
 
És realitzarà un examen virtual de les unitats no superades. En cas que de manera 
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fefaent l’alumne no pugui fer l’examen virtual, amb comunicació per avançat a  la 
professora, s’establirà la realització d’un treball. 
 

 


