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1.RELACIÓ D’UNITATS FORMATIVES I NUCLIS FORMATIUS 

FAMÍLIA:Administració i Gestió  

CICLE: Gestió Administrativa GM 

MÒDUL13: Formació en centres de treball (350h)  

 

Nom de la Unitat formativa mín + hlld Durada Data 

inicial 

Data final 

UF1: Formació en Centres de Treball 
350 350 

OCT.-

NOV.’19 

MARÇ-

JUNY’19 

TOTAL 350    

Aquestmòduls’imparteix al llarg del segoncurs del cicle formatiu. 

2.CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MÒDUL 

L’avaluació del mòdul de la FCT es portarà  a terme per la Junta d’avaluació, tenint 
en compte la valoració feta per l’empresa, i prenent com a referència els objectius 
terminals, les activitats formatives de referència i els criteris generals d’avaluació 
determinats en el decret  pel qual s’estableix el currículum corresponent al cicle. 

L’avaluació del crèdit de FCT serà continuada durant l’estada de l’alumne/a a 
l’empresa.  El tutor del Cicle i la persona responsable d’aquesta formació a 
l’empresa tindran en compte la valoració que l’alumnat en fa, a l’hora de determinar 
la seva idoneïtat i corregir-ne, si cal, les possibles deficiències. 

En acabar la FCT, la persona responsable de la formació a l’empresa valorarà 
l’evolució de l’alumne/a. 

L’equip docent, a proposta de la persona tutora del cicle formatiu, determinarà 
l’avaluació final del mòdul de FCT. 

La nota final del crèdit serà APTE o NO APTE. Si el crèdit es suspèn (nota de NO 
APTE)  l'alumne haurà de cursar el mòdul durant un altre curs acadèmic, i fins 
esgotar les convocatòries que marca la normativa oficial.  
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Altres criteris d’avaluació, que també s’utilitzaran, són: 

- la nota final de mòdul serà de APTE o NO APTE 
- la nota que es ficarà al quadern de pràctiques i que avalua les activitats i actituds 

serà: 

    - A (Molt Bona): Apte 
    - B (Bona): Apte 
    - C (Suficient): Apte 
    - D (Passiva): No apte 
    - E (Negativa): No apte 
 

 S’avaluaran aquells aspectes recollits en el quadern de pràctiques, que són les 
activitats, segons el pla d’activitats assignat, i les actituds. 
 

 Si per qualsevol causa l’alumne no completa les 350 hores de pràctiques a les 
empreses, la qualificació final del crèdit serà NO AVALUAT. I les pot completar 
durant un altre curs. 

 

 Si es donés el cas d’algun alumne que en qualsevol moment de realització de les 
pràctiques, el seu rendiment, la seva actitud o l’absència sense justificar de les 
hores previstes de pràctiques, o altre fet greu, a l’alumne se li podrà rescindir el 
conveni, previ acord del Cap d’Estudis d’F.P., el coordinador d’F.P., el tutor 
d’aprenentatge i la persona responsable de l’empresa on l’alumne fa les pràctiques. 
 

 Es condició indispensable per a avaluar les pràctiques dels alumnes que aquests 
hagin introduït les activitats realitzades a les empreses al programa qBid. 
 
El criteri de recuperació que s’aplicarà és el que marca la normativa oficial del 

mòdul: si la nota que obté l’alumne en aquest mòdul és de NO APTE, haurà de repetir-
lo íntegrament en un altre curs, i fins esgotar les convocatòries establertes en la 
programació general de la F.P. 

 

 
 
 
 


