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Família professional: Transport i manteniment de vehicles 
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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. 
 
ous criteris avaluació i qualificació i avaluació del mòdul en 2ª convocatòria) 

MP6. Embelliments de superfícies 

METODOLOGIA: 
 
-Recerca d’informacio al llibre i internet 
-Realització d’activitats i entregar-les per plataforma telemàtica o correu en el termini 
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establert. 
-Resolució de dubtes per correu electronic o plataforma telemàtica. 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
Entrega dels treballs i activitats 40% 
Qualitat dels de les activitats entregades i entrega en el termini establert 40% 
Interés i comunicació durant la fase d’aprenentatge 20% 
 
AVALUACIÓ DEL MÒDUL EN 2a CONVOCATORIA 
 
Consistirà en la realització o correcció de les activitats assignades amb la qualitat 
requerida. 
 
 
 

MP7. Personalització i decoració de vehicles 

METODOLOGIA: 
 
-Recerca d’informacio al llibre i internet 
-Realització d’activitats i entregar-les per plataforma telemàtica o correu en el termini 
establert. 
-Resolució de dubtes per correu electronic o plataforma telemàtica. 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
Entrega dels treballs i activitats 40% 
Qualitat dels de les activitats entregades i entrega en el termini establert 40% 
Interés i comunicació durant la fase d’aprenentatge 20% 
 
AVALUACIÓ DEL MÒDUL EN 2a CONVOCATORIA 
 
Consistirà en la realització o correcció de les activitats assignades amb la qualitat 
requerida. 
 
 

MP10. Empresa i iniciativa emprenedora  

Metodologia 

Durant la part de la 3a avaluació realitzada en situació de teletreball i confinament a causa                
de l’estat d’alarma pel COVID-19, la metodologia proposada intentarà en tot moment,            
afavorir la diversitat i la participació de tot l’alumnat: 

● Es continuarà l’AEA que tocava a l’aula i setmanalment es proposaran activitats            
penjades al Moodle i Drive. A més es realitzarà un avís per gmail de les tasques a                 
realitzar amb el termini establert i de recordatori en cas de falta d’entrega en temps               
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i forma (sempre que sigui possible). 

● L'estratègia metodològica principalment emprada és la de Flipped Classroom i          
proves finals de comprovació de l’aprenentatge: realització d’exercicis del llibre          
(facilitat llibre digital obert), visualització de vídeos enriquits amb         
preguntes/anotacions (edpuzzle/youtube), facilitació de presentació pròpia de       
l’activitat en PDF, creació de continguts amb padlet, realització de les fitxes del pla              
d’empresa avaluables i examen final tipus test. 

● Al Moodle disposaran d’un Fòrum de Consultes Col·laboratiu durant tota          
l’avaluació per tal de resoldre els dubtes que puguin sorgir (sempre amb la             
moderació i control de la docent). També es proposaran videoconferències prèvies           
a les proves avaluables per tal de reforçar continguts i resoldre dificultats, així com              
de la possibilitat de resoldre dubtes mitjançant emails individuals amb la docent            
com a principal mitjà de “feedback”. 

● Es penjaran paulatinament les solucions dels exercicis proposats per tal de que            
realitzin autoavaluació dels mateixos, així com suggeriments de millora dels pla           
d’empresa realitzats.  

● Es proposen activitats voluntàries per tal de consolidar continguts que es valoraran            
positivament en l’avaluació: visualització de pel·lícules tematitzades i participació         
en un debat sobre el COVID-19 (prevenció de riscos, anàlisis de mesures laborals,             
per emprenedors i pymes proposades per l’executiu…). 

● La darrera setmana de curs, possiblement en confinament, es reserva per realitzar            
una “repesca” on l’alumnat amb activitats enrederides per diferents casuístiques          
(falta de recursos, problemes personals i/o familiars de salut, treball, o econòmics            
entre d’altres…) puguin posar-se al dia i intentar evitar que resultin perjudicats per             
la situació. L’alumnat sense tasques pendents, podrà realitzar activitats voluntàries 

Nous Criteris d’Avaluació i Qualificació 

La 3a avaluació del mòdul es veurà plenament afectada per l’estat d’alarma, de manera              
que requereix la modificació dels Criteris d’Avaluació d’acord als diferents períodes           
viscuts: presencial i telemàtic. 

Fins el 12/03/2020 la formació es va realitzar presencialment i la seva avaluació i              
qualificació es farà d’acord als criteris originals de la programació 2019-2020, sent la             
qualificació obtinguda durant aquest període, el mínim resultat que obtindrà l’alumnat. 

L’avaluació del període de formació telemàtica, servirà en tot cas, per complimentar i             
millorar l’avaluació i qualificació final del període presencial, mai per penalitzar i/o            
disminuir el resultat obtingut. 
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Seran criteris prioritaris: 

● La participació activa en les propostes realitzades i la presentació en temps i forma              
de les tasques encomanades. 

● El treball realitzat sota les premisses competencials de responsabilitat, iniciativa,          
capacitat resolutiva, d'adaptació i d’organització i planificació, principalment. 

La qualificació del període de formació telemàtic es determinarà en base als mateixos             
instruments d’avaluació plantejats a la programació inicial: 

● Graella d’observació de realització d’activitats (10%). 
● Examen tipus test de l’AEA (60%) 
● Fitxes del pla d’empresa (30%) 

 
Avaluació del mòdul en 2ª convocatòria 

Respecte a la 2ª convocatòria del mòdul es realitzarà d’acord a les instruccions rebudes              
pel Departament d’Educació, previsiblement de manera telemàtica. L’alumnat haurà de          
superar un examen de les AEA del mòdul treballades i/o recuperar el treball del Pla               
d’Empresa.  
 

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 

Es mantenen els mateixos criteris que a la Programació del mòdul amb l’unica diferència 
que les exposicions dels treballs serà per videotrucada o trucada telefònica en cas de no 
disposar dels mitjans tecnològics adients. 
 


