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1.RELACIÓ D’UNITATS FORMATIVES I NUCLIS FORMATIUS 

FAMÍLIA: Serveis Socioculturals i a la Comunitat.  

CICLE: Atenció a Persones en Situació de Dependència. GM 

MÒDUL PROFESSIONAL: Síntesi. CODI: M14 

HORES TOTALS: 66 HLLD: 0 

CURS: 2n. ANY:2019-20 

  

MP14: Síntesi 

Unitats Formatives HC+HLLD 20% Data Inicial Data Final 

UF1. SÍNTESI 66 13h 19/09/19 4/06/20 

2. CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MÒDUL 

Avaluació formativa (tutor/a del treball) 30% de la nota final 

És la que es realitzarà durant el seguiment del treball, prenent com a referència les capacitats clau 

del perfil professional. 

El professor/a que tutoritza el Mòdul de síntesi, que ha fet el seguiment del treball realitzarà 

l’avaluació formativa i ho valorarà amb una nota que es tindrà en compte per a l’avaluació final. 

Criteris d’avaluació formativa 30% 

 Procés adequat de recerca   i gestió de la informació. Utilització de fons adequades( 

google scholar,…),elaboració bibliogràfica (Apa 6) 

 Capacitat de treball en equip: coordinació amb els companys, responsabilitat, 

compartir informació, participació activa, escolta d’altres aportacions, demanar i 

acceptat ajut, adaptar-se a la convivència, autonomia per resoldre dificultats.… 

 Elaboració acurada de cada pas del Projecte: diagnòstic, justificació, destinataris, 

localització, objectius, metodologia, recursos, temporalització i avaluació. 

 Creativitat i ús de recursos variats. Part gràfica i estètica. 

 Actitud durant la realització del treball: assistència, puntualitat en els terminis, treball 

diari, esforç,... 
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Avaluació final (equip docent) 70% de la nota final 

És la que realitzarà l’equip docent al moment de presentar el treball que s’ha fet per part del grup 

d’alumnes. 

El tribunal que estarà format per un mínim de 3 membres de l’equip docent del departament de 

Serveis a la Comunitat i Gestió  i qualificarà: la part específica (continguts del treball), els aspectes 

generals i l’exposició oral. 

Criteris d’avaluació final (equip docent) 70% 

Dossier 

 Presentació neta, ordenada i clara. Ús adequat de la llengua: gramàtica, 

ortografia sense faltes. 

 Precisió conceptual i rigor en el vocabulari. 

 Tractament de la informació: selecció de conceptes, ordenació, estructura, 

capacitat de síntesi, organització de continguts, planificació dels diferents 

apartats, conveniència en les conclusions. 

 Ús de la documentació i fonts: implementació i coherència amb el projecte. 

  Contingut escaient a l’estructura del projecte. 

 Qualitat del producte final pel que fa al contingut i a la forma. 

Exposició oral 

 Correcció i claredat en l'exposició. 

  Utilització de recursos de presentació en públic: contacte visual, postura 

adequada, to de veu, … 

  Avaluació dels resultats del treball. 

 Adequació de les respostes a les preguntes plantejades. 
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3. PLANIFICACIÓ 

Es proposa la següent planificació orientativa. 

DATES TASQUES A REALITZAR 

 

 

19/09/19  

a 

 10/10/19 

Organització dels grups: assignació de tasques 

Elaboració del calendari de seguiment de tasques 

Recerca de recursos 

Busca de informació 

Presentació de la idea de treball  a la classe 

 

17/10/19  

a  

19/03/20 

Gestió de la informació 

Organització per apartats  

Elaboració del dossier 

Presentació de l’esborrany digital (dossier complert amb tots els apartats en un 

sol document) a la tutora 

26/03/20 

 a 

 30/04/20 

Revisió de cada apartat 

Fotografies, esquemes, ... 

1r lliurament dels treballs en paper 

 

 

7/05/20  

a  

28/05/20 

Elaboració de l’Índex 

Bibliografia 

Conclusions 

Redacció final 

Lliurament del treball definitiu 

28/05/20  

a  

8/06/20 

Preparació de la presentació: power point o prezi… 

Exposició oral 

Defensa  davant del tribunal 
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TEMA DEL TREBALL 

 

ALUMNES DE L’EQUIP 

 

 

Esport  Inclusiu per a Persones amb 

Diversitat i sense 

 

Joan Marc Bargallò 

David Palomo 

 

 

Escola infantil Inclusiva 

 

Anna Guillen 

Sara E. Martínez 

Maria Doliu 

Annaïs Fernàndez 

 

 

 

Centre de teràpia ocupacional per a 

persones majors de 65 anys 

 

Eva Masedo 

Amira Zaroual 

Ruth Samper 

Berta Gómez-Pastrana 

 

 

 

Àrea sociosanitària de un hospital 

 

Gemma Maijó 

Clàudia del Val 

Marta Roca 

Noèlia Ll.Roca 

 


