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. RELACIÓ D'UNITATS FORMATIVES I NUCLIS FORMATIUS

Hores totals: 33(No hi ha cap hora de lliure disposició)
Els continguts i els objectius del crèdit, són els prescrits en el currículum del cicle formatiu
respectiu.

Quadre de distribució de les hores/UF1

h.tota
ls

UF3
UF2
UF1
1 4 4 4 4 4 4 4 4 33h
setma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
na

Tercer trimestre ( 9 setmanes)
UF1
NF1
NF2

PROJECTE D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES
Metodologia de la gestió de projectes
Projecte associat a l’empresa creada al Mòdul 11 Simulació empresarial

TOTAL

33
P r o v e s

Proves escrites

Hores fet
33
10
23

d ' A v a l u a c i ó

Exercicis pràctics

Treballs
2

C o n t í n u a

Graella d'assistència

Altres *

2. AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MÒDUL
- El mòdul professional 13 s'impartirà, al segon curs del cicle (33h) un cop terminat el M11 i consta
d'una única UF
- L'avaluació del procés d'aprenentatge considerarà el treball parcial de cada NF, es a dir, la nota
de cadascuna de les activitats proposades
- La qualificació final de la UF estarà composada per la mitjana ponderada dels NF en funció de
les hores.
- Per aprovar el Mòdul Professional cal superar de forma independent els NF amb una nota
superior a 5 sobre 10.
- Es condició necessària tenir aprovat el M11 Simulació empresarial per poder qualificar i aprovar
el M13 de Projecte d’ administració i finances.
- La qualificació del Mòdul Professional (QMP) s'obtindrà de forma ponderada segons el pes en
hores que té cada nucli formatiu, per la qual cosa s'aplicarà el següent barem:
QMP =( 33% nota del NF1+ 67% nota del NF2 )
- L'assistència a classe és obligatòria e imprescindible, donat que el treball és en equip. Per tant,
si l'alumnat supera el 25% de faltes en la UF o un NF suposa la pèrdua de l'avaluació contínua.
SISTEMA DE RECUPERACIÓ
Donat que estem a final de curs, la recuperació es farà única per als dos nuclis . Aquesta prova
serà escrita i correspondrà a resolució d’un cas pràctic.

3. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE LES PROVES D’AVALUACIÓ CONTINUA (treballs,
pràctiques i altres activitats)

El nombre de treballs que s'indica en cada casella correspon al mínim previst i podrien ser
augmentats si el professorat ho considerés necessari.
En la qualificació de les PAC, s'aplicaran els següents criteris:
Es restará un punt de la nota en aquells casos en que els treballs o exercicis no es presentin amb
puntualitat (màxim 3 dies). Passats els tres dies no s'avaluarà el treball presentat, fins el següent
lliurament del corresponent nucli. Els treballs lliurats i suspesos amb una nota de 4 o menys, es
podran recuperar al següent lliurament, que correspon al nucli formatiu posterior, amb la mateixa
nota de dit nucli .
La realització de totes les activitats d'avaluació contínua (PAC), corresponents a cada NF, serà
requisit indispensable per optar a la seva superació.

L'alumne que no superi amb un 5 la convocatòria ordinària, disposarà d'una recuperació a
la segona convocatòria. La recuperació consistirà en la resolució d’un cas pràctic plantejat pel
professorat.
- Cal remarcar que es tindran en compte per igual totes les faltes d'assistència (justificades i
injustificades).

4. WEBGRAFIA BÀSICA I ALTRES RECURSOS:
ADRECES ELECTRONIQUES:
http://www.cambrabcn.org
http://www.pmi-bcn.org/

http://wikibes.salleurl.edu/mediawiki/index.php/Proyecto
https://www.google.es/search?q=pmi+gestion+de+proyectos&client=firefoxa&hs=0Rt&rls=org.mozilla:esES:official&channel=sb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=AzEHVOeUF8fbaoWbgcA
M&ved=0CH4QsAQ&biw=1366&bih=622
http://www.tutorialspoint.com/management_concepts/work_breakdown_structure.htm
http://www.pmi-mad.org/dmdocuments/taller-de-buenas-pr%C3%A1cticas-para-la-creaci
%C3%B3n-de-wbs's.pdf
http://www.hyperthot.com/pm_wbs.htm
http://whatisprojectmanagement.wordpress.com/2012/11/02/crear-la-edt-del-proyecto/
Un exemple molt fàcil
http://www.dummies.com/how-to/content/how-to-create-a-work-breakdown-structure.html
Creació Gantt sencill amb Excel: https://www.youtube.com/watch?v=KRFet8XlFyg
Explicació exemple de Camí Crític: https://www.youtube.com/watch?v=62mQQIQcY94
http://w144.bcn.cat/cibernarium/es/centre-derecursos/video/P/pagina17855/usetvuitcinccinc/personaliza-tu-blog-con-wordpress-1-de-3.do

