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1.RELACIÓ D’UNITATS FORMATIVES I NUCLIS FORMATIUS 

FAMÍLIA:Administració i Gestió  

CICLE: Gestió Administrativa GM 

MÒDUL 07:Tractament informàtic de la información  

 

Nom de la Unitat formativa mín 

+ 

hlld 

Durada Data 

inicial 

Data 

final 

UF1: Tecnologia i comunicacions digitals 33 33 17/09/19 02/06/20 

UF2: Ordinografia i gravació de dades 33 33 19/09/19 04/06/20 

UF3: Tractament de la informació escrita i 

numèrica(word i excel) 
66 66 13/09/19 16/12/19 

UF4: Tractament de dades i integració 

d’aplicacions (access) 
33 33 18/12/19 14/02/20 

UF5: Presentacions multimèdia de continguts 

(powerpoint i eines 2.0 tipus prezi, Canvas..et) 
33 33 17/02/20 03/04/20 

UF6: Eines d’internet per a l’empresa 33 33 15/04/20 05/06/20 

TOTAL 231    

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

Distribució horària: 7 hores de classe setmanals, de dilluns a divendres. La UF 1 i 2 serà 
impartida per la professora Imma Piñol i la UF3, 4, 5 i 6 per la professora Pilar Palau. 

El Mòdul Professional està distribuït temporalment impartint-lo cada dos cursos. 
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2.CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MÒDUL 

Aquestmòdulestà format per 6Unitats Formatives. Per a superar el mòdul, l’alumne haurà 

de superar independentment les 6 UF amb una ponderació d'unitat formativa igual o 

superior a 5 (sobre 10).En el cas que es suspengui la UF l'alumnehaurà de recuperar la 

UF suspesa. Les UF suspeses a la 2a convocatòria, per superar-les, l'alumnes'haurà de 

tornar a matricular l'anysegüent. 

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 6 unitats 

formatives.  

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

convocatòria al juny.  

 IMPORTANT. L'avaluació contínua requereix obligatòriament el lliurament de 
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tots els exercicis pràctics proposades pel professor durant la Unitat 

Formativa dins del termini establert. En el cas de la UF3, 4, 5 i6 el lliurament 

s’haurà de fer mitjançant la plataforma moodle.  Un cop finalitzat el període lectiu 

de la UF ja no es podran lliurar.  

 

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. 

 Criteris d'avaluació de la UF1 i 2: 

 
PE PT GA 

 

 60% 30% 10%  

 

 Criteris d'avaluació de la UF3, 4, 5 i 6en %: 

 
PE PT GA 

 

RA 60% 30% 10%  

 

La qualificació de les següents UF s’obté segons la següent ponderació: 

QUF1= 0,33*QRA1 + 0,33*QRA2+0,33*QRA3 

QUF2= 1*QRA1  

QUF3= 0,5*QRA1 + 0,5*QRA2 

QUF4= 0,5*QRA1 + 0,5*QRA2 

QUF5= 0,25*QRA1 + 0,25*QRA2+0,25*QRA3+0.25*QRA4 

QUF6= 0,33*QRA1 + 0,33*QRA2+0,33*QRA3 

 

La nota final del mòdul s’obtindrà a partir de la següent ponderació: 

QMP 07= 0,142*QUF1+0,142* QUF2+0,285* QUF3+0,142*QUF4+0,142*QUF5+0,142*QUF6 

 

La qualificació d'una UF s'obté segons la següent ponderació: 
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 Pràctiques (P): es podran realitzar en grup o de manera individual segons indiqui 

el professor/a. En el cas de la UF3, 4, 5 i 6 el seu lliurament es farà a través del 

Moodle dins del termini establert i en cap cas es podran lliurar després de la data 

fixada. 

 Prova escrita (PE): examen final sobre tots els continguts treballats. 

 Graella d'actitud (GA): enregistrament del treball a classe, assistència i actitud. 

Dins de l'actitud es tindrà en compte el següent: 

◦ Puntualitat i assistència a classe. 

▪ Dos retards equivalent a una falta d'assistència injustificada. 

▪ Per tenir dret a l'avaluació contínua no és pot superar el 20% de les faltes 

d'assistència injustificaques per cada UF. 

◦ Respecte als companys, professorat i material del centre 

◦ Participació a classe 

◦ Pulcritud i ordre en el lliurament de les pràctiques 

◦ Autonomia de treball 

◦ Raonament dels processos 

◦ Respecte de les normes del centre (no utilitzar mòbils a classe, l'accés a 

pàgines no autoritzades, etc.) 

Així els resultats d'avaluació (RA) s'obtenen a partir de la següent formula, a les UF 3, 4 , 

5 i 6: 

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

L'arrodoniment de la nota es farà a partir de 0,5. 

 

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.Serà 

imprescindible per a tenir dret a l’accés a la segona convocatòria, haver entregat tots els 

exercicis, practiques i activitats avaluables durant el curs.  

Aquesta recuperació consistirà en una prova escrita dels resultats d’aprenentatge 

continguts a la unitat formativa. 
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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. 

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 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 recuperarUF’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. 
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 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. 

 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. RECURSOS 

 Cada alumne ha de tenir un pen-drive propi a l’aula.  

 Dossier elaborat per la professora. 

6. BIBLIOGRAFIA / WEBGRAFIA 

 

 Material propi i pràctiques que la professora  penjarà al moode del mòdul 07.  

  Llibre McGrawHill 


