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 1 FINALITATS I OBJECTIUS DE LA FORMACIÓ 
PROFESSIONAL.

La Formació Professional té com a finalitat proporcionar a l'alumne la formació
necessària per tal de:

 Adquirir la competència professional de cada títol. Comprendre l'organització i les
característiques  del  sector  corresponent  i,  també,  els  mecanismes  d'inserció
professional. 

 Adquirir les capacitats claus per desenvolupar les activitats professionals que se'n
deriven.

 Adquirir una identitat i maduresa professional motivadora de futurs aprenentatges.

 Contribuir  al desenvolupament personal i  professional de l'alumnat potenciant la
participació social.

 Possibilitar  la  mobilitat  laboral  dins del  camp professional  i  les adaptacions als
canvis en les qualificacions professionals.

La Formació Professional té com a objectius:

 Desenvolupar les competències generals corresponents a la qualificacions objecte
de la matrícula realitzada.

 Comprendre l’organització i les característiques del sector productiu corresponent. 

 Aprendre per sí mateixos i treballar en equip, resolució de conflictes, responsabilitat
en el treball, autonomia i iniciativa. 

 Fomentar la igualtat efectiva d’oportunitats entre homes i dones, per tal d’accedir a
una formació que permeti qualsevol opció professional.

  Desenvolupar  una  identitat  professional  motivadora  de  futurs  aprenentatges  i
adaptacions a l’evolució dels processos productius i al canvi social.

 
CODI: PC-FP Elaborat: coordinador deFP
VERSIÓ: 0.0 Revisat: cap d'estudis adjunt
DATA: 11/6/2015 Aprovat: director

Pàgina  4 de 21
Aquest document pot quedar obsolet 
una vegada imprès



Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Institut S’Agulla

PROJECTE CURRICULAR 
DE LA FORMACIÓ
PROFESSIONAL

 2 ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM.

 2.1 CFGM Tècnic en atenció a persones en situació de 
dependència (TAPSD).

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ: TÈCNIC EN ATENCIÓ A 
PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

MÒDUL (NÚMERO I NOM)
HORES

MÍNIMES
HORES
TOTALS

HORES/SET.
(CURS)

1r CURS

M1
Organització de l’atenció a les 
persones en situació de 
dependència

132 132 4

M2 Atenció Sanitària 165 198 6
M3 Atenció higiènica 66 66 2
M4 Atenció i suport psicosocial 198 231 7

M5
Característiques i necessitats de 
les persones en situació de 
dependència.

132 165 5

M9 Destresses socials 99 99 3

2n CURS 
M6 Teleassistència 66 66 2
M7 Suport domiciliari 165 198 6
M8 Suport en la comunicació 66 66 2

M10 Primers auxilis 66 66 2
M11 Formació i Orientació Laboral 99 99 3
M12 Empresa i iniciativa emprenedora 66 66 2
M13 Anglès tècnic 99 99 3

Formació en centres de treball. 383
Síntesi. 66 66 2 últimes setmanes

TOTAL HORES CICLE FORMATIU 2.000 hores
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 2.2 CFGM de cures auxiliars d'infermeria (CAI).

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ: TÈCNIC EN CURES AUXILIARS
D'INFERMERIA

CRÈDIT (NÚMERO I NOM)
HORES

MÍNIMES
HORES
TOTALS

HORES/SETMANA
(1r CURS)

C1
Operacions administratives i 
documentació sanitària. 60 66 2

C2 L’ésser humà davant la malaltia. 60 66 2

C3
Benestar del pacient: necessitats 
d’higiene, repòs i moviment. 60 66 2

C4
Cures bàsiques d’infermeria 
aplicades a les necessitats de 
l’ésser humà.

240 264 8

C5 Primers auxilis. 30 33 1

C6
Higiene del medi hospitalari i neteja
de material. 90 99 3

C7
Recolzament psicològic al 
pacient/client. 60 66 2

C8 Educació per a la salut. 30 33 1

C9
Tècniques d’ajuda odontològica/ 
estomatològica. 90 99 3

C10 Relacions en l’equip de treball. 60 66 2
C11 Formació i orientació laboral. 60 66 2

Tutoria 1

Total hores/setmana 28
C12 Formació en centres de treball. 410 hores
C13 Síntesi. 60 66 2 últimes setmanes

TOTAL HORES CICLE FORMATIU 1.400 hores
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 2.3 CFGS d'educació infantil.

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR: TÈCNIC SUPERIOR EN 
EDUCACIÓ INFANTIL

MÒDUL (NÚMERO I NOM)
HORES

MÍNIMES
HORES
TOTALS

HORES/SET.
(CURS)

1r CURS

M2 Didàctica de l'educació infantil 198 231 7
M3 Autonomia personal i salut infantil 120 132 4
M5 Expressió i comunicació 180 198 6
M6 Desenvolupament cognitiu i motriu 132 165 5
M7 Desenvolupament sòcioafectiu 90 99 3

M10 Formació i Orientació Laboral 99 99 3
2n CURS 

M1
Intervenció amb famílies i atenció 
als infants en risc social 120 132 4

M4 El joc infantil i la seva metodologia 162 198 6
M8 Habilitats socials 120 132 4
M9 Primers auxilis 66 66 2

M11 Empresa i iniciativa emprenedora 66 66 2
M12 Projecte d'atenció a la infantesa 99 99 3

Formació en centres de treball. 383

TOTAL HORES CICLE FORMATIU 2.000 hores
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 2.4 CFGS d'integració social.
 

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR: TÈCNIC SUPERIOR EN
INTEGRACIÓ SOCIAL

MÒDUL (NÚMERO I NOM)
HORES

MÍNIMES
HORES
TOTALS

PRIMER
CURS

SEGON CURS

M1 Context de la intervenció social 132 132 4 h./set.

M2
Metodologia de la intervenció 
social

132 132 4 h./set.

M3
Promoció de l'autonomia personal 
i social

165 198 6 h./set.

M4 Inserció Sociolaboral 165 198 6 h./set.

M6 Atenció a unitats de convivència 132 165 5 h./set.

M11 Formació i orientació laboral 99 99 3 h./set.

Tutoria 1h/set.

M5
Sistemes augmentatius i 
alternatius de comunicació

111 132 4 h./set.

M7 Suport de la intervenció educativa 99 99 3 h./set

M8 Mediació comunitària 99 132 4 h./set.

M9 Habilitats socials 120 132 4 h./set.

M10 Primers Auxilis 66 66 2 h./set.

M12 Empresa i iniciativa emprenedora 66 66 2 h./set.

M13 Projecte d'integració social 66 66 2 h./set.

M14 Formació en centres de treball 383 383
h./set. 

segons conveni

Tutoria 1h/set.

HORES SETMANALS 29 h/set. 22 h/set.
HORES DE LLIURE DISPOSICIÓ 165 99 66

HORES TOTALS DEL CICLE 2000 
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 3 CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ DE L'ALUMNAT.

En  la  funció  de  l'assoliment  d'uns  criteris  generals  d’atenció  individualitzada  de
l'alumnat, per una formació de qualitat, el centre estableix com a criteris de distribució
el passos següents:

• En els casos de cicles d'una sola línia, els criteris de distribució s'apliquen pels
desdoblaments  i  es  segueix  l'aleatorietat  en els  primers  cursos i  la  decisió
d'equip docent en els segons cursos.

• En el cas de cicles de més d'una línia:

-  s'estableix un repartiment equitatiu d'alumnat amb assignatures soltes, per tal
d'equilibrar els grups.

-  s'agrupen per edats intentant crear un grup amb persones afins que puguin
desenvolupar les capacitats i experiències més adequades.
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 4 PROGRAMACIÓ DELS CRÈDITS/MÒDULS.
4.1 Criteris per l'elaboració de la programació dels mòduls/crèdits. 

Els  Departaments  de  les  Famílies  Professionals  realitzaran  la  Programació  de
cadascun dels mòduls/crèdits dels Cicles Formatius, en el format consensuat  i aprovat
per claustre. Els apartats de la programació són:

• Professor/a que l’impartirà.

• Llibre i/o material UTILITZAT.

• Unitats de Competència associades al mòdul/crèdit.

• Relació d’unitats formatives/didàctiques seqüenciades i temporalitzades.

• Relació d’unitats formatives/didàctiques i resultats d’aprenentatge.

• Relació de continguts.

• Estratègies metodològiques i organització del Mòdul/crèdit professional.

• Avaluació i qualificació del Mòdul/crèdit professional.

• Segona convocatòria d’avaluació del Mòdul/crèdit professional.

• Espais i equipaments del Mòdul/crèdit professional.

• Material i recursos necessaris per a desenvolupar el Mòdul/crèdit professional.

• Bibliografia general del Mòdul/crèdit professional.

• Desenvolupament de la programació d’Unitats de competència

Els  departaments  aprovaran  les  programacions  abans  de  l'inici  del  curs.  Aquesta
aprovació es farà constar a l'acta de reunió del departament.

4.2 Criteris per elaborar els unitats didàctiques/unitats formatives.

En  el  cas  de  cicles  LOGSE.  Els  departaments  encarreguen  al  professorat   la
realització de la programació de les Unitats Didàctiques dels crèdits incloent la següent
informació:

• Nom de la Unitat Didàctica.

• Continguts Conceptuals.

• Continguts Procedimentals.

• Continguts Actitudinals.
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• Objectius Terminals.

• Recursos necessaris.

En el cas de LOE. Els departaments encarreguen als seus professors la realització de 
la programació de les Unitats Formatives dels mòduls incloent la següent informació:

• Nom de la Unitat Formativa.

• Resultats d’aprenentatge.

• Criteris d’avaluació.

• Continguts (Ordenats i integrats els coneixements de conceptes, procediments 
i actituds.)

• Nuclis formatius i activitats d’ensenyament i aprenentatge. Hores.

• Metodologia de la unitat formativa.

• Instruments i sistema d’avaluació i recuperació de la unitat formativa.

• Recursos de la unitat formativa: Espais, equips, bibliografia i webgrafia.

• Programació de les activitats d’ensenyament i aprenentatge.

Els  departaments  aprovaran  les  programacions  abans  de  l'inici  del  curs.  Aquesta
aprovació es farà constar a l'acta de reunió del departament.

4.3  Programació del crèdit / mòdul de síntesi i /o projecte

Als cicles LOGSE:

Els departaments de les Famílies Professionals programaran els Crèdits de Síntesi 

especificant els següents continguts.

• Durada.

• Objectius.

• Activitats a desenvolupar.

• Organització.

• Metodologia.

• Avaluació

(Model a l'annex)

Als cicles LOE:
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Els departaments de les Famílies Professionals programaran els Mòduls de Síntesi a 
GM i/o Projecte a GS, especificant, com a mínim, els següents continguts:

• Durada.

• Resultats d’aprenentatge.

• Criteris d’avaluació.

• Activitats a desenvolupar.

• Organització.

• Metodologia.

• Avaluació

(Model a l'annex)

4.4 Programació del crèdit/mòdul d’FCT

Als cicles LOGSE:

Els departaments de les Famílies Professionals programaran els Crèdits de Formació 
en Centres de Treball especificant els següents continguts.

• Durada.

• Objectius.

• Pla d’Activitats

• Criteris d’Avaluació

Als cicles LOE:

Els departaments de les Famílies Professionals programaran els Mòduls de Formació 
en Centres de Treball especificant, com a mínim, els següents continguts.

• Gestió de la programació.

• Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació.

• Activitats formatives de referència

• Concreció de les activitats a realitzar en els principals llocs de pràctiques.

• Estratègies metodològiques aplicades en el desenvolupament i organització del
mòdul.

• Criteris i instruments generals d’avaluació, qualificació i recuperació del mòdul.

• Espais, equipaments i recursos per desenvolupar el mòdul formatiu.
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 5 MESURES FLEXIBILITZADORES. (SERVEI 
D'ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT)

Aquests dos serveis,  estan regulats a la Resolució ENS/1891/2012,  de 23 d'agost,
d'organització  de  diverses  mesures  flexibilitzadores  i  actuacions  en  la  formació
professional inicial.

El servei d’Assessorament en la Formació Professional del sistema educatiu s’adreça
a  persones  adultes  i  l’objectiu  és  construir-los  l’itinerari  formatiu  i  professional
específic.

El  servei  de  Reconeixement  Acadèmic  dels  aprenentatges  assolits  mitjançant
l'experiència  laboral  o  en  activitats  socials  s’adreça  a  persones  amb  experiència
laboral  o  en  activitats  socials  que  vulguin  un  reconeixement  acadèmic  dels
aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu.
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 6 CRITERIS METODOLÒGICS GENERALS.
En  els  cicles  LOGSE,  es  tindran  en  compte  els  continguts  conceptuals,
procedimentals i actitudinals en el disseny i realització de les activitats d’Ensenyament-
Aprenentatge. I es programaran les activitats d’EA per tal de desenvolupar, avaluar i
millorar  les  capacitats  clau  següents:  resolució  de  problemes,  organització  i
responsabilitat  en el  treball,  treball  en equip i  relacions  interpersonals,  autonomia i
iniciativa.

En els cicles LOE, a l’hora de desenvolupar les unitats formatives es tindrà en compte
els resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació associats a la UF.

• Els continguts s’organitzaran de senzill a complex, de concret a abstracte, i de
general a específic.

• S’utilitzaran  mitjans  audiovisuals  quan  sigui  necessari  i  serà  objectiu  dels
departaments millorar els materials didàctics per tal d’ampliar-ne el seu ús.

• Les activitats didàctiques o les activitats d’EA hauran de ser motivadores per a
l’alumnat.

• Els alumnes treballaran en projectes i/o treballs  de recerca,  individuals  i  en
grup. I, hauran de realitzar exposicions orals. Els treballs de recerca, dossiers,
etc.,  hauran  de  ser  realitzats  utilitzant  les  Tecnologies  de  la  Informació  i
Comunicació.

• Els  equips  docents  incentivaran  la  participació  en  concursos  i/o  premis
relacionats amb les seves àrees d’estudi.

7.1 Criteris a l'acció tutorial

Els equips docents podran incloure com a temes a desenvolupar a la tutoria aquells
que considerin oportuns tant d’aspectes acadèmics, conductuals, de dinàmica de grup,
d’orientació, etc. sempre d’acord amb la Coordinació d’Estudis de FP.

Tot  i  tenint  en  compte  l’anterior,  els  tutors  i  tutores  hauran  de  desenvolupar  les
activitats del PAT, entre les que es troben les següents:

1. Integració dels alumnes de CC.FF al nostre centre. (tutoria d'inici de curs)

2. Informació sobre els CC.FF. (tutoria d'inici de curs)

3. Sortides extraescolars, culturals i professionals. (al llarg del curs)

4. Representació a l’Institut. 

5. Seguiment individual (al llarg del curs).
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6. Avaluacions i autoavaluació de l'alumne (al llarg del curs).

7. Orientació acadèmica i professional. (al llarg del curs i fonamentalment l’últim any 
del Cicle Formatiu).

8. Inserció i Relacions laborals. (crèdit/mòdul de FOL, RET, EIE i pràctiques en

empreses).

9.  De  manera  complementària  es  recomana  que  el  tutors  realitzin  activitats  amb
l’objectiu que l’alumnat pugui:

9.1. Disposar d’un bons hàbits d’estudi.

9.2. Disposar d’uns bons hàbits i estil de vida.

9.3. Fomentar el consum responsable i sostenible.

9.4. D’altres que es consideri convenients i/o necessaris per a una millora en la 
qualitat de vida, d’acord amb l’establert en el Projecte del Centre.

7.2 Criteris a les FCT

El/la tutor/a de pràctiques és directament responsable d'iniciar contactes i homologar
(si s'escau) centres de treball i entitats per tal d'iniciar les pràctiques.

• El/la  tutor/a de pràctiques és directament responsable  de realitzar  o revisar
cada curs la programació del mòdul d’FCT, preparar la programació-planificació
anual, i realitzar el seguiment i avaluació de l'FCT del seu grup.

• Els  departaments  tècnics  i  els/les  tutors/es  de  pràctiques  seran  els  que
avaluaran  la  relació  amb  els  centres  de  treball  i  entitats  amb  les  que  es
realitzen convenis, i mantindran les relacions adients.

• El/la tutor/a realitzarà un mínim de tres visites amb els/les responsables del
seguiment en els centres de treball o entitat: la primera per tal de consensuar el
Pla d’activitats i,  si cal,  informar al centre de treball  de les condicions de la
col·laboració i recollir la documentació necessària; la segona per tal de fer una
avaluació parcial, i la tercera per fer l’avaluació final de la Formació en Centres
de Treball de l’alumne/a.

• El/la tutor/a d’un grup realitzarà i  mantindrà registres del seguiment del seu
alumnat.

• Dins el segon trimestre del curs, per tal de conèixer la inserció laboral i/o la
continuació  dels  estudis,  i  també  les  necessitats  professionals  de  l’entorn
sòciolaboral,  el/la  tutor/a  realitzarà  enquestes  a  l'alumnat  de  la  promoció
anterior.
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 7 L'AVALUACIÓ.

Criteris generals d'avaluació i promoció:

Cicles LOGSE.   

L'AVALUACIÓ SERÀ CONTINUA AL LLARG DE TOT EL CICLE FORMATIU I TÉ
PER OBJECTIUS:

• Valorar el desplegament dels CC.FF 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.

• Modificar les deficiències apreciades en el procés d'aprenentatge.

• Comprovar el grau d'assoliment dels Objectius Generals dels CC.FF. A més
dels Objectius Terminals dels Crèdits en el cicles LOGSE; tant individual com
col·lectivament.

• Definir  les  estratègies  per  assegurar  l’adquisició  de  les  competències
professionals de cada títol.

LA JUNTA D'AVALUACIÓ

• La junta d'avaluació, la componen tots els professors amb atribució docent en
el CC.FF.

• La coordinació de la junta correspon al tutor/a del CC.FF.

SESSIONS D'AVALUACIÓ

• Avaluació  inicial:  Abans  de  la  1ª  Avaluació  ordinària.  L'objectiu  és  avaluar
globalment la incorporació de l'alumnat al CC.FF i l'ajust de la programació en
cas necessari.

• Avaluacions ordinàries: És realitzaran 3 avaluacions ordinàries 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 és farà atenent
als objectius terminals del crèdit. A la darrera sessió ordinària d'avaluació del
CF, s'avaluarà i  qualificarà col·legiadament  per a cadascun dels alumnes el
crèdit de síntesi. S'obtindrà una qualificació positiva sempre que l'alumne hagi
assolit en grau acceptable els objectius generals del CF recollits en el 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 de juny de recuperació dels crèdits pendents. La junta d'avaluació
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analitzarà, per cada alumne, el grau d'assoliment dels Objectius Generals del
Cicle  Formatiu  i  el  seu  historial  acadèmic,  i  per  acord  majoritari  es  podrà
determinar la superació dels mòduls 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 i tots els mòduls professionals i
cal haver obtingut la qualificació d'apte en el mòdul de Formació en Centres de
Treball.

QUALIFICACIONS.

• Crèdits: 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.

• Crèdit d'FCT: Apte o no apte. En cas que sigui apte, anirà acompanyada d’una
valoració orientadora del nivell d’assoliment de les competències professionals
en els termes de suficient, bé i molt bé.

• CFGM (final): Mitjana ponderada dels mòduls professionals amb una sola xifra
decimal.

PROMOCIÓ, REPETICIÓ I CONVOCATÒRIES:

CC.FF(1 any): L'alumne solament haurà de repetir els crèdits que tingui pendents de
superar.

L'alumne podrà recuperar de forma presencial (màxim 3 vegades) o bé en assistir a
les convocatòries ordinàries i extraordinària de juny (màxim 4 vegades).

CC.FF(2 anys): Un/a alumne/a promocionarà al segon curs sempre que, una vegada
acabada la convocatòria extraordinària de juny, hagi superat tots els crèdits del 1r curs
o bé tingui pendents de superar crèdits, la suma horària dels quals no sigui superior al
40% del total d'hores del 1r curs. En el cas d'haver de repetir crèdits del primer curs,
podrà accedir als crèdits del segon curs sempre que organitzativament sigui possible.
Els alumnes solament hauran de repetir els crèdits que tinguin pendents de superar.

• Quan un/a alumne/a repeteix primer curs (el o els crèdits que siguin objecte de
matrícula) se li computarà 1 convocatòria ordinària, tant si assisteix a classe
com  si  no.  L'alumne  podrà  decidir  presentar-se  o  no  a  la  convocatòria
extraordinària de juny, si no es presenta no se li computarà la convocatòria de
juny al seu historial acadèmic.

• Quan un alumne supera el 1r curs, amb crèdits pendents, se li computarà la
convocatòria ordinària si assisteix a classe. En el cas de no assistència, només
li computarà la convocatòria extraordinària de juny, si és que es presenta.
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Cicles LOE

L'AVALUACIÓ SERÀ CONTINUA AL LLARG DE TOT EL CICLE FORMATIU I TÉ
PER OBJECTIUS:

• Valorar el desplegament dels CC.FF 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.

• Modificar les deficiències apreciades en el procés d'aprenentatge.

• Comprovar el grau d'assoliment dels resultats d’aprenentatge d’acord amb els
criteris  d’avaluació  de  les  unitats  formatives.  Definir  les  estratègies  per
assegurar l’adquisició de les competències professionals de cada títol.

LA JUNTA D'AVALUACIÓ.

• La junta d'avaluació, la componen tot el professorat amb atribució docent en el
CC.FF.

• La coordinació de la junta correspon al tutor/a del CC.FF.

SESSIONS D'AVALUACIÓ.

• Avaluació  inicial:  Abans  de la  1a.  Avaluació  ordinària.  L'objectiu  és  avaluar
globalment la incorporació de l'alumnat al CC.FF i l'ajust de la programació en
cas necessari.

• Avaluacions  ordinàries:  És realitzaran 3 juntes  d'avaluació  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  mòduls  i/o  unitats
formatives  és  farà  atenent  als  criteris  d’avaluació  de  la  programació.  A  la
darrera  sessió  ordinària  d'avaluació  del  CF,  s'avaluarà  i  qualificarà
col·legiadament per a cadascun dels alumnes el mòdul de síntesi/projecte.

• S'obtindrà una qualificació positiva sempre que l'alumne/a hagi assolit en grau
suficient l’establert a la programació corresponent i d’acord amb els objectius
generals del CF. En cas contrari l'avaluació serà negativa.

• Avaluació final de curs: L'avaluació final  de curs es realitzarà després de la
convocatòria  extraordinària  de  juny  de  recuperació  dels  mòduls  i/o  unitats
formatives.  La  junta  d'avaluació  analitzarà,  per  cada  alumne/a,  el  grau
d'assoliment  dels  Objectius  Generals  del  Cicle  Formatiu  i  el  seu  historial
acadèmic, i per acord majoritari de la junta, es podrà determinar la superació
dels  mòduls  que  tinguin  mòduls  pendents  atorgant  la  qualificació  que  es
decideixi.
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• Avaluació  final  del  CF:  En  l'avaluació  final  del  CF  l'equip  de  professorat
valorarà per cada alumne/a el grau d'assoliment dels resultats d’aprenentatge
de cadascun mòduls I/o unitats formatives. Per tal de superar el CF cal haver
superat tots els mòduls professionals i cal haver obtingut la qualificació d'apte
en el mòdul de Formació en Centres de Treball.

QUALIFICACIONS.

• Unitats Formatives: de l’1 al 10 sense decimals.

• Mòduls: De l’1 al 10 sense decimals. Com a criteri general la nota del mòdul 
correspondrà a la suma ponderada de les unitats formatives corresponents.

• Mòdul d'FCT: Apte o no apte.

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

PROMOCIÓ, REPETICIÓ I CONVOCATÒRIES:

L'alumnat solament haurà de repetir els mòduls i UF que tingui pendents de superar.
En  cada  matrícula  hi  ha  dues  convocatòries,  ordinària  i  de  juny.  L'alumne  podrà
recuperar de forma presencial, màxim 4 vegades, o bé en assistir a les convocatòries
ordinàries  i  de  juny  (màxim  4  vegades).  L’alumne  pot  demanar  una  cinquena
convocatòria al director justificada per situacions excepcionals.

Un  alumne/a  promocionarà  al  segon  curs  sempre  que,  una  vegada  acabada  la
convocatòria de juny, hagi superat tots els mòduls del 1r curs o bé tingui pendents de
superar mòduls la suma horària dels quals no sigui superior al 30% del total d'hores
del 1r curs. En el cas d'haver de repetir mòduls/UF del primer curs, podrà accedir als
mòduls/UF del segon curs sempre que organitzativament sigui possible o bé es canviï
per  la  matricula  a  UF/mòduls  solts.  Els  alumnes  solament  hauran  de  repetir  els
mòduls/UF que tinguin pendents de superar.

• Quan un alumne repeteix primer curs (el o els mòduls/UF que siguin objecte de
matrícula) se li computarà 1 convocatòria ordinària, tant si assisteix a classe
com si no. L'alumne podrà decidir presentar-se o no a la convocatòria de juny,
si no es presenta no se li computarà la convocatòria de juny al seu historial
acadèmic.

• Quan un alumne supera el 1r curs, amb mòduls/UF pendents, se li computarà
la convocatòria  ordinària si  assisteix  a classe.  En el  cas de no assistència,
només li computarà la convocatòria de juny, si és que es presenta.
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 8 EL CRÈDIT DE SÍNTESI/MÒDUL DE PROJECTE.
Als cicles LOGSE:

Els departaments de les Famílies Professionals programaran els Crèdits de Síntesi 
especificant els següents continguts.

• Durada.

• Objectius.

• Activitats a desenvolupar.

• Organització.

• Metodologia.

• Avaluació

Als cicles LOE:

Els departaments de les Famílies Professionals programaran els Mòduls de Síntesi i/o

Projecte especificant, com a mínim, els següents continguts:

• Durada.

• Resultats d’aprenentatge.

• Criteris d’avaluació.

• Activitats a desenvolupar.

• Organització.

• Metodologia.

• Avaluació 
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 9 AVALUACIÓ DEL PROCÉS D'ENSENYAMENT I 
APRENENTATGE.

Pendent de redacció.
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