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CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ

Proves d’avaluació: durant el curs es realitzaran diverses proves escrites de continguts (tipus
test, de resolució de casos pràctics, de raonament....) i proves practiques si la UF ho requereix.
En cas de no assistència a la prova, només es repetirà si l’alumna/e justifica la falta (justificant
mèdic, laboral...).
Activitats: a cada UF hi poden haver projectes o activitats d’ensenyament que l’alumnat haurà
d’entregar i d’altres penjar al Moodle.
De forma directa o indirecta es tindrà en compte l’adquisició de les capacitats clau:
- Responsabilitat: puntualitat, participació i interès per la matèria - Resolució
de problemes.
- Treball en equip.
- Autonomia.
- Relació interpersonal.
Qualificació
MP3 = 60% Q proves + 40% Q activitats
Les Q d’activitats i proves provenen de la mitja aritmètica de cada una de les proposades.
Per poder fer aquesta mitja s’han de superar amb una nota igual o superior a 4,5 cada
una d’elles.
Les qualificacions trimestrals, si la UF no ha finalitzat, seran merament orientatives. La
qualificació final serà la que determinarà la superació o no de la UF que ha de ser superior a
4,5. Per superar el mòdul professional cal superar independentment totes les UF.
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Actitud: Els alumnes tindran cura del material i instal·lacions. Amb una falta greu l’alumne pot
perdre el dret a l’avaluació continuada.
Assistència: es pot perdre el dret d’avaluació continuada en el cas que les faltes d’assistència
justificades o no, superin el 20% d’hores d’una UF o matèria. L’alumne haurà de presentar-se a
la convocatòria extraordinària lliurant totes les activitats que han estat proposades al llarg de la
UF.
Recuperació: Un cop finalitzada la UF es pot proposar alguna prova de recuperació d’algun
nucli no superat Si no es recupera, la següent convocatòria serà al juny (extraordinària), sempre
i quan l’alumne hagi entregat totes les activitats.

ALTRES INDICACIONS D’INTERÈS PER L’ALUMNE

Sense autorització del professor/a no es pot utilitzar el mòbil en hores de classe. En cas de tenirlo a les proves d’avaluació, l’alumne quedarà expulsat de la prova.
•

De cara a la presentació de treballs, els alumnes han de seguir unes pautes establertes
pel Centre:

Tenir cura amb l’ortografia (més de 10 faltes suposarà un punt menys)
Complir amb els terminis de presentació. Per cada dia de retard es baixarà un punt fins
a màxim de 2 punts. A partir del 3r dia de retard, la nota màxima a la que es podrà
optar serà un 5.
•
•

Qualsevol document penjat al Moodle ha d’anar amb el nom i cognoms, i el títol de
l‘activitat corresponent.
Portar diàriament el material adequat pel seguiment de les classes: roba esportiva i
material per dutxa, llibreta i bolígraf.

PROTOCOL COVID
•
•
•

•

Degut a la situació excepcional caldrà portar portàtil, ja que totes les tasques i activitats
que puguem demanar s’entregaran en format telemàtic.
Les unitats formatives es podran veure modificades en funció de la situació sanitària.
En cas de confinament l’activitat docent continuarà virtualment, amb la realització de
diferents tasques telemàtiques que nosaltres enviarem a través de l’entorn virtual
Moodle.
L’avaluació s’adaptarà a les circumstàncies del confinament, si s’escau.

Mentre la situació sigui d’excepcionalitat a causa del COVID, les normes seran les
següents:
•Sempre haureu de venir vestits amb roba esportiva.

•Haureu d’anar sempre amb la mascareta. Durant la classe pràctica, la utilització de la
mascareta dependrà de l’activitat.
•No es podreu dutxar però és obligatori netejar-se i canviar-se de samarreta si la pràctica ho
requereix. Cal portar un bossa petita amb tovalloletes, desodorant, una tovallola petita, una
samarreta neta i una ampolla d’aigua amb el nom (la font estarà tancada). La resta de
pertinències s’han de quedar a la vostra aula.
•Tan a l’arribar com al marxar caldrà que us netegeu les mans amb el gel hidroalcohòlic.
•Tot el material que es faci servir durant les classes caldrà ser desinfectat al final.
•Quan fem us d’instal·lacions externes al centre, haurem de seguir amb els protocols
establerts.
•Cal corresponsabilitzar-nos amb el tema de neteja i desinfecció.
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