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1.RELACIÓ D’UNITATS FORMATIVES I NUCLIS FORMATIUS 

FAMÍLIA: ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ  

CICLE: GESTIÓ ADMINISTRATIVA GM 

MÒDUL: MP-3 Operacions administratives de recursos humans  

 

Nom de la Unitat formativa mín + hlld Durada Data 

inicial 

Data final 

UF1 Selecció i formació 33+00 33 13-9-19 29-11-19 

UF2 Contractació i retribució 33+00 33 3-12-19 5-3-20 

UF3  Processos de l’activitat laboral 33+00 33 6-3-20 2-6-20 

Aquest mòdul s’imparteix al llarg d’un curs del cicle formatiu. 

Aquest Mòdul formatiu no té hores de lliure disposició per tant les hores assignades a cada 

unitat formativa són les que marca la normativa; no obstant, segons el nostre criteri i, 

revisats els continguts de cada unitat formativa, creiem que les unitats formatives 1 i 3 

s’haurien de fer amb menys hores i poder-les destinar a la unitat formativa 2 què, per 

continguts, és la més extensa. 

Les unitats formatives d’aquest Mòdul es realitzaran de forma seqüencial i, no és necessari 

haver superat una unitat formativa per poder cursar la següent. 

UF1: Selecció i formació (33hores) 

Nuclis Formatius Hores Resultats d’aprenentatge 

NF1: El departament de recursos humans 18 1,2 

NF2: Motivació i formació dels recursos humans 15 1,2 
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UF2: Contractació i retribució (33hores) 

Nuclis Formatius Hores Resultats d’aprenentatge 

NF1: El dret laboral i les seves fonts 2 1,2 

NF2: El contracte de treball i les modalitats de 

contractació 
4 1 

NF3 Gestió de la modificació, suspensió i extinció 

del contracte de treball 
3 1 

NF4 La Seguretat Social 4 1,2 

NF5 El salari i la nòmina 4 1,2 

NF6 Càlcul de la cotització a la Seguretat Social i 

de la retenció a compte de l’IRPF 
4 1,2 

NF7 Casos pràctics de rebuts de salaris 6 1,2 

NF8 Liquidació de les cotitzacions a la Seguretat 

Social i de les retencions a compte de l’IRPF 
6 1,2 

 

UF3: Processos de l’activitat laboral (33hores) 

Nuclis Formatius Hores Resultats d’aprenentatge 

NF1: La qualitat en el departament de recursos 

humans 
17 1,2 

NF2: Gestió i control del temps de treball 16 1,2 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 

          Institut Julio Antonio 
          MÓRA D’EBRE 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

OPERACIONS ADMINISTRATIVES DE 

RECURSOS HUMANS 

PCC - FP 

 

 Versió:  001  

Elaborat: 

Revisat: 

Coordinador de qualitat 

Director 

Pàgina3 de 6 

Aprovat: Comissió de Qualitat  

   

 

2.CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MÒDUL 

Per a superar el mòdul, l’alumne haurà de superar independentment les 3 UF amb una 

ponderació d'unitat formativa igual o superior a 5 (sobre 10) 

 

A) AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA O INICIAL: es farà una prova d’avaluació 
diagnòstica o inicial. 

 

B) AVALUACIÓ FORMATIVA: Els aspectes sobre els que es recollirà informació, 
són: 

 

-Actituds, valors i normes: cada alumne farà els exercicis de classe en un pen drive i 
es demanarà per part del professor per revisar-lo. També s’observarà la feina diària 
de cada alumne a classe, si presta atenció al professor, si es puntual, si assisteix o 
no, si fa els exercicis, etc., i s’anotarà l’avaluació d’aquesta actitud al quadern del 
professor. S’avaluarà i s’anotarà al full de seguiment totes aquelles incidències que 
es donin a classe: expulsions, amonestacions verbals o per escrit, retards, 
absències, etc. 

 

-Fets, conceptes i procediments: es recollirà informació mitjançant proves objectives 
escrites. 

 

C) AVALUACIÓ SUMATIVA DE CADA UNITAT FORMATIVA: La nota final de cada 
UF, constarà de: 

 *avaluació de treball diari a classe, mitjançant el full de seguiment 
corresponent, avaluació de les activitats pràctiques realitzades, mitjançant la 
correcció dels resultats obtinguts en cada activitat-exercici. 

 *avaluació per prova objectiva escrita dels continguts, tant teòrics com 
pràctics de la UF. 
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D) AVALUACIÓ SUMATIVA DE CADA AVALUACIÓ: Serà la nota final de totes les 
UF fetes. Si alguna UF fos suspesa, la nota d’avaluació serà inferior a 5, podent-la 
recuperar al juny. 

 

     

QMP=(0,20·QUF1)+(0,60·QUF2)+(0,20·QUF3) 

 

 

E) AVALUACIÓ FINAL  I RECUPERACIÓ  DEL MP: Es realitzarà desprès de la 
tercera avaluació, a principis de juny. La nota final del MP es donarà de 0 a 10 sense 
decimals, considerant-ne aprovat si la nota es 5 o superior de cada UF, i si hi ha 
alguna UF suspesa, l’alumne haurà de realitzar unes proves en segona convocatòria 
al  mes  de juny. Segons la normativa oficial, tota UF aprovada es manté aprovada 
per sempre. 

 
En el cas de no complir algun del requisits anteriors l'alumne s'haurà de presentar a la 

segona convocatòria durant el mes de juny si vol aprovar la Unitat Formativa. 

L'avaluació de cada Unitat Formativa es realitzarà de manera contínua. 

 

3.SEGONA CONVOCATÒRIA 

 

En cas de no superar una UF dins de l'avaluació contínua, l'alumne es podrà presentar a 

les proves de la segona convocatòria segons marca el calendari del centre i es durà a 

terme durant el mes de juny. 

Aquestes proves poden constar, segons la UF, d'una prova pràctica i/o prova escrita. 

 

4. CRITERIS DE PROMOCIÓ / REPETICIÓ DE CURS PER ALUMNES DE PRIMER 

CURS 

 

Possibles situacions en que es pot trobar un alumne en finalitzar el primer curs: 

 L’alumne/a SUSPEN un número d’UF’s/mòduls amb una càrrega horària igual o 
superior al 40% de les hores totals del curs. 
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o L’alumne/a no promociona i per tant: 

 Repeteix les UF’s/mòduls no superats de primer curs. 

 L’alumne/a podrà cursar mòduls de segon curs sempre que hi hagi 
compatibilitat horària al 100% i el mòdul s’imparteixi. 

 No podrà cursar els mòduls de Síntesi i la FCT de segon curs. 

 

 L’alumne/a SUPERA un número d’UF’s/mòduls amb una càrrega horària igual o 
superior al 60% de les hores totals del curs. 

o L’alumne/a no té cap UF pendent 

 Cursa tots els mòduls de segons curs. 

o L’alumne/a té UF’s/mòduls pendents 

 Suspèn igual o menys del 20% d’hores de 1er curs 

 Cursa totes les UF’s/mòduls de segon curs. 

 L’alumne/a recupera les UF’s/mòduls pendents mitjançant el 
procediment establert pel centre (*). 

 Suspèn entre el 20% i el 40% d’hores de 1er curs 

 Ha de cursar obligatòriament les UF’s/mòduls suspesos de 1er 
curs només en el cas que s’imparteixin. Si no s’imparteixen no 
els podrà cursar. 

 Podrà cursar mòduls de 2n curs si hi ha compatibilitat horària 
al 100%. 

 

(*)Procediment per recuprar UF’s/mòduls pendents: 

El procediment ha de garantir l’avaluació contínua i l’avaluació de la part més procedimental 
per part del professorat: 

 S’estableixen dos períodes de recuperació de les Ufs pendents: 

o La primera serà durant la segona quinzena (del 18 al 22) de febrer. Es 
realitzaran proves escrites i/o exercicis pràctics de recuperació de les UF’s 
pendents i s’establirà un calendari d’exàmens. 

o La segona serà durant el mes de juny. Els alumnes amb pendents podran 
presentar-se a la segona convocatòria amb els alumnes de primer curs. 

 Per tal que l’avaluació sigui contínua, els alumnes amb UF’s pendents hauran de 
posar-se amb contacte amb el professor que imparteix la UF o el mòdul pendent. 
Aquest professor s’encarregarà de fer el seguiment de l’alumne/a mitjançant el 
lliurament de tasques i/o activitats. La presentació d’aquestes tasques serà 
obligatòria. 
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 En el cas que la UF/mòdul no s’imparteixi en el curs escolar, l’alumne haurà de parlar 
amb el tutor el qual li indicarà les tasques a fer per garantir l’avaluació contínua. 

 

5.BIBLIOGRAFIA / WEBGRAFIA 

“Operacions administratives de recursos humans” 

Soledad López Barra/Eugenio Ruiz Otero 

Editorial: McGrawHill    ISBN: 978-84-481-9630-1 

 

 

 


