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1. RELACIÓ D’UNITATS FORMATIVES I NUCLIS FORMATIUS 

 

 

MP 06. Desenvolupament cognitiu i motor 

Unitats formatives 
HC + 

HLLD 
Durada Data  inici Data final 

UF 1. Intervenció en el desenvolupament 
sensorio - perceptiu. 

20 + 5 25 19/09/19 08/10/19 

UF 2: Intervenció en el desenvolupament 
motor. 

20 + 5 25 10/10/19 18/11/19 

UF 3: Intervenció en el desenvolupament 

cognitiu. 

30 + 10 40 19/11/19 03/02/20 

UF 4: Intervenció primerenca 20 + 5 25 04/02/20 12/03/20 

UF 5: Pràctica psicomotriu 42 + 8 50 13/03/20 26/05/20 

 
 
 
Les Unitats Formatives es realitzaran de manera seqüencial. 
 
 

Nucli formatiu 1 Hores RA  

NF1. Sistemes sensorials i 

desenvolupament sensorial 
8 1 

NF2. Intervenció i avaluació 17 1, 2, 3 

 

Nucli formatiu 2 Hores RA 

NF1. Sistema nerviós 5 1 

NF2. Desenvolupament motor 8 1 

NF 3. Intervenció i avaluació 12 1, 2, 3 

 

FAMÍLIA: Infantil 

CICLE: Educació Infantil GS 

MÒDUL PROFESSIONAL: Desenvolupament cognitiu i motriu CODI: M06 

HORES TOTALS: 165 HLLD: 33 

GRAU: Superior 2019-20 
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Nucli formatiu 3 Hores RA 

NF1. Teories del desenvolupament i 
l’aprenentatge 

10 1 

NF2. Funcions cognitives i desenvolupament 
cognitiu 

16 1 

NF 3. Intervenció i avaluació 14 1, 2, 3 

 

Nucli formatiu Hores RA 

NF1. Serveis d’intervenció primerenca 7 1 

NF2. Detecció d’alteracions i models 
d’intervenció a l’aula 

18 1, 2, 3 

 

Nucli formatiu Hores RA 

NF1. Bases teòriques de la pràctica psicomotriu 10 1 

NF2. Continguts de la pràctica psicomotriu 10 1 

NF3. Activitats d’intervenció - avaluació 30 1, 2, 3 

 
 

 

 

2.  METODOLOGIA 

La major part d'activitats s’iniciarà amb una reflexió i/o discussió grupal o individual a través de qüestions 
generals plantejades pel professor. A partir d'aquestes reflexions s'obtindran unes conclusions que es 
vehicularan al plantejament d'uns objectius i la presentació de l'esquema o guió de la unitat. 

S'explicaran els continguts curriculars, fent les ampliacions, amb exemples, consells pràctics, anàlisi de 
situacions o notícies, demostracions pràctiques, ... 

Per tal de complementar l'explicació dels continguts es realitzaran les activitats més adients. Es 
poden dur a terme diferents tipus d'activitats, unes de caràcter individual, altres en parelles o grups 
petits i altres en gran grup. Es realitzaran treballs de recerca de recursos, anàlisi de casos, 
simulacions o role playing, debats, visionat de vídeos o pel·lícules, elaboració de murals, etc. Totes 
les activitats seran corregides i discutides en classe. 
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3.CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MÒDUL 

 

La qualificació del Mòdul Professional (QMP) es realitzarà tenint en compte les hores lectives de les 

unitats formatives, la importància dels resultats d’aprenentatge del mòdul i el perfil professional del 

cicle. Aquesta qualificació s’obté de la següent ponderació: 

QMP = (0,15x QUF1) + (0,15 x QUF2) + (0,25 x QUF3) + (0,15 x QUF4) + (0,30 x QUF5) 

 

L'arrodoniment de la nota es farà a partir de 0,6. 
La qualificació del mòdul professional és numèrica, entre 1 i 10, sense decimals. 

L’alumne superarà el mòdul amb una qualificació mínima de 5 punts. 

Les Unitats Formatives tenen una finalitat terminal, això vol dir que per cadascuna s’obtindrà una 

qualificació final i si aquesta es supera (s’obté una nota superior a 5) s’atorga la seva acreditació, 

encara que no s’hagi superat el mòdul formatiu. Les unitats formatives superades mantenen la 

qualificació atorgada, és a dir, no es poden repetir unitats formatives ja superades per millorar-ne la 

qualificació. 

 

L'assistència es obligatòria, havent d'assistir a un mínim del 80% de les hores lectives de cada UF ,el 

no acompliment d'aquest requisit suposa una nota d'actitud inferior a 5 i com a tal suposarà 

suspendre la UF i conseqüentment el Mòdul professional durant la avaluació continua. Només 

s'acceptaran justificacions amb motius objectius i acceptats pel departament. 

En el cas de que no es pugui assistir a una activitat d’avaluació (sigui examen o activitat pràctica) en 

el dia i hora indicats, es perdrà el dret a l’avaluació contínua excepte en casos de demostrada i 

documentada força major. S’entén com a força major malalties greus o assistències a tribunals. 

 

Els continguts actitudinals, pel que fa referència al respecte, la puntualitat, bona conducta a l’aula , 

atenció al professor i bona actitud en el treball en equip, serà determinant i podrà comportar la no 

superació de l’avaluació en el cas de ser negativa. Per superar cada unitat formativa, hauran 

d'obtenir una qualificació mínima de 5. Cal per tant, recuperar les unitats formatives amb una nota 

inferior a 5.Cada UF no superada s’haurà de recuperar per separat. 

 

El barem de puntuació ponderarà de la següent manera: 70% continguts (exàmens, treballs, 

presentacions ja siguin grupals o individuals,...) 30% procediments (actitud, puntualitat -tant en 

l’entrada a classe com en el lliurament de treballs -, cura de l’entorn, participació en classe i treballs 

en equip, assistència...). En l’avaluació d’aquest 30% es ficarà semanalment una nota que quedarà 

indicada al quadern del professor.  

Els percentatges que la puntuació de cada part aportarà a la qualificació final de la Unitat 

Formativa, en relació amb els treballs grupals estaran preestablerts, i comunicats pel professor. 

 

 

L’avaluació de les Unitat Formatives serà continua. La nota de cada unitat es calcularà a partir de les 

activitats d’avaluació. Els criteris d’avaluació es faran públics al correu electrònic de l’ institut i al taulell 

d’anuncis de la classe. 

 

La puntualitat i l’acompliment dels terminis previstos per al lliurament dels treballs són una condició 
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necessària i imprescindible per poder assolir una bona dinàmica de treball a l’aula i els objectius 

planificats. Els treballs no presentats dins els terminis establerts no podran ser avaluats positivament. Si 

un treball no s’ha presentat dins del termini establert, es podrà presentar com a molt tard en el termini 

d’una setmana posterior a la data de lliurament. En aquest últim cas obtindrà una nota màxima de cinc.  

No serà admès cap treball individual o col·lectiu que no contingui les referències bibliogràfiques 

consultades i citades.  El plagi està absolutament prohibit. Hi ha l’obligació de citar tot allò que no sigui 

producció pròpia. Quan l’alumnat utilitza treballs anteriorment realitzats té obligació de fer-lo saber en el 

text i diferenciar les aportacions noves de les que va fer en el passat o en treballs presentats en altres 

mòduls. Les actuacions que no corresponguin amb aquestes normes tindran conseqüències en l’avaluació 

de l’alumne. 

En el cas que una o vàries activitats d’avaluació de la Unitat Formativa no s’hagin realitzat o presentat en 

el límit de temps establert o bé no hagin obtingut una qualificació positiva, l’alumnat tindrà la possibilitat de 

presentar-se a segona convocatòria amb tota la matèria de la unitat formativa. La nota màxima en 

aquesta convocatòria serà d’un 10 sobre 10. 

 

En els treballs es tindran en compte les faltes d’ortografia, que poden descomptar. En el cas d’exàmens es 

valorarà el tipus de faltes comeses. De la mateixa manera es valorarà la bona presentació, l’ordre i la 

netedat. 

 

La convocatòria extraordinària consistirà en una prova global dels continguts de la Unitat Formativa 
separada en dos parts: (els percentatges es poden modificar) 

 Una prova escrita sobre els continguts de la UF. 70% 

 Una exposició oral o treball pràctic. 30% 

Els percentatges que la puntuació de cada part aportarà a la qualificació final estaran preestablerts. 

 

L’activitat d’avaluació en segona convocatòria pot consistir en un examen que constarà d’una part 

objectiva o de preguntes curtes, i d’un o varis supòsits pràctics; o be ser un examen tipus test. 

 

 

En cap cas es guardarà cap nota de primera convocatòria per a segona convocatòria. 

Per superar el Mòdul Professional cal superar independentment TOTES unitats formatives. 

 

Aquells alumnes que superin el 20% de les faltes d'assistència injustificades no tindran dret a 
l'avaluació contínua i hauran d'anar directament a la 2a convocatòria. 
 
 
La qualificació d'una UF s'obté segons la següent ponderació: 
 

 Pràctiques (P): es podran realitzar en grup o de manera individual (portfoli/dossier individual) 
segons indiqui el professor/a. S’inclouen en la categoría de practiques les sortides 
relacionades amb l’observació directa de l’àmbit de treball. Les sortides acadèmiques són 
curriculars, i per tant és obligatòria l’assistència.  
 El seu lliurament es farà dins del termini establert. Es tindrà en compte el següent: 
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◦ Els/les alumnes que lliurin pràctiques fora de termini tindran una puntuació màxima de 5, 
sempre i quan la pràctica es lliuri abans de la finalització de la UF.  

◦ Per a tenir dret a l'avaluació contínua la mitja de les pràctiques de la UF no podrà ser 
menor a 5. En el cas de ser menor, la/el alumne haurà d'anar a 2a convocatòria. 

◦ No s'admetran en cap cas pràctiques copiades ni d'Internet ni de companys. 

 Prova escrita (PE): examen sobre tots els continguts treballats. 
◦ Per tenir dret a l'avaluació contínua, la nota dels exàmens no podrà ser menor a 5. 

 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 equivalen a una falta d'assistència injustificada. 
▪ Per tenir dret a l'avaluació contínua no és pot superar el 20% de les faltes 

d'assistència injustificades 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. 
◦ Mostrar interès. 
◦ Raonament dels processos. 
◦ Respecte de les normes del centre (no utilitzar mòbils a classe, l'accés a pàgines no 

autoritzades, jugar a classe, etc.) 
 
 

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 1r curs 

 Cursa totes les UF’s/mòduls de segon curs. 
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 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 1r 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’estableix un període de recuperació de les Ufs pendents: 

o 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. 

 
 

5. RECUPERACIONS 
 
S'acceptaran pràctiques fora de termini només en els casos degudament justificats. La nota màxima 
per cada UF per als alumnes que es presentin a la segona convocatòria serà el 10. 
 
 
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. 
 
 
 

6.  MATERIAL BÀSIC PER A LA REALITZACIÓ DEL CURS 

 

 PONS, E. ROQUET-JALMAR, D. Desenvolupament cognitiu i motor. Altamar. Barcelona, 2010. 
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  S’utilitzaran eines informàtiques. L’ús del correu electrònic  és imprescindible per al 
seguiment de les Unitats Formatives.  

 Les referències bibliogràfiques específiques es facilitaran en cadascuna de les unitats 
formatives. 

 El centre proporcionarà el  material fungible que és d’ús comú i tots els alumnes són 
responsables de la seva cura i d’utilitzar-lo adequadament. 

 


