DEPARTAMENT DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
MÒDUL DE CIÈNCIES APLICADES I
MATEMÀTIQUES APLICADES AL CONTEXT PERSONAL i
D'APRENENTATGE D'UN CAMP PROFESSIONAL
Formació Professional Bàsica I
Curs 2021-2022
Continguts o temes per avaluació:
Primera Avaluació:
1. Números naturals, enters. Divisibilitat.
2. Potències i arrels.
3. Fraccions.
4. Nombres decimals.
5. Proporcionalitat i percentatges.
Segona Avaluació:
5. Proporcionalitat i percentatges.
6. Expressions algebraiques.
7. Equacions.
8. Successions i Progressions.
Tercera Avaluació:
7. Equacions.
8. Successions i Progressions.

Què s’avaluarà?:
– Els coneixements apresos, i sobretot la realització de les
tasques dins l’aula i la participació de l’alumne.

Com s’avaluarà?:
– L'Avaluació serà contínua (la nota del tercer trimestre serà la
nota final).
– La nota final de cada trimestre es farà de la següent manera:
70 % dels continguts avaluats i 30 % d'actitud (és molt important
tenir una bona actitud i expressar-se correctament i amb
educació).
Cada trimestre es faran dos exàmens.
– Convocatòria extraordinària: la nota de l'examen de setembre
serà arrodonida afegint fins a 1 punt (0'5 per actitud durant el
curs i 0'5 pels treballs fets durant l'estiu).
– Per recuperar l'assignatura suspesa s'haurà d'aprovar almenys
una avaluació de FPBàsica II.

Altres consideracions:
– Els treballs extres seran valorats positivament.
– Es tendrà en compte a l'hora d'arrodonir la nota, l'interès i esforç
demostrat durant tota l'avaluació.
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Continguts o temes per avaluació:
Primera Avaluació:
Tema 1: El mètode científic i l'experimentació.
Tema 2: Les magnituds físiques: aprèn a mesurar.
Tema 3: La matèria.
Segona Avaluació:
Tema 4: Separam mescles.
Tema 5: L'energia i les seves fonts.
Tema 6: Coneix el teu cos. La funció de nutrició.
Tercera Avaluació:
Tema 7: Coneix el teu cos. Funcions de relació i reproducció.
Tema 8: Salut, malaltia i hàbits saludables.
Tema 9: Menjar bé, viure millor.
Què s’avaluarà?:
– Els coneixements apresos, i sobretot la realització de les

tasques dins l’aula i la participació de l’alumne.

Com s’avaluarà?:
– L'Avaluació serà contínua (la nota del tercer trimestre serà la nota final).
– La nota final de cada trimestre es farà de la següent manera:
70 % dels continguts avaluats i 30 % d'actitud (és molt important
tenir una bona actitud i expressar-se correctament i amb
educació).
Cada trimestre es faran dos exàmens.
– Convocatòria extraordinària: la nota de l'examen de setembre
serà arrodonida afegint fins a 1 punt (0'5 per actitud durant el
curs i 0'5 pels treballs fets durant l'estiu).
– Per recuperar l'assignatura suspesa s'haurà d'aprovar almenys
una avaluació de FPBàsica II.

Altres consideracions:
– Els treballs extres seran valorats positivament.
– Es tendrà en compte a l'hora d'arrodonir la nota, l'interès i esforç
demostrat durant tota l'avaluació.

Consideracions degudes a la COVID-19:

● Tant pel que fa a la part conceptual com a la pràctica es tindrà en compte la
situació sanitària a causa de la COVID i, per aquest motiu, els aspectes descrits
als apartats anteriors seran adaptables i modificables segons les circumstàncies,
donant prioritat, si n’és el cas, a aquells continguts que es considerin
elements essencials del currículum.

● S’iniciarà amb presencialitat total. Si la situació sanitària fes necessari passar a
formació semipresencial, es farà alternant les classes presencials i en línia, de

forma que l’alumnat que segueixi les classes des de casa es connectarà a l'aula
de forma virtual a l'hora corresponent a l’assignatura i seguirà les indicacions
donades pel professorat, seguint les seves explicacions o fent les activitats o
proves indicades. Per optar a l'aprovat, és imprescindible l'assistència a la classe
tant presencial com virtual, es passarà llista a totes les sessions. En el cas que la
situació sanitària s’agreugi i s’hagi de fer tota la formació de forma virtual, es
donaran les indicacions corresponents per a aquest nou escenari, que inclourà
classes virtuals, proves en línia i entregues d'activitats.

● La part virtual, en qualsevol dels escenaris, es farà fent servir la plataforma
educativa Google Classroom i altres aplicacions de Google (correu electrònic,
Meet, Drive) així com aquelles aplicacions addicionals que el professorat consideri
adients pel correcte desenvolupament del procés d'ensenyament - aprenentatge.

