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Motors 

M1 
UF1: Motors. Funcionament i components: 33+7 40h 
UF2: Verificació de motors : 66+9 75h 
UF3: Diagnosi d’avaries i manteniment dels motors: 33+17 50h 

165 + 
33 h 

       

PROFESSOR/A JAVIER BARBA GARRANCHO 
PROFESSOR/A 
RESPONSABLE 

JAVIER BARBA 

GARRANCHO 
 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

Els definits en totes i cadascuna de les unitats formatives del mòdul 

 

 
ESTRATÈGIES 
METODOLÒGIQUES 
 

Aquest mòdul s’imparteix al llarg del primer curs amb una assignació setmanal 
de 5 hores. 
Aquest mòdul disposa de 33 hores de lliure disposició previstes per tal de 
completar el currículum establert i adequar-lo a les necessitats específiques 
del sector i/o àmbit socioeconòmic del centre. 
En la següent proposta de programació s’ha cregut oportú distribuir les 33 
hores de lliure disposició en les unitats formatives 2 i 3 per tal d’ampliar la part 
pràctica i així directament reforçar els resultats d’aprenentatge de les 
mateixes. 
La unitat formativa 1 disposa de les suficients hores per tal de desenvolupar 
els continguts existents. 
Les estratègies metodològiques a utilitzar es basaran en explicacions 
magistrals per part del professor amb suports audiovisuals utilitzant material 
didàctic com llibres, apunts i informació de les marques referents al mòdul.  
Les activitats pràctiques començaran amb una demostració per part del 
professor. 
Donats els recursos disponibles per l’execució d’aquest mòdul, les sessions es 
desenvoluparan dividint als alumnes en petits grups que utilitzaran els equips i 
vehicles successivament depenent de les tasques assignades a cada alumne. 

 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ, 
PUNTUACIÓ 

Qmp= 0,2·Quf1+0,5·Quf2+0,3·Quf3 

 

CRITERIS DE 
RECUPERACIÓ 

L’alumnat disposarà d’una avaluació extraordinària una vegada finalitzades 
totes les unitats formatives per tal superar les unitats formatives no aprovades 
durant el curs.  
En l’avaluació extraordinària s’avaluaran individualment cada UF. 

 

CRITERIS DE 
SEMIPRESEN-
CIALITAT 

Aquest mòdul s’ofereix en modalitat semipresencialitat de la següent manera: 
Semipresencial Condicions de semipresencialitat 
UF1 Sí 
UF2 No 
UF3 No  
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RECURSOS 

Les sessions teòriques del MP, es realitzaran a les diferents aules del centre 
dotades de sistema informàtic amb canó. 
Les sessions pràctiques del MP es realitzaran als tallers MVT06 i MVT11 
preparats específicament per la realització d’aquest mòdul.  
Els equipaments i instruments requerits seran els que formen part dels tallers 
MVT06 i MVT11 
Els alumnes rebran a través de correu electrònic el material didàctic que fa 
referència a aquesta MP i on podran realitzar les activitats següents: 
- consultes al professor de forma telemàtica 
- qüestionaris i tasques 
- presentació d’activitats 
- descàrrega de material didàctic 
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Sistemes auxiliars del motor 

M2 
UF 1: sistemes auxiliars dels motors dièsel. 33 H 
UF 2: sobrealimentació i anticontaminació 20 H 
UF 3: diagnosi i manteniment dels sistemes auxiliars dièsel. 46 H 
UF 4: altres combustibles 33 H 

132 h 

       

PROFESSOR/A David Gallego Peinado 
PROFESSOR/A 
RESPONSABLE 

David gallego 

peinado 
 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

Els definits en totes i cadascuna de les unitats formatives del mòdul 

 

 
ESTRATÈGIES 
METODOLÒGIQUES 
 

Explicació magistral recolzada, amb mitjans audiovisuals i informàtics: vídeos, 
canó de projecció, ectc. Exposició de components d’encesa, injecció de 
benzina i dièsel. Per veure forma, parts i entendre funcionament individual i de 
sistema. Realització d’activitats en grup, 2ó 3 alumnes: - Comprovacions de 
sistemes d’encesa. Desmuntatge, comprovacions, muntatge i funcionament. - 
Comprovació de sistemes d’injecció de benzina i dièsel. Desmuntatge, 
comprovacions, muntatge i funcionament. - Diagnosi dels sistemes d’encesa, 
d’injecció de benzina i dièsel. Al principi de curs, es repartirà un dossier amb 
activitats teòriques i pràctiques que caldrà realitzar. I que quedaran registrades 
en el dossier de l’alumne. El fet d’haver d’emprar eines i utillatges al principi de 
classe , endreçar-les i haver realitzar la neteja dels llocs de treball al final, fa 
que es proposin sessions d’un mínim de 2 hores de durada. 
Les unitats formatives es realitzarán consecutives i quan es finalitzi s´iniciarà la 
sugüent. 

 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ, 
PUNTUACIÓ 

QMP=0,25·QUF1 + 0,25·QUF2 + 0,25·QUF3 + 0,25·QUF4 

 

CRITERIS DE 
RECUPERACIÓ 

Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment les 4 unitats 
formatives La qualificació del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la 
següent ponderació: QMP = 0’25·QUF1+0’25·QUF2+0’25·QUF3+0’25·QUF4 
La puntuació mínima per aprovar les diferents unitats formatives que formen 
part del mòdul serà de 5 sobre 10. L’alumne haurà d’obtenir una nota mínima 
en les proves escrites 3’5 per poder fer mitja i superar la unitat formativa. En 
cada unitat formativa, a més de la realització de proves escrites (Pe) i proves 
de taller (Pt), s’avaluaran mitjançant una graella d’observacions (G) les 
capacitats clau dels alumnes. En els Dossiers es valorarà el continguts, la 
presentació, l’estructuració i neteja. Lús dels EPI’s és totalment obligatori. No 
es podran realitzar les pràctiques SENSE el material de protecció. 

 

CRITERIS DE 
SEMIPRESEN-
CIALITAT 

UF1 : SI, UF2: SI, UF3: NO UF4: NO 
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RECURSOS 

Les sessions pràctiques del Mòdul Professional es realitzaran al taller de 
Sistemes auxiliars de motor, Gasoil i Benzina. Aula amb material audiovisual: 
projectors , canó projector, maquetes de simulació de sistemes, elements de 
gran varietat de sistemes auxiliars. Documentació tècnica i didàctica dels 
vehicles i sistemes: REVISTA TÈNICA DEL AUTOMÒBIL, GUIA DE 
TASACIONS, NEOTEC, Autodata, Electude, etc. 2-Analitzadors de gasos 
(BOSCH). 2- Oscil·loscopis FLUKE (2 canals) 1- Equip de diagnosi Autocom 
ADP186 (MIAC) Polímetres. 2-Pinces amperimètriques. 1-Equip de diagnosi 
BOSCH. (Esitronic) 1-Equip control pressió de sistemes d’injecció de benzina. 
1-Carro de pressió de benzina. 2-Llums estroboscòpiques benzina. 1- Equip 
borneres de fins 60 pins. 1- Equip borneres de fins 150 pins. 1- Equip borneres 
de fins 180 pins. 3- Equip borneres de fins 120 pins. 1-Comprovador de 
càrrega de bateries. Material petit de diagnosi, i eines adequades per treballar. 
8- Vehicles amb sistemes d’encesa diferent. 6- Vehicles amb sistemes 
d’injecció de benzina diferent. 2- vehicle amb sistemes d’injecció de gas-oil 
TDI. 4- maquetes d’injecció de benzina. 1- maqueta d’injecció gas-oil TDI. 1- 
Carro d’eines Beta Eines amb termoplàstics. Carregador de bateries portàtil. 
Interface Seat leon. 1- caixa de borns 150 pins. 5- Polimetres. 1- Comprovador 
de bugies. 
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Sistemes de suspensió i guiat 

M3 
UF 1: Circuits de fluids: 66 hores 
UF 2: Sistemes de suspensió i direcció: 33 + 33 HLLD. Total 66hores 
UF 3: Diagnosi i manteniment dels sistemes de suspensió i dirección: 
66 hores 

198 + 
33 h 

       

PROFESSOR/A JAVIER BARBA GARRANCHO 
PROFESSOR/A 
RESPONSABLE 

JAVIER BARBA 

GARRANCHO 
 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

Els definits en totes i cadascuna de les unitats formatives del mòdul 

 

 
ESTRATÈGIES 
METODOLÒGIQUES 
 

Explicació de la realització de les activitats per part del professorat. Explicació 
magistral recolzada amb power point. 
Demostració amb equips didàctics per part del professorat. 
Simulació amb maquetes i/o equips didàctics per part de l´alumnat. 
Donats els recursos disponibles per l’execució d’aquest mòdul, les sessions al 
taller es desenvoluparan dividint l´alumnat en petits grups que utilitzaran els 
equips 
Successivament, depenent de les tasques assignades a cada alumne/a. 
Explicació magistral recolzada amb power point 
Demostració per part del professor. 
Utilizació de l’aula d’hidràulica i pneumàtica del centre (maquetes de 
pneumàtica, hidràulica i programa de simulació Fluidsim) 
Realització de treballs i fitxes de taller per part de l’alumne 
Realització d’activitats individuals i en grup al taller amb l’equip de treball 
adient a cada situació. Aquestes es realitzaran sobre elements desmuntats o 
sobre vehicles, segons es consideri més adient. 
 

 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ, 
PUNTUACIÓ 

QMP= 0.33 Uf1+ 0.33 Uf2+ 0.33 Uf3 

 

CRITERIS DE 
RECUPERACIÓ 

En cas de no superar la UF de forma contínua, es realitzarà una prova en el 
període d’avaluació extraordinària establert pel centre. 

 

CRITERIS DE 
SEMIPRESEN-
CIALITAT 

Aquest mòdul s’ofereix en modalitat semipresencialitat de la següent manera: 
Semipresencial Condicions de semipresencialitat 
UF1 Sí 
UF2 Sí 
UF3 No  
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RECURSOS 

Les sessions pràctiques del Mòdul Professional es realitzaran al taller de MV-
T11 i al laboratori d’hidràulica i pneumàtica del centre, segons la UF .La resta, 
en una aula polivalent. 
Disposarem de maquetes de pneumàtica, hidràulica i programa de simulació 
Fluidsim per la UF1, i d’un taller amb elevadors i les eines necessàries per 
realitzar les pràctiques sobre vehicles en la UF3. Es visitaran puntualment 
altres tallers per complementar les pràctiques amb maquinària que pugui 
formar part del temari del mòdul i es trobi en un altre taller. 
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Sistemes de força i detenció 

M4 
Aquest mòdul consta d’una única unitat formativa, la qual consta de 
diversos projectes on es treballen tots el nuclis formatius amb els seus 
RA’s. No es treballen tots els RA’s en tots els projectes però entre tots 
els projectes es treballen tots. 

495 h 

       

PROFESSOR/A 
DAVID MILLET-JAVI BARBA-

JORDI GRAU 

PROFESSOR/A 
RESPONSABLE 

DAVID MILLET-

JAVI BARBA-

JORDI GRAU 
 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

Els definits en totes i cadascuna de les unitats formatives del mòdul 

 

 
ESTRATÈGIES 
METODOLÒGIQUES 
 

Donat el contingut d’aquest mòdul, les sessions es desenvoluparan amb tot el 
grup aula.  
Per a un millor funcionament es dividirà el grup classe, en grups de 2 a 3 
alumnes. 
El mòdul es cursarà durant el segon curs. 
El MP es cursarà realitzant diversos projectes, tal i com es detalla a l’apartat 
anterior on es detalla el tercer nivell de concreció d’aquest mòdul professional, 
aquests es realitzaran de forma consecutiva.  
La metodologia a emprar és la següent: 
Explicació del contingut teòric a treballar amb el projecte. 
Explicació a la pissarra i una còpia a l’aula virtual de tots els punts a treballar. 
Les classes s’impartiran a l’aula de teoria, taller de maquinària. 
Es lliurarà el projecte via moodle, una còpia impresa per al professor i la 
maqueta o màquina finalitzada. 

 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ, 
PUNTUACIÓ 

Per avaluar el projecte es realitzarà mitjançant una rubrica, on hi constaran 
tots els aspectes a treballar. Entre tots els projectes es ponderarà la nota. 
Pel que fa a la valoració de les actituds es tindrà en compte l’adquisició de les 
capacitats clau que s’indiquen a l’annex dels currículums dels cicles formatius, 
de forma directa i indirecta.  
La modalitat presencial implica l'assistència obligatòria de l'alumnat a totes les 
hores previstes al Mòdul. L'assistència de l'alumnat és la condició necessària 
que permet l'aplicació de l'avaluació contínua i superar el Mòdul. 
Si l'alumne/a no assisteix a classe i/o superi el 20 % de faltes d’assistència 
perd l’avaluació contínua de cada unitat formativa (UF).  
La fórmula per avaluar el mòdul professional serà la rúbrica abans 
mencionada. 

 

CRITERIS DE 
RECUPERACIÓ 

La recuperació es realitzarà en acabar el curs, en el període de proves 
Extraordinàries segons calendari del centre. 
La prova extraordinària constarà de la realització d’un o varis projectes del 
quals pugui assolir totes les competències no realitzades en l’avaluació 
ordinària 
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CRITERIS DE 
SEMIPRESEN-
CIALITAT 

NO HI HA L'OPCIÓ DE SEMIPRESENCIALITAT 

  

 
RECURSOS 

AULA EQUIPADA AMB CANÓ, MV-T11 EQUIPAT AMB LA MAQUINÀRIA 
PER PODER IMPARTIR EL MÒDUL, AULA-TALLER AL PROPI TALLER, 
LABORATORI D'HIDRÀULICA 

 

 
ALTRES 
 

Els mòduls que intervenen en aquest mòdul de projecte són: M4, M5, M8, 
M13. 
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Sistemes d’accionament d’equips i accessoris de maquinària 

M5 
Aquest mòdul consta d’una única unitat formativa, la qual consta de 
diversos projectes on es treballen tots el nuclis formatius amb els seus 
RA’s. No es treballen tots els RA’s en tots els projectes però entre tots 
els projectes es treballen tots. 

495 h 

       

PROFESSOR/A 
DAVID MILLET-JAVI BARBA-

JORDI GRAU 

PROFESSOR/A 
RESPONSABLE 

DAVID MILLET-

JAVI BARBA-

JORDI GRAU 
 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

Els definits en totes i cadascuna de les unitats formatives del mòdul 

 

 
ESTRATÈGIES 
METODOLÒGIQUES 
 

Donat el contingut d’aquest mòdul, les sessions es desenvoluparan amb tot el 
grup aula.  
Per a un millor funcionament es dividirà el grup classe, en grups de 2 a 3 
alumnes. 
El mòdul es cursarà durant el segon curs. 
El MP es cursarà realitzant diversos projectes, tal i com es detalla a l’apartat 
anterior on es detalla el tercer nivell de concreció d’aquest mòdul professional, 
aquests es realitzaran de forma consecutiva.  
La metodologia a emprar és la següent: 
Explicació del contingut teòric a treballar amb el projecte. 
Explicació a la pissarra i una còpia a l’aula virtual de tots els punts a treballar. 
Les classes s’impartiran a l’aula de teoria, taller de maquinària. 
Es lliurarà el projecte via moodle, una còpia impresa per al professor i la 
maqueta o màquina finalitzada. 

 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ, 
PUNTUACIÓ 

Per avaluar el projecte es realitzarà mitjançant una rubrica, on hi constaran 
tots els aspectes a treballar. Entre tots els projectes es ponderarà la nota. 
Pel que fa a la valoració de les actituds es tindrà en compte l’adquisició de les 
capacitats clau que s’indiquen a l’annex dels currículums dels cicles formatius, 
de forma directa i indirecta.  
La modalitat presencial implica l'assistència obligatòria de l'alumnat a totes les 
hores previstes al Mòdul. L'assistència de l'alumnat és la condició necessària 
que permet l'aplicació de l'avaluació contínua i superar el Mòdul. 
Si l'alumne/a no assisteix a classe i/o superi el 20 % de faltes d’assistència 
perd l’avaluació contínua de cada unitat formativa (UF).  
La fórmula per avaluar el mòdul professional serà la rúbrica abans 
mencionada. 

 

CRITERIS DE 
RECUPERACIÓ 

La recuperació es realitzarà en acabar el curs, en el període de proves 
Extraordinàries segons calendari del centre. 
La prova extraordinària constarà de la realització d’un o varis projectes del 
quals pugui assolir totes les competències no realitzades en l’avaluació 
ordinària 



Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Institut Pere Martell 

PRESENTACIÓ ANUAL DEL 
MÒDUL PROFESSIONAL  

   

 

 

Versió:  1.0  

Elaborat: Prefectura d’estudis 

Data d’entrada en vigor:  Setembre  19 

Arxiu:  Presentació anual del mòdul  

 

 
 

CRITERIS DE 
SEMIPRESEN-
CIALITAT 

NO HI HA L'OPCIÓ DE SEMIPRESENCIALITAT 

  

 
RECURSOS 

AULA EQUIPADA AMB CANÓ, MV-T11 EQUIPAT AMB LA MAQUINÀRIA 
PER PODER IMPARTIR EL MÒDUL, AULA-TALLER AL PROPI TALLER, 
LABORATORI D'HIDRÀULICA 

 

 
ALTRES 
 

Els mòduls que intervenen en aquest mòdul de projecte són: M4, M5, M8, 
M13. 
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Equips i accessoris i maquinària 

M6 
Aquest mòdul consta d’una única unitat formativa, la qual consta de 
diversos projectes on es treballen tots el nuclis formatius amb els seus 
RA’s. No es treballen tots els RA’s en tots els projectes però entre tots 
els projectes es treballen tots. 

495 h 

       

PROFESSOR/A 
DAVID MILLET-JAVI BARBA-

JORDI GRAU 

PROFESSOR/A 
RESPONSABLE 

DAVID MILLET-

JAVI BARBA-

JORDI GRAU 
 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

Els definits en totes i cadascuna de les unitats formatives del mòdul 

 

 
ESTRATÈGIES 
METODOLÒGIQUES 
 

Donat el contingut d’aquest mòdul, les sessions es desenvoluparan amb tot el 
grup aula.  
Per a un millor funcionament es dividirà el grup classe, en grups de 2 a 3 
alumnes. 
El mòdul es cursarà durant el segon curs. 
El MP es cursarà realitzant diversos projectes, tal i com es detalla a l’apartat 
anterior on es detalla el tercer nivell de concreció d’aquest mòdul professional, 
aquests es realitzaran de forma consecutiva.  
La metodologia a emprar és la següent: 
Explicació del contingut teòric a treballar amb el projecte. 
Explicació a la pissarra i una còpia a l’aula virtual de tots els punts a treballar. 
Les classes s’impartiran a l’aula de teoria, taller de maquinària. 
Es lliurarà el projecte via moodle, una còpia impresa per al professor i la 
maqueta o màquina finalitzada. 

 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ, 
PUNTUACIÓ 

Per avaluar el projecte es realitzarà mitjançant una rubrica, on hi constaran 
tots els aspectes a treballar. Entre tots els projectes es ponderarà la nota. 
Pel que fa a la valoració de les actituds es tindrà en compte l’adquisició de les 
capacitats clau que s’indiquen a l’annex dels currículums dels cicles formatius, 
de forma directa i indirecta.  
La modalitat presencial implica l'assistència obligatòria de l'alumnat a totes les 
hores previstes al Mòdul. L'assistència de l'alumnat és la condició necessària 
que permet l'aplicació de l'avaluació contínua i superar el Mòdul. 
Si l'alumne/a no assisteix a classe i/o superi el 20 % de faltes d’assistència 
perd l’avaluació contínua de cada unitat formativa (UF).  
La fórmula per avaluar el mòdul professional serà la rúbrica abans 
mencionada. 

 

CRITERIS DE 
RECUPERACIÓ 

La recuperació es realitzarà en acabar el curs, en el període de proves 
Extraordinàries segons calendari del centre. 
La prova extraordinària constarà de la realització d’un o varis projectes del 
quals pugui assolir totes les competències no realitzades en l’avaluació 
ordinària 
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CRITERIS DE 
SEMIPRESEN-
CIALITAT 

NO HI HA L'OPCIÓ DE SEMIPRESENCIALITAT 

  

 
RECURSOS 

AULA EQUIPADA AMB CANÓ, MV-T11 EQUIPAT AMB LA MAQUINÀRIA 
PER PODER IMPARTIR EL MÒDUL, AULA-TALLER AL PROPI TALLER, 
LABORATORI D'HIDRÀULICA 

 

 
ALTRES 
 

Els mòduls que intervenen en aquest mòdul de projecte són: M4, M5, M8, 
M13. 
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Sistemes de càrrega, engegada i motors elèctrics 

M7 
UF1: Principis electrotècnics bàsics 48 h 
UF2: Circuits elèctrics bàsics 51h 
UF3: Circuits de càrrega. Funcionament, verificació i diagnosi 33h 
UF4: Motors elèctrics. Funcionament, verificació i diagnosi 33h 

132 + 
33 h 

       

PROFESSOR/A David Millet Solves 
PROFESSOR/A 
RESPONSABLE David Millet Solves 

 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

Els definits en totes i cadascuna de les unitats formatives del mòdul 

 

 
ESTRATÈGIES 
METODOLÒGIQUES 
 

Explicació magistral recolzada amb fitxers informàtics. Canó de projecció i 
internet. Exposició, sempre que sigui possible, amb exemples pràctics i 
reals. Simulació amb equips didàctics, per part dels alumnes, generalment 
amb petits grups de 2 o 3 alumnes cadascun.Realització d’activitats de 
laboratori i treballs en petits grups de 2 o 3 alumnes cadascun.Realització 
d’activitats en taller, en petits grups de 2 o 3 alumnes cadascun. 

 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ, 
PUNTUACIÓ 

Les notes es posaran de forma conjunta entre els professors que formen 
l’equip docent del mòdul.Els resultats d’aprenentatge tenen un valor 
proporcional dintre de la UF. 
La nota obtinguda en cada RA s’obtindrà del sumatori ponderat de 
cadascun dels instruments d’avaluació. Els instruments d’avaluació podran 
ser de tipus teòric, pràctic i actitudinal. 
- I.A TEÒTICS: Es divideixen en tres.Preguntes diàries: S’haurà de tenir, al 
menys, dues notes per cada UF.Exàmens: Es realitzaran els exàmens 
adients per a cada UF.Dossier de teoria: Cada UF es finalitzarà amb el 
lliurament del dossier amb tots els exercicis fets a classe. És obligatori 
haver lliurat els dossiers durant el curs per aprovar. Passada la data termini 
i durant 5 dies naturals podrà lliurar-se el dossier, però en aquest cas la 
nota màxima serà 4. 
- I.A. PRÀCTICS: Es divideixen en dos.Nota de taller: resulta de les notes 
diàries de taller.Dossier de pràctiques: Cada pràctica realitzada es 
finalitzarà amb el lliurament del dossier. Hi haurà una data màxima per 
lliurar-lo. És obligatori haver lliurat els dossiers durant el curs per aprovar. 
Passada la data termini i durant 5 dies naturals podrà lliurar-se el dossier, 
però en aquest cas la nota màxima serà 4. 
- I.A. ACTITUD: Representa un 15% de la nota de la UF i queda desglossat 
de la següent manera: assistència i puntualitat, es permet un 10% de faltes 
injustificades, en cas de superar aquest percentatge quedarà suspesa la UF 
amb la necessitat de recuperar-la en la convocatòria extraordinària. 
Respecte envers als companys, professor i l’entorn educatiu. Interès i afany de 
superació.Els continguts actitudinals seran determinants i podrà 
comportar la no superació de l’avaluació en cas de ser negatius.Per poder 
fer la mitjana entre ells, serà imprescindible igualar o superar la nota de 
4,00 en tots els instruments d’avaluació de la unitat formativa Per a superar 
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el Mòdul professional cal superar independentment TOTES les unitats 
formatives. 
La qualificació del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent 
ponderació: L’avaluació de la UF es farà de forma contínua al llarg de la 
seva durada. 

 

CRITERIS DE 
RECUPERACIÓ 

La recuperació de la UF es durà a terme a la finalització del curs segons 
calendari de centre, es a dir, es convocarà una prova extraordinària per poder 
recuperar la UF estudiada. La convocatòria extraordinària serà independent 
per cada UF no superada. 

 

CRITERIS DE 
SEMIPRESEN-
CIALITAT 

UF1: SI Semipresencialitat 
UF2: NO Semipresencialitat 
UF3: NO Semipresencialitat 
UF4: NO Semipresencialitat 

  

 
RECURSOS 

Entrenadors d’electricitat i electrònica amb el dossier de realització de 
pràctiques. 
Material necessari per seguir les pràctiques a realitzar. 
Fotocòpies lliurades pel professor. 
Dotació d’eines. 
Carregador de bateries, densímetres. 
Polímetres. 
Vehicles del taller. 
Motors d’arrencada, alternadors. 
Imants. 
Canó de projecció i connexió a internet a l’aula. 
Manuals de taller. 
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Circuits elèctrics, electrònics i de confortabilitat 

M8 
Aquest mòdul consta d’una única unitat formativa, la qual consta de 
diversos projectes on es treballen tots el nuclis formatius amb els seus 
RA’s. No es treballen tots els RA’s en tots els projectes però entre tots 
els projectes es treballen tots. 

495 h 

       

PROFESSOR/A 
DAVID MILLET-JAVI BARBA-

JORDI GRAU 

PROFESSOR/A 
RESPONSABLE 

DAVID MILLET-

JAVI BARBA-

JORDI GRAU 
 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

Els definits en totes i cadascuna de les unitats formatives del mòdul 

 

 
ESTRATÈGIES 
METODOLÒGIQUES 
 

Donat el contingut d’aquest mòdul, les sessions es desenvoluparan amb tot el 
grup aula.  
Per a un millor funcionament es dividirà el grup classe, en grups de 2 a 3 
alumnes. 
El mòdul es cursarà durant el segon curs. 
El MP es cursarà realitzant diversos projectes, tal i com es detalla a l’apartat 
anterior on es detalla el tercer nivell de concreció d’aquest mòdul professional, 
aquests es realitzaran de forma consecutiva.  
La metodologia a emprar és la següent: 
Explicació del contingut teòric a treballar amb el projecte. 
Explicació a la pissarra i una còpia a l’aula virtual de tots els punts a treballar. 
Les classes s’impartiran a l’aula de teoria, taller de maquinària. 
Es lliurarà el projecte via moodle, una còpia impresa per al professor i la 
maqueta o màquina finalitzada. 
 

 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ, 
PUNTUACIÓ 

Per avaluar el projecte es realitzarà mitjançant una rubrica, on hi constaran 
tots els aspectes a treballar. Entre tots els projectes es ponderarà la nota. 
Pel que fa a la valoració de les actituds es tindrà en compte l’adquisició de les 
capacitats clau que s’indiquen a l’annex dels currículums dels cicles formatius, 
de forma directa i indirecta.  
La modalitat presencial implica l'assistència obligatòria de l'alumnat a totes les 
hores previstes al Mòdul. L'assistència de l'alumnat és la condició necessària 
que permet l'aplicació de l'avaluació contínua i superar el Mòdul. 
Si l'alumne/a no assisteix a classe i/o superi el 20 % de faltes d’assistència 
perd l’avaluació contínua de cada unitat formativa (UF).  
La fórmula per avaluar el mòdul professional serà la rúbrica abans 
mencionada. 
 

 

CRITERIS DE 
RECUPERACIÓ 

La recuperació es realitzarà en acabar el curs, en el període de proves 
Extraordinàries segons calendari del centre. 
La prova extraordinària constarà de la realització d’un o varis projectes del 
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quals pugui assolir totes les competències no realitzades en l’avaluació 
ordinària 
 

 

CRITERIS DE 
SEMIPRESEN-
CIALITAT 

NO HI HA L'OPCIÓ DE SEMIPRESENCIALITAT 

  

 
RECURSOS 

AULA EQUIPADA AMB CANÓ, MV-T11 EQUIPAT AMB LA MAQUINÀRIA 
PER PODER IMPARTIR EL MÒDUL, AULA-TALLER AL PROPI TALLER, 
LABORATORI D'HIDRÀULICA 

 

 
ALTRES 
 

Els mòduls que intervenen en aquest mòdul de projecte són: M4, M5, M8, 
M13. 
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Mecanitzat bàsic 

M9 
UF 1: Dibuix tècnic i traçat de peces. 20 h 
UF 2: Mecanitzat manual de peces. 46 h 
UF 3: Equips de soldadura. 33 h 

99 h 

       

PROFESSOR/A Luís Ramírez 
PROFESSOR/A 
RESPONSABLE Luís Ramírez 

 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

Els definits en totes i cadascuna de les unitats formatives del mòdul 

 

 
ESTRATÈGIES 
METODOLÒGIQUES 
 

Explicació magistral recolzada amb power point 
Demostració per part del professor. 
Seguiment del dossier de dibuix. 
Realització d’activitats individuals al taller amb l’equip de treball adient a cada 
situació.  
Realització de mecanitzats sobre una peça. 
Segons les orientacions del Departament d’Ensenyament aquest mòdul té un 
desdoblament del 79’79% 

 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ, 
PUNTUACIÓ 

Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment TOTES les 
unitats formatives. 
La qualificació del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent 
ponderació:  
QMP = 0’20·QUF1+0’46·QF2+0’34·QF3 
És necesari treure un mínim de 3,5 en les proves escrites per poder superar-
les. 

 

CRITERIS DE 
RECUPERACIÓ 

En cas de recuperació, la prova constarà d’una part escrita, i una de pràctica 
de Dibuix i de Taller. 

 

CRITERIS DE 
SEMIPRESEN-
CIALITAT 

UF1: SI, UF2:NO, UF3: NO 

  

 
RECURSOS 

Les sessions pràctiques del Mòdul Professional es realitzaran al taller de 
mecanitzat i al taller de soldadura del cicle, segons la UF.  
Les classes de dibuix a l’aula de dibuix del centre i la resta en una aula 
polivalent. 
Recursos: 
Jocs d’eines complets per al taller, manuals de màquines, canó de 
projecció...... 
Els alumnes han de dur els EPI’s i el material que se’ls ha demanat a principi 
de curs. CAP alumne podrà realitzar les pràctiques SENSE el seu material de 
protecció. 
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Formació i orientaicó laboral 

M10 
UF1:INCORPORACIÓ AL TREBALL 
UF2:PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

 
99 h 

       

PROFESSOR/A FINA MUÑOZ 
PROFESSOR/A 
RESPONSABLE FINA MUÑOZ 

 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

Els definits en totes i cadascuna de les unitats formatives del mòdul 

 

 
ESTRATÈGIES 
METODOLÒGIQUES 
 

Metodologies basades en: la resolució de problemes. 
Es realitzaran sessions de classe en les que s’exposaran els diferents 
conceptes a desenvolupar, posteriorment, es plantejaran a classe diferents 
exercicis, (aprenentatge basat en exercicis), es discutiran diferents casos, 
(aprenentatge basat en discussió de casos) i cadascun dels alumnes realitzarà 
diversos treballs en els que aplicarà els coneixements assolits. 
 

 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ, 
PUNTUACIÓ 

QMP=O,70.UF1+0,30.UF2 

 

CRITERIS DE 
RECUPERACIÓ 

En cas de no superar una UF de forma contínua, o perdre el dret a l’avaluació 
ordinària, es realitzarà una prova extraordinària en el període de recuperació 
establert pel centre. Aquesta tindrà forma escrita i/o pràctica 

 

CRITERIS DE 
SEMIPRESEN-
CIALITAT 

UF1 UF2 

  

 
RECURSOS 

Material didàctic: llibre de text OBLIGATORI Editorial EDITEX, programes, jocs 
de simulació, material de biblioteca, Material audiovisual (diapositives, vídeos 
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Empresa i iniciativa emprenedora 

M11 UF1: Empresa i Iniciativa emprenedora. 66h 66 h 

       

PROFESSOR/A Marga Prades Plà 
PROFESSOR/A 
RESPONSABLE Marga Prades Plà 

 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

Els definits en totes i cadascuna de les unitats formatives del mòdul 

 

 
ESTRATÈGIES 
METODOLÒGIQUES 
 

Les sessions teòriques i pràctiques s'impartiran a l'aula classe on tenen suport 
de TIC per poder realitzar les sessions pràctiques. 

 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ, 
PUNTUACIÓ 

 
QMP =QUF1= 0,20·RA1+0,20·RA2+0,15·RA3+0,25·RA4+0,20·RA5 
 

 

CRITERIS DE 
RECUPERACIÓ 

• Dintre de cada avaluació parcial, s’ha de tenir un mínim de 4 en les proves 
realitzades per fer la mitja de l’avaluació.  
• Per a superar la unitat formativa i per tant, el mòdul, caldrà aconseguir un 
mínim de 5 punts. Es farà la recuperació en la convocatòria fixada per 
Prefectura d’estudis del centre. 
• Extraordinària: Es realitzarà una prova teòrica-pràctica i com a síntesi de la 
unitat formativa, la presentació obligatòria d’un pla d’empresa. Tanmateix es 
considerarà requisit indispensable el lliurament del pla d’empresa en 
convocatòria ordinària, extraordinària i en les proves de crèdits pendents del 
curs anterior, si no s’ha aprovat durant el curs 
 

 

CRITERIS DE 
SEMIPRESEN-
CIALITAT 

Aquesta UF es presenta en modalitat semipresencial. 

  

 
RECURSOS 

1.-Bibliografia i documentació laboral, jurídica, administrativa, etc... 
2.-Material audiovisual i informàtic (vídeos, presentacions, etc...). 
3.-Aula virtual (Moodle del centre). 
4.-Llibre de l’editorial Editex (Autors:M.Eugenica Caldas i M.Luisa 
Hidalgo).ISBN: 978-84-9161-882-9 
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Anglès tècnic 

M12 UF1: Anglès Tècnic 99 h 

       

PROFESSOR/A David Millet Solves 
PROFESSOR/A 
RESPONSABLE David Millet Solves 

 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

Els definits en totes i cadascuna de les unitats formatives del mòdul 

 

 
ESTRATÈGIES 
METODOLÒGIQUES 
 

Al principi de curs, s’explicarà les diferents activitats escrites, orals i projectes 
que els alumnes hauran de realitzar durant la UF 1 i els corresponents criteris 
d’avaluació. 
La descàrrega d’alguns materials de les activitats i el lliurament de les 
mateixes es realitzarà a través del núvol (Google Drive). 
El MP s’organitza en una única UF1, segons s’indica a l’apartat anterior, hi ha 
sis Nuclis de Formació. 
La UF 1 s’acaba la setmana 33, moment en què s’avaluarà i es donarà una 
qualificació a l’alumnat. 

 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ, 
PUNTUACIÓ 

QMP:1·QUF1 

 

CRITERIS DE 
RECUPERACIÓ 

La prova de recuperació extraordinària seguirà el mateix patró que les proves 
realitzades en acabar cada nucli formatiu. 

 

CRITERIS DE 
SEMIPRESEN-
CIALITAT 

La UF1 es pot cursar de forma semipresencial. 

  

 
RECURSOS 

Llibre de text Let's Speed up de la editorial Paraninfo. Material audiovisual. 
Programari per realitzar autoavaluacions 

 

 
ALTRES 
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Síntesi 

M13 
Aquest mòdul consta d’una única unitat formativa, la qual consta de 
diversos projectes on es treballen tots el nuclis formatius amb els seus 
RA’s. No es treballen tots els RA’s en tots els projectes però entre tots 
els projectes es treballen tots. 

495 h 

       

PROFESSOR/A 
DAVID MILLET-JAVI BARBA-

JORDI GRAU 

PROFESSOR/A 
RESPONSABLE 

DAVID MILLET-

JAVI BARBA-

JORDI GRAU 
 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

Els definits en totes i cadascuna de les unitats formatives del mòdul 

 

 
ESTRATÈGIES 
METODOLÒGIQUES 
 

Donat el contingut d’aquest mòdul, les sessions es desenvoluparan amb tot el 
grup aula.  
Per a un millor funcionament es dividirà el grup classe, en grups de 2 a 3 
alumnes. 
El mòdul es cursarà durant el segon curs. 
El MP es cursarà realitzant diversos projectes, tal i com es detalla a l’apartat 
anterior on es detalla el tercer nivell de concreció d’aquest mòdul professional, 
aquests es realitzaran de forma consecutiva.  
La metodologia a emprar és la següent: 
Explicació del contingut teòric a treballar amb el projecte. 
Explicació a la pissarra i una còpia a l’aula virtual de tots els punts a treballar. 
Les classes s’impartiran a l’aula de teoria, taller de maquinària. 
Es lliurarà el projecte via moodle, una còpia impresa per al professor i la 
maqueta o màquina finalitzada. 
 

 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ, 
PUNTUACIÓ 

Per avaluar el projecte es realitzarà mitjançant una rubrica, on hi constaran 
tots els aspectes a treballar. Entre tots els projectes es ponderarà la nota. 
Pel que fa a la valoració de les actituds es tindrà en compte l’adquisició de les 
capacitats clau que s’indiquen a l’annex dels currículums dels cicles formatius, 
de forma directa i indirecta.  
La modalitat presencial implica l'assistència obligatòria de l'alumnat a totes les 
hores previstes al Mòdul. L'assistència de l'alumnat és la condició necessària 
que permet l'aplicació de l'avaluació contínua i superar el Mòdul. 
Si l'alumne/a no assisteix a classe i/o superi el 20 % de faltes d’assistència 
perd l’avaluació contínua de cada unitat formativa (UF).  
La fórmula per avaluar el mòdul professional serà la rúbrica abans 
mencionada. 
 

 

CRITERIS DE 
RECUPERACIÓ 

La recuperació es realitzarà en acabar el curs, en el període de proves 
Extraordinàries segons calendari del centre. 
La prova extraordinària constarà de la realització d’un o varis projectes del 
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quals pugui assolir totes les competències no realitzades en l’avaluació 
ordinària 
 

 

CRITERIS DE 
SEMIPRESEN-
CIALITAT 

NO HI HA L'OPCIÓ DE SEMIPRESENCIALITAT 

  

 
RECURSOS 

AULA EQUIPADA AMB CANÓ, MV-T11 EQUIPAT AMB LA MAQUINÀRIA 
PER PODER IMPARTIR EL MÒDUL, AULA-TALLER AL PROPI TALLER, 
LABORATORI D'HIDRÀULICA 

 

 
ALTRES 
 

Els mòduls que intervenen en aquest mòdul de projecte són: M4, M5, M8, 
M13. 
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TM30-EMM - Electromecànica de maquinària  2n 

       

Formació en centres de treball 

M14 Formació en centres de treball 350h 

       

PROFESSOR/A JORDI GRAU CIVIT 
PROFESSOR/A 
RESPONSABLE 

JORDI GRAU 

CIVIT 
 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

Els definits en totes i cadascuna de les unitats formatives del mòdul 

 

 
ESTRATÈGIES 
METODOLÒGIQUES 
 

L’alumnat desenvoluparà les activitats sota la guia i control del tutor a 
l’empresa.  
La metodologia a utilitzar serà com a norma general la següent: 
- L’alumnat observa les activitats seleccionades de la programació, en el lloc 
de treball realitzades pel personal de l’empresa d’acollida.. 
- L’alumne realitza les operacions sota la guia i control del tutor de pràctiques 
en l’empresa.  
- El tutor d’empresa comprova la qualitat de les operacions realitzades, explica 
a l’alumnat el resultat obtingut, les millores observables i conjuntament donen 
per finalitzada l’activitat. 
 

 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ, 
PUNTUACIÓ 

De forma general, per a la superació del mòdul cal la valoració positiva 
conjunta del tutor/a del centre i la persona tutora del centre de treball. 
La qualificació serà APTE SUFICIENT,APTE BE, APTE MOLT BE I NO APTE 
INSUFICIENT. Aquesta concreció serà una valoració obtinguda a partir de les 
entrevistes del tutor/a del centre amb la persona tutora del centre de treball i 
l’alumne/a, de les anotacions del seguiment del PAP i les valoracions dels RA i 
CA establerts.  
En el cas de la recuperació, si l’alumne ha realitzat totes les hores i la 
qualificació es NO APTE INSUFICIENT, haurà de repetir la totalitat de les 
hores del mòdul. 

 

CRITERIS DE 
RECUPERACIÓ 

TORNAR A CURSAR LA TOTALITAT DE LES HORES DEL MÒDUL 

 

CRITERIS DE 
SEMIPRESEN-
CIALITAT 

NO ES CONTEMPLA 

  

 
RECURSOS 

EMPRESES DEL SECTOR DE LA MAQUINÀRIA, PLATAFORMA QBID 

 


