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1. PROFESSOR/A QUE L’IMPARTIRÀ 

JOSEP CAÑETE 

2. LLIBRE I/O MATERIAL UTILITZAT 

Llibre MACMILLAN; Editex 
Roba de treball 
Guants 
Llibreta de treball 
material d’escriptori  
Multímetre 

3. ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES APLICADES EN EL 
DESENVOLUPAMENT DEL MÒDUL 

Es realitzarà 1 sessió de classe d’ exposició magistral sobre els conceptes a 

desenvolupar, es plantejarà la fitxa d'exercicis, en una sessió i en petit grup de treball 

es realitzarà la pràctica en 1 sessió. 

De forma complementària es realitzaran sortides tècniques i s'utilitzaran sistemes 

informàtics. 

Les pràctiques de taller es realitzaran en petits grups (màxim 3 alumnes). S’utilitzarà 

material complementari que lliurarà el professor del mòdul (pdf’s, PowerPoint, Word, 

manuals pràctics.). 

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

 

AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MP 

Per a superar el Mòdul professional cal superar la unitat formativa 

La qualificació del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació: 

 

 

    

 
       

 MP
 Q 

    = QUF=0,142·QNF1+0,142·QNF2+0,142·QNF3+0,142·QNF4

+0,142·QNF5+0,142·QNF6+0,142·QNF7 
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Superant el 15% de faltes d’assistència es perd el dret de l’avaluació continuada i en el 
cas de superar el 40% es perd el dret d’assistir a les classes pràctiques 

En cas de que l’alumne falti a un nombre superior del 15% de les hores del mòdul / UF, 
no tindrà dret a l’avaluació continuada (perdrà la convocatòria ordinària) i per tant, s’haurà 
de presentar a la convocatòria extraordinària de juny si vol superar el mòdul/UF. 

La data de la convocatòria extraordinària de juny vindrà marcada pel centre i constarà 
d’una part teòrica i/o una part pràctica depenent de la Unitat Formativa suspesa i constarà 
d’exàmens i/o pràctiques.  

Recuperació de l’avaluació extraordinària: Els nuclis formatius pendents es poden 
recuperar durant la setmana de recuperació extraordinària. La convocatòria d’avaluació 
extraordinària és voluntària i en cas de no presentar-se no comptabilitza. 

Per poder  aprovar el mòdul / UF s’ha de presentar obligatòriament totes les pràctiques i/o 
treballs. 

Els alumnes que no superin el mòdul dual a l’empresa, l’equip docent establirà a la  
convocatòria extraordinària una prova teòrica i/o pràctica per la recuperació d’aquest 
mòdul. 
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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 1 Diagnosi i manteniment dels motors    28 16/09/2019 20/04/2020 

 2 
Diagnosi i manteniment dels sistemes de 
suspensió, direcció i rodes 

28 16/09/2019 20/04/2020 

 3 
Diagnosi i manteniment dels sistemes de 
transmissió i frenada 

28 16/09/2019 20/04/2020 

 4 
Diagnosi i manteniment dels sistemes de 
càrrega i arrencada 

28 16/09/2019 20/04/2020 

 5 
Diagnosi i manteniment dels sistemes 
elèctrics auxiliars 

28 17/09/2019 21/04/2020 

 6 
Diagnosi i manteniment dels sistemes de 
confort, seguretat i a/c 

28 17/09/2019 21/04/2020 

 7 Projecte Dual (Treball final) 28 18/09/2019 22/04/2020 

 

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

 
Els criteris d’avaluació seran els contemplats en el currículum del mòdul. 
 
La qualificació del NF1 (QNF1) s’obté segons la següent ponderació: 
 

1.142,01 RAQNF =
  

La qualificació del NF2 (QNF2) s’obté segons la següent ponderació:
  

1.142,02 RAQNF =
  

La qualificació del NF3 (QNF3) s’obté segons la següent ponderació: 
 

RA10,142Q
NF3

⋅=  

La qualificació del NF4 (QNF4) s’obté segons la següent ponderació:
  

1.142,04 RAQNF =
 

 
La qualificació del NF5 (QNF5) s’obté segons la següent ponderació:
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1.142,05 RAQNF =  
La qualificació del NF6 (QNF6) s’obté segons la següent ponderació:

  

1.142,06 RAQNF =  
 
La qualificació del NF7 (QNF7) s’obté segons la següent ponderació:

  

1.142,07 RAQNF =  
La UF (Unitat Formativa), conté NF’s (Nuclis Formatius), dins dels quals es valoren proves 
escrites, proves pràctiques, qüestionaris i graelles d’observació. 
 
Els NF’s contenen RA (Resultats d’Aprenentatge), dins dels quals estan les activitats a 
realitzar.  

 

7. Normes a l’aula i/o taller 

L’aula és un espai pel qual passen molts alumnes al llarg del dia, per tant hauriem de 
complir una sèrie de normes, que ens hi faran més agradable l’estada. 
-No pintar les taules i les parets. 
- no poseu els peus als seients del davant. 
- No maltracteu el material de l’aula. 
- Mantinguem el lloc de treball net i no embruteu el terra. 
- Abans de sortir de classe deixeu les cadires i les taules correctament col·locades. 
- No es pot menjar ni beure a l’aula. 
- Porteu el mòbil apagat. 
- La puntualitat és fonamental. No es pot entrar a classe un cop passats 10 minuts de 
l’hora. Els alumnes que arribin tard s’hauran d’esperar a l’entrada del taller, sense fer soroll 
ni molestar els companys. 
- S’ha de mantenir un nivell baix de soroll. 
- La utilització de màquines - eina només es pot realitzar amb l’autorització del professor. 
- Les eines amb les quals s’hagi acabat de treballar han de tornar immediatament al seu 
lloc. 
- Cada alumne o grup d’alumnes mantindrà/n net i ordenat el seu lloc de treball recollint tots 
els materials i eines un cop acabada la classe. 
- És obligatòria la utilització de les EPI’S. No es permetrà treballar als alumnes que no els 
portin. 
- No portar el material adient comportarà l’exclusió de l’activitat. 
- No es pot menjar ni beure res als tallers. 
 

 
 


