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LLISTAT DE MODIFICACIONS
Núm.
Revisió

Data

0

07/09/15

Descripció de la modificació *
Elaboració de la programació curs 2015-2016

* S'indiquen els números de les Unitats Formatives que s'han modificat i els ítems que resulten
afectats
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FITXA RESUM DE LA PROGRAMACIÓ
Hores totals:

Els continguts i els objectius del crèdit, són els prescrits en el currículum del cicle formatiu
respectiu.
Quadre de distribució de les hores/UF

h.tota
ls
UF3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
33
UF2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
33
UF1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33
setma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930313233 99
na
Hores

1r Trimestre (11 setmanes)
UF2 Productes del mercat financer i d'assegurances

33

NF1 El sistema financer i productes de passiu: El sistema financer espanyol,
comptes corrents , dipòsits i imposicions. Serveis financers: domiciliacions,
operacions amb divises, banca electrònica, targetes de dèbit i de crèdit

10

NF2 Productes financers d'actiu: pòlissa de crèdit, descompte bancari,
factoring i confirming. Préstec bancari i altres productes financers.

20

NF3 Productes i serveis d'assegurances: contracte d’assegurança, sector
assegurador i productes d’assegurança privada

3

Revisió de conceptes, dubtes i avaluació final (queda inclòs als NF)
Proves escrites

Exercicis pràctics

Treballs

2 (80%)

3 ( 10%)

1( 10%)

Projectes

Altres *

*
UF3 Fonts de finançament i selecció d'inversions

33

NF1 Els mercats financers :renda fixa, renda variable, deute públic, fons
d'inversió , productes derivats i la seva fiscalitat

23

NF2 Finançament i selecció de projectes. Mètodes de selecció d'inversions

10

Revisió de conceptes, dubtes i avaluació final (queda inclòs als NF)
P r o v e s

d ' A v a l u a c i ó

Proves escrites

Exercicis pràctics

Treballs

2 (80%)

3 ( 10%)

1( 10%)

C o n t í n u a
Projectes

Altres *

*
UF1 Anàlisi i previsió financeres

33

NF1 Fons de finançament a curt i llarg termini i anàlisi d'estats financers
mitjançant ratis . Subvencions i altres ajudes financeres

3

NF2 Planificació financera i control pressupostari: tipus de pressupostos, control
pressupostari i desviacions

30

Revisió de conceptes, dubtes i avaluació final. (queda inclòs als NF)
P r o v e s

d ' A v a l u a c i ó

C o n t í n u a
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Proves escrites

Exercicis pràctics

Treballs

2 (80%)

3 ( 10%)

1( %)

Projectes

Altres *

*

AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MÒDUL

➢ Per superar el mòdul en convocatòria ordinària, s'han d'haver superat cadascuna
de les unitats formatives amb una qualificació de 5 o més, i la nota del mòdul serà
la mitjana ponderada per les hores impartides, de les notes de totes les unitats
formatives , a priori:
Qualificació final=(33/99 . QUF2) +(33/99 . QUF3)+(33/99 . QUF1)
➢ Si durant la convocatòria ordinària, es suspèn una o més unitats formatives,
l'alumnat tindrà dret a una recuperació dins de la convocatòria ordinària, desprès
d'haver finalitzat la unitat formativa.
➢ En cas de no superació del mòdul en primera convocatòria, l'alumnat disposarà
d'una segona convocatòria en la que haurà de recuperar les unitats formatives
suspeses complertes, és a dir, amb tots els nuclis formatius corresponents.
➢ Una vegada recuperada/es les unitat/s formativa/es suspesa/es la forma de
calcular la nota del mòdul és l'explicada anteriorment.
➢ Com a mínim trimestralment i coincidint amb les avaluacions, s'informarà a
l'alumnat de la seva marxa, assoliment d'objectius i continguts, amb una nota
numèrica de l'1 al 10; val a dir que ni la nota de les unitats formatives ni la del
mòdul no es forma mitjançant la mitjana d'aquestes notes que únicament tenen un
caràcter informatiu.
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE LES PROVES D’AVALUACIÓ CONTINUA (treballs,
pràctiques i altres activitats)

➢ L'assistència és obligatòria, per tant, l'alumnat que superi el 25% de faltes, en
cadascuna de les unitats formatives, perdrà el dret a l'avaluació contínua, i haurà
de recuperar-la en acabar la unitat formativa . Són considerades com a faltes tant
les justificades com les injustificades, ja que l'avaluació contínua no es pot realitzar
encara que l'alumnat tingui justificació per haver faltat.
➢ El nombre de proves escrites, exercicis pràctics i d'altres que s'indiquen en cada
casella, de les proves d'avaluació contínua, són orientatives i poden ser
augmentades o disminuïdes a criteri del professorat. Per poder fer mitjana de les
proves escrites, cal que la nota mínima de cadascuna dels proves que es facin
sigui 4 o més. Per poden ponderar les notes de exercicis pràctics, treballs i altres,
cal que la mitjana de les proves escrites sigui com a mínim de 5.
➢ Les proves escrites poden ser sobre continguts teòrics o sobre continguts pràctics.
En cas que siguin sobre continguts teòrics podran ser preguntes tipus test,
preguntes curtes amb respostes raonades, i/o una combinació d'elles.
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➢ Els exercicis pràctics són els realitzats a casa o a l'aula i també es considerarà les
intervencions a classe dels alumnes . La qualificació es calcula en funció de la
proporció del exercicis realitzats sobre el total de demanats. Es qualificarà el grau
de realització de cadascun del exercicis. En les intervencions a classe es valorarà
el llenguatge tècnic utilitzat i els coneixements actualitzats sobre la realitat
econòmica i financera.
➢ Per superar una unitat formativa qualsevol s'ha d'obtenir com a mínim una
qualificació de 5, en altres casos s'haurà de recuperar a la convocatòria
extraordinària
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Exercicis professorat del mòdul

ADRECES ELECTRÒNIQUES
➔ Web del Banco Central Europeo http://www.ecb.europa.eu
➔ Web del Banco d'Espanya http://www.bde.es
➔ www.ingdirect.es
➔ Borsa de Barcelona http://www.borsabcn.es
➔ Bolsa de Madrid http://www.bolsademadrid.es
➔ http://www.portal.lacaixa.es
➔ http://www.ico.es
➔ http://www.tesoro.es
➔ http://www.triodos.es
➔ http://www.evobanco.es
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