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1. PROFESSOR/A QUE L’IMPARTIRÀ 

Iván Villanueva / F.Bru 
 

 

2. LLIBRE I/O MATERIAL UTILITZAT 

El material lliurat a l’alumnat serà en format digital, i l’alumne disposarà dels mitjans 

informàtics per poder seguir la classe normalment. 

3. ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES APLICADES EN EL 
DESENVOLUPAMENT DEL MÒDUL 

La metodologia general de cada UF serà: explicació, comprensió - reflexió i activitat terorico-

pràctica. 

4. CRITERIS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ DEL 
MÒDUL 

Per superar un mòdul s’han de superar totes les UF d’aquest mòdul. La nota final del mòdul 

serà la mitjana ponderada de les diferents UF. 

Els criteris generals d'avaluació recolliran els aspectes més significatius de cadascuna de les 

unitats formatives, amb l'objectiu de valorar si l'alumne ha adquirit els resultats 

d’aprenentatge definits al currículum. 

 Per recuperar una UF l’alumne haurà de superar un examen addicional i/o una prova pràctica 

específica segons la UF o el MF. En tot cas l’alumne te dret a una prova extraordinària a final 

de curs a on podrà recuperar els mòduls pendents. 

 Els instruments per avaluar les UF seran els següents: 

- pràctiques avaluables: valoració del treball realitzat per l’alumnat durant les pràctiques a 

classe. 

- proves escrites i/o proves pràctiques. 

 

La nota final del Mòdul serà la ponderada per a cadascuna de les UF i les seves hores respecte 

del mòdul: 

Nota Mòdul= UF1*0,5 + UF2*0,5 

 

Aquesta formula s’aplicarà sempre i quan totes les unitats formatives tinguin un valor igual o 

superior a cinc.  

El mòdul es considera aprovat quan la qualificació final sigui igual o superior a cinc. 

Si el mòdul està suspès s’haurà de recuperar cadascuna de les unitats formatives suspeses o bé 

tot el mòdul a la convocatòria de juny.  

El dret a l’avaluació contínua es perd per la falta d’assistència del 15% (per UF) 
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5. RELACIÓ D’UNITATS FORMATIVES SEQÜENCIADES I 
TEMPORITZADES (ES POT INCLOURE ELS NUCLIS FORMATIUS) 

UF NF TÍTOL DURADA Data Inici Data Final 

1  
Simulació de cèl·lules robotitzades i 

prototips mecatrònics 
33   

 1.1. 
Disseny i simulació de cèl·lules robotitzades. 

(Roboguide) 
   

2  Simulació d'estacions automatitzades. 33   

 2.1. 
Integració de sistemes d’adquisició de dades i processos 

mecatrònics.    

      

 

6. CRITERIS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ DE 
LES UNITATS FORMATIVES (SI S’ESCAU) 

Instruments d’avaluació UF1: 

Els instruments d’avaluació estaran formats per:  

• pràctiques avaluables (pta1): valoració del treball realitzat per l’alumnat durant les 

pràctiques a classe. 

• proves escrites i/o proves pràctiques. 

 

Pta1: Pràctiques de disseny i simulació de cèl•lules robotitzades. 

Pr1: Examen. 

La UF es considerarà aprovada si la qualificació final de la UF és igual o superior a 5. 

 

El següent quadre mostra com s’obté la qualificació de cada RA, en funció dels instruments 

d’avaluació. Cal tenir en compte que cada prova i cada pràctica, té agrupats els apartats 

segons si pertanyen a un RA o a l’altre: 

 
 

La qualificació de la UF1 (QUF1) s’obté segons la següent ponderació: 

 

QUF1= 0.5*RA1 + 0.5*RA2 
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En cas de no superar la UF de forma contínua, es realitzarà una prova en el període de 

recuperació 

establert pel centre (convocatòria de juny). 

Aquesta prova constarà d’una part escrita i/o d’una part pràctica 

 

Instruments d’avaluació UF2: 

Els instruments d’avaluació estaran formats per:  

• pràctiques avaluables (pta1): valoració del treball realitzat per l’alumnat durant les 

pràctiques a classe. 

• proves escrites i/o proves pràctiques. 

 

Pta1: Pràctiques de visió artifical. 

Pr1: Examen. 

El següent quadre mostra com s’obté la qualificació de cada RA, en funció dels instruments 

d’avaluació. Cal tenir en compte que cada prova i cada pràctica, té agrupats els apartats 

segons si pertanyen a un RA o a l’altre: 

 

 
La UF es considerarà aprovada si la qualificació final de la UF és igual o superior a 5. 

La qualificació de la UF2 (QUF2) s’obté segons la següent ponderació: 

 

QUF2= 0.5*RA1 + 0.5*RA2  
 

En cas de no superar la UF de forma contínua, es realitzarà una prova en el període de 

recuperació 

establert pel centre (convocatòria de juny). 

Aquesta prova constarà d’una part escrita i/o d’una part pràctica 

 

 
 


