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1. PROFESSOR/A QUE L’IMPARTIRÀ 
Pasqual Ballester Paradís / Jordi Mora Cabistany 

2. LLIBRE I/O MATERIAL UTILITZAT 
Tot el material didàctic utilitzat tant per les explicacions teòriques, com per al 
desenvolupament de les diferents pràctiques i projectes serà elaborat pel propi 
professorat i compartit amb l’alumnat. A banda també es recomanarà bibliografia 
i webgrafia per ampliar coneixements. 

3. ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES APLICADES EN EL 
DESENVOLUPAMENT DEL MÒDUL 
Explicació prèvia a l’alumnat abans d’iniciar cada unitat formativa sobre: 
• Objectius. 
• Organització de les classes i feina a fer tant a classe com a casa. 
L’organització de les classes serà la següent: 
• Es combinaran explicacions teòriques i aplicacions pràctiques, amb 

projeccions didàctiques dels continguts, vídeos, articles, etc. 
• Es realitzaran pràctiques i projectes per aplicar els coneixements teòrics. 

Aquestes activitats podran ser tant individuals com col·lectives i s’avaluarà 
mitjançant la graella d’observació la tasca realitzada durant les hores lectives. 

• Tota la informació tant teòrica com pràctica es guardarà en una carpeta de 
treballs compartida entre l’alumnat i el professorat. 

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

La nota final del mòdul serà:     QMP = 0.2*QUF1 + 0.2*QUF2 + 0.27*QUF3 + 0.33*QUF4 
 

si en cadascuna d’elles s’ha tret una nota igual o superior a 5. Si alguna(s) UF(s) no 
arribés a 5, s’haurà d’anar a la convocatòria de juny d’aquesta(s) UF(s). La data de 
la convocatòria de juny l’estableix el centre i l’examen tindrà una part teòrica i/o una 
part pràctica depenent de la UF suspesa. 
 

La qualificació final del mòdul s’obtindrà quan s’hagin finalitzat totes les UFs i es 
procurarà que l’avaluació sigui el més continuada possible al llarg del curs, valorant 
de manera general la correcta realització de les pràctiques de classe, la verificació 
dels coneixements assolits mitjançant exàmens o projectes de cada tema i de les 
actituds mostrades a l’aula ponderant-ho en funció de la característica dels 
continguts impartits a cada UF.  
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Per poder aprovar l’assignatura cal haver entregat a final cada UF un 80% de les 
pràctiques. Aquestes s’entregaran el dia que així ho indiqui el professor, i en el cas 
que el lliurament es faci amb demora no es valoraran. 
 
La detecció de copies podrà causar la invalidació de la puntuació obtinguda per 
ambdues parts. No s'informarà de les pràctiques que faltin, ni es substituiran les ja 
entregades. 
 
Cada alumne portarà registre de les seves faltes d’absència a les classes. 
 
És necessari seguir la nomenclatura recomanada tant en les activitats com en els 
registres que es puguin derivar de les pràctiques. No es tindran en compte entregues 
duplicades, sense nom o que no segueixin la codificació establerta pel professorat. 
Cal procurar no fer servir espais o caràcters no llatins. 
 
És important seguir les opcions de configuració recomanades pel professor/a 
respecte als ajustaments de les aplicacions informàtiques, tant en les explicacions 
com en la realització de les pràctiques. Els errors que això pugui provocar seran 
considerats responsabilitat de l'alumne en qüestió. 
 

5. RELACIÓ D’UNITATS FORMATIVES SEQÜENCIADES I 
TEMPORITZADES (ES POT INCLOURE ELS NUCLIS FORMATIUS) 

UF NF TÍTOL DURADA Data Inici Data Final 

1 1 Especificacions i arquitectura dels projectes 
editorials multimèdia 20 19/09/2019 7/11/2019 

2 1 Planificació i estàndards de projectes 
editorials multimèdia 8+17 19/09/2019 02/04/2020 

3 1 Esbossos i elements multimèdia de 
productes editorials 26 12/11/2019 02/04/2020 

4 1 Apps 29 12/11/2019 02/04/2020 
 

 
Distribució Hores/ UF 100 

UF1 3 3 3 3 3 3 2                   20 
UF2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 
UF3       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 26 
UF4        2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 29 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  

 


