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Mòduls professionals 

MP2. Sistemes auxiliars del motor 

Metodologia 
Es treballarà vía Classroom. Es tracta d’una plataforma ja utilitzada en les classes 
presencials. Tot i així l’alumnat rebrà un video explicatiu de com funcionaran. 

● Cada setmana serà presentat un tema que l’alumnat haurà de treballar 
● És visualitzarà un video amb cassos reals de taller 
● Es realitzarà una avaluació formativa, a partir d’un qüestionari dels temes 

treballats 
● La darrera setmana es realitzarà l’avaluació final, amb un qüestionari sobre els 

temes tractats en les setmanes anteriors 
Criteris d’avaluació i qualificació 
Els criteris d’avaluació seran els següents: 

● Valoracions de la feina entregada (nivell del treball, encerts i presentació) 
juntament amb, en cas de realitzar-se, nota d'examen. 

● Les entregues es lliuraran en el termini estipulat. 
● Les activitats que no es lliurin en el termini estipulat per el professor no seran 

corregides quedant-se amb una valoració de 0. 
● El plagi d'una activitat comporta puntuar-la amb un 0 sense opció a repetir-la. 

L’avaluació es realitzarà seguint la següent fòrmula 
● Diagnosis DPF/FAP (10%) + Diagnosis EGR i Cabalímetre (10%) + Diagnosis 

Common Rail III (10%) + Diagnosis injecció directa Gasolina (10%) + 
Qüestionari final (60%) = 100% (nota final UF4) 

Avaluació 2ª convocatòria 
● L’alumnat que no arribi a la nota de 5, amb la ponderació anterior. Realitzarà un 

qüestionari de recuperació sobre el temari que hem treballat 
● En el cas que quedi demostrat la impossibilitat del treball continu, per falta de 

medis o circumstàncies esdevingudes per la pandèmia. És valorarà cada cas de 
manera individualitzada per l’equip docent i, es procedirà a realitzar una 
recuperació individualitzada 
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MP6. Circuits elèctrics auxiliars del vehicle 

Metodologia:  

     Tasques on-line, degut al confinament, penjades setmanalment al Drive 
compartit amb els alumnes. On també trobaran els següents recursos: 

● Material explicatiu de la matèria a tractar en format PDF/ Imatges / Videos / 
Word o altres. 

● 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. 

Podent realizar 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: 

● 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(*). 

(*) 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. 

MP7. Sistemes de seguretat i confortabilitat 

Metodologia:  
Degut al confinament totes les tasques seran on-line : Qüestionaris, videoquest, 
Qüestionaris on-line….,  
Nous criteris d’avaluació i qualificació: 
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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. 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 (inclosa la moratòria), haurà de presentar-se a la 2a convocatòria. 
Aquesta tindrà lloc un cop acabada l’última setmana ordinària de confinament, en 
modalitat on-line. 

MP10. Empresa i iniciativa emprenedora  

  

    

HORES 

DATA 
INICI 

DATA 
FINALITZACIÓ 

TRIMESTRE 

UF 

  

Títol UF UF 

1 
  

Empresa i 
Iniciativa 
Emprenedora  

66 h 11/09/201
9 

22/05/2020 1R, 2N I 3R 

  

QMP = QUF1  

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

QUF1 (P 2 i 3) = Pràctiques setmanals: 100% 

La UF1 d’Empresa i Iniciativa Emprenedora s’avaluarà en base als següents criteris,            
els quals es divideixen en tres 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. Entregues parcials        
del Pla d’empresa. 

2. (P2) Del 16/03/2020 – 10/04/2020: Les qualificacions des del inici de l’Estat             
d’Alarma fins abans de Setmana Santa són a efectes de millorar la qualificació             
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anterior. Tenen la consideració de Pràctiques de consolidació. 

a. Metodologia: Modificació i millora de les entregues parcials del          
pla d’empresa i entrega definitiva.  

3. (P3) 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. La qualificació serà del 100% de les pràctiques realitzades en aquest            
període telemàtic. 

a. Metodologia: Pràctica setmanal obligatòria d’ampliació de       
coneixements i/o actualitat laboral, a través de plataforma        
educativa, de resolució individual. 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.  

 

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. 

-NF3 continua tenint caràcter acumulatiu i continu. 
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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. 
 

 


