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Família professional: Transport i manteniment de vehicles 

Cicle formatiu: 2n Carrosseria  Torn: Matí 

Tutor/a: Raül Izquierdo 
 

 

Mòduls professionals 

MP5. Elements estructurals del vehicle 

METODOLOGIA: 
 

- Visualització de vídeos, temari adicional i temari llibre. 
- Fer activitats i enviar-les en el termini establert. 
- Resolució de dubtes via correu o videoconferencia. 
- Qüestionaris 

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ: 
 

 
 
2ª CONVOCATORIA: 
 
La segona convocatòria consistirà en un examen oral per videoconferencia de la 
UF suspesa. 
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MP6. Embelliments de superfícies 

 

 

Presentació: 
Com tots sabeu des de el departament d’ensenyament s’ha decidit seguir           
endavant amb el curs escolar per així poder finalitzar el dia 22 de maig del 2020                
tal i com estava previst. 
Així doncs a partir d’ara seguirem amb una formació online, tal qual diu la nova               
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normativa. Es proposa activitats setmanals a realitzar que aniré compartint amb           
tots vosaltres com va treballàvem abans, amb l’eina digital Classroom. Tenim           
que finalitzar la UF4 i la UF5, és per això que tindreu una carpeta al classroom.                
La carpeta es diu: UF4 UF5. I haureu d’enviar-me-la abans de les dates             
indicades en la taula anterior d’aquest document. 

  
Les videoconferències, seran per comentar dubtes de la realització de les           
diferents tasques ja sigui el mòdul o tutories i qualsevol altre comentari que es              
vulgui fer. No serà obligatòria. Si algú té un dubte sobre el tema a tractar se me                 
haurà d’avisar amb un dia d’antelació via email o via clasroom, para que en              
aquella hora jo estigui connectat. I si algú, amb causes justificades no pogués             
aquella hora i l’hi calgués quedar s'ha de posar en contacte amb mi i buscarem               
la solució més adient per a tots. 

  
Cal recordar que les tasques son avaluables i d’aquí sortiran les notes. Aquest             
document recolliran les bases del funcionament de la darrera UF. 
  

Objectiu 
  

UF4 
·         1. Aplica tècniques de difuminar, relacionant el tipus de pintura de base 

(d’acabat monocapa, bicapa…). 
·   

UF5 
·         1. Corregeix defectes del pintat relacionant les causes que els 

produeixen amb les tècniques aplicades en la reparació.. 
·         2. Realitza les tasques d’acabat i prelliurament del vehicle aplicant els 

protocols de qualitat. 

 Criteris d’avaluació: 

Metodologia 

Tasques on-line, degut al confinament, penjades setmanalment a la plataforma 

Classroom, Drive, entre altres compartit amb els alumnes. On també trobaran 

els següents recursos: 

1.   Material explicatiu de la matèria a tractar en format PDF/ Imatges / 

Videos / Word o altres. 
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2.   Activitats variades amb preguntes de desenvolupament o qüestionaris, 

de recerca d'informació, per a que l'alumne ho treballi a casa durant el 

període marcat. 

3.   Podent realitzar alguna prova on-line. 

  

Nous criteris d’avaluació i qualificació: 

Sempre i quan l’alumnat hi tingui accés i no hi hagi cap incidència personal, 

serà imprescindible per a l’avaluació la presentació i/o realització de les 

tasques, dintre del plaç estipulat i s’avaluarà la qualitat dels mateixos amb els 

següents criteris: 

1.   Valoracions de la feina entregada (nivell del treball, encerts i presentació) 

juntament amb, en cas de realitzar-se, nota d'examen. 

2.   Entregues en el termini estipulat(*). 

(*) Les activitats que no s'entreguin en el termini estipulat per el professor no 

seran corregides quedant-se amb una valoració de 0. El plagi d'una activitat 

comportarà puntuar-la amb un 0 sense opció a repetir-la. 

 En el cas d’incidències tècniques i/o personals demostrables, l’alumnat tindrà 

dret a una moratòria en l’entrega de les tasques pactada de forma 

personalitzada amb el professor del mòdul corresponent. 

 Avaluació del mòdul en 2ª convocatòria 

Quan l’alumnat no tingui cap incidència tècnica i/o personal i no hagi presentat 

les tasques encomanades, haurà de presentar-se a la 2a convocatòria. 

Aquesta tindrà lloc un cop acabada l’última setmana ordinària de confinament, 

en modalitat on-line. Sempre i quan no canvi la normativa per el confinament. 

Qualificació Final 
UF4 

1.    La qualificació s’obtindrà a través de la següent fórmula: 

Presentació (Power Point) (30%) + Qüestionari (30%) + Qüestionari final (40%
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100% (nota final UF4) 

  

UF5 

1.    La qualificació s’obtindrà a través de la següent fórmula: 

Mural digital (30%) + Qüestionari (15%) + Presentació (Power Point) (25%) +

Qüestionari final (30%) = 100% (nota final UF5) 

  

Si alguna de les tasques puntuables no s’acaba realitzant, la seva ponderac           
repartirà entre les altres per igual. 
 

MP7. Personalització i decoració de vehicles 
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Presentació: 
  
Com tots sabeu des de el departament d’ensenyament s’ha decidit seguir           
endavant amb el curs escolar per així poder finalitzar el dia 22 de maig del 2020                
tal i com estava previst. 
Així doncs a partir d’ara seguirem amb una formació online, tal qual diu la nova               
normativa. Es proposarà activitats setmanals a realitzar que aniré compartint          
amb tots vosaltres com va treballàvem abans, amb l’eina digital Classroom.           
Tenim que finalitzar la UF2, es per això que tindreu una carpeta al classroom. La               
carpeta es diu: UF2. I haureu d’enviar-me-la abans de les dates indicades en la              
taula anterior d’aquest document. 

  
Les videoconferències, seran per comentar dubtes de la realització de les           
diferents tasques ja sigui el mòdul o tutories i qualsevol altre comentari que es              
vulgui fer. No serà obligatòria. Si algú te un dubte sobre el tema a tractar se me                 
haurà d’avisar amb un dia d’antelació via email o via clasroom, para que en              
aquella hora jo estigui connectat. I si algú, amb causes justificades no pogués             
aquella hora i l’hi calgués quedar s´ha de posar en contacte amb mi i buscarem               
la solució més adient per a tots. 

  
Cal recordar que les tasques son avaluables i d’aquí sortiran les notes. Aquest             
document recolliran les bases del funcionament de la darrera UF. 
  

Objectiu 
  

UF2 
·         1. Aplica tècniques de difuminar, relacionant el tipus de pintura de base 

(d’acabat monocapa, bicapa…). 

 Criteris d’avaluació: 
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Metodologia 

Tasques on-line, degut al confinament, penjades setmanalment a la plataforma 

Classroom, Drive, entre altres compartit amb els alumnes. On també trobaran 

els següents recursos: 

1.   Material explicatiu de la matèria a tractar en format PDF/ Imatges / 

Videos / Word o altres. 

2.   Activitats variades amb preguntes de desenvolupament o qüestionaris, 

de recerca d'informació, per a que l'alumne ho treballi a casa durant el 

període marcat. 

3.   Podent realitzar alguna prova on-line. 

  

Nous criteris d’avaluació i qualificació: 

Sempre i quan l’alumnat hi tingui accés i no hi hagi cap incidència personal, 

serà imprescindible per a l’avaluació la presentació i/o realització de les 

tasques, dintre del plaç estipulat i s’avaluarà la qualitat dels mateixos amb els 

següents criteris: 

1.   Valoracions de la feina entregada (nivell del treball, encerts i presentació) 

juntament amb, en cas de realitzar-se, nota d'examen. 

2.   Entregues en el termini estipulat(*). 

(*) Les activitats que no s'entreguin en el termini estipulat per el professor no 

seran corregides quedant-se amb una valoració de 0. El plagi d'una activitat 

comportarà puntuar-la amb un 0 sense opció a repetir-la. 

 

 En el cas d’incidències tècniques i/o personals demostrables, l’alumnat tindrà 

dret a una moratòria en l’entrega de les tasques pactada de forma 

personalitzada amb el professor del mòdul corresponent. 

  

Avaluació del mòdul en 2ª convocatòria 
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Quan l’alumnat no tingui cap incidència tècnica i/o personal i no hagi presentat 

les tasques encomanades, haurà de presentar-se a la 2a convocatòria. 

Aquesta tindrà lloc un cop acabada l’última setmana ordinària de confinament, 

en modalitat on-line. Sempre i quan no canvi la normativa per el confinament. 

Qualificació Final 
UF2 

1.    La qualificació s’obtindrà a través de la següent fórmula: 

Presentació (Power Point) (20%) + Qüestionari (15%) + Mur digital (20%) + 
Debat (15%) + Qüestionari final (30%) = 100% (nota final UF2) 

 

MP10. Empresa i iniciativa emprenedora  

 

    

HORES 

DATA 
INICI 

DATA 
FINALITZACIÓ 

TRIMESTRE 

UF 

  

Títol UF UF 

1 
  

Empresa i Iniciativa 
Emprenedora  

66 h 11/09/2019 22/05/2020 1R, 2N I 3R 

  

QMP = QUF1  

QUF1 (P1) = Exàmens:  60% + Pla d’Empresa:  30%  + Graella 
Observacions: 10% 

QUF1 (P2) = Pràctiques setmanals: 100% 

La UF1 d’Empresa i Iniciativa Emprenedora s’avaluarà en base als següents criteris, els             
quals es divideixen en dos períodes clarament diferenciats 
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1. (P1) Inici de la primera 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: Realització d’exercicis i pràctiques del pla de tresoreria.          
Inici del PLA D’EMPRESA a través de diferents fitxes que han           
d’entregar cada setmana. Correcció de cada fitxa que han de tornar           
entregat de forma millorada. Contacte constant 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 teòrico-pràctics i/o Pla d’Empresa. Si es tracta dels exàmens, a través            
d’un examen de tota la UF, i si fos del pla d’empresa, en la seva totalitat o per                  
fitxes. 

 

MP11. Anglès tècnic 

Metodologia NF3: 

-Respondre “tests” 

-Fer “tasks” 

-Entrega de activitats 

Criteris avaluació i qualificació NF3: 

-20% observacions 

-30% activitats 

-50% exàmens (nota mínima: 3) 

-Les dades corresponents al NF3 fetes a l’aula abans del confinament queden registrades 
i continuen sent vàlides per a l’avaluació. 

-Qui suspengui el NF3 haurà de fer la recuperació de la UF1 en 2ª convocatòria al període 
establert pel centre. 
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-NF3 continua tenint caràcter acumulatiu i continu. 

Avaluació de la segona convocatòria 
Examen UF1 

MP12. Síntesi 

Metodologia 
El professor marcarà setmanalment els apartats del treball que els alumnes hauran de 
desenvolupar durant els següents dies i establint la data límit d'entrega del document a la 
plataforma Classroom. 
Els alumnes disposen de la" Guia de Treball" que se'ls va facilitar a principis de curs tot i que 
s'adaptaran els objectius en base als recursos i temps disponible en la situació que s'està vivint. 
El professor acompanyarà als alumnes en el desenvolupament del treball dotant-los de l'adequada 
documentació, donant les explicacions pertinents, orientant, resolent dubtes, revisant les feines 
entregades i realitzant correccions. 
El professor oferirà la seva disponibilitat periòdica per a comunicar-se via mail i en videotrucades, 
quan sigui necessari. 
Donat que en les circumstàncies en les que ens trobem no serà possible realitzar una presentació 
final grupal del treball a l'aula, es demanarà la gravació d'un vídeo individual amb una valoració 
extra si es fa un muntatge conjunt entre els participants del mateix grup de treball. 
  
Criteris avaluació i qualificació 
El professor realitzarà l'avaluació i qualificació per a cada alumne en base a una graella amb els 
següents criteris: 
 - valoracions de la feina entregada 
 - valoració de les entregues en els terminis estipulats 
 - resposta de l'alumne a la comunicació requerida per el professor 
 - implicació i cooperació de l'alumne en el grup de treball 
En el cas d’incidències tècniques i/o personals demostrables l'alumne i el professor podran pactar 
una solució alternativa per a la seva avaluació. 
  
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. 
 

 


