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FITXA RESUM DE LA PROGRAMACIÓ DEL MÒDUL 10
Hores totals: 132
Els continguts i els objectius del crèdit, son els prescrits en el currículum del cicle formatiu
respectiu.
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66

1er Trimestre (11 setmanes)

UF1

Hores

Metrologia

44

NF1 - Control dimensional

44

Proves escrites
(60%)

A v a l u a c i ó
Exercicis pràctics
Treballs
-(40%)

Projecte
---

Altres *
---

2on Trimestre (11 setmanes)

UF1

UF21

33

3

Hores

Metrologia
NF 2 - Calibratge.

22

Assaig mecànics, metal·logràfics i no destructius

22

NF1 - Control de característiques

22

22

Proves escrites

Exercicis
pràctics
--

(60%)

A v a l u a c i ó
Treballs

Projecte

Altres *

(40%)

---

---

3er Trimestre (11 setmanes)

Hores

UF2 Control de processos

11

NF1 - Control de característiques
Proves escrites
(60%)

Exercicis
pràctics
---

11
A v a l u a c i ó
Treballs

Projecte

Altres *

(40%)

---

---

UF3 Control de processos
NF1 - Tècniques estadístiques de control de qualitat
A v a l u a c i ó
Proves escrites
Exercicis
Treballs
pràctics
(60%)
--(40%)

33
10
Projecte

Altres *

---
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AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MÒDUL
1.1.1.- Avaluació de les unitats formatives.
L’avaluació dels aprenentatges de l’alumnat dels cicle formatiu és contínua, atén a
l'organització modular i es fa a través unitats formatives per tal de permetre una millor
capitalització de la formació.
L’avaluació es farà tenint en compte els resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació
(RACA) de les unitats formatives.
Les activitats d'ensenyament i aprenentatge de cada nucli formatiu i unitat formativa, es
desenvolupen a través dels exercicis i les fitxes de treball control.
S'han de realitzar els exercicis, treballs, fitxes, projectes etc., programats a la UF
La realització d'exercicis, treballs, fitxes, etc es fa d'una manera progressiva, per això si en
finalitzar la UF els nivells assolits ells, és correpto, es podrà compensar els nivells no
superats en iniciar la UF.
Els valors concrets dels RACA, estan recollits en les diferents fitxes de control de las CA de
cada activitats d'ensenyament i aprenentatge i l'alumne les podrà trobar en la Wed del
centre o en la què el professor o professors determinen; i que en l'apartat de recursos
didàctics (Apartat 1.3 i 1.4), estan desglossades
Aquestes activitats d'ensenyament i aprenentatge es realitzen de forma temporitzada al
llarg del curs, per la qual cosa l'avaluació del mòdul, és continuada.
1.1.2.- Avaluació del mòdul professional
Les unitats formatives es superen amb una qualificació de 5 punts o superior.
La superació del mòdul professional s’obté amb la superació de les unitats formatives.
L’equip docent podrà determinar criteris de ponderació de la qualificació obtinguda en les
diferents unitats formatives, per tal d’establir la qualificació final del mòdul professional
corresponent.
El mòdul superat acredita les unitats de competència establertes en el perfil professional
del títol.
L'equip docent que participa en la impartició del mòdul, avaluarà a aquest, de manera
col·legiada..
1.1.3.- Es valorarà de forma important:
La neteja del lloc i entorn, la pulcritud en els treballs, la precisió en els exercicis o projectes
i l'organització del treball.
L'actitud cap al seu entorn, centre, aula, taller, lloc de treball, companys, professors.
El respecte i compliment de les normes seguretat i higiene i medi ambient en el treball
1.1.4 Segona convocatoria y extraordinaria
1.1.4 Segona Convocatòria
Les Unitats Formatives de contingut conceptual seran avaluades mitjançant un exàmen
teòric, en finalitzar la UF.
Les Unitats Formatives de contingut procedimental seran avaluades: lliurant els exercicis,
treballs, fitxes o projectes suspesos al finalitzar el curs
L'alumne ha d'estar informat de com es realitza aquesta convocatòria.
1.1.5 Convocatòria Extraordinària:
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Aquesta es realitzarà en data, hora i aula, establerta pel centre
Aquesta estarà basada en prova, examen. projecte o realització d'exercicis pràctics, en el
qual, es recullin els RECA i continguts del mòdul professional.
1.2

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DEL MÒDUL

La qualificació del mòdul, es basa al llarg del tot el curs, en els valors obtinguts dels Elements
d'avaluació contínua UF i de les Quantitats d'elements a avaluar per UF.
A aquests elements li adjudiquem un % individual i col·lectiu.
L'actitud i comportament és un element important de qualificació.

QUUFF= UF1*0, 50%+UF2*0, 25%+UF3*0,25%
1.3

BIBLIOGRAFIA BÀSICA I ALTRES RECURSOS

BIBLIOGRAFIA:
TÍTOL

AUTOR

EDITORIAL

Hi és a la BIBLIOTECA

Metrologia y ensayos verificacion del producto

Ortea

No, hi son a Internet

Metrología y ensayos cuaderno

Ortea

No, hi son a Internet

Teoría básica - prácticas de laboratorio

Ortea

No, hi son a Internet

Metrologia basica

EDEBE

No, hi son a Internet

RECURSOS:
Apunts:
Els apunts :
http://agora.escoladeltreball.org/
Exercicis:
Els exercicis es troben a:
http://agora.escoladeltreball.org/
Fitxes control CL
Les fitxes es troben a:
http://agora.escoladeltreball.org/

1.4

ADRECES ELECTRÒNIQUES

http://agora.escoladeltreball.org/
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