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Mòduls professionals 

MP1. Elements amovibles 

Metodologia: 
El dilluns de cada setmana s'enviara al uns lis alumnes uns links i un qüestionari de 
preguntes que hauran de entregar resolt el divendres. tot això s´enviarà per correu. 
Poden consultar amb el tutor via email. 
Criteris d'avaluació: 
No presentar dins la data exigida serà serà avaluat, obtenint com a nota com a nota 
màxima set punts. 
Tot treball retornat per rectificació serà avaluat amb cinc punts de nota màxima. 
Avaluació 2ª convocatoria: 
L'alumne previ a l´examen de recuperació, a de resoldre i aprovar totes  les activitats. 
Després un qüestionari de resum de les activitats de 20 preguntes. 
Concretar una videotrucada per argumentar les seves respostes. 
L´incompliment de qualsevol de les condicions implica la no aprovació de la segona 
convocatòria. 
  

MP2. Elements metàl·lics i sintètics 

METODOLOGIA: 

- Totes les setmanes (el dilluns) s’enviarà als alumnes material 
bibliogràfic i/o multimèdia per a que el llegeixin i/o el visualitzin. 

- A partir d’aquest material, es donarà un qüestionari que hauràn de 
respondre abans del divendres a última hora.  

CRITERIS D’AVALUACIÓ: 

- El plagi serà avaluat amb zero punts. 

- No presentar dins de la data exigida serà penalitzat, poden obtenir una 
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nota màxima de cinc punts si s’entrega tard. 

- Tot treball que sigui retornat per a una possible ampliació, rectificació 
i/o recuperació, serà avaluat amb una nota màxima de cinc punts. 

  

AVALUACIÓ 2ª CONVOCATORIA: 

- L’Alumne, previ a l’examen de recuperació, haurà de resoldre activitats 
i/o correcció de les activitats presentades i suspeses fins a 
recuperar-les. 

Per avaluar la 2ª convocatòria, s’entregarà a l’alumne un dossier de preguntes amb 24 
hores per ser contestades i es concertarà amb ell un cita per a fer una videotrucada (o 
trucada telefònica en funció de la seva disposició de mitjans) en la qual l’alumne haurà de 
justificar i argumentar les seves respostes al qüestionari enviat. L’incompliment de 
qualsevol de les 2 condicions anteriors sense justificació suficient,  implicarà la no 
aprovació de la 2ª convocatòria. 

MP3. Elements fixos 

Metodologia 
● Els professors setmanalment via mail i/o utilitzant la plataforma Classroom faran entrega dels 

següents recursos: 
 - material didàctic de la matèria a tractar en format PDF/Imatge/Word/PPT acompanyat de 

vídeo 
- propostes d'activitats (dossier, treball, lectura, visualització de vídeos, resum o esquema de la 

lectura o vídeo, preguntes de desenvolupament o qüestionaris, recerca d'informació, etc) per a 
que l'alumne ho treballi a casa durant el període marcat 

● Els professors revisaran les activitats entregades per els alumnes i, en cas necessari, els 
enviaran un feedback amb les solucions i correccions pertinents per a que puguin realitzar 
modificacions 

● Els professors oferiran la seva disponibilitat periòdica per a resoldre dubtes mitjançant el mail, 
trucades o videotrucades. 

● Els professors faran publicacions periòdiques al tauler del Classroom per a fomentar la 
participació del grup amb debats, comentaris, reptes, etc. 

● Es podran realitzar alguns exàmens online. 
 

Criteris avaluació i qualificació 
● Els professors realitzaran l'avaluació i qualificació per a cada alumne en base a una graella amb 

els següents criteris: 
 - valoracions de la feina entregada (nivell del treball, encerts i presentació)  juntament amb, en 

cas de realitzar-se, nota d'examen 
 - entregues en el termini estipulat 
 - resposta de l'alumne a la comunicació requerida per el professor 
 - nivell de participació i interès (recerca addicional d'informació, participació al tauler, preguntes 

plantejades, compartició d'experiències, etc) 
● El plagi d'una activitat comportarà puntuar-la amb un 0 sense opció a repetir-la per la valoració 

en la primera convocatòria. 
● En cas de més d'un plagi en una mateixa UF es procedirà a valorar tota aquesta UF amb un 0. 
● En cas de varis plagis en diferents UFs es procedirà a valorar la sanció amb tot l'equip docent. 
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● En el cas d’incidències tècniques i/o personals demostrables l'alumne i els professors podran 
pactar una solució alternativa. 

 
Avaluació en 2ª convocatòria 
En el cas de no superar la nota de 5 amb la ponderació anterior en primera convocatòria, es 
realitzarà una segona convocatòria on: 
 - s'hauran d'entregar totes les activitats anteriorment sol·licitades per el professor i les extres que 

aquest consideri convenients. 
 - s'haurà de realitzar un examen o activitat de recuperació 
 

MP4. Igualació i preparació de superfícies  

METODOLOGIA: 

- Totes les setmanes (el dilluns) s’enviarà als alumnes material 
bibliogràfic i/o multimèdia per a que el llegeixin i/o el visualitzin. 

- A partir d’aquest material, es donarà un qüestionari que hauran de 
respondre abans del divendres a última hora.  

CRITERIS D’AVALUACIÓ: 

- El plagi serà avaluat amb zero punts. 

- No presentar dins de la data exigida serà penalitzat, poden obtenir una 
nota màxima de cinc punts si s’entrega tard. 

- Tot treball que sigui retornat per a una possible ampliació, rectificació 
i/o recuperació, serà avaluat amb una nota màxima de cinc punts. 

  

AVALUACIÓ 2ª CONVOCATORIA: 

- L’Alumne, previ a l’examen de recuperació, haurà de resoldre activitats 
i/o correcció de les activitats presentades i suspeses fins a 
recuperar-les. 

Per avaluar la 2ª convocatòria, s’entregarà a l’alumne un dossier de preguntes amb 24 
hores per ser contestades i es concertarà amb ell un cita per a fer una videotrucada (o 
trucada telefònica en funció de la seva disposició de mitjans) en la qual l’alumne haurà de 
justificar i argumentar les seves respostes al qüestionari enviat. L’incompliment de 
qualsevol de les 2 condicions anteriors sense justificació suficient,  implicarà la no 
aprovació de la 2ª convocatòria. 
 

MP8. Mecanitzat bàsic 

METODOLOGIA: 
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- Totes les setmanes (el dilluns) s’enviarà als alumnes material 
bibliogràfic i/o multimèdia per a que el llegeixin i/o el visualitzin. 

- A partir d’aquest material, es donarà un qüestionari que hauran de 
respondre abans del divendres a última hora.  

CRITERIS D’AVALUACIÓ: 

- El plagi serà avaluat amb zero punts. 

- No presentar dins de la data exigida serà penalitzat, poden obtenir una 
nota màxima de cinc punts si s’entrega tard. 

- Tot treball que sigui retornat per a una possible ampliació, rectificació 
i/o recuperació, serà avaluat amb una nota màxima de cinc punts. 

  

AVALUACIÓ 2ª CONVOCATORIA: 

- L’Alumne, previ a l’examen de recuperació, haurà de resoldre activitats 
i/o correcció de les activitats presentades i suspeses fins a 
recuperar-les. 

Per avaluar la 2ª convocatòria, s’entregarà a l’alumne un dossier de preguntes amb 24 
hores per ser contestades i es concertarà amb ell un cita per a fer una videotrucada (o 
trucada telefònica en funció de la seva disposició de mitjans) en la qual l’alumne haurà de 
justificar i argumentar les seves respostes al qüestionari enviat. L’incompliment de 
qualsevol de les 2 condicions anteriors sense justificació suficient,  implicarà la no 
aprovació de la 2ª convocatòria. 
 

MP9. Formació i orientació laboral 
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HORES 

DATA INICI DATA 
FINALITZACIÓ 

TRIMESTRE 

UF 

  

Títol UF UF 

1   

INCORPORACIÓ AL 
TREBALL  

66 h 02/12/2019 22/05/2020 2N I 3R 

2   

PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS 

33 h 11/09/2019 29/11/2019 1R 

  

QMP = 0,3·QUF2+ 0,7·QUF1  

  

UF2 de Prevenció de Riscos Laborals està avaluada el primer trimestre i realitzada la 2a               
ordinària després de Nadal. 

La UF1 d’Incorporació al Treball s’avaluarà en base als següents criteris, els quals es              
divideixen en dos períodes clarament diferenciats: 

1. (P1) Inici de la segona avaluació presencial – Inici de l’Estat d’Alarma: és la               
qualificació principal, i aquesta no pot ser empitjorada per les resta de períodes. 

a. Metodologia: Classes presencials amb recursos audiovisuals,       
pràctiques avaluables presencials o on-line, resolució d’exercicis i        
supòsits pràctics, exàmens teòrics i pràctics.  

 

2. (P2) Inici del tercer trimestre telemàtic el 14/04/2020: Les qualificacions després            
de Setmana Santa són obligatòries i tenen un pes dins de la qualificació de la UF1, no                 
poden empitjorar els resultats obtinguts en el període de formació presencial. 

a. Metodologia: Pràctica setmanal obligatòria d’ampliació de       
coneixements i/o actualitat laboral, lectura del tema corresponent del         
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llibre, visualització de vídeos d’actualitat i qüestionaris a través del          
correu electrònic. Contacte amb l’alumnat a través del correu electrònic          
principalment.  

 

La 2a convocatòria ordinària es realitzarà en base als criteris del Departament            
d’Educació en funció de la situació de l’estat d’emergència sanitària per Covid-19,            
amb força seguretat de manera telemàtica. En tot cas serà amb la modalitat             
d’examen. 

 

  

 
 
 
 
  
 


