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1. PREÀMBUL
El tercer trimestre d’aquest curs 2019-2020 és significativament diferent al previst
inicialment. La situació acadèmica creada pel COVID-19 ha estat condicionada per
la no presencialitat de l’alumnat i del professorat al centre, per tant, és una situació
no prevista a la programació. Donada la realitat actual de formació no presencial
iniciada després de Setmana Santa, l’objectiu d’aquests criteris és establir en quina
forma l’última part del curs ha de servir per ajudar a millorar les competències i la
qualificació de l’alumnat, tenint en compte una premissa bàsica: en cap cas podrà
modificar de manera negativa l’avaluació dels aprenentatges assolits en el
període de setembre de 2019 a març de 2020.
El calendari escolar finalitza el 19 de juny i fins aquesta data s’ha de mantenir
l’acció educativa, és a dir, totes les propostes de treball, el mòdul de
síntesi/projecte i les tasques dirigides a la recuperació de UF pendents (2 a
convocatòria), s’han d’haver lliurat abans d’aquesta data. L'únic mòdul que es
pot realitzar després del 19 de juny són les FCT.
En tots els casos, tant per l’alumnat de primer com en el de segon curs, cada
professor de cada mòdul es posarà en contacte amb l’alumne explicant-li quin
és el seu punt de partida i què pot fer millorar o recuperar les qualificacions dels
mòduls/UF/NF en curs i/o pendents.

2. ALUMNAT DE PRIMER CURS DE CF


UF o NF que es van quedar sense finalitzar abans del confinament:
L’equip docent avaluarem i qualificarem aquestes UF o NF amb la informació
disponible que teníem fins la segona avaluació, és a dir, abans del
confinament. La seva qualificació serà el resultat d’aquesta avaluació. Les
tasques telemàtiques proposades pel professorat serviran per completar la
nota sempre en un sentit de millora i mai per disminuir la qualificació anterior.
La nota final de la UF o NF serà el resultat de la feina feina fins al 2 n trimestre
més el producte de la feina feta, l’últim trimestre, de manera no presencial i,
previsiblement, presencial.



UF o NF que no es van poder començar a causa del confinament:
La qualificació de la unitat/nucli o unitats/nuclis formatives pendents s’obtindrà
a partir de les altres UF o NF cursades i avaluades que pertanyen al mateix
mòdul professional i la valoració de les activitats realitzades en aquesta UF o
NF.
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A efectes de la qualificació del mòdul professional, la nota obtinguda serà,
com a mínim, la de la mitjana ponderada de les UF o NF cursades que
componen el mòdul professional. Les tasques telemàtiques proposades pel
professorat serviran per completar la nota sempre en un sentit de millora i mai
per disminuir la qualificació anterior.
L’equip docent incorporà els resultats d’aprenentatge de les UF o NF
pendents i que no s’hagin pogut assolir amb les tasques telemàtiques, en els
mòduls professionals del curs vinent, com per exemple el mòdul de síntesi o
les FCT.


UF pendents de mòduls anteriors (2a convocatòria)
Aquell alumnat que tingui UF pendents de mòduls anteriors el professor/a es
posarà en contacte amb ell/ella per informar-lo de la manera de recuperar la
UF mitjançant tasques no presencials o presencials si es pugues fer,
exàmens online o presencials, si es poden fer.

3. ALUMNAT DE SEGON CURS DE CF


UF o NF que es van quedar sense finalitzar abans de confinament: es
faria com en el cas de primer curs.



UF o NF que no es van poder començar a causa del confinament:
S’ha de tenir en compte que l’alumnat de segon curs ja ha cursat cinc del sis
trimestres que componen el cicle formatiu. Per aquest motiu, el professorat ja
disposa d’informació rellevant sobre el procés d’aprenentatge i l’assoliment
dels resultats d’aprenentatge per part de l’alumnat. Tenint en compte, a més,
que la valoració final de l‘alumnat es contrasta vers les competències
professionals, personals i socials així com les capacitats clau, el professorat
està en condicions de poder-lo avaluar, del segon curs, de manera objectiva.
A efectes de la qualificació del mòdul professional, la nota obtinguda serà,
com a mínim, la de la mitjana ponderada de les UF o NF cursades que
componen el mòdul professional. Les tasques telemàtiques proposades pel
professorat serviran per completar la nota sempre en un sentit de millora i mai
per disminuir la qualificació anterior.



UF pendents de mòduls anteriors (2 a convocatòria): es faria com en el cas
de primer curs.



FCT:
◦ El mínim d’hores de pràctiques es redueix a 220h.
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◦ Si l’alumne no pot realitzar aquestes hores abans de la junta d’avaluació
de final curs hi ha les següents possibilitats:
▪ Flexibilització de l’estada a l’empresa:


Augmentar el nombre d’hores diàries de FCT fins un màxim de 8h.



Augmentar el nombre de dies de la setmana



Allargar el període de pràctiques considerant el mes de juliol

▪ Substitució de l’estada a l’empresa:


L’estada a l’empresa es podrà substituir mitjançant la integració de
les hores mínimes del mòdul de síntesi/projecte (25h) més les hores
mínimes del mòdul del FCT (220h), en total serien unes 245h.
Aquestes 245h correspondrien a un nou mòdul anomenat Mòdul
Integrat. L’organització d’aquest mòdul pot desenvolupar-se de
manera presencial, semipresencial o a distància. La superació
d’aquest mòdul comportarà la qualificació positiva en el mòdul de
Sinesi/Projecte i l’apte en la FCT. La seva aplicació es faria de la
següent manera:
◦ Alumnat que hagi fet part de les hores de l’FCT
▪ Hores Mòdul Integrat = 245h – hores de FCT realitzades
◦ Alumnat que no hagi començat l’FCT
▪ Hores Mòdul Integrat = 245h
◦ Alumnat que hagi cursat part del mòdul de síntesi/projecte i no
hagi completat o iniciat la FCT:
▪ Hores Mòdul Integrat = 245h – hores
síntesi/projecte realitzades fins a màxim de 25h.
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4. NOUS CRITERIS D’AVALUACIÓ
A continuació es marquen els criteris d’avaluació adaptats a la situació de confinament degut
al COVID-19 per cada UF/NF que no s’ha pogut desenvolupar de manera presencial durant
quest curs 2019-20:

La qualificació de les Unitats Formatives/Nuclis Formatius no presencials s’obtindran
a partir de la qualificació més alta entre:
•

•

Qualificació de les tasques telemàtiques tenint en compte que:


Pràctiques i/o Proves avaluables (P): 90%



Capacitats clau (CC): les que marca cada currículum: 10%

Qualificació a partir de les altres UF o NF cursades i avaluades.
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