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1.RELACIÓ D’UNITATS FORMATIVES I NUCLIS FORMATIUS 

FAMÍLIA:Administració i Gestió  

CICLE: Gestió Administrativa GM 

MÒDUL 04: OperacionsAuxiliars de Gestió de Tresroreria  

 

Nom de la Unitat formativa mín + hlld Durada Data 

inicial 

Data final 

UF1: Control de Tresoreria 

UD 4 i 5 (McGrawHill) 
33 33 16/09/19 11/11/19 

UF3: Operacions financeres bàsiques 

UD 3 i 6 (McGrawHill) 
33 33 13/11/19 24/01/20 

UF2: Tramitació d’instruments financers i 

d’assegurances 

UD 1,2,7 i 8 (McGrawHill) 

66 66 27/01/20 5/06/20 

TOTAL 132    

Aquestmòduls’imparteix al llargd’uncurs del cicle formatiu. 

Distribucióhorària: 4 hores de classesetmanals, el dilluns, dimecres i divendrens 

El Mòdul Professional estàdistribuïttemporalmentimpartint-lo cada dos cursos. 

2.CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MÒDUL 

 

Per a superar el mòdul, l’alumnehauràde superar independentment les 3 UF amb una 

ponderaciód'unitat formativa igual o superior a 5 (sobre 10). 
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Criteris d'avaluació generals del mòdul: 

 L’avaluació es realitzarà tenint en compte els resultats d’aprenentatge i els criteris 

d’avaluació establerts a cada unitat formativa. 

 La superació del mòdul s’obté amb la superació de totes les unitats formatives que el 

componen. 

 La certificació dels ensenyaments ha de detallar les qualificacions a cada mòdul i pot 

detallar les qualificacions obtingudes de els unitats formatives superades (a petició 

de l’alumnat). 

 Els mòduls professionals acrediten les unitats de competència a les que estan 

associats. 

 Criteris per a la superació dels mòduls del cicle: 

 L’assistència mínima obligatòria és del 80% de les hores de cada Unitat Formativa. 

Si es supera el 20% de faltes d’assistència injustificades a les hores de la unitat 

formativa es perd el dret  a l’avaluació continuada i per tant, no es superarà la unitat 

formativa. L’alumne/a es podrà presentar a la segona convocatòria de juny. 

 Es consideren assolits els resultat d’aprenentatge si l’alumnat supera les proves 

d’avaluació. 

 Els instruments d’avaluació consisteixen en proves objectives i activitats pràctiques. 

 Es puntua sobre 10 i es pondera cada pregunta de les proves en funció de la seva 

dificultat. 

 Per superar el Mòdul professional cal superar independentment les 3 unitats 

formatives.  

 En cas de no superar una UF de forma contínua, es realitzarà una segona 

convocatòria al juny.  

 

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

 Criterisd'avaluació de la UF1 en %: 

 
PE PT GA 

 
             

RA1 60% 30% 10%               

 

La qualificació de la UF1 (QUF1) s’obté segons la següent ponderació: 

QUF1= 1*QRA1  

 Criteris d'avaluació de la UF2 en %: 

 PE PT GA               

RA1 60% 30% 10%               

RA2 60% 30% 10%     
          

 

La qualificació de la UF2 (QUF2) s'obtésegons la següentponderació: 

QUF2= 0.5*QRA1 + 0.5*QRA2 

 Criteris d'avaluació de la UF3 en %: 

 PE Pt GA                     

RA1 60% 30% 10%                     

RA2 60% 30% 10%   
 

      
           

La qualificació de la UF3 (QUF3) s'obtésegons la següentponderació: 

QUF3= 0.5*QRA1 + 0.5*QRA2 

La nota final del mòduls’obtindrà a partir de la següentponderació: 

QMP 04 = 0,25 QUF1 + 0,50 QUF2 + 0,25 QUF3 
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La qualificaciód'una UF s'obtésegons la següentponderació: 

 Pràctiques (Pt): es podranrealitzar en grup o de manera individual segonsindiqui el 

professor/a. El seulliurament es farà a través del Moodledins del terminiestablert i en 

cap cas es podranlliurardesprés de la data fixada. 

 Prova escrita (PE): examen final sobre totselscontingutstreballats.Aquestpodrán 

sertipus test, preguntes obertes o l’elaboraciód’untreball que permeti avaluar el nivel 

d’assoliment del RA’s. 

 Graellad'actitud (GA):enregistrament del treball a classe, assistència i actitud. Dins 

de l'actitud es tindrà en compte el següent: 

◦ Puntualitatiassistència a classe. 

▪ Dos retardsequivalent a una falta d'assistència injustificada. 

▪ Per tenirdret a l'avaluaciócontínua no éspot superar el 20% de les faltes 

d'assistènciainjustificaques per cada UF. 

◦ Respectealscompanys, professorati material del centre 

◦ Participació a classe 

◦ Pulcritud i ordre en el lliurament de les pràctiques 

◦ Autonomia de treball 

◦ Raonamentdelsprocessos 

◦ Respecte de les normes del centre (no utilitzarmòbils a classe, l'accés a pàgines 

no autoritzades, etc.) 

IMPORTANT. Per a tenir dret a realitzar la prova escrita i per tant, poder optar a  l’avaluació 

continua, serà obligatori entregar un dossier (llibreta de l’aula, folis grapats...etc) amb tots els 

exercicis treballats a l’aula durant el transcurs de la unitat formativa.  

Aixíelsresultatsd'avaluació (RA) s'obtenen a partir de la següent formula: 

RA = 0,3 P + 0,6 PE+ 0,1 GA 

L'arrodoniment de la nota es farà a partir de 0,6. 
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3.SEGONA CONVOCATÒRIA 

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

les proves de la segonaconvocatòriasegons marca el calendari del centre i es durà a 

termedurant el mes de juny. 

Aquestesproves poden constar, segons la UF, d'unaprovapràctica i/o provaescrita.Serà 

imprescindible per a tenirdret a l’accés a la segonaconvocatòria, 

haverentregattotselsexercicis, practiques i activitatsavaluablesdurant el curs.  

Aquestarecuperacióconsistirà en una prova escrita delsresultatsd’aprenentatgecontinguts a 

la unitat formativa. 

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

CURS 

Possiblessituacions en que es pottrobar un alumne en finalitzar el primer curs: 

 L’alumne/a SUSPEN un número d’UF’s/mòdulsamb una càrregahorària igual o 
superior al 40% de les horestotals del curs. 

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 segoncurssempre que hi 
hagicompatibilitathorària al 100% i el mòduls’imparteixi. 

 No podrà cursar la FCT de segoncurs. 

 L’alumne/a SUPERA un número d’UF’s/mòdulsamb una càrregahorària igual o 
superior al 60% de les horestotals del curs. 

o L’alumne/a no té cap UF pendent 

 Cursa totselsmòduls de segonscurs. 

o L’alumne/a té UF’s/mòdulspendents 

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

 Cursa totes les UF’s/mòduls de segoncurs. 

 L’alumne/a recupera les UF’s/mòdulspendentsmitjançant el 
procedimentestablertpel centre (*). 

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

 Ha de cursar obligatòriament les UF’s/mòdulssuspesos de 1er 
cursnomés en el cas que s’imparteixin. Si no s’imparteixen no 
elspodrà cursar. 

 Podrà cursar mòduls de 2n curs si hi ha compatibilitathorària al 
100%. 
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(*)Procediment per recuprarUF’s/mòdulspendents: 

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

 S’estableixen dos períodes de recuperació de les Ufspendents: 

o La primera seràdurant la segonaquinzena (del 18 al 22) de febrer. Es 

realitzaranprovesescrites i/o exercicispràctics de recuperació de les 
UF’spendents i s’establirà un calendarid’exàmens. 

o La segonaseràdurant el mes de juny. Elsalumnesambpendentspodran 

presentar-se a la segonaconvocatòriaambelsalumnes de primer curs. 

 Per tal que l’avaluaciósiguicontínua, elsalumnesambUF’spendentshauran de posar-
se amb contacte amb el professor que imparteix la UF o el mòdulpendent. 
Aquestprofessors’encarregarà de fer el seguiment de l’alumne/a mitjançant el 
lliurament de tasques i/o activitats. La presentaciód’aquestes tasques seràobligatòria. 

 En el cas que la UF/mòdul no s’imparteixi en el curs escolar, l’alumnehaurà de parlar 
amb el tutor el qual li indicarà les tasques a fer per garantir l’avaluaciócontínua. 
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