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1.RELACIÓ D’UNITATS FORMATIVES I NUCLIS FORMATIUS 

FAMÍLIA: Informàtica i telecomunicacions  

CICLE:CFGM SMIX, APSD, EVA i GMA; CFGS TEI i TAST GM/GS 

MÒDUL: Formació i Orientació Laboral (F.O.L.)  

 

Nom de la Unitat formativa mín + hlld Durada Data 

inicial 

Data final 

UF1: Incorporació al treball --- 66 h 05/12/2019 05/06/2020 

UF2: Prevenció de Riscos Laborals --- 33 h 18/09/2019 04/12/2019 

Hores totals:99 

Els continguts i els objectius del crèdit, són els prescrits en el currículum del cicle formatiu 
respectiu. 

 

Quadre de distribució de les hores/UF h.totals 

UF2 x x x x x x x x x x x                       33 

UF1            x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 66 

setmana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33  

 

 

FITXA RESUM DE LA PROGRAMACIÓ 

 

 

2n Trimestre (11 setmanes) Hores 

UF1 Incorporació al treball 33 

 NF1 – Relacions laborals 33 

A  v  a  l  u  a  c  i ó 

Proves escrites Exercicis 
pràctics 

Treballs Projecte Altres 

1 (65%) 1 (25%) 1 (10%) 

 

http://agora.xtec.cat/iesjulioantonio/cicles-formatius-2/sistemes-microinformatics-i-xarxes/
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3r Trimestre (11 setmanes) Hores 

UF1 (continuació) 33 

 NF2.- Equips de treball (negociació i resolució de conflictes) 17 

NF3 – Recerca d'ocupació 16 

A  v  a  l  u  a  c  i ó 

Proves escrites Exercicis 
pràctics 

Treballs Practiques Altres 

1 (65%) 1 (25%) 1 (10%) 

 

1r Trimestre (11 setmanes) Hores 

UF2 Prevenció de riscos laborals 33 

 NF1 – La prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics i marc normatiu. 9 

NF 2.- Els riscos laborals del sector 12 

NF 3.- La gestió de la prevenció en les organitzacions, el plà d'emergència 12 

A  v  a  l  u  a  c  i ó 

Proves escrites Exercicis 
pràctics 

Treballs Practiques Altres 

1 (65%) 1 (25%) 1 (10%) 

 

• Nota: La distribució d’hores i setmanes per trimestre s’ajustaran al calendarioficial. 

Aquest mòdul s’imparteix al llarg del primer curs del cicle formatiu. No s’imparteix cap de les 

unitats formatives al segon curs. 

Aquest mòdul no disposa d’hores de lliure disposició. 

 

2.CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MÒDUL 

 

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

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

Es considera fonamental que l’alumne conegui de manera clara els objectius, els resultats 

d’aprenentatge i els criteris que s’utilitzaran per a l’avaluació en el mòdul formatiu. 

Es demanarà als alumnes l’entrega d’un dossier que inclogui totes les tasques realitzades 

al final de cada trimestre per poder realitzar la mitjà de les UFs. 

Es recorda que l’assistència dels alumnes és obligatòria en totes les hores presencials del 

mòdul. En cas de manca d’assistència reiterada sense justificació, es perdrà el dret a 
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l’avaluació continuada i seran d’aplicació les normes que el centre tingui establertes a tal 

efecte pels Cicles Formatius. 

Criteris d'avaluació generals del mòdul: 

UF1: Incorporació al treball 

• RA 1. Selecciona oportunitats d'ocupació, identificant les diferents possibilitats 

d'inserció i les alternatives d'aprenentatge al llarg de la vida. 

• RA 2. Exerceix els drets complint les obligacions que es deriven de les relacions 

laborals, reconeixent-les als diferents contractes de treball. 

• RA 3. Determina l’acció protectora del sistema de la Seguretat Social davant de les 

diferents contingències cobertes, identificant les diferents classes de prestacions. 

• RA 4. Aplica les estratègies del treball en equip valorant la seva eficàcia i eficiència 

per a la consecució dels objectius de l’organització. 

 

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. 

 

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

 

QUF1= 0.25*QRA1 + 0.25*QRA2 + 0.25*QRA3+ 0.25*QRA4 

 

UF2: Prevenció de Riscos Laborals 

RA1. Avalua els riscos derivats de l'activitat professional, analitzant les condicions de treball  

i els factors de risc presents en l'entorn laboral. 

RA2. Participa en l’elaboració d’un pla de prevenció de riscos en una petita empresa  

identificant les responsabilitats de tots els agents implicats. 

RA3. Aplica mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva, analitzant les situacions 

de risc en l’entorn laboral del/de la tècnic/a. 

 

• Criteris d'avaluació de la UF2 en %: 

i 
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La qualificació de la UF2 (QUF2) s'obté segons la següent ponderació: 

 

 

QUF2= 0.33*QRA1 + 0.33*QRA2 + 0.33*QRA3  

 

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

 

QMP = 0,66*QUF1 + 0,33*QUF2  

 

La qualificació d'una UF s'obté segons la següent ponderació: 

 

• Pràctiques (P): es podran realitzar en grup o de manera individual segons indiqui el 

professor. El seu lliurament es farà a través del Moodle o en paper dins del termini 

establert. Es permetrà entregar les mateixes amb retard en un període màxim de una 

setmana (amb la conseqüent penalització, sent la nota màxima d’un 5). Una vegada 

succeïda aquesta setmana, no es podran lliurar amb posterioritat. 

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

• Graella d'actitud (GA): enregistrament de l’assistència, actitud, treball a classei, 

especialment, la participació i col·laboració en la construcció de les classes lectives. 

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 injustificades per cada UF. 

◦ Respecte als companys, professorat i material del centre 

◦ Pulcritud i ordre en el lliurament de les pràctiques 

◦ Autonomia de treball 

◦ Raonament dels processos 
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◦ 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: 

 

RA = 0,25*P/Pf + 0,65*PE+ 0,10*GA 

 

 

L'arrodoniment de la nota es farà a partir de 0,6.És a dir, la nota decimal resultant de la 

ponderació individual de cada alumne, s’arrodonirà segons el següent criteri: el mateix 

nombre enter en el cas d’1 a 5 dècimes i el nombre superior en el cas de 6 a 9 dècimes 

(com per exemple, un 4,5 s’arrodonirà a 4 i un 4,6 esdevindrà un 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 en els períodes establerts pels Departaments i/o Equips Docents de cadascun dels 

Cicles Formatius. 

 

Aquestes proves constaran de una prova escrita i treballs a entregar en la mateixa data en 

que es fa la prova escrita. 

 

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. 
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▪ 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 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 UF’s 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. 

• 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. 
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