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Continguts o temes per avaluació:

1a avaluació: Es realitza una situació d’aprenentatge d’un

disseny d’una vivenda on es tracten els següents temes:

● Introducció al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Estructura.

● Eines utilitzades en electricitat.

● Esquemes elèctrics. Simbologia. Mecanismes.

● Circuits R,L,C. El corrent monofàsic. Correcció del factor

de potència.

● Caiguda de tensió monofàsica.

● Muntatges sobre tauler de circuits elèctrics (I). Mesures

bàsiques.

2a avaluació: Es realitza una situació d’aprenentatge d’un

disseny d’una nau industrial on es tracten els següents temes:

● Sistemes trifàsics.

● Instal·lacions interiors. Conductors. Càlcul de la secció.

● Sistemes d’instal·lació. Canalitzacions.

● El quadre general de comandament i protecció.

Composició i característiques.



● Receptors d’enllumenat.

● Seguretat en les instal·lacions. Contactes directes i

indirectes.

● Muntatges sobre tauler de circuits elèctrics (II). Mesures.

● Instal·lacions elèctriques en habitatges. Graus

d’electrificació. Execució.

● Reglament Electrotècnic de B.T. aplicat en aquestes

instal·lacions .

3a avaluació: Es realitza una situació d’aprenentatge sobre la

legalització d’una vivenda dissenyada a la primera avaluació

● Instal·lacions elèctriques en habitatges (continuació).

● Verificacions i tràmits en les instal·lacions de B.T. Projecte i

Memòria

● Tècnica de disseny.

● Instal·lacions en locals de pública concurrència.

● Instal·lacions de locals comercials i/o industrials.

● Instal·lacions especials.

● Reglament Electrotècnic aplicat en aquestes instal·lacions.

Com s’avaluarà

Avaluació contínua durant 3 avaluacions amb un mínim de dues

proves escrites durant cada avaluació.

Durant el desenvolupament del curs es faran activitats de reforç i

repàs dels conceptes més importants. S'avaluen les activitats i

pràctiques de taller amb un determinat percentatge (60%), amb proves

específiques teòriques (35%) i amb l’actitud (5%). Algunes unitats

didàctiques s’avaluaran seguint la metodologia d’aprenentatge per



projectes i aprenentatge cooperatiu. La mitja de les proves teòriques

per avaluació ha d’esser superior a 3 per aprovar.

La nota final per avaluacions serà:

NF = 1a avaluació (25%) + 2a avaluació (25%) + 3a avaluació (50%)

a) 1a convocatòria:

En els casos d’aquells alumnes que tinguin les 3 avaluacions

aprovades, la nota final serà la mitjana ponderada de les 3

avaluacions (25% 1a i 2a avaluació i 50% 3a avaluació).

● L'alumne que no hagi superat el mòdul a la 3a avaluació, podrà

fer-ho presentant-se a una prova que inclourà aquelles parts

suspeses (conceptes, procediments i/o simulació). La nota final

del mòdul s'obtindrà substituint les notes de la 3a avaluació de

les proves de conceptes, procediments i/o simulació que no

havia superat, per les notes obtingudes en aquesta prova, i

recalculant la mitjana ponderada tal com s'ha indicat abans (25%

1a i 2a avaluació i 50% 3a avaluació).

● 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.

b) 2a convocatòria:



La 2a convocatòria consistirà en la realització d'una prova escrita i/o

pràctica (en funció de si es considera que l’alumne ha demostrat haver

assolit alguna d’aquestes parts a la 1a convocatòria, poguent

alliberar-se de la part superada de cara a la 2a convocatòria), així com

l'entrega dels treballs indicats pel professor si aquest ho considera

necessari. L'alumne serà degudament informat.

La nota final s'obtindrà realitzant la mitjana aritmètica de la part teòrica

i la part pràctica. Si l'alumne només s'ha presentat a alguna d'aquestes

parts a la 2a convocatòria (per estar aprovada a la 1a convocatòria), la

mitjana es realitzarà tenint en compte la nota obtinguda a la 1a

convocatòria de les parts de les que no s'ha examinat a la 2a.

c) 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.

d) Feines interdisciplinars



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/EIE 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.

A la segona i tercera avaluació s’inclouran certs conceptes bàsics /

mínims de l’avaluació anterior que s’aniran afegint fins al final de curs.

Altres consideracions

Abans de la finalització del curs, segons l'evolució i l'assoliment de

cada un dels mòduls, s'intentarà dur a terme un treball interdisciplinari

que serà avaluat i formarà part de la nota final de cada un dels mòduls

que hi intervenen. Aquesta ponderació es defineix en funció del nivell i

les activitats que formen part de cada un dels mòduls que s'inclouen

dins el projecte.



Es valorarà molt l’assistència a classe, l’actitud i conducta demostrada

dins el taller. En el cas que un alumne es nega a realitzar qualsevol

activitat teòrica o pràctica dins l’aula-taller serà amonestat amb un full

d’incidències.

Abans de la finalització del curs, segons l'evolució i l'assoliment de

cada un dels mòduls, s'intentarà dur a terme un treball interdisciplinari

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.

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.


