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0.INTRODUCCIÓ 
0.1. Redacció i aprovació 

 

Aquest Projecte curricular de Cicles Formatius va ser redactat per tot l’equip docent de 

cicles formatius en el marc de la Comissió Pedagògica, dins el context del Pla de 

qualitat i millora contínua, en el qual es troba immers l’INS Andreu Nin. 

 

0.1.1. Base legal. Normativa reguladora 

 

Els aspectes normatius que regulen l’organització i funcionament del centre, els 

aspectes didàctics i pedagògics, de participació i de gestió del centre, queden recollits 

cada curs en una Resolució del Departament d’Educació, en la que s’aproven les 

instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres educatius públics 

d’educació secundària, apartat «Referents Normatius» i altres referències legislatives 

recollides en l’esmentat document.  

Aquesta Resolució es fa pública en el Full de disposicions i actes administratius 

d’educació i està disponible en el sistema informàtic de gestió documental del centre i 

també es pot obtenir per Internet al web del Departament d’Educació.  

Així mateix, la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, LOE. és el nou marc de 

referència pel que fa a Òrgans de Participació i Control de la gestió del centre, sense 

perjudici de les normatives específiques que puguin regular situacions particulars. I el 

decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial. 

Però cal remarcar que hi ha moltes famílies professionals que segueixen encara amb la 

normativa LOGSE. 

 

0.1.2. Vigència i revisions 

 

La vigència inicial de la present organització Cicles Formatius serà d’un curs complet a 

partir de la data d’aprovació.  
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0.1.3. Control de canvis 

 

Data 

Revisió 

Núm

ero 

revisi

ó 

Revisat per: Modificacions 

30 Juliol 

2010 

V 1.1 Coord. 

pedagògica 

-Canvi d’IES per INS. 

-Revisió de tot el PCC i inclusió la normativa referent a la 

LOE. 

15 Setembre 

2011 

V1.2 Coord. 

pedagògica 

-Afegir 5.1. Criteris per elaborar l’extracte de la 

programació per l’alumnat. 

-Canvi de peu de pàgina. Incorporació distintiu ISO. 

-Canvi en el punt 2.2.5. 

30 Setembre 

2012 

V1.3 Coord. 

pedagògica 

- Incorporació dels CF nous del curs 2012-13, al punt 

2.1.1. 

-Canvia el sistema de gestió de l’FCT. 

30 juliol 

2013 

V1.4 Coord. 

pedagògica 

- Incorporació dels CF nous del curs 2013-14 i pas de 

LOGSE a  

LOE en alguns CF, al punt 2.1.1. 

-Supressió de l’avaluació inicial al punt 2.2.4. 

31 juliol 

2014 

V1.5 Coord. 

Pedagògica 

Cap 

d’estudis 

- Canvis al punt 1.3. 

- Incorporació del punt 1.4. 

- Incorporació de la programació general CF (annexos). 

30 juliol 

2015 

V1.6 Coord. 

Pedagògica 

-Canvis al punt 1.3, 1.4. 

-Creació del punt 1.5. 

-Canvis als punts 2.1.1, 2.4, 3. 

31 de juliol 

2016 

V1.7 Coord. 

Pedagògica 

-Canvis al punt 2.1.1 

- Canvis als quadres de revisió de les programacions 

(annexes) 

30 de juliol 

2017 

V1.8 Coord. 

Pedagògica 

-Incorporació d’un CFGM nou. Punt 2 

- Canvis en els punt: 1.5,2.1.1,1.4 
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1. OBJECTIUS I CRITERIS GENERALS 

1.1. Finalitat i Objectius de la formació professional. 

 

La formació professional en el sistema educatiu es defineix com el conjunt d’accions 

formatives que capaciten per a l’exercici qualificat de les diverses professions,l’accés a 

la feina i la participació activa en la vida social, cultural i econòmica. Segons el Reial 

Decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel qual s’estableix l’ordenació general de la 

formació professional del sistema educatiu («BOE» 3, de 3-1-2007) les finalitats i 

objectius de CF són:  

 

Finalitat de la formació professional en el sistema educatiu. 

La formació professional en el sistema educatiu té per finalitat preparar els alumnes per 

a l’activitat en un camp professional i facilitar-los l’adaptació a les modificacions 

laborals que es poden produir al llarg de la seva vida, així com contribuir al seu 

desenvolupament personal, a l'exercici d’una ciutadania democràtica i a l’aprenentatge 

permanent. 

 

Objecte dels ensenyaments de formació professional. 

1. D’acord amb la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny,de les qualificacions i de la 

formació professional, i amb els objectius de la formació professional que estableix 

l’article 40 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, aquests ensenyaments 

tenen per objecte aconseguir que els alumnes adquireixin les capacitats que els 

permetin: 

a) Desenvolupar la competència general corresponent a la qualificació o qualificacions 

objecte dels estudis realitzats. 

b) Comprendre l’organització i característiques del sector productiu corresponent, així 

com els mecanismes d’inserció professional; conèixer la legislació laboral i els drets i 

obligacions que deriven de les relacions laborals. 
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c) Aprendre per si mateixos i treballant en equip, així com formar-se en la prevenció de 

conflictes i en la resolució pacífica d’aquests en tots els àmbits de la vida personal, 

familiar i social. 

d) Treballar en condicions de seguretat i salut, així com prevenir els possibles riscos 

derivats de la feina. 

e) Desenvolupar una identitat professional motivadora de futurs aprenentatges i 

adaptacions a l'evolució dels processos productius i al canvi social. 

f) Afermar l’esperit emprenedor per a l’exercici d'activitats i iniciatives professionals. 

g) Aconseguir les competències relacionades amb les àrees prioritàries esmentades a la 

Llei orgànica 5/2002,de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional. 

h) Fer realitat la formació al llarg de la vida i utilitzar les oportunitats d’aprenentatge a 

través de les diferents vies formatives per mantenir-se actualitzat en els diferents àmbits: 

social, personal, cultural i laboral, d’acord amb les seves expectatives, necessitats i 

interessos. 

2. Així mateix, la formació professional ha de fomentar la igualtat efectiva 

d’oportunitats entre homes i dones per accedir a una formació que permeti tot tipus 

d’opcions professionals i l’exercici d’aquestes. 

 

1.2. Criteris generals d’organització i desenvolupament curricular dels Cicles. 

 

La formació professional es concreta en formació professional específica mitjançant 

Cicles Formatius de grau mitjà i de grau superior, en endavant CF, que donen les 

capacitats requerides per a desenvolupar les tasques pròpies de la professió i que 

condueixen a l’obtenció de títols reconeguts oficialment. 

Es distingeixen dues accions formatives: la formació en el propi centre educatiu 

i la formació en centres de treball que complimenti l’acció educativa 

Els CF s’organitzen en mòduls professionals, els quals s’estructuren en Unitats 

Formatives UF (LOE) de caràcter teòrico-pràctic o en crèdits (LOGSE). El currículum, 

la durada, l’organització i l’estructura de cada cicle formatiu són els que s’estableixen 

en els respectius decrets.  
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El calendari i l’horari de l’FP específica permeten establir distribucions diverses 

que permet l’adaptació del currículum del cicle a l’entorn socioeconòmic del centre. 

 

1.3. Criteris generals d’atenció a l’alumnat. 

 

A fi de donar resposta a la diversitat de necessitats de les persones i de les empreses, 

l’Institut Andreu Nin, com marca la normativa, estableix les mesures flexibilitzadores 

de l’oferta dels ensenyaments de formació professional d’acord amb el Decret 

240/2005, de 8 de novembre. Aquestes mesures s’aplicaran per iniciativa del centre o bé 

dels serveis territorials, o de la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, 

Artístics i Especialitzats, dins les seves possibilitats organitzatives i d’utilització dels 

espais i equipaments. Aquestes mesures són les següents: 

1. Matriculació parcial: L’alumnat es pot matricular dels crèdits o unitats formatives 

(U.F.) que considereu que podeu aprovar. 

2. Revisió de matrícula abans de la primera avaluació: L’alumnat pot renunciar a la 

matrícula dels crèdits/mòduls (LOGSE) o unitats formatives (LOE) per diferents 

motius. Una vegada passada la primera avaluació s’entén que s’assumeix tota la 

matrícula. 

3. Matrícula semipresencial: Va adreçada a persones que acreditin incompatibilitat 

amb l’horari lectiu per motius de treball, cura d’altres persones o qualsevol altra 

circumstància excepcional. Cal assistir presencialment almenys a la meitat de les 

hores previstes per al crèdit o unitat formativa. 

 

Promoció, repetició i convocatòries: 

 

Un alumne promocionarà al segon curs sempre que, una vegada acabada la convocatòria 

extraordinària, hagi superat tots els crèdits o U.F. del 1r curs o bé tingui pendents de 

superar crèdits o unitats formatives, la suma horària dels quals no sigui superior al 40% 

del total d’hores del 1r curs. En cas d’haver de repetir crèdits o U.F. del primer curs, 

podrà accedir als crèdits o U.F. del segon curs sempre que organitzativament sigui 
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possible. Els alumnes solament hauran de repetir els crèdits o U.F. que tinguin pendents 

de superar. 

Quan un alumne repeteix primer curs (el o els crèdits o U.F. que siguin objecte 

de matrícula) se li computarà una convocatòria ordinària, tant si assisteix a classe com 

si no ho fa. L’alumne podrà decidir presentar-se o no a la 2a convocatòria; si no es 

presenta no se li computarà aquesta segona convocatòria al seu historial acadèmic. 

 

L’alumne pot ser avaluat d’una unitat formativa segons estableix la normativa 

vigent, com a màxim, en quatre convocatòries ordinàries, excepte el mòdul de FCT, que 

només ho pot ser en dues. Amb caràcter excepcional, l’alumne pot sol·licitar una 

cinquena convocatòria extraordinària per motius de malaltia, discapacitat o altres que 

condicionin o impedeixin el desenvolupament dels estudis, el/la director/a del centre la 

resoldrà.  

Amb cada matrícula a les unitats formatives, l’alumne disposa del dret a dues 

convocatòries. L’alumne que hagi perdut el dret a l’avaluació continuada o que 

abandoni, perd la convocatòria i es fa constar com a «No presentat» (NP). La 

presentació a la segona convocatòria, de recuperació, és voluntària. A l’alumne que no 

s’hi presenti no se li comptarà la segona convocatòria a efectes del còmput màxim i 

constarà com a «No presentat»(NP). 

La direcció del centre conjuntament amb els departaments establiran el calendari 

i les estratègies de recuperació de la segona convocatòria, que podran consistir en 

activitats puntuals o continuades, les quals estaran previstes en la programació de cada 

unitat formativa. En tot cas, els alumnes estaran informats de les activitats que han de 

dur a terme per recuperar les unitats formatives suspeses, així com del període i les 

dates en què es faran les activitats d’avaluació corresponents a les segones 

convocatòries, de recuperació. 

 

1.4. Aplicació de mesures flexibilitzadores i actuacions 

 

Dins el marc de la normativa vigent, el nostre centre ofereix les següents mesures 

flexibilitzadores i actuacions:  
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1. Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu. Es 

presta a sol·licitud de la persona interessada, de manera personalitzada, i 

consisteix en la identificació i l’anàlisi detallada de les capacitats i expectatives 

professionals, i conclou amb un informe d’assessorament. 

2. Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència 

laboral o en activitats socials. Permet a les persones adultes posar en valor els 

aprenentatges adquirits i obtenir-ne la correspondencia amb els ensenyaments de 

formació professional 

 

3. Matrícula semipresencial. Té com a finalitat facilitar l’accés als ensenyaments 

de formació professional i va adreçada a persones que acreditin incompatibilitat 

amb l’horari lectiu per motius de treball, cura d’altres persones, o qualsevol altra 

circumstància excepcional. Cal asistir presencialment almenys a la meitat de les 

hores previstes per al crèdit o unitat formativa. 

 

1.5. Formació dual 

 

Seguint el marc normatiu, els centres poden realizar alternança simple o alternança amb 

formació dual; al nostre centre es realitza aquesta segona, l’alternança amb formació 

dual, que combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps d’activitat dels 

alumnes a l’empresa i comporta el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits 

pels alumnes en l’activitat que facin en condició de treballadors assalariats, becaris o 

voluntaris. 

Actualment desenvolupem els següents projectes Dual: 

Cicle formatiu EMPRESA O ENTITAT 

CFGS AUTOMOCIÓ IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 

CFGS AUTOMATITZACIÓ I 

ROBÒTICA INDUSTRIAL 

SAINT-GOBAIN DEVISA 

SAINT-GOBAIN SEKURIT 

RIVASER 

CFGS GESTIÓ DE VENDES I AKI 
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ESPAIS COMERCIALS PRIVÉE-BRANDS 

CFGS ANIMACIÓ 

D’ACTIVITATS FÍSIQUES I 

ESPORTIVES 

AQUALIA, S. A. 

CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS 

CLUB NÀUTIC COMA-RUGA 

 

 

2.PROJECTE CURRICULAR DE LA FORMACIÓ 

PROFESSIONAL ESPECÍFICA 
2.1. Denominació de les famílies i dels Cicles Formatius i les seves durades. 

 

2.1.1.Denominació i organització dels ensenyaments d’FP. 

 

La denominació de cada cicle formatiu, el currículum, la durada mínima de cada un dels 

crèdits (LOGSE) o mòduls (LOE), l’organització, l’estructura i les hores mínimes que 

cal fer de formació pràctica en centres de treball (FCT) són els que s’estableixen en els 

decrets anomenats al punt 0.1.1 d’aquest PCC.  

 

Còmput efectiu de la durada dels cicles:El centre calcula la suma total d’hores 

d’impartició efectiva dels cicles formatius deduint les hores destinades a altres activitats 

(viatges, activitats extraordinàries, etc.) de manera que es compleixin, com a mínim, les 

hores previstes en la taula Cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. 

Hores de tutoria: Les hores que es dediquin a activitats de tutoria no es 

computaran com a hores lectives dels alumnes en els cicles formatius. 

Amb caràcter ordinari, els cicles formatius es distribuiran de la manera següent: 

1. Cicles amb una durada total de 1.300 o 1.400 hores: un curs acadèmic 

La formació pràctica en centres de treball es podrà fer en el mateix curs acadèmic, i 

començarà una vegada finalitzada la primera avaluació. També es podrà fer al curs 

següent. En aquest cas, l’alumne ha de formalitzar la matrícula, però aquesta inscripció 

no es comptabilitzarà en la confecció dels grups d’alumnes en el centre, ja que aquests 



 

 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’ensenyament 

Institut Andreu Nin 

DOCUMENT CODI 

Projecte curricular de cicles formatius PCC CF 

 

 

 

VERSIÓ V 1.8 

         

ELABORAT Direcció  

ENTRADA EN VIGOR 01/09/18  

ARXIU  PCC CF Pàgina 12 de 58 

Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

 

alumnes no consumeixen plaça. 

2. Cicles amb una durada total de 1.700 o 2.000 hores: dos cursos acadèmics 

La formació pràctica en centres de treball es farà prioritàriament en el segon curs. En 

cas d’iniciar-se en el primer curs, podrà començar una vegada finalitzada la segona 

avaluació. La formació pràctica en centres de treball es podrà fer simultàniament amb 

les hores lectives o bé de manera intensiva. 
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Al nostre centre impartim els següents cicles:  

FAMÍLIA 

PROFESSIONAL 

GRAU CICLE FORMATIU DURADA CURSOS H. 

CENTRE 

EDUCATIU 

H.  

CENTRE 

TREBALL 

ADMINISTRATIVA 

CM GESTIÓ ADMINISTRATIVA(LOE) 2000 2 1650 350 

CM 
GESTIÓ ADMINISTRATIVA -Àmbit 

Jurídic- (LOE) 
2000 2 1650 350 

CS ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 2000  2  1650  350 

MANTENIMENT DE 

VEHICLES 

AUTOPROPULSATS 

CM 
ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES 

(LOE) 
2000 2   1590 383 

CS AUTOMOCIÓ (LOE) 2000  2  1590  416 

ELECTRICITAT I 

ELECTRÒNICA 

CM 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I 

AUTOMÀTIQUES ( LOE) 
2000  2  1650  317 

CS AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA 

INDUSTRIAL 
2000  2  1650  350 

COMERÇ I 

MÀRQUETING 

CM ACTIVITATS COMERCIALS (LOE) 2000  2 1650 350 

CS 
GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS 

COMERCIALS (LOE) 
2000  2  1650 350 

SANITAT CM 
CURES AUXILIARS D’INFERMERIA 

(LOGSE) 
1400 1 990 410 

SERVEIS 

SOCIOCULTURALS I 

A LA COMUNITAT 

CM ATENCIÓ A PERSONES EN 

SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA (LOE) 

2000 2 1617 383 

CS EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) 2000  2  1600  383 

ACTIVITATS 

FÍSIQUES I 

ESPORTIVES 

CS 
ANIMACIÓ D’ACTIVITATS 

FÍSIQUES I ESPORTIVES (LOGSE) 
2000 2 1590 410 

 

 

2.2. Criteris generals d’avaluació i promoció 

 

L’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat de cicles formatius serà continuada, 

integrada en el procés d’aprenentatge, tindrà en compte una organització modular i es 

farà per crèdits o UF (LOE). I té per objectius: 

• Valorar el desplegament dels CF en general; i en particular, la coordinació del 

professorat del Cicle Formatiu, la seqüenciació i adequació de la programació 

a les necessitats formatives i l’actitud i motivació general de l’alumnat.  
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• Modificar les deficiències apreciades en el procés d’aprenentatge.  

• Comprovar el grau d’assoliment dels objectius generals dels CF i dels objectius 

terminals dels crèdits (LOGSE), o comprovar els mòduls superats associats a 

les unitats de competència, d’acord amb la relació establerta en el perfil 

professional del títol (LOE), tant individualment com col·lectiva.  

• Definir les estratègies per assegurar l’adquisició de les competències 

professionals de cada títol.  

 

De manera general, l’avaluació de l’alumnat de cicles formatius es farà a partir de 

l’assoliment de les capacitats (LOGSE) o unitats de competència (LOE) expressades en 

els objectius generals del cicle. 

A l’inici del curs el centre informarà l’alumnat dels continguts del currículum 

formatiu, de l’estructura per crèdits (LOGSE) o mòdul-UF (LOE), dels objectius 

generals del cicle i dels objectius terminals de cada crèdit(LOGSE) o dels objectius 

generals i dels mòdul professionals organitzats en unitats formatives (LOE), així com 

dels criteris generals d’avaluació, promoció de curs i superació del cicle. 

L’aplicació del procés d’avaluació continuada requereix, per part de l’alumnat, 

l’assistència regular a les classes i el seguiment de les activitats dels diferents crèdits. 

El centre haurà de posar a disposició de la Inspecció els registres de l’avaluació 

continuada i la documentació que hagi contribuït a avaluar els diferents crèdits (proves 

escrites, graelles d’observació i altres). 

2.2.3. La junta d’avaluació. 

 

• La junta d’avaluació final, la componen tots els professors amb atribució 

docent en el CF. A les avaluacions trimestrals en formen part l’equip docent 

que atén al grup. 

• La coordinació de la junta correspon al tutor/a del CF.  
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2.2.4.Sessions d’avaluació. 

 

Seguint la normativa, les sessions d’avaluació tenen per objectiu: 

● Valorar el desplegament del cicle, en general, i coordinar-ne l’equip docent, la 

seqüenciació i adequació de la programació a les necessitats formatives i 

l’actitud i motivació general de l’alumnat, en particular. 

● Proposar actuacions per corregir les deficiències observades en el procés 

d’ensenyament i aprenentatge. 

● Valorar de manera col·legiada el grau d’assoliment, per part de l’alumnat, dels 

objectius terminals dels crèdits impartits durant el període d’avaluació 

(LOGSE), o els resultats d'aprenentatge (LOE). 

● Valorar de manera col·legiada el grau d’assoliment, per part de l’alumnat, dels 

objectius generals del cicle formatiu, individualment i col·lectivament. 

● Qualificar l’alumnat amb relació a les unitats formatives o crèdits finalitzats i als 

mòduls corresponents. 

● Valorar la programació desenvolupada al llarg del període objecte d’avaluació i 

proposar, si escau, actuacions correctores del procés d’aprenentatge. 

 

Les sessions d’avaluació que es fan al centre són: 

 

● Avaluacions trimestrals: És realitzaran 3 avaluacions al llarg del curs. Tenen 

com a objectiu estudiar i valorar conjuntament el rendiment de l’alumnat, com a 

grup i individualment, a més de prendre les decisions pertinents que es faran 

constar en l’acta de l’avaluació. L’avaluació dels crèdits es farà atenent als 

objectius terminals del crèdit, l’avaluació de les unitats formatives en relació 

dels resultats d’aprenentatge.  

A la darrera sessió d’avaluació del CF, s’avaluarà i qualificarà col·legiadament 

per a cadascun dels alumnes el Crèdit de síntesi (LOGSE) en aquells cicles en 

què estigui previst,o mòdul de síntesi per CFGM i mòdul de projecte per CFGS 

(LOE). S’obtindrà una qualificació positiva sempre que l’alumne hagi assolit en 



 

 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’ensenyament 

Institut Andreu Nin 

DOCUMENT CODI 

Projecte curricular de cicles formatius PCC CF 

 

 

 

VERSIÓ V 1.8 

         

ELABORAT Direcció  

ENTRADA EN VIGOR 01/09/18  

ARXIU  PCC CF Pàgina 16 de 58 

Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

 

grau acceptable els objectius generals del CF recollits al crèdit de síntesi. En cas 

contrari, l’avaluació serà negativa.  

• Avaluació final de curs: L’avaluació final de curs es realitzarà després de la 

convocatòria extraordinària de recuperació dels crèdits o UF pendents. La 

junta d’avaluació analitzarà, per cada alumne, el grau d’assoliment dels 

objectius generals del Cicle Formatiu i el seu historial acadèmic, i per acord 

majoritari dels components de la junta d’avaluació es podrà determinar la 

superació dels mòduls (LOGSE) que tinguin crèdits pendents atorgant la 

qualificació que es decideixi. 

• Avaluació final del CF: En l’avaluació final del CF, l’equip de professors 

valorarà per cada alumne el grau d’assoliment dels objectius terminals. Per tal 

de superar el CF cal haver superat tots els crèdits/mòduls (LOGSE) i tots els 

mòduls professionals (LOE), i cal haver obtingut la qualificació d’apte en el 

mòdul de Formació en Centres de Treball. I per superar els mòduls (LOE) cal 

tenir una qualificació superior a 5 en les UF que componen determinat mòdul. 

 

Un alumne superarà el CF quan: 

En l’avaluació final del cicle formatiu l’equip docent responsable de la seva 

impartició valorarà, per a cada alumne o alumna, el grau d’assoliment dels objectius 

generals amb relació a les competències definides en el perfil professional. També en 

valorarà l’historial acadèmic i, per acord d’un mínim dels dos terços dels membres de la 

junta d’avaluació, es podrà determinar la superació dels crèdits pendents, atorgant-los la 

qualificació que es decideixi. 

En aquest cas caldrà fer constar a l’acta, juntament amb la qualificació del crèdit, 

un asterisc (*), i al peu de l’acta s’hi escriurà l’expressió: «(*) Requalificat per la junta 

d’avaluació». 

Per superar el cicle formatiu cal que tots els crèdits i tots els mòduls professionals 

tinguin qualificació positiva (un 5 o més) i cal, a més, haver obtingut la valoració 

d’«apte» en el crèdit de formació en centres de treball. 

La qualificació final del cicle s’expressarà amb dues xifres decimals. Aquesta 

qualificació serà la mitjana, ponderada per les hores respectives, de les qualificacions 
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dels mòduls (LOE) i dels crèdits (LOGSE) que no es deriven d’un mòdul que componen 

el cicle i que no tinguin expressió numèrica. En conseqüència, en el càlcul de la 

qualificació final del cicle no es tindran en compte les qualificacions d'«apte», 

«exempt» o «convalidat». 

 

Avaluació del crèdit de síntesi —CS— (LOGSE) o mòdul de síntesi —MS— i mòdul 

de projecte —MP— (LOE): 

• L’equip docent, de manera col·legiada, avaluarà i qualificarà el CS o MS i MP 

de cada alumne/a en aquells cicles en què estigui previst. 

• El CS o MS i MP s’avaluarà positivament quan l’equip docent que l’hagi 

impartit apreciï que l’alumne/a ha assolit en un grau suficient els objectius 

terminals propis d’aquest crèdit i els objectius generals del cicle formatiu que 

s’hi recullen. En cas contrari, l’avaluació serà negativa. 

 

Avaluació de formació en centres de treball (FCT): 

● La farà la junta d’avaluació, tenint en compte la valoració feta per l’empresa, i 

prenent com a referència els objectius terminals, les activitats formatives de 

referència i els criteris generals d’avaluació determinats en el decret pel qual 

s’estableix el currículum corresponent al cicle. 

● L’avaluació del crèdit de formació en centres de treball serà continuada durant 

l’estada de l’alumne/a a l’empresa. El tutor o tutora del cicle i la persona 

responsable d’aquesta formació a l’empresa tindran en compte la valoració que 

l’alumnat en fa, a l’hora de determinar la seva idoneïtat i corregir-ne, si cal, les 

possibles deficiències, la qual cosa quedarà recollida en el sistema informàtic 

banc integrat de dades (BID).  

● En acabar la FCT, la persona responsable de la formació a l’empresa valorarà 

l’evolució de l’alumne/a, mitjançant un informe que incorporarà al BID. 

● L’equip docent, a proposta del/la tutor/a del cicle formatiu, determinarà 

l’avaluació final del crèdit de formació en centres de treball, tenint presents els 

informes esmentats i la informació recollida en el BID. 
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2.2.5.Qualificacions. 

 

Crèdits (LOGSE):La qualificació dels crèdits va de l’1 al 10 sense decimals. 

Mòduls: Si coincideix amb un crèdit la nota serà la mateixa. Si el mòdul inclou 2 o més 

crèdits la nota serà la mitjana ponderada dels crèdits.La ponderació es farà segons la totalitat 

d’hores que estableixi el desplegament curricular que hagi fet el centre per a cada crèdit. En 

aquest cas, la qualificació del mòdul serà també d’1 a 10, sense decimals, i caldrà ajustar-la, 

per defecte —fins a 49 centèsims—, al nombre enter inferior i, per excés —a partir de 50 

centèsims—, al nombre enter superior. Per tal que la qualificació del mòdul sigui considerada 

positiva, cal que tots els crèdits que el componen estiguin superats. 

CFGM (final): Mitjana ponderada dels mòduls professionals amb dues xifres decimal. 

CFGS (final):Mitjana ponderada dels mòduls professionals amb dues xifres decimals. 

 

Unitats formatives-UF- i Mòduls (LOE): La qualificació de les UF i mòduls va de l’1 

al 10 sense decimals. 

- L’avaluació dels aprenentatges de l'alumnat dels Cicles Formatius és contínua,ha d’atendre 

l’organització modular i s’ha de fer per UF per tal de permetre una millor capitalització de la 

formació. 

- L’avaluació es farà tenint en compte els resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació de 

les unitats formatives. Els centres generaran registres d’avaluació on es concreti, per a cada 

alumne/a, el grau d’assoliment de cada resultat d’aprenentatge de les unitats formatives. 

- Les unitats formatives se superen amb una qualificació de 5 punts o superior. 

- La superació del mòdul professional s’obté amb la superació de totes les unitats formatives 

que el componen. 

- L’equip docent pot determinar i aplicar criteris de ponderació de la qualificació obtinguda en 

les diferents unitats formatives per tal d’establir la qualificació final del mòdul professional 

corresponent. 

- Els mòduls superats acrediten les unitats de competencia als quals estan associats, d’acord 
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amb la relació establerta en el perfil professional del títol. 

 

CFGM (final): Mitjana ponderada dels mòduls professionals amb dues xifres decimal. 

CFGS (final):Mitjana ponderada dels mòduls professionals amb dues xifres decimals. 

 

2.2.6. Promoció, repetició i convocatòries. 

 

Cicles Formatius LOGSE 

L’alumnat podrà cursar un crèdit un màxim de tres vegades, en el mateix centre i en un 

mateix cicle formatiu. Podrà presentar-se a les convocatòries d’avaluació i qualificació 

d’un mateix crèdit un màxim de quatre vegades, i computaran tant les ordinàries com 

les extraordinàries.La presentació a les convocatòries extraordinàries és voluntària. 

L’alumnat que no s’hi presenti no perdrà la convocatòria a efectes del còmput màxim, i 

constarà a efectes d’avaluació final com a no presentat (NP). Un cop exhaurides les 

quatre convocatòries, per motius o circumstàncies de caràcter excepcional, l’alumnat 

podrà sol·licitar una cinquena convocatòria, de caràcter extraordinari, al director o 

directora del centre, que la resoldrà mantenint el criteri de cursar un crèdit un màxim de 

tres vegades. 

Cicles formatius que es distribueixen en un any 

L’alumne/a que tingui algun o alguns crèdits pendents un cop passada la convocatòria 

extraordinària, haurà de matricular-se només en aquell o aquells crèdits no superats. 

 

Cicles formatius que es distribueixen en més d’un any 

L’alumnat que, un cop realitzada la convocatòria extraordinària, hagi superat un nombre 

de crèdits amb càrrega horària superior al 60% del conjunt dels crèdits del primer any, 

es matricularà en el segon curs del cicle i haurà de cursar els crèdits pendents del primer 

any. En cas contrari, es matricularà en els crèdits no superats del primer curs del cicle i 

opcionalment en els crèdits del segon any que no presentin incompatibilitat horària 

significativa o curricular, segons el projecte curricular del centre, i la disponibilitat de 
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places. Tanmateix, les normes d’organització i funcionament del centre poden 

determinar en quines circumstàncies excepcionals, relacionades amb incompatibilitats 

curriculars o horàries, un alumne o alumna ha de matricular-se només en els crèdits de 

primer curs, malgrat haver superat el 60% de la durada horària del conjunt de crèdits de 

primer curs. Per als alumnes matriculats a segon curs amb crèdits pendents de primer, 

no es computa la convocatòria dels crèdits que no s’han pogut iniciar. L’alumne/a de 

segon curs que tingui algun o alguns crèdits pendents un cop passada la convocatòria 

extraordinària haurà de repetir només aquell o aquells crèdits no superats. 

 

Cicles Formatius LOE 

L’alumnat pot ser avaluat d'una unitat formativa, com a màxim, en quatre convocatòries 

ordinàries, excepte el mòdul de formació en centres de treball,que només ho pot ser en 

dues. Amb caràcter excepcional, l’alumnat pot sol·licitar una cinquena convocatòria 

extraordinària per motius de malaltia, discapacitat o altres que condicionin o impedeixin 

el desenvolupament dels estudis. El director o directora del centre la resoldrà. 

Amb cada matrícula a les unitats formatives, l’alumnat disposa del dret a dues 

convocatòries. L’alumne/a que hagi perdut el dret a l’avaluació continuada o que 

abandoni, perd la convocatòria i es fa constar com a «No presentat» (NP). La 

presentació a la segona convocatoria és voluntària. L’alumnat que no s’hi presenti no 

perdrà la convocatòria a efectes del còmput màxim i constarà com a no presentat (NP). 

 

Cada professor/a ha d’establir el calendari i les estratègies de recuperació de la 

segona convocatòria, que poden consistir en activitats puntuals o continuades, i han 

d’estar previstes en la programació de la unitat formativa. En tot cas, l’alumnat ha 

d’estar informat de les activitats que ha de dur a terme per recuperar les unitats 

formatives suspeses, així com del període i les dates en què es faran les activitats 

d’avaluació corresponents a les segones convocatòries. 

 

2.2. Assistència de l’alumnat de CF 
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Seguint les instruccions d’inici de curs, l’assistència de l’alumnat és obligatòria a totes 

les hores previstes per a cadascun dels crèdits lectius o UF que cursi i a totes les hores 

previstes del crèdit de formació en centres de treball (FCT). 

L’assistència de l’alumnat és condició necessària per a l’avaluació contínua. En 

el cas de manca d’assistència sense justificació, s’aplicarà el NOFC del centre, en 

l’apartat pertinent. 

 

2.4. Criteris metodològics 

 

A l’hora de l’elaboració les programacions dels diferents crèdits o unitats formatives, 

segons criteris comuns establerts a la coordinació pedagògica, el departament 

corresponent de la família professional, establirà els criteris metodològics a seguir.  

Aquests criteris poden ser diferent per cada cicle formatiu que desplega la 

família professional degudes a consideracions tals com si el cicle és de grau mitjà o 

superior. I aquests criteris comuns queden reflectits, per un costat, en la Programació 

general del departament i, per l’altre, en la programació dels crèdits o unitats 

formatives. 

 

2.5.Criteris generals del Pla d’acció tutorial. 

 

El PAT pretén aconseguir la col·laboració de tots els estaments del centre per tal 

d’acompanyar els alumnes en el seu procés d’ensenyament-aprenentatge i ajudar a 

optimitzar el seu desenvolupament. També es proposa facilitar les eines que previnguin 

o detectin les dificultats que poden presentar-se en les diferents etapes i en la futura 

inserció de l’alumnat a la societat. 

L’orientació i la tutoria dels alumnes és una tasca de tot el professorat i, per tant, 

abraça tant les actuacions que, amb caràcter més específic, desenvolupa el professor-

tutor amb el seu grup o amb la comunicació amb les famílies (en cas que el discent sigui 

menor d’edat) o amb el propi alumne/a en cas de major d’edat i la resta del professorat 

com les actuacions que cada professor du a terme en la seva àrea per orientar i donar 



 

 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’ensenyament 

Institut Andreu Nin 

DOCUMENT CODI 

Projecte curricular de cicles formatius PCC CF 

 

 

 

VERSIÓ V 1.8 

         

ELABORAT Direcció  

ENTRADA EN VIGOR 01/09/18  

ARXIU  PCC CF Pàgina 22 de 58 

Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

 

suport al procés d’aprenentatge de cadascun dels seus alumnes.  

Per desenvolupar les accions tutorials en cadascuna de les accions formatives, la 

formació en el propi centre educatiu i la formació en centres de treball, s’ha 

desenvolupat dos nivells de concreció de l’acció tutorial per cada tipus de formació. 

D’aquesta manera, el PAT de formació professional conté dos parts diferenciades: el Pla 

d’acció tutorial per les activitats dutes a terme dins del centre i el Pla d’acció tutorial pel 

seguiment de la FCT. 

 

2.5.1. Pla d’Acció Tutorial per les activitats dutes a terme dins del centre 

 

L’acció tutorial és el conjunt d’accions educatives que contribueixen al 

desenvolupament personal dels alumnes, al seguiment del seu procés d’aprenentatge i a 

l’orientació escolar, acadèmica i professional. El seu objectiu és potenciar la maduresa 

dels alumnes, la seva autonomia i la capacitat de prendre decisions coherents i 

responsables, de manera que tots els alumnes aconsegueixin un millor creixement 

personal i una bona integració social. Així mateix, l’acció tutorial ha de contribuir al 

desenvolupament d’una dinàmica positiva en el grup classe i en la implicació de 

l’alumnat en la dinàmica del centre. L’acció tutorial ha d’emmarcar el conjunt 

d’actuacions que tenen lloc en el centre educatiu, tot integrant les funcions del tutor/a i 

les actuacions d’altres professionals i organitzacions (professorat, departaments 

didàctics, equips docents, comissions, etc.). 

Pel que fa a l’acció tutorial, cal concretar els objectius i les activitats que es duen a 

terme en relació amb: 

• L’orientació acadèmica, personal i professional de l’alumnat.  

• La cohesió i dinamització del grup classe.  

• La coordinació de l’activitat educativa entre els membres dels equips docents.  

• La comunicació del centre amb les famílies de l’alumnat (en cas que el discent 

sigui menor d’edat).  

• La col·laboració en aspectes organitzatius del centre.  

 

Per tal d’afavorir el procés de formació integral de l’alumnat, en l’acció tutorial s’ha de 
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considerar el desenvolupament, conjuntament amb les famílies, dels aspectes següents: 

• Desenvolupament personal: autoconeixement, organització del temps d’estudi i 

de lleure, valors i cura de la imatge, autogestió de les emocions i afectivitat, 

autoregulació i hàbits de vida…  

• Orientació escolar: procés d’aprenentatge, avaluació i autoavaluació, 

perspectives de futur…  

• Orientació acadèmica i professional: itineraris acadèmics i professionals, 

situació de l’entorn, món laboral, presa de decisions…  

• Convivència i participació: relació amb els altres, participació al centre, 

habilitats socials, reconeixement i respecte per la diversitat, resolució de 

conflictes, habilitats comunicatives …  

 

Tanmateix, per coordinar l’acció tutorial, el director o directora del centre designarà un 

tutor o tutora per a cada grup d’alumnes, segons el procediment previst en el reglament 

orgànic i en el reglament de règim intern del centre i amb les funcions que s’hi 

especifiquen. 

El centre proporcionarà a l’alumnat la informació suficient i l’orientació 

necessària per triar les opcions més adequades als seus interessos i aptituds, d’acord 

amb les ofertes acadèmiques i professionals existents, tant durant l’escolarització com 

en l’accés a estudis o activitats posteriors. En el marc de l’acció tutorial s’han de 

planificar accions d’orientació, que poden concretar-se en sessions monogràfiques, 

jornades, conferències, visites... Els alumnes han de disposar de prou informació 

respecte a les ofertes de l’entorn i a les vies per accedir a les diferents opcions i sortides 

acadèmiques i ocupacionals. 

Tota la informació referent al PAT es troba al PAT de cicles formatius. 

 

 

2.5.2.Criteris generals de seguiment de l’FCT. 

 

El seguiment de l’alumnat en formació en centres de treball el farà el tutor o tutora de 
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pràctiques, conforme a l’Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la 

formació pràctica en centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i 

entitats (DOGC núm. 3657), de 14.6.2002 i l’Ordre EDU/416/2007, de 13 de novembre, 

per la qual es modifica l’article 5 de l’Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es 

regula la formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb 

empreses i entitats. Tota la informació referent a la FCT és troba a la guia de l’FCT. 

 

2.6.Criteris generals d’utilització i assignació de les hores de lliure disposició 

 

Les hores de lliure disposició del centre tenen per finalitat completar el currículum 

establert i adequar-lo a l’àmbit socioeconòmic del centre. 

 

Cicles Formatius LOGSE 

Els centres docents distribuiran les hores bé en un o més dels crèdits previstos per a 

cada cicle, o bé programant més crèdits segons els criteris del projecte curricular del 

centre. En el cas de programar més crèdits, la durada mínima de cada crèdit serà de 35 

hores. 

 

Cicles Formatius LOE: 

Alguns mòduls professionals tenen assignades hores de lliure disposició la finalitat de 

les quals és completar el currículum establert i adequar-lo a les necessitats específiques 

del sector i/o a l’àmbit socioeconòmic del centre. 

Les hores de lliure disposició s’han d’assignar amb caràcter general dins del mòdul 

professional que les conté. Per distribuir-les es poden seguir un o més dels criteris 

següents: 

- Assignar les hores a una o més de les unitats formatives del mateix mòdul 

- Dissenyar una nova unitat formativa en el mòdul, que tingui relació amb els 

 seus continguts. En aquest cas, caldrà definir els resultats d’aprenentatge, els 

 criteris d’avaluació i els continguts de la nova unitat formativa. 

 

http://www.gencat.net/diari/3657/02149021.htm
http://www.gencat.net/diari/5014/07317017.htm
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Les hores de lliure disposició assignades als diferents mòduls professionals 

també es poden utilitzar, en la seva totalitat o parcialment, per generar un o més nous 

mòduls professionals, en el marc d’un projecte del centre, amb comunicació a la 

Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, dels nous 

mòduls professionals introduïts pel centre. 

El centre ha de definir la unitat o unitats formatives del/s nou/s mòdul/s, així 

com els resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i continguts de cadascuna d’elles. 

 

2.7.Criteris generals d’organització curricular 

 

El currículum del cicle formatiu deriva, bàsicament, de les competències descrites en el 

perfil professional. Però el currículum també està format per una sèrie d’objectius i 

continguts (salut laboral, economia, comunicació, transició al treball, dret laboral i 

organització del treball) que l’administració educativa incorpora en funció de cada cicle 

formatiu i de cada nivell i que donen una dimensió sòcioeducativa a la formació que es 

dóna en el cicle formatiu. 

L’equip docent assignat per impartir aquests ensenyaments elaborarà, de manera 

conjunta i coordinada, la proposta d’organització dels ensenyaments i els criteris 

generals de desenvolupament curricular sota els següents criteris organitzatius: 

La durada dels cursos serà, amb caràcter general, de 35 setmanes per els cicles 

LOGSE i 33 pels LOE. Amb horari intensiu de matí o de tarda. 

Les hores de FCT, en els cicles que es porti a terme, es realitzaran en els cicles 

d’un any, a partir del segon trimestre, excepte en aquells casos en què l’equip docent ho 

cregui necessari. 

Les hores de FCT,en els cicles que es porti a terme, es realitzaran en els cicles de 

dos any, preferentment a partir del segon any, excepte en aquells casos en què l’equip 

docent ho cregui necessari. 

En el desdoblament dels crèdits o UF es tindrà en compte les orientacions de la 

Direcció General d’Ordenació Educativa podent fer diferents associacions respectant en 

tot cas les necessitats del centre. 
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2.8.Criteris generals d’utilització d’espais i recursos 

 

L’assignació dels espais d’ús comú tindran els següents criteris i per aquest ordre: 

 

1r. S’assignaran aquests espais quan el contingut del crèdit ho demani 

completament.  

2n. Quan la metodologia del professor ho aconselli, per a tot el curs.  

3r. Assignació puntual d’algunes hores al llarg del curs per treballs concrets.  

4t. Altres demandes 

 

Pel que fa als espais i equipaments específics que possibiliten el desenvolupament del 

procés d’ensenyament-aprenentatge, són els indicats en el document Orientacions per 

establir la programació del cicle formatiu creat pel Servei d’Ordenació Curricular de la 

Direcció General d’Ordenació Educatives. 

 

3.CRITERIS PER ELABORAR ELS PROJECTES CURRICULARS 

DE LES FAMÍLIES PROFESSIONALS 

 

S’entén com a projecte curricular de les famílies professionals la suma de 

programacions didàctiques d’un determinat cicle formatiu en l’interior de la família 

professional a on estigui vinculat, així com els criteris unificats per tots els CF d’una 

mateixa família professional. I queda reflectit en la Programació general del 

departament (Annex 1). 

La suma de totes les programacions de totes les famílies professionals són el 

resultat de la concreció del projecte curricular de centre dels cicles formatius. 
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4. CRITERIS PER ELABORAR ELS PROJECTES CURRICULARS 

D’UN CICLE FORMATIU 

 

Correspon als departaments, de les famílies professionals l’elaboració i actualització de 

la programació dels ensenyaments que tenen assignats i de les seves adaptacions 

curriculars.  

L’actualització i modificació de les programacions es farà tenint en compte, si 

escau, les prioritats establertes en el pla estratègic del centre.  

El tractament de l’elaboració, revisió i aprovació de les programacions s’especifica en el 

procés d’elaboració i revisió del projecte curricular de centre i amb el format adoptat per 

a totes les programacions del centre.   
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5. CRITERIS PER ELABORAR LA PROGRAMACIÓ DELS 

CRÈDITS o UF 

 

Aquesta tasca és fonamental per poder garantir una transferència progressiva entre la 

competència detectada en el perfil professional i les capacitats demostrades per 

l’alumnat. 

 Els departaments didàctics implicats en la impartició del cicle formatiu han 

d’arribar a concretar en un document totes les unitats didàctiques de cada crèdit i, fins i 

tot, els objectius terminals, els continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals, els 

nuclis d’activitat, els criteris d’articulació de la unitat i la durada horària estimada, en el 

cas de LOGSE.I en el cas de Cicles LOE, activitats e-a, RA, continguts, CA, 

instruments avaluació i temporalització. 

 L’elaboració de la programació de cadascuna de les activitats o les situacions 

d’aprenentatge és una labor del professor que ha d’impartir el crèdit o UF. La 

programació ha de seguir el format adoptat pel centre aprovat per la Comissió de caps 

de departament. 

 

5.1. Criteris per elaborar l’extracte de la programació per l’alumnat 

 

Els criteris serán indicats per la coordinació pedagògica i informades a partir dels caps 

de departament. 

 

5.2. Programació del crèdit de síntesi o mòdul síntesi i mòdul projecte 

 

Correspon als departaments de les famílies professionals l’elaboració i actualització de 

la programació d’aquest crèdit o mòdul, en aquells cicles en què es porti a terme. 
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5.3 Programació del crèdit de FCT 

 

Segueix el protocol elaborat per la coordinador/a de FCT. 

 

5.4. Criteris per elaborar les unitats didàctiques o Unitats Formatives. 

 

L’elaboració de la programació de cadascuna de les activitats o les situacions 

d’aprenentatge és una labor del professor que ha d’impartir al crèdit o l’unitat formativa. 

La programació ha de seguir el format adoptat pel centre aprovat per la Comissió de 

caps de departament . 

 

Segons la normativa a cada unitat didàctica s’especificaran: 

• Els objectius terminals. 

• Els continguts que s’hi desenvoluparan, convenientment contextualitzats en la 

unitat didàctica, si escau. 

• L’enunciat dels diversos nuclis d’activitat en què s’agruparà el conjunt 

d’activitats d’ensenyament i aprenentatge que calgui desenvolupar. 

 

Per cada unitat formativa s’especificarà: 

• Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 

• Continguts d’un mòdul professional, generalment amb unes activitats de treball 

• Continguts amb coherència didàctica per a l’aprenentatge. 

 

6. PLA D’ACCIÓ TUTORIAL DE LA FORMACIÓ 

PROFESSIONAL 

 

Més amunt, al punt 2.5, ja hem parlat dels criteris generals; aquí només trobarem unes 

pinzellades del que pretén el document del PAT de CF del nostre centre. 

Els objectius generals d’aquest Pla d’acció tutorial de CF són els següents: 

a) Acollir l’alumnat que accedeix a una nova etapa educativa. 
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b) L’orientació acadèmica, personal i professional de l’alumnat. 

c) Facilitar la inserció laboral de l’alumnat, mitjançant l’adquisició de coneixements 

respecte al món empresarial. 

d) Coordinar l’activitat educativa entre els membres de l’equip docent. 

e) El seguiment acadèmic de l’alumne/a i del grup. 

f) La planificació i el seguiment del crèdit/mòdul de Formació en Centres de Treball. 

 

Cada grup/classe té un/a tutor/a assignat/da. Es procurarà que el grup/classe mantingui 

els mateix tutor/a durant tot el cicle, en el cas que s’imparteixi en dos anys. Tot això 

queda concretat al PAT de cicles. 
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Annexos: 
1.-Model de programacions 

 

 

 



 

 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’ensenyament 

Institut Andreu Nin 

DOCUMENT CODI 

Projecte curricular de cicles formatius PCC CF 

 

 

 

VERSIÓ V 1.8 

         

ELABORAT Direcció  

ENTRADA EN VIGOR 01/09/18  

ARXIU  PCC CF Pàgina 32 de 58 

Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓ GENERAL DE 

DEPARTAMENT: 

 

Programació general de la matèria /mòdul 

(Nom):..................................................................................................... 

Pla d’estudis( ESO/ BAT / Cicles): ..................... 

Curs escolar:................ 

Departament Didàctic:................................... 

 

 
ELABORAT REVISAT APROVAT VALIDAT 

Departament de  Coord. pedagògica i cap de departament Cap de 
departament 

Direcció 

Data: curs 2011 Data:  Data:  
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0. REDACCIÓ I APROVACIÓ 

Aquesta programació ha estat redactada en el marc del PEC, dins el context del Pla 

estratègic de qualitat i millora contínua, en el qual es trova immers l’INS Andreu Nin. 

0.1.-Documents marcs: 

 

Documents Relació amb el PAT- Pla d’acollida 

Projecte educatiu (PEC) 

Ons’hitrobenreflectides les notes 

d’identitat del centre, la sevafilosofia i les 

línies pedagògiques que el caracteritzen. 

Àmbit curricular del PEC  

On es defineixen les capacitats prioritàries 

i la implicació de les diferents àrees en el 

desenvolupament del PAT. 

Pla d’acció tutorial (PAT) 

On es recullen les directius de l’institut en 

matèria d’atenció a l’alumnat i fomenta 

una atenció integral des de totes les 

vessants,posant un especial interès en 

l’orientació personal, educativa i 

professional 

Pla d’acollida 

On es recullen totes les accions i 

documents a desplegar en l’acollida de la 

diversitat d'alumnes que arriben al centre, 

així com dels professors/es i tutors/es. 

Pla estratègic del centre (PE) 

Que apunta cap a una millora de la 

qualitat en l’atenció educativa de la 

diversitat d'alumnes del centre, així com 

en la major incorporació de les TIC en els 

processos d’ensenyament-aprenentatge. 

Pla de qualitat i millora (QiM) 

Que té com a principal objectiu revisar 

tots els processos que es duen a terme en 

el marc del centre per tal de millorar-los i 

unificar-los. 
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Normes de funcionament del centre 

(NOFC)  

On trobem les funcions dels tutors, la 

normativa de comportament dels 

alumnes.. 

0.2. Vigència i revisions 

 

La vigència inicial del present PCC será d’un any complet a partir de la data 

d’aprovació. I de les guies d’alumnes emmarcades dins del Pla d’acollida d’un curs 

lectiu 

0.3. Control de canvis 

 

Data Revisió Número 

revisió 

Revisat per: Modificacions 

30 de juliol 

2011 

V 1.1 Coord. pedagògica - Incorporació de redacció i aprovació. 

- Eliminació del format de quadres 

- Programació individual: incorporació de 

resum per donar als alumnes.  

31 juliol 2014 V 2 Coord. pedagògica -Omplir de contingut la programació general 

de Departament. 
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2.- ESPAIS 

  



 

 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’ensenyament 

Institut Andreu Nin 

DOCUMENT CODI 

Projecte curricular de cicles formatius PCC CF 

 

 

 

VERSIÓ V 1.8 

         

ELABORAT Direcció  

ENTRADA EN VIGOR 01/09/18  

ARXIU  PCC CF Pàgina 39 de 58 

Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

 

3.- CRITERIS COMUNS DEL DEPARTAMENT 

 

 

3.1.- CRITERIS D’AVALUACIÓ 

3.2.- RECUPERACIONS DE PENDENTS 

3.3.- GESTIÓ D’ESPAIS 

3.4.- ALTRES 

● Criteris seguits per a l’assignació de les hores de lliure disposició. 

● Mòduls professionals o unitats formatives en les quals es desenvoluparan 

activitats d'ensenyament i aprenentatge en llengua anglesa. 

● Criteris per determinar el contingut i l’organització del mòdul de síntesi, en el 

cas dels cicles de grau mitjà i del mòdul de projecte en el cas dels cicles de grau 

superior. 
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5.- MATERIALS NECESSARIS PER CURSAR EL CF 
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6.-LLIBRES DE TEXT 
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PROFESSOR/A 

(model LOGSE CF) 

 

Programació de grup ............... 

Nom del mòdul ........... 

Curs escolar........... 

Professor/a ..................... 

Departament Didàctic .................... 

 

 

 

 

 

 
ELABORAT REVISAT APROVAT VALIDAT 

Departament de  Coord. pedagògica i cap de departament Cap de 

departament 

Direcció 

Data: curs  Data:  Data:  
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OBJECTIUS DIDÀCTICS 
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CONTINGUTS: CONCEPTUALS, PROCEDIMENTALS i 

ACTITUDS 
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METODOLOGIA EMPRADA AMB TIPUS D’ACTIVITATS 
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CRITERIS I INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ DE 

CRÈDITS 
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UNITATS DIDÀCTIQUES/UNITATS DE PROGRAMACIÓ. 

DURADA I SEQÜÈNCIA D’IMPARTICIÓ 

 

Unitats Didàctiques/ Unitats de programació 

Durada 

 SETMAN

ES 

HORES 

/ 

SETMA

NA 

TO

TA

L 

1a 

Avalu

ació 

UNITAT 1. Nom de la unitat    

UNITAT 2.     

UNITAT 3.     

UNITAT 4.     

UNITAT 5.     

UNITAT 6.     

2a 

Avalu

ació 

UNITAT 7.    

UNITAT 8.    

UNITAT 9.    

UNITAT 10.     

UNITAT 11.    

UNITAT 12.     

3a 

Avalu

ació 

UNITAT 13.     

UNITAT 14.     

UNITAT 15.     

UNITAT 16.    

UNITAT 17.    

UNITAT 18.    

      TOTAL    

     

*El seguiment de la programació es fa al quadern del professor/a 
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DESPLEGAMENT DE LES UNITATS 

DIDÀCTIQUES/UNITATS DE PROGRAMACIÓ 

 

 

*Aquest desplegament es realitzarà per a cada una de les unitats didàctiques de la 

programació. 

 

UNITAT DIDÀCTICA: ......... 

Objectius 

 

Continguts 

 

Criteris i instruments d'avaluació de la unitat 

 

Tipus d’activitats 

 

Atenció a la diversitat 

 

Recursos 

 

Bibliografia recomanada 
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Resum per als alumnes 

Crèdit: 

Materials per la matèria (llibre de text, llibres de lectura, materials addicionals): 

 

Què farem (Objectiu general o idea bàsica): 

 

Temes generals que tractarem (contingut): 

 

Activitats obligatòries a realitzar (exàmens, treballs a entregar, deures...): 

 

Càlcul de la qualificació trimestral: 

 

Càlcul de la qualificació final i criteris de recuperació: 

 

Observacions importants: 

 

 

Crèdit: ................................................................. 

 

Jo 

…………………………………………………………………………………………… 

com a pare/mare/ alumne major d'edat...........................................................declaro 

que em dono per assabentatdelscriterisd’avaluaciód’aquestcrèdit.  

Signatura      Data  
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Programació de grup ............... 

Nom del mòdul/UF ........... 

Curs escolar........... 

Professor/a ..................... 

Departament Didàctic .................... 

 

 

 

 
ELABORAT REVISAT APROVAT VALIDAT 

Departament de  Coord. pedagògica i cap de departament Cap de 

departament 

Direcció 

Data: curs 2011 Data:  Data:  
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UNITATS DE COMPETÈNCIA 
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CONNEXIONS AMB ALTRES MÒDULS 
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METODOLOGIA EMPRADA AMB TIPUS D’ACTIVITATS 

 

  



 

 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’ensenyament 

Institut Andreu Nin 

DOCUMENT CODI 

Projecte curricular de cicles formatius PCC CF 

 

 

 

VERSIÓ V 1.8 

         

ELABORAT Direcció  

ENTRADA EN VIGOR 01/09/18  

ARXIU  PCC CF Pàgina 55 de 58 

Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

 

UNITATS FORMATIVES: RESULTATS D’APRENENTATGE, 

CRITERIS D’AVALUACIÓ I CONTINGUTS 
 

 

 

 

 

 



 

 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’ensenyament 

Institut Andreu Nin 

DOCUMENT CODI 

Projecte curricular de cicles formatius PCC CF 

 

 

 

VERSIÓ V 1.8 

         

ELABORAT Direcció  

ENTRADA EN VIGOR 01/09/18  

ARXIU  PCC CF Pàgina 56 de 58 

Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

 

 

UNITATS FORMATIVES: ACTIVITATS I RELACIÓ AMB R.A., C. A. , 

CONTINGUTS , TEMPORALITZACIÓ 

  

Activitats   Avaluació  

d’Ensenyament I Aprenentatge RA Continguts CA 

Instru

ment

s 

d’Av

aluac

ió 

Tempo

ralitzac

ió 

  

    

 

Descripció 

 

 

  

    

 

 

Descripció 

 

 

 

  

    

 

Descripció 
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Descripció  

     

  

 

 
   

 

Descripció  

 

*El seguiment de la programació es fa al quadern del professor/a 
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Resum per als alumnes 

MÒDUL O UNITAT FORMATIVA: 

Materials per la matèria (llibre de text, llibres de lectura, materials addicionals): 

 

Què farem (Objectiu general o idea bàsica): 

 

Temes generals que tractarem (contingut): 

 

Activitats obligatòries a realitzar (exàmens, treballs a entregar, deures...): 

 

Càlcul de la qualificació trimestral: 

 

Càlcul de la qualificació final i criteris de recuperació: 

 

Observacions importants: 

 

.............................................................................................................................................

............................................. 

Crèdit: ................................................................. 

 

Jo 

…………………………………………………………………………………………… 

com a pare/mare/ alumne major d'edat declaro que em dono per assabentat dels 

criteris d’avaluació d’aquesta unitat formativa.  

 

Signatura     

 


