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JOSE ALVAREZ  

 

1. LLIBRE I/O MATERIAL UTILITZAT 

SISTEMAS DE CARGA Y ARRANQUE 3ª EDICIÓN 2017 
JOSE GUILLERMO TENA SANCHEZ 
ISBN 9788428335126 

2. ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES APLICADES EN EL DESENVOLUPAMENT DEL 

MÒDUL 

-Exposició del tema al començament de cada UF (coneixements previs).  
-Al començament de cada classe el professor farà un resum  per tal de repassar els 
concepte estudiats en la classe anterior per aclarir dubtes i situar al alumne en el 
punt de partida de la classe del dia en qüestió. 
-Exposició, demostració i resolució de qüestions tecnològiques, tècniques i 
pràctiques. 
-Formació d’equips de treball a l’ aula i al taller, i de caràcter participatiu (màxim 2 
alumnes). 
-En els equips de treball, cada membre assumirà la seva responsabilitat pera que la 
pràctica es pugui dur a terme, ja que la entrega de la pràctica escrita es individual. 
-Elaboració de treballs, fitxes, esquemes i llibreta de classe. 
-Realització i muntatges  de circuits. 
-Muntatge, desmuntatge i comprovació dels elements elèctrics bàsics de l’ 
automòbil. 
-Exposició dels resultats obtinguts per part dels equips de treballs. 
-Fomentar la seguretat i higiene durant la realització de cada pràctica de taller. 
-Fomentar la responsabilitat  l’ ordre tant a l’ aula com al taller. 
-Utilització de programes informàtics per tal de consolidar els coneixements. 
-Visitar a les empreses programades pel departament. 
La UF1. Principis electrotècnics bàsics, es portarà a terme durant les primeres 4 
setmanes realitzant 8 hores a la setmana. 
La UF2. Circuits elèctrics bàsics. Simbologies i esquemes, es portarà a terme des de 
la setmana 5 fins a la 9, realitzant 8 hores a la setmana. 
La UF3.  Circuits de càrrega. Funcionament, verificació i diagnosi, es portarà a terme 
des de la setmana 10 fins a la 14, realitzant 8 hores a la setmana. 
 La UF4.  Motors elèctrics. Funcionament, verificació i diagnosi, es portarà a terme 
des de la setmana 14 fins a la 17, realitzant 8 hores a la setmana. 
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3. CRITERIS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ DEL MÒDUL 

- Valoració individual dels treball i activitats desenvolupades a l’ aula i al taller. 
També s’avaluarà per observació quan es treballa en grup. 
- Realització de controls d’ avaluació de conceptes i exercicis pràctics (test, 
preguntes i exercicis). 
- Valoració dels processos de realització dels protocols de pràctiques mitjançant l’ 
elaboració de fitxes pràctiques i l’ elaboració de treball en equips i individualment. 
- Valoració de l’actitud,  responsabilitat,  habilitat, seguretat, l’ordre, neteja, 
participació, ajuda i relació amb la resta de companys. Valoració de les 
competències associades a la unitat formativa. 
- Recuperacions de mòdul o UF, es farà a la convocatòria de Juny (examen 
extraordinària que podrà ser teòric-pràctic). 
 
- Pèrdua de l’avaluació continua. L’alumne perdrà l’avaluació continua al 
superar el 15% de faltes de les hores previstes en cada UF.   
 
- Cal treure un mínim de 4 punts per a fer mitjana entre exàmens, treballs, etc., en 
cas contrari haurà de repetir l’activitat quan el professor ho cregui convinent . En 
aquest cas, caldrà  un cinc per aprovar l’activitat, al contrari tindrà l’ UF suspès. 
- Per a superar el mòdul, l’ alumne haurà de superar de forma independent les UF 
amb una nota igual o superior a 5 sobre 10 . I per a superar les UF, l’alumne ha de 
superar de forma independent els NF . I per a superar els NF ha de tenir totes les 
activitats realitzades i aprovades del NF. 
- Per damunt de 5 amb dècimes igual o inferior a 0,5 s’ arrodoneix a la baixa i 
superior a 0,5 s’ arrodoneix a l’ alça. 
- Un alumne podrà suspendre la UF per incompliment de les normes de neteja, ordre 
, manteniment      d’ equips, utilització de màquines i  seguretat. en el treball. 
- La nota final del mòdul vindrà determinada per la mitjana ponderada de les 
diferents unitats formatives que el forma  de la següent de la forma següent: 
 

Qfmòdul = 0,25*UF1 + 0,25*UF2 + 0,25*UF3 + 0,25*UF4. 
 
- Aquesta fórmula s’ aplicarà sempre i quan totes les unitats formatives tinguin un 
valor igual o superior a cinc. 
- En cas de suspendre alguna UF o el mòdul es recuperarà a la convocatòria del 
juny. 
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4. RELACIÓ D’UNITATS FORMATIVES SEQÜENCIADES I TEMPORITZADES 

(ES POT INCLOURE ELS NUCLIS FORMATIUS) 

UF NF TÍTOL DURADA Data Inici Data Final 

UF1  Principis electrotècnics bàsics 33   

 NF1 Components elèctrics i electrònic 15 13-set-2019 25-set-2019 

 NF2 
Funcionaments i característiques dels 

conjunts elèctrics i electrònics 
18 26-set-2019 9-oct-2019 

      

UF2  
Circuits elèctrics bàsics. Simbologia i 

esquemes 
33   

 NF1 Interpretacions  d’ esquemes 5 10-oct-2019 11-oct-2019 

 NF2 Circuits elèctrics 13 23-oct-2019 6-nov-2019 

 NF3 Acumuladors  15 7-nov-2019 20-nov-2019 

      

UF3 
 

Motors elèctrics. Funcionament, 

verificació i diagnosi 
33   

 NF1 Motors elèctrics 5 21-nov-2019 22-nov-2019 

 NF2 Avaries dels motors elèctrics 10 25-nov-2019 3-dic-2019 

 NF3 Manteniment dels motors elèctrics 15 5-dic-2019 19-dic-2019 

 NF4 
Motors elèctrics per a vehicles híbrids i 

elèctrics 
3 8-ene-2020 9-ene-2020 

      

UF4  
Circuits de càrrega. Funcionament, 

verificació i diagnosi 
33   

 NF1 Sistemes de càrrega 10 13-ene-2020 20-ene-2020 

 NF2 Avaries del sistema de càrrega 10 21-ene-2020 29-ene-2020 

 NF3 

Manteniment del sistema de càrrega 

 

 

13 30-ene-2020 14-feb-2020 

  Total hores 132 132  
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5. CRITERIS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ DE LES 

UNITATS FORMATIVES (SI S’ESCAU) 

Ja explicat a l’apartat 4. 
 

 
 
 


