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gràfica

1r

Materials de producció gràfica

M1

UF 1: Característiques dels materials de producció gràfica: 50 h
UF 2: Tractaments superficials en la indústria gràfica: 17 h
UF 3: Aprovisionament i emmagatzematge en la indústria gràfica: 25 h
UF 4: Qualitat dels materials gràfics: 40 h

132 h

PROFESSOR/A
RESPONSABLE Eduard Serra Pons

PROFESSOR/A

Eduard Serra Pons

RESULTATS
D’APRENENTATGE

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

DOCÈNCIA PRESENCIAL

ESTRATÈGIES
METODOLÒGIQUES

La estratègies que utilitzarem són:
• Metodologies expositives
Quan el professorat ha de proporcionar una informació directa, estructurada i
organitzada que facilita la incorporació de conceptes. L'exposició té per
objectiu presentar informació o explicar un tipus de coneixements sobre una
matèria. En cada cas, es lliurarà la documentació necessària: presentació,
bibliografia bàsica, articles, etc.
• Aprenentatge basat en problemes
• Proves escrites
• Presentacions (exposició oral per part dels alumnes dels resultats d'alguna
de les activitats pràctiques que ha realitzat).
L'alumnat haurà de desenvolupar les habilitats per cercar i gestionar
informació i recursos de tot tipus que es troben disponibles a Internet. Això li
donarà l'autonomia i la dinàmica d'aprendre a aprendre que l'ha d'acompanyar
al llarg de la seva vida.
Les habilitats que treballarem al llarg del mòdul són:
• Tractament de la informació i organització dels entorns de treball i
aprenentatge.
• Participar en entorns de comunicació interpersonal, tot utilitzant eines i
entorns virtuals de treball col·laboratiu.
• Actuar de forma crítica i responsable en l'ús de les TIC, tot considerant
aspectes ètics, legals, de seguretat i de gestió i manteniment dels equips i
recursos informàtics.

CRITERIS
D’AVALUACIÓ,
PUNTUACIÓ

QMP= 0.38xUF1+0.13xUF2+0.19xUF3+0.30xUF4
QUF1= 0.40xRA1+0.60xRA2
QUF2= 1xRA1
QUF3= 0.33xRA1+0.33xRA2+0.34xRA3
QUF4= 1xRA1

CRITERIS DE
RECUPERACIÓ

Els alumnes que no hagi superat algun dels resultats d'aprenentatge hauran
de presentar-se als exàmens extraordinaris de juny de la totalitat de la Unitat
formativa del Resultat d'aprenentatge suspès.
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CRITERIS DE
SEMIPRESENCIALITAT

Aquest mòdul no s'ofereix en modalitat semipresencial

RECURSOS

Canó de projecció
Ordinadors iMac 21,5”
Activitats i material didàctic en format digital (Moodle)
Equips i eines al laboratori de materials.

MÒDULS DE 2N
CURS

Aquest mòdul és de 1r curs.

INFORMACIÓ
ADDICIONAL

Es demana que porten, de forma individual, un dispositiu d'emmagatzematge
extern (pendrive, disc dur extern…) d'una capacitat mínima de 8 Gb (també
s'utilitzarà en altres mòduls).
L’ús del mòbil queda totalment prohibit en hores de classe dins de l’aula, ha
d’estar en silenci i dins la motxilla.
La normativa d’assistència, i altra informació general, es pot consular al
Dossier
a
l’alumnat,
pàgina
web
del
centre:
http://institutperemartell.cat/alumnat/

DOCÈNCIA TELEMÀTICA

ESTRATÈGIES
METODOLÒGIQUES

La metodologia que plantegem en cas de docència telemàtica mantè en la
mesura que sigui possible la que preveiem aplicar presencialment i es
fonamenta en:
• En cas de docència telemàtica les metodologies expositives, com la classe
magistral, la presentació d'informació i continguts orals es reduirà tan com
sigui possible i es substituirà per l'elaboració de dossiers i quaderns de
treball, vídeos, vídeotutorials, referències a pàgines web, etc.
• Treball col·laboratiu
• Aprenentatge basat en problemes
• Estudi de casos
• Presentacions (exposició oral per part dels alumnes dels resultats d'alguna
de les activitats pràctiques que ha realitzat).
• Materials d’autoaprenentatge: Tutorials i vídeotutorials.
• Recursos didàctics en suport electrònic que mostren, de manera detallada,
els passos que cal seguir per poder executar amb autonomia un procés
determinat o per assolir gradualment un coneixement específic.
Pel que fa a l'ús d’Eines TIC i TAC, la mateixa naturalesa de la docència
telemàtica ens porta a potenciar encara més tots els aspectes vinculats a l'ús
de la tecnologia digital que ja plantegem en la docència presencial.
Pel que fa als agrupaments, mantenim la voluntat de treballar amb els
mateixos àmbits, tot i que es prioritza les agrupacions en Grup reduït i Treball
individual
Finalment, Pel que fa al tipus d'activitats a realitzar, les proves escrites es
convertiran en proves pràctiques orientades a la recerca, estructuració i
síntesi dels continguts de caràcter més conceptual.

CRITERIS
D’AVALUACIÓ,
PUNTUACIÓ

El criteris d’avaluació seran els mateixos que estan establerts en la docència
presencial.
Versió:
Elaborat:
Data d’entrada en vigor:
Arxiu:

2.0
Coordinació pedagògica
Setembre 20
Presentació anual del mòdul

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Pere Martell

CRITERIS DE
RECUPERACIÓ

RECURSOS

PRESENTACIÓ ANUAL DELS
MÒDULS PROFESSIONALS

En cas de no superar la UF de forma contínua, l'alumne haurà de repetir les
proves que no ha superat.
Per accedir a la recuperació, l'alumne haurà de realitzar prèviament una
tutoria telemàtica amb el professorat per posar en comú les correccions de
les proves.
L'alumnat tindrà la qualificació de les proves amb prou temps per poder
implementar les correccions necessàries, sempre que el lliurament de les
activitats per part de l'alumnat compleixi amb els terminis establerts.
L'alumnat ha de disposar d'equipament informàtic i de connexió a Internet per
a poder seguir l'escolarització en aquesta modalitat.
En aquesta mòdul els continguts es proporcionaran via Aula Virtual
(presentacions, vídeos, documents, enllaços, etc.) i l’alumnat els treballarà a
distància. No es descarta convocar l’alumnat per videoconferència, per tal de
fer classe de suport i resoldre dubtes.

ATENCIÓ
PERSONALITZADA

El canal de comunicació amb el professorat serà mitjançant l’Aula Virtual
El professorat respondrà els missatges rebuts no més tard de 48 hores
lectives

INFORMACIÓ
ADDICIONAL

Tota la informació i el seu seguiment es trobarà a l’Aula Virtual.
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1r

Organització dels processos de preimpressió digital

M2

UF 1: Planificació dels processos de preimpressió: 35 h
UF 2: Control de qualitat en el tractament d’imatges: 82 h
UF 3: Control de qualitat de textos i compaginació: 77 h
UF 4: Control de qualitat de la imposició i obtenció de la forma
impressora: 45 h
UF 5: Manteniment i prevenció de riscos en preimpressió: 25 h

231 +
33 h

PROFESSOR/A Carmen Lebrón
RESPONSABLE Pérez

PROFESSOR/A

Carmen Lebrón Pérez

RESULTATS
D’APRENENTATGE

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

DOCÈNCIA PRESENCIAL

ESTRATÈGIES
METODOLÒGIQUES

Les classes consistiran en la presentació d’un tema amb suport visual d’apunts
i mostres de material, equips i productes gràfics. A partir d’aquí es proposarà
la resolució de casos pràctics per part dels alumnes, treballant en parelles. Es
farà una avaluació dels coneixements previs i es resoldran dubtes en cada
sessió.
Explicacions magistrals.
Apunts elaborats pel professor en format PDF.
Interpretació de fitxes de treball.
Activitats pràctiques amb equips de preimpressió digital.
Proves teòrico-pràctiques d’avaluació de resultats d’aprenentatge.
Cada alumne treballarà individualment amb assessorament del professor.
La descàrrega del material de les pràctiques i el lliurament de les mateixes es
realitzarà al Servidor d’AG a través de la xarxa local.
El material didàctic i d’ampliació estarà disponible a l’aula virtual del centre.

CRITERIS
D’AVALUACIÓ,
PUNTUACIÓ

QMP= 0.1 QUF1 + 0.3 QUF2 + 0.3 QUF3 + 0.2 QUF4 + 0.1 QUF5

CRITERIS DE
RECUPERACIÓ

Si no es superen les UF del Mòdul professional, l’alumne disposa d’una
convocatòria d’avaluació extraordinària al juny en la qual es plantejarà una
prova teòrico-pràctica, similar a les que s’hauran treballat durant el curs, a
través de la qual l’alumne haurà de demostrar que ha assolit els resultats
d’aprenentatge de les unitats formatives no superades en l’avaluació ordinària.

CRITERIS DE
SEMIPRESENCIALITAT

Les UF que es poden cursar en modalitat semipresencial són la UF1 i la UF5.
Per poder complir amb les mesures de seguretat i salut del Dep. Educació no
es descarta plantejar tot el mòdul en aquesta modalitat

RECURSOS

Canó de projecció.
Ordinadors mac.
Programari gràfic: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign,
Enfocus Preps, Acrobat Pro.
Apunts en PDF
Tutorials en video
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Escàner.
Impressora làser b/n i color.
Mostres de materials i productes gràfics
MÒDULS DE 2N
CURS
INFORMACIÓ
ADDICIONAL

És un mòdul de 1r curs i l'alumnat és nou

DOCÈNCIA TELEMÀTICA
ESTRATÈGIES
METODOLÒGIQUES

aula virtual

CRITERIS
D’AVALUACIÓ,
PUNTUACIÓ

Els mateixos que en la docència presencial

CRITERIS DE
RECUPERACIÓ

Els mateixos que en la docència presencial

RECURSOS

Ordinador i programari específic del mòdul professional
Videoconferència
videotutorials

ATENCIÓ
PERSONALITZADA

correu corporatiu i/o aula virtual

INFORMACIÓ
ADDICIONAL

Necessitem llicències Adobe per a tot l'alumnat
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1r

Disseny de productes gràfics

M3

UF1. Documentació del projecte gràfic 20 hores
UF 2: Elements del projecte gràfic. 30 hores
UF : Creació, desenvolupament digital i anàlisi d’esbossos. 68 hores
UF : Planificació i valoració de costos del projecte gràfic. 38 hores
UF 5: Realització de maquetes i preparació d’arts finals digitals. 75
hores

198 +
33 h

PROFESSOR/A
RESPONSABLE Sergi Colecha

PROFESSOR/A

Sergi Colecha

RESULTATS
D’APRENENTATGE

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

DOCÈNCIA PRESENCIAL

ESTRATÈGIES
METODOLÒGIQUES

Les classes seran majoritàriament pràctiques, tot i que hi hauran classes
teòriques abans perquè els alumnes assimilin els continguts necessaris per
resoldre les activitats pràctiques.
La realització de les pràctiques també és completarà mitjançant materials de
recolzament alhora de fer l’activitat, com projeccions de vídeos, lectures de
parts de llibres o articles, ús de webs professionals del sector, mostres de
projectes reals, etc.,
S’aplicarà l’aprenentatge per projectes, on s’aniran sumant els continguts
corresponents als RA de forma progressiva a cada pràctica. D’aquesta forma
s’assoliran la totalitat dels RA a mesura que que es realitzen aquests
projectes. També es fomentarà el treball en grup i les activitats cooperatives,
fomentant una metodologia activa del coneixement i de les relacions
interpersonals entre els alumnes.
La quantitat de projectes anirà lligat al rendiment del grup i en cas d’excedir els
esmentats a l’apartat d’Activitats d’Ensenyament i aprenentatge, quedaran
reflexats com a projecte extra (PJE).
S’incorporaran les tecnologies d'aprenentatge i coneixement (TAC). AI servidor
del Departament d'Arts Gràfiques, Moodle o Classroom, l'alumnat podrà
descarregar-se el material necessari per a seguir el curs: documents en format
PDF o d'altres, així com imatges o presentacions si escau.
L’Avaluació és farà mitjançant la realització de diversos projectes.
Totes les Unitats Formatives inclouen activitats conceptuals i pràctiques, que
seran impartides de manera seqüencial i en paral·lel (segons la graella del
departament). Aquestes es realitzaran de forma individual o en grup segons
les indicacions dels professors. Podran ser treballs dels continguts de la UF o
qüestionaris amb preguntes obertes o tipus test on l’alumnat haurà d’aplicar i
executar els continguts explicats a classe. Els alumnes hauran de lliurar
l'activitat en el termini establert pels professors. Les activitats fetes a les
sessions pràctiques també ponderaran per l’avaluació final, així com l’actitud
de l’alumne envers a l’estudi i el treball a classe.
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CRITERIS
D’AVALUACIÓ,
PUNTUACIÓ

QMP= 0.10·UF1 + 0.15·UF2 + 0.27·UF3 + 0.18·UF4 + 0.30·UF5
Instruments d’avaluació i recuperació de cada unitat formativa
Pt: Activitats i Pràctiques
Pj: Projectes
GO: Graella d’observacions capacitats clau
QUF1= 0,2Pt + 0,6Pj + 0,2GO
QUF2= 0,2Pt + 0,6Pj + 0,2GO
QUF3= 0,2Pt + 0,6Pj + 0,2GO
QUF4= 0,5RA1 + 0,5RA2 (QRA1= 0,4Pt + 0,4Pe + 0,2GO, QRA2= 0,4Pt +
0,4Pe + 0,2GO)
QUF5= 0,2Pt + 0,6Pj + 0,2GO
a) L'avaluació de les Unitats Formatives es farà de forma contínua al llarg de la
seva durada. Es valoren de forma separada les unitats formatives distribuïdes
al llarg del curs escolar.
b) Les qualificacions s’establiran en funció del grau d’assoliment de les
diferents tasques, activitats, així com les pràctiques relacionades amb els
projectes proposats i els continguts de cadascuna de les unitats formatives.
c) Per tal d'obtenir la qualificació de cada unitat formativa es realitzarà el càlcul
de la nota amb aquestes condicions:
- És indispensable la realització del 100% de les Pràctiques i Projectes.
- La mitjana dels instruments d’avaluació de cada RA ha de ser igual o
superior a 5.
- No promitjarà cap nota inferior a 5 en qualsevol dels instruments d’avaluació.
d) Per al càlcul de la qualificació del mòdul professional es necessari haver
superat totes les unitats formatives amb una nota igual o superior a 5 sobre 10.
La nota final del mòdul s’obtindrà segons la fórmula indicada anteriorment.
e) En cas de no superar la UF en la convocatòria ordinària, l’alumnat disposarà
d'una segona convocatòria en el període establert pel centre. Aquesta
convocatòria consistirà una prova teòric-pràctica el mateix dia de la prova
extraordinària.
f) D'acord amb les NOFC, els alumnes han de seguir les normes de
convivència establertes en aquest document i les normes específiques
establertes en equip docent del Departament d’Arts Gràfiques. Aquestes
normes estan penjades a totes les aules per tal de poder consultar-les. L’ús
del mòbil queda prohibit en hores de classe dins de l’aula i l’incompliment
d’aquesta norma es penalitzarà amb l’expulsió de l’aula.
Pel que respecta a les faltes d’assistència, el NOFC indica que:
- Els alumnes que superin el 20% de faltes d’assistència injustificades i
justificades perdran el dret a ser avaluats de la unitat formativa en curs. En
aquests casos, l'alumnat podrà presentar-se a la segona convocatòria.
g) Cada alumne ha de realitzar de forma individual i personal el seguiment de
les seves notes. En acabar cada UF el professor informarà una única vegada i
personalment a cada alumne de les activitats i/o exàmens suspesos per tal
d’accedir als exàmens extraordinaris de juny. El professor no es fa
responsable de la presència o absència d’aquest en els exàmens. En el cas
d’absència a un examen, prova o fitxa, excepcionalment i presentant una
justificació oficial i segons el criteri dels professors, un alumne podrà recuperar
l’examen, prova o fitxa, en la data proposada pels professors.

CRITERIS DE
RECUPERACIÓ

En cas de no superar la UF en la convocatòria ordinària, l’alumnat disposarà
d'una segona convocatòria en el període establert pel centre. Aquesta
convocatòria consistirà una prova teòric-pràctica el mateix dia de la prova
extraordinària.
Versió:
Elaborat:
Data d’entrada en vigor:
Arxiu:
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CRITERIS DE
SEMIPRESENCIALITAT

Les unitats formatives UF1, UF2 i UF4 es podran realitzar en règim de
semipresencialitat.

RECURSOS

No s'utilitza llibre de text. Per aquells que vulguin aprofundir en la matèria
donada a classe, es recomanarà bibliografia, però que no és d’obligada
adquisició, ja que l’alumne disposarà dels principals continguts teòrics.
Ordinadors.
Programari específic per preimpressió i llicència individual per als programes.
Manuals del programari.
Canó de projecció (per aula)
Vídeos tutorials penjats a la plataforma Moodle o classroom

MÒDULS DE 2N
CURS

No aplicable

INFORMACIÓ
ADDICIONAL

Per gestionar la diversitat de l'alumnat es disposarà de l'orientadora de centre.

DOCÈNCIA TELEMÀTICA

ESTRATÈGIES
METODOLÒGIQUES

CRITERIS
D’AVALUACIÓ,
PUNTUACIÓ

En cas de docència telemàtica es continuarà aplicant l’aprenentatge per
projectes, on s’aniran sumant els continguts corresponents als RA de forma
progressiva a cada pràctica.
Totes les Unitats Formatives inclouen activitats conceptuals i pràctiques.
Aquestes es realitzaran de forma individual o en grup segons les indicacions
dels professors. Podran ser treballs dels continguts de la UF o qüestionaris
amb preguntes obertes o tipus test on l’alumnat haurà d’aplicar i executar els
continguts explicats a classe. Els alumnes hauran de lliurar l'activitat en el
termini establert pels professors. Les activitats fetes a les sessions pràctiques
també ponderaran per l’avaluació final, així com l’actitud de l’alumne envers a
l’estudi i el treball a classe.
Es realitzaran classes en l’entorn virtual d’aprenentatge: Aula Virtual o
Classroom
A la mateixa aula virtual es penjaran:
• Apunts
• Guíes d’elaboració d’exercicis
• Exercicis d’exemple
• Tests online
• Pàgines web de consulta
• Videotutorials d’ús de programari d’elaboració pròpia o de tercers
• Es realitzarà un seguiment dels projectes mitjançant Trello
• Vídeos didàctics, alguns elaborats pel professor, sobre els continguts de
lles UF’s. Els vídeos es podran obtenir al web del canal del Youtube del
professor.
L’avaluació de cada UF es farà tenint en compte els següents percentatges:
- Participació a l’aula virtual/Trello (20%)
- Pràctiques i activitats (20%)
- Projectes (60 %)
Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment TOTES les
unitats formatives. La nota mínima de cada una d’elles serà de 5.
Versió:
Elaborat:
Data d’entrada en vigor:
Arxiu:
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La qualificació del Mòdul professional s’obté segons la següent ponderació:
QMP=0.10xUF1+0.15xUF2+0.27xUF3+0.18xUF4+0.30xUF5

CRITERIS DE
RECUPERACIÓ

RECURSOS

ATENCIÓ
PERSONALITZADA

INFORMACIÓ
ADDICIONAL

Els criteris de la recuperació seran els mateixos que estan establerts en la
docència presencial
En cas de suspendre alguna UF telemàtica a la convocatòria ordinària es
farà una prova teoric-pràctica extraordinària en acabar el curs, sempre que
sigui possible atenent les recomanacions sanitàries. Si no fos possible, la
prova es realitzarà via Aula Virtual o Classroom
S’haurà de recuperar cada UF per separat.
• Aula Virtual o Classroom
• Ordinador amb càmera
• Vídeos didàctics Youtube
• Videoconferència
• Seguiment de projectes: Trello
• Programari Adobe
El canal de comunicació amb el professorat serà mitjançant l’Aula Virtual o
correu corporatiu.
El professorat respondrà els missatges rebuts no més tard de 48 hores
lectives
El professorat no respondrà missatges fora de l’horari lectiu
No s’acceptaran entregues per correu electrònic
No s’acceptaran entregues fora dels terminis establerts de cada tasca
Tota la informació i el seu seguiment es trobarà a l’Aula Virtual o Classroom
Per gestionar la diversitat de l'alumnat es disposarà de l'orientadora de
centre.
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AFB0-DPG - Disseny i gestió de la producció
gràfica

1r

Comercialització de productes gràfics i atenció al client

M9

UF 1: Comunicació i màrqueting en l’empresa gràfica. 29 hores
UF 2: Servei d’atenció al client en l’empresa gràfica. 25 hores
UF 3: Gestió de vendes de productes i serveis gràfics. 25 hores
UF 4: Gestió de reclamacions i servei postvenda en l’empresa gràfica.
20 hores

99 h

PROFESSOR/A
RESPONSABLE Marta Fernández

PROFESSOR/A

Marta Fernández

RESULTATS
D’APRENENTATGE

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

DOCÈNCIA PRESENCIAL

ESTRATÈGIES
METODOLÒGIQUES

CRITERIS
D’AVALUACIÓ,
PUNTUACIÓ

Les unitats formatives es realitzaran seqüencialment. El mòdul es cursarà
íntegrament a primer curs.
Les aules assignades per aquest mòdul seran l’aula B-03 o AG-T04 per
impartir els continguts teòrics i l’aula B-04, AG- T07 i AG-T09 per treballar els
continguts pràctics amb ordinadors (1h / setmanal).
No s'utilitza llibre de text, en tot cas, el professor pot recomanar un llistat de
llibres de consulta així com enllaços a pàgines d’interès. Aquest mòdul es pot
cursar en la seva totalitat en semipresencialitat.
Més informació:
http://www.institutperemartell.cat/oferta_formativa/matricula_semipresencial/
-Explicacions magistrals.
-Utilització de diversos materials de recurs.
-Activitats pràctiques per part de l'alumne que es poden realitzar en grup o
individualment.
-Qüestionaris Moodle i proves escrites que es realitzaran de forma individual.
Els alumnes han de seguir les normes de convivència establertes en el NOFC i
les normes específiques establertes en equip docent del Departament d’Arts
Gràfiques. Aquestes normes estan penjades a totes les aules per tal de poder
consultar-les. L’ús del mòbil queda TOTALMENT prohibit en hores de classe
dins de l’aula i l’incompliment d’aquesta norma es penalitzarà amb l’expulsió
de l’aula.
CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ
Per a superar el mòdul professional cal superar independentment les 4 unitats
formatives amb un mínim de 5. Per superar cadascuna de les UF’s, l'alumne
haurà de treure una nota mínima de 5 les activitats d'ensenyamentaprenentatge per poder fer mitja.
Els alumnes que superin el 20% de faltes d’assistència injustificades i
justificades perdran el dret a ser avaluats de la unitat formativa en curs.
Complert aquest requisit, la qualificació del mòdul professional s’obté segons
la següent ponderació:
Qmp= 0.29xUF1+0.25xUF2+0.25.xUF3+0.21xUF4
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Els exàmens es realitzaran segons el calendari escolar.
Cada alumne ha de realitzar de forma individual i personal el seguiment de les
seves notes. En acabar cada UF el professor informarà una única vegada i
personalment a cada alumne de les activitats i/o exàmens suspesos per tal
d’accedir als exàmens extraordinaris de juny.
Atès que cada alumne ha de realitzar personalment el seguiment de les seves
pròpies notes, el professor no es fa responsable de la presència o absència
d’aquest en els exàmens.
En el cas d’absència a un examen, prova o fitxa, excepcionalment i presentant
una justificació oficial i segons el criteri dels professors, un alumne podrà
recuperar l’examen, prova o fitxa, en la data proposada pels professors.
CRITERIS DE
RECUPERACIÓ

Els alumnes amb UF's suspeses hauran de presentar-se als exàmens
extraordinàris de juny establerts en el calendari escolar.

CRITERIS DE
SEMIPRESENCIALITAT

Totes les UF's de M9 es poden cursar en semipresencialitat.

RECURSOS

• Canó de projecció
• Ordinadors
• Activitats i apunts en paper o arxius digitals (Moodle)
• Equips i eines al laboratori de materials.

MÒDULS DE 2N
CURS

Es va cursar tot

INFORMACIÓ
ADDICIONAL

Cap

DOCÈNCIA TELEMÀTICA

ESTRATÈGIES
METODOLÒGIQUES

En cas de docència telemàtica es continuarà aplicant l’aprenentatge per
projectes, on s’aniran sumant els continguts corresponents als RA de forma
progressiva a cada pràctica.
Totes les Unitats Formatives inclouen activitats conceptuals i pràctiques.
Aquestes es realitzaran de forma individual o en grup segons les indicacions
dels professors. Podran ser treballs dels continguts de la UF o qüestionaris
amb preguntes obertes o tipus test on l’alumnat haurà d’aplicar i executar els
continguts explicats a classe. Els alumnes hauran de lliurar l'activitat en el
termini establert pels professors. Les activitats fetes a les sessions pràctiques
també ponderaran per l’avaluació final, així com l’actitud de l’alumne envers a
l’estudi i el treball a classe.
Es realitzaran classes en l’entorn virtual d’aprenentatge: Aula Virtual o
Classroom
A la mateixa aula virtual es penjaran:
• Apunts
• Guíes d’elaboració d’exercicis
• Exercicis d’exemple
• Tests online
• Pàgines web de consulta
• Videotutorials d’ús de programari d’elaboració pròpia o de tercers
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• Es realitzarà un seguiment dels projectes mitjançant Trello
• Vídeos didàctics, alguns elaborats pel professor, sobre els continguts de
lles UF’s. Els vídeos es podran obtenir al web del canal del Youtube del
professor.
CRITERIS
D’AVALUACIÓ,
PUNTUACIÓ

Es seguiran les mateixos criteris que en docencia presencial.

CRITERIS DE
RECUPERACIÓ

Es seguiran les mateixos criteris que en docencia presencial.

RECURSOS

ATENCIÓ
PERSONALITZADA

INFORMACIÓ
ADDICIONAL

• Aula Virtual o Classroom
• Ordinador amb càmera
• Vídeos didàctics Youtube
• Videoconferència
• Seguiment de projectes: Trello
• Programari Adobe
El canal de comunicació amb el professorat serà mitjançant l’Aula Virtual o
correu corporatiu.
El professorat respondrà els missatges rebuts no més tard de 48 hores
lectives
El professorat no respondrà missatges fora de l’horari lectiu
No s’acceptaran entregues per correu electrònic
No s’acceptaran entregues fora dels terminis establerts de cada tasca
Tota la informació i el seu seguiment es trobarà a l’Aula Virtual o Classroom
Per gestionar la diversitat de l'alumnat es disposarà de l'orientadora de
centre.
Les videoconferències i similars s'intentaran ajustar al màxim a l'horari del
mòdul i del grup.
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AFB0-DPG - Disseny i gestió de la producció
gràfica

1r

FOL

M10

UF1 Relacions laborals 66h
UF2 Prevenció de riscos professionals 33h

99 h

PROFESSOR/A Mayte Dominguez
RESPONSABLE Moreta

PROFESSOR/A

Mayte Dominguez Moreta

RESULTATS
D’APRENENTATGE

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

DOCÈNCIA PRESENCIAL
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

• Durant el curs es realitzaran proves per detectar el grau d’assoliment dels
resultats d’aprenentatge dels nuclis formatius de cada unitat formativa. Es
valorarà la realització i presentació individual de les pràctiques, activitats,
exercicis i treballs proposats pel professor/a, així com l’assistència a classe,
l’actitud, la constància i la participació a classe dintre de cadascun dels
resultats d’aprenentatge.
• L’assistència regular al mòdul és condició indispensable per a l’avaluació
continuada en convocatòria ordinària. Les faltes d’assistència injustificades
repercutiran en la qualificació de l’apartat de cadascun dels resultats
d’aprenentatge per indicar falta d’interès i responsabilitat envers el mòdul,
impossibilitat d’adquirir resultats i, per tant, possibilitat de no ser avaluat en els
mateixos. Superar el 20% tant de justificades com injustificades, donarà lloc a
la pèrdua del dret a l’avaluació continua d’acord amb el NOF del centre.
• Per a superar la convocatòria ordinària, es farà una prova escrita i/o pràctica
de cada RA i com a mínim s’ha de treure un 5 per a la qualificació de tota la
unitat formativa i presentats tots els treballs i exercicis de cada nucli formatiu
QMP=0.70.QUF1+0.3QUF2

CRITERIS DE
RECUPERACIÓ

S’efectuaran proves escrites amb la realització d’altres proves escrites
encaminades a assolir els RA fitxats, ajustant-se el format i el contingut a les
característiques del grup.
S’efectuaran les parts (prova escrita ) dels RA que no s’hagin pogut superar i
dels quals no s’hagin obtingut la nota mínima per poder fer mitjana ponderada
amb la resta
Els alumnes que perdin el dret a l’avaluació contínua o que no aprovin alguna
o totes les unitats formatives, aniran a la prova extraordinària establerta pel
Centre amb tota la matèria de cada UF.
La prova extraordinària de juny constarà d’una prova escrita
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CRITERIS DE
SEMIPRESENCIALITAT

RECURSOS

PRESENTACIÓ ANUAL DELS
MÒDULS PROFESSIONALS

Els mateixos que en presencialitat
Apunts del professor.
2.- Web del mòdul, moodle.
3.- Bibliografia i documentació laboral, jurídica, administrativa, etc.
4.- Material audiovisual (vídeos, power point, web, premsa, etc.).
5.- Llibre de text: FOL ed. Editex

MÒDULS DE 2N
CURS
INFORMACIÓ
ADDICIONAL

.

DOCÈNCIA TELEMÀTICA

ESTRATÈGIES
METODOLÒGIQUES

La metodologia utilitzada en el desenvolupament de les sessions està
basada l’entorn virtual d’aprenentatge, tant pel grau mitjà com pel superior:
http://www.institutperemartell.cat/aulavirtual/
• Incorporació de tecnologies d’aprenentatge i coneixement (TAC): La
descàrrega del material didàctic es realitzarà a través del Moodle del curs,
sempre que sigui possible, igualment que el lliurament de les pràctiques de
l’alumnat.
• Realització d’activitats individualment telemàtiques i/o en grup (drive),
recolzades amb powerpoints, enllaços a pàgines webs i vídeos didàctics
sobre els conceptes dels nuclis formatius corresponents.
• La part teòrica i la part pràctica tenen una relació molt estreta per la qual
cosa, mitjançant videoconferència es poden fer sessions teòriques per definir
conceptes nous i resoldre dubtes i sessions per a treballar-los de forma
pràctica mitjançant exercicis del llibre de FOL, o material proporcionat pel
professorat (excels, word, powerpoint...).

CRITERIS
D’AVALUACIÓ,
PUNTUACIÓ

El mateix que en la docència presencial exceptuant les proves escrites que
poden ser formularis google i les exposicions orals que poden ser
powerpoints, treballs o vídeos fets per l’alumnat en temps de confinament
De la mateixa forma, es tindran en compte els continguts actitudinals com
l’assistència a la classe virtual, la implicació i la interacció telemàtica de
l’alumnat dintre de cadascun dels resultats d’aprenentatge.

CRITERIS DE
RECUPERACIÓ

•
•
Es faran proves de recuperació teòric-pràctiques o formularis en les
convocatòries que fixi la Prefectura d’estudis del centre. Remarcar que la
incompareixença el dia d’una prova d’avaluació telemàtica comporta la
pèrdua de la convocatòria ordinària de la mateixa igual que en l’avaluació
presencial.
Aquells alumnes que no es puguin presentar a les proves ordinàries
d’avaluació continua se’ls hi farà en finalitzar la UF, sempre i quan tinguin
document oficial que justifiqui la falta d’assistència.
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ATENCIÓ
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INFORMACIÓ
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El mateix material digital necessari per assolir la docència telemàtica,
proporcionat via aula virtual del centre, tal i com s’ha explicat en el punt 5
d’aquesta programació.
• No es descarta convocar l’alumnat per videoconferència, per tal de fer
classe de suport i resoldre dubtes.
El canal de comunicació amb el professorat serà mitjançant l’Aula Virtual.
• El professorat respondrà els missatges rebuts no més tard de 48 hores
lectives.

.
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