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Continguts o temes per avaluació:

1a avaluació:

Seguretat i salut laborals.

La prevenció de riscos laborals.

Autoprotecció i primers auxilis.

El mercat laboral.

2a avaluació:

Autoocupació.

El salari i la nòmina.

La seguretat social.

3a avaluació:

La relació laboral i la seva normativa.

El contracte de treball.

La jornada laboral.



Què s’avaluarà:

Per a l’avaluació es tindran en compte:

● Resultats de les proves escrites i pràctiques.

● Puntualitat en el lliurament, presentació adequada i continguts
adients de les activitats i els treballs.

● Desenvolupament de les activitats pràctiques: planificació,
ordre, mètode de realització, resultat final i documentació (si
és necessària).

● Actitud de l’alumne, tenint en compte els següents

criteris:

La feina diària.

El comportament a l’aula per afavorir un ambient

d’aprenentatge i de respecte pel grup.

L’interès i l’actitud participativa.

La capacitat de treball en grup, de forma

cooperativa.

La puntualitat i l’assistència a classe.

L’esperit crític front a temes transversals relacionats

amb el mòdul.

L’ús adient del material proporcionat a l’aula-taller

L’ús adient dels tecnicismes específics per afavorir

un ús correcte de la llengua.

Com s’avaluarà:



Es realitzaran com a mínim dues proves avaluables a cada
avaluació, a més de les activitats com ara tasques encarregades per
el professor, treballs d’investigació, activitats i d’altres.

L’entrega de totes les activitats és un requisit imprescindible per
poder aprovar el mòdul. L’entrega fora dels terminis indicats farà
reduir la nota, que serà més baixa quan més retard s’hagi acumulat.

Abans de la finalització del curs, segons l'evolució i l'assoliment de
cada un dels mòduls, s'intentarà dur a terme un treball
interdisciplinar que serà avaluat i formarà part de la nota final de
cada un dels mòduls que hi intervenguin. Aquesta ponderació es
definirà en funció del nivell i les activitats que formin part de cada un
dels mòduls que s'incloguin dins el projecte.

Per fer la mitjana de cada avaluació, haurà d’assolir com a mínim un
4 de cada avaluació.

Com es determina la nota del curs (1ª Convocatòria):

La qualificació final del mòdul és la mitjana ponderada de les tres
avaluacions. L’alumne ha de demostrar que ha assolit els
coneixements mínims fixats pel professor de cada una de les parts
treballades durant el curs. Es considera aprovat el mòdul si la
mitjana de les 3 avaluacions es igual o superior a 5.

Es pot recuperar el mòdul o pujar la nota (part presencial):

● Pujar nota: L'alumne disposa del dret de presentar-se per pujar
nota, seguint sempre les indicacions del professorat (entrega
de treballs, presentació a una o diverses parts que conformen
el mòdul...). En cas d'obtenir una nota inferior d'allò a què s'ha
presentat, romandrà la nota més alta, en cas contrari, es farà
servir la nova nota per recalcular la mitjana. En qualsevol cas,
si l'alumne es presenta a pujar nota, per posar la nota final del
mòdul es tindrà en compte l'evolució de l'alumne/a durant el
curs.

● Els alumnes que no hagin assolit els objectius mínims a alguna



de les avaluacions, podran recuperar les avaluacions pendents
superant una prova escrita, pràctica i/o realitzant els treballs
de recuperació que especifiqui el professor, qui indicarà a
l’alumne com aprovar el mòdul.

Alumnat que ha perdut el dret d’avaluació contínua per faltes
d’assistència no justificades:

Tal com s'indica al Decret de Drets i Deures de l'alumnat, la falta
d'assistència a classe de forma reiterada pot fer impossible que
s’apliquin correctament els criteris d'avaluació i la mateixa avaluació
contínua i pot donar lloc a una avaluació extraordinària.

En el cas d’alumnat que hagi perdut el dret a avaluació contínua per
faltes d’assistència no justificades, el professorat del mòdul establirà el
sistema d'avaluació que podrà incloure tant proves escrites com
pràctiques, així com l'entrega de les tasques que el professor consideri
necessàries per a que l'alumne pugui demostrar que ha assolit les
competències i resultats d'aprenentatge corresponents al mòdul.
L'alumne serà degudament informat dels continguts de les proves i
tasques que ha de dur a terme.

2ª Convocatòria:

La prova extraordinària consistirà en una prova escrita que inclourà
el temari vist durant el curs, així com l’entrega dels treballs indicats
pel professor si aquest ho considera necessari. Per aprovar el
mòdul, la nota d’aquesta prova escrita haurà de ser igual o superior
a 5, i s’haurà d'haver entregat, obligatòriament, correctament els
treballs indicats pel professor, que es tindran en compte per
arrodonir la nota final.

Com es recupera el mòdul:

Aquells alumnes de 2n de IEA que tinguin el mòdul pendent podran
recuperar-la demostrant l’assoliment dels conceptes realitzant una
prova teòrica, proves pràctiques i/o l’entrega dels treballs pràctics
indicats pel professor, si es considera necessari. Es realitzarà un
seguiment de l’evolució de l’alumne/a. Les dates de lliurament els



treballs, així com les de les proves de conceptes i pràctiques, es
comunicaran a l’alumne amb antelació. Les proves es podran
realitzar en varies parts, per tal de repartir el temari en diferents
exàmens i dies, facilitant així la recuperació de el mòdul.

Altres consideracions:

Farem servir la plataforma educativa Google Classroom i altres
aplicacions de Google (correu electrònic, Drive…) així com aquelles
aplicacions addicionals que el professorat consideri adients pel
correcte desenvolupament del procés d'ensenyament-aprenentatge.

Al llarg del curs es podran fer una o varies activitats interdisciplinars
d’una durada aproximada d’una setmana cada una que tractaran els
conceptes elèctrics comuns i necessaris a tots els mòduls tècnics i
els conceptes adients del mòdul de FOL que afectin a l’activitat
concreta.
A més a més, a cada avaluació podrà haver una activitat amb
durada tota l’avaluació que inclourà sub-tasques de tots els mòduls.
Quan un grup hagi presentat els informes de les activitats anteriors
abans del termini del temps establert i havent estat corregit pel
professor, podran fer opcionalment activitats extres que pujaran la
nota de l'àmbit pràctic.
A criteri de cada professor es podrà dedicar un cert temps de cada
mòdul per anar progressant en aquestes activitats comunes.
Al marge de les activitats comunes es farà feina específica, tant
teòrica com pràctica a cada mòdul.

Altres consideracions:

Són d’aplicació les instruccions per a l'organització i el
funcionament dels centres educatius privats concertats per al
curs 2022-2023, així com aquelles normatives que es publiquin
al llarg del curs, si n’és el cas.

El currículum d’aquests ensenyaments es regula a l’Ordre
EDU/2185/2009, de 3 de juliol.




