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1. RELACIÓ D’UNITATS FORMATIVES I NUCLIS FORMATIUS 
FAMÍLIA: Informàtica i comunicacions  
CICLE:   Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa GS 

MÒDUL PROFESSIONAL: Projecte d’Administració de Sistemes 
Informàtics en Xarx 

CODI: M14 

HORES TOTALS: 99 HLLD: 0 

 
 

MP14: Projecte d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (99 h / 0 hlld) 

Unitats Formatives Hores mín+HLLD Durada Data Inicial Data Final 
Hores 
centre 

(1) 

Hores 
dual 

(*)UF1: Projecte d’administració de 
sistemes informàtics en xarxa  99+ 0 99 01-04-2019 17-05-2019 33 66 

 
1) Les hores de les UF dualitzades impartides al centre es realitzaran dintre del període previst segons la                  
temporització anterior.  
 
Aquest mòdul formatiu consta de 1 UF, la qual s’imparteix a final de segon curs. 
 
Els alumnes d’aquest mòdul podran optar en funció de la disponibilitat de places i la pròpia de                                 
l'alumne/a a realitzar la formació amb FP Dual en la unitat formativa afectada per DUAL. Si l’alumne                                 
no segueix el programa de formació dual, seguirà el transcurs normal del curs i en les dates                                 
assignades en el quadre anterior, en canvi, si l’alumne segueix el programa de formació dual,                             
realitzarà la UF afectada en el període planificat pel centre i per l’empresa corresponent, En aquest                               
cas, el marc horari serà aquell que es pacti amb l'empresa i que consta en l'acord signat                                 
corresponent. 
 
 
 
 

 
UF1: Projecte d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa    ( 99 hores) 

Nuclis Formatius Hores Resultats d’aprenentatge 

NF1: Projecte de ASIX. 99 1, 2, 3, 4 i 5 
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2. AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MÒDUL 
 
L’equip docent del grup és l’encarregat d’avaluar el crèdit de síntesi. Cada professor posarà una nota                
de les parts a avaluar i la nota del crèdit serà la mitja aritmètica. 
 
L’avaluació i qualificació del mòdul és individual. Per a superar el mòdul, l’alumne haurà d’obtenir               
una nota global >= a 5.  
 
La nota final s’arrodonirà segons els criteris habituals (fins a 0.5 a la baixa i a partir de 0.5 a l’alça). 
 
Qualificació del mòdul : QMP=UF1 
 
Amb una nota major que 5, l’arrodoniment es farà a partir de 0,5. 
 
 
3.1 Avaluació i qualificació en la 2ona. convocatòria. 
 
 
Aquell alumne que obtingui una nota <5 en la convocatòria ordinària del mòdul pot optar               
presentar-se a la segona convocatòria.  
 
Qualificació del mòdul : QMP=UF1 
 
Amb una nota major que 5, l’arrodoniment es farà a partir de 0,5. 
 
L’alumne haurà de superar aquells apartats que no hagi realitzat correctament. 
 
La nota final del mòdul s’obtindrà d'aplicar: 

QMP=UF1 

 
AVALUACIÓ EN  DUAL: 
La ponderació de les UF i/o dels RAs és la mateixa independentment que s'imparteixi a l'aula o a                  

través de formació Dual. 
La qualificació de cada RA es determina fent la mitjana ponderada de les valoracions obtingudes per                

a cada una de les activitat establertes en el Pla d'Activitats. El tutor del centre recollirà les                 
valoracions del tutor d'empresa per tal que l'equip docent les aprove, si escau, i cada professor                
de la matèria dualitzada  introduirà  la nota final a l'aplicatiu corresponent. 
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3. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ DE CADA UNITAT FORMATIVA 
 
Per a l'avaluació d'un projecte s'utilitzen els següents criteris dels quals s'extraurà la nota mitjana               
sobre 10 punts: 
 

Percentatge 
de la nota 

Tasques Tipus de tasca 

5% Coavaluació  Grupal 

5% Qüestionari d'autoavaluació  Individual 

10% Treball individual (assistència, diari d'incidències, treball setmanal 
registrat en el tauler de l'SCRUM i en el document compartit Individual 

10% Lliurament de la planificació del treball, acords i objectius (7%, 1%           
i 2% respectivament) Grupal 

40% Desenvolupament i realització del treball (30% nota grupal        
corresponent al treball escriti 10% nota individual per la         
participació en aquest: qüestionari d’avaluació individual i/o       
preguntes obertes ) 

30% grupal 
10% individual 

20% Presentació (10% nota grupal corresponent al format, aparença i         
estructura de la presentació i 10% nota individual per la defensa           
de la presentació) 

10% grupal 
10% individual 

10% Actituds presentades i adquirides durant el procés Individual 
 
 
4. BIBLIOGRAFIA / WEBGRAFIA 
 
    La corresponent a tots els mòduls professionals del cicle.  
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