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1.RELACIÓ D’UNITATS FORMATIVES I NUCLIS FORMATIUS 

FAMÍLIA: ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ  

CICLE: Gestió Administrativa GM 

MÒDUL: MP-8 Operacions Administratives de suport  

 

Nom de la Unitat formativa mín + hlld Durada Data 

inicial 

Data final 

UF1 Selecció i tractament de la informació 33+00 33 16-9-19 27-1-20 

UF2 Operacions logístiques de suport 

administratiu 
33+00 33 30-1-20 4-6-20 

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

Aquest mòdul no disposa d’hores de lliure disposició. 

 

 

UF1: Selecció i tractament de la informació (33 hores) 

Nuclis Formatius Hores Resultats d’aprenentatge 

NF1: Recerca i selecció de la informació 15 1 

NF2: Actualització de la informació 18 2,3,4 
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UF2: Operacions logístiques de suport administratiu (33hores) 

Nuclis Formatius Hores Resultats d’aprenentatge 

NF1: Operativa administrativa 18 1,3 

NF2: Suport a directius i equips de treball 15 2,3 

 

2.CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MÒDUL 

Per a superar el mòdul, l’alumne haurà de superar independentment les 2 UF amb una 

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

- Per superar el mòdul professional cal superar les  unitats formatives que constarà 
de la presentació diferents activitats i proves teorico-pràctiques. 

- La qualificació d’aquest mòdul professional s’obté segons la següent ponderació: 
 
 

QMP= 0,50*QUF1+0,50*QUF2 

 

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. 
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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 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. 
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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. 

 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. 

 

 

 

 


