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1. RELACIÓ D’UNITATS FORMATIVES I NUCLIS FORMATIUS 
 

FAMÍLIA:  Informàtica i comunicacions 
CICLE: Administració de sistemes informàtics en xarxa  
CICLE: Desenvolupament d’aplicacions web 

GS 

MÒDUL PROFESSIONAL: Programació Bàsica (UF1, UF2, UF3) CODI: M3 
HORES TOTALS: 165 HLLD: 0 

 
MP03: Programació Bàsica (165 h / 0 hlld). GRUP A 
Unitats Formatives Hores mín+HLLD Durada Data Inicial Data Final 
UF1: Programació estructurada 85 + 0 85   18/09/18   29/01/19 
UF2: Disseny modular 50 + 0 50 01/02/19 09/04/19 
UF3: Fonaments de gestió de fitxers 30 + 0 30 12/04/19 31/05/19 
 
 

MP03: Programació Bàsica (165 h / 0 hlld). GRUP B 
Unitats Formatives Hores mín+HLLD Durada Data Inicial Data Final 
UF1: Programació estructurada 85 + 0 85   17/09/18   28/01/19 
UF2: Disseny modular 50 + 0 50 30/01/19 08/04/19 
UF3: Fonaments de gestió de fitxers 30 + 0 30 10/04/19 29/05/19 

 
1. ASIX: Aquest mòdul formatiu consta de 3 UFs, les quals s'imparteixen durant el primer curs 

(UF1, UF2 i UF3) 
2. DAW: Aquest mòdul formatiu consta de 6 UFs, les quals s'imparteixen: 3 durant el primer 

curs (UF1, UF2 i UF3) i 3 durant el 2n curs (UF4, UF5 i UF6). La durada del mòdul és de 297 
hores: 165 hores a primer curs, a raó de 5 hores setmanals i 132 hores a segon curs de 
DAW. 

 
Aquesta programació tracta de les UFs 1, 2 i 3 que són comunes als dos cicles. 
 
ASIX 
Aquest mòdul s’imparteix al llarg d’un curs del cicle formatiu. 
Les Unitats Formatives UF1,UF2, UF3 es realitzaran el primer curs. 
Aquest  Mòdul disposa de 0 hores de lliure disposició 
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DAW 

Aquest mòdul s’imparteix al llarg dels dos cursos del cicle formatiu. 
Les Unitats Formatives UF1,UF2, UF3 es realitzaran el primer curs. 
Les  Unitats formatives UF4, UF5, UF6  es  realitzar en el segon curs. 
 
Aquest Mòdul disposa de 33 hores de lliure disposició les quals estan en la UF4, UF5 o/i UF6.                  
Consultar la programació del mòdul de DAW M3 Programació (II) 
 

 
 
 

 

 

 

 
UF1: Programació estructurada (85 hores) 

Nuclis Formatius Hores Resultats d’aprenentatge 
NF1: Introducció a la programació 23 UF1 RA1 
NF2: Programació estructurada 40 UF1 RA2 
NF3: Estructures de dades compostes.  22 UF1 RA2 

 
UF2: Disseny modular (50 hores) 

Nuclis Formatius Hores Resultats d’aprenentatge 
NF4: Introducció al Disseny modular amb mètodes 25 UF2 RA1 
NF5: Ampliació de Disseny modular amb classes 25 UF2 RA1 

 
 

UF3: Fonaments de gestió de fitxers (30 hores) 
Nuclis Formatius Hores Resultats d’aprenentatge 
NF6: Fonaments de gestió de fitxers 26 UF3 RA1 
NF7: Documentació de Java (en llengua anglesa) 4 RA incorporació llengua 

anglesa al cicle formatiu 
  

 

F-125  Pàgs 2/5 

 



 

 
Departament Informàtica 

PROGRAMACIÓ UNITATS FORMATIVES 

M3: Programació 

PCC - CICLES 

Codi cicle:  ICA0-ICC0 
Curs: 2018 - 2019  

 
2. AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MÒDUL 
 
Per a superar una UF, l’alumne haurà de treure una nota igual o superior a 5 en aquella UF. La nota                     
d'una UF es calcularà a partir de les notes dels NF d'aquella UF, ponderades segons les hores. Si en                   
una UF se suspèn el darrer NF, aquella UF quedarà suspesa amb una nota de 3. 
Així: 
QUF1 = 23/85 QNF1 + 40/85 QNF2 + 22/85 QNF3 
QUF2 = 25/50 QNF4 + 25/50 QNF5 
QUF3 = 26/30 QNF6 +  4/30 QNF7 
 
 
ASIX: Per superar el Modul professional cal superar independentment les 3 UF. 
La nota final del mòdul s’obtindrà de la següent manera: 

QMP = 85/165 QUF1 + 50/165 QUF2 + 30/165 QUF3  
On 

QUF1  és la qualificació obtinguda en la UF1 

QUF2  és la qualificació obtinguda en la UF2 
QUF3  és la qualificació obtinguda en la UF3 
 

DAW: Per superar el Modul professional cal superar independentment les 6 UF. Els mòduls cursats 
a primer tindran els següents pesos en el càlcul de la nota final: 

● 85/297 QUF1   
● 50/297 QUF2   
● 30/297 QUF3  

 
I la qualificació final del mòdul es computarà de la següent manera: 

QMP = 85/297 QUF1 + 50/297 QUF2 + 30/297 QUF3 + X/297 QUF4 + Y/297 QUF5 + Z/297 QUF6 
 
On  

QUFi  és la qualificació obtinguda en la UFi 
 

X + Y + Z = 132 
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3. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ DE CADA UNITAT FORMATIVA 
 
En aquest mòdul utilitzarem la metodologia de l’Aprenentatge Basat en Problemes Orientat a 
Projectes amb Scrum. 
L'avaluació serà mixta, amb l'avaluació de l'ABP i un qúestionari d'avaluació 
En cada UF s'hauran de solucionar un o més casos. 
Per cada cas els instruments d'avaluació seran (segons la metodologia ABP) 

- Acords inicials 
- Objectius 
- Pla de treball 
- Diari de seguiment 
- Treball amb la Resolució del cas 
- Presentació 
- Co – avaluació 
- Auto – avaluació 
 

D'altra banda l'alumnat també haurà de contestar un qüestionari d'avaluació que consistirà en 
l'escriptura d'un programa, segons l'enunciat del qüestionari, amb llenguatge Java i del qual es 
valorarà la correcció, la llegibilitat i l'eficiència. Que el programa compili i funcioni correctament 
serà condició necessària per poder aprovar.  L'alumne o alumna haurà de treure un 4 com a mínim 
en la part del qüestionari per poder fer mitja. La nota del NF s'obtindrà de la següent manera: 
 

nota del NF = 60% nota ABPOP + 40% nota qüestionari 
 

- Criteris d’avaluació i de recuperació, aplicables a cada CAS 
 
 

C1- Coavaluació i qüestionari    
d'avaluació  (10%) 

Coavaluació i qüestionari d'avaluació. 5% cadascun. 

C2- Treball individual (10%) Aprofitament de les hores de classe 
C3- Lliurament de la planificació     
del treball, acords i objectius     
(10%) 

Correspon a la planificació, acords i objectius de l'inici. 
La puntuació 7%, 1% i 2% respectivament. 

C4-Desenvolupament i realització   
del treball (40%) 

30% nota grupal corresponent al treball escrit i 10% nota individual per 
la participació en aquest. 

C5- Presentació (20%) 10% nota grupal corresponent al format, aparença i estructura de 
la presentació i 10% nota individual per la defensa de la           
presentació. 
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C6- Actitud  (10%) Actituds presentades i adquirides durant el procés, inclou activitats         

complementaries. 
 
 
•Si tots els components del grup tenen una nota final superior a 6 s’apuja un punt la nota a tot el 
grup 
•Les caselles ombrejades corresponen a l’avaluació individual. Aquesta representa un 40% de la 
nota total ABP i es necessita un mínim de 4 en aquesta nota per poder aprovar el CAS. En cas 
contrari la nota del cas serà com a molt de 3 i  la nota del NF serà com a molt de 3. 
 
•En cas de tenir una nota per sota del 4 en algun qüestionari no es farà mitjana amb la resta 
de notes del NF. La nota de la NF serà com a molt de 3. 

 
Recuperació de les UF. 
Les UF no aprovades es recuperaran a la 2a convocatòria. 

o Les activitats de recuperació a la segona convocatòria constaran d'un examen pràctic que 
consistirà en l'escriptura d'un programa, segons l'enunciat de l'examen, amb llenguatge Java 
i del qual es valorarà la correcció, la llegibilitat i l'eficiència. Que el programa compili i funcioni 
correctament serà condició necessària per poder aprovar.  

 
 
4. BIBLIOGRAFIA / WEBGRAFIA 
 

    Com a material de referència es pot consultar: 
http://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/2251_ASIX/ASIX_2251_M03/web/html/index.html 
 
Els continguts, resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació es poden consultar a: 
DAW: 

http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2739facb-1e80-4a6a-863b-
81ee94061437/mp_ICC0_desenvaplicaweb_v190313_provisional_per%20a%20pro
mocions%202013-2015%20i%20posteriors.doc 

ASIX: 
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/15cc64c8-86b9-4576-a924-6
65ce20c9021/DOGC_T_administracio_sistemes_informatics_xarxa.pdf 
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