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1 FITXA RESUM DE LA PROGRAMACIÓ
Hores totals:

Els continguts i els objectius del crèdit, són els prescrits en el currículum del cicle formatiu
respectiu.
h.totals
Quadre de distribució de les hores/UF
UF1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
99
setmana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Hores

1r Trimestre (11 setmanes)
UF1 NF 1 – Meeting People

fet

10

NF 2 – Dealing with parts

10

NF 3 – Following instructions

10

Proves i correcció:

3
33
P r o v e s

d ' A v a l u a c i ó

C o n t í n u a

Proves escrites

Comunicació oral
(pronunciació i
expressió)

Treballs
(producció escrita i oral)

Treball a l'aula

60%

20%

10%

10 %

Hores

2n Trimestre (11 setmanes)
UF1 NF 4 – Explaining processes

10

NF 5 Materials

10

NF 6 Specifications

10

Proves i correcció:

3
33
P r o v e s

d ' A v a l u a c i ó

C o n t í n u a

Proves escrites

Comunicació oral
(pronunciació i
expressió)

Treballs
(producció escrita i oral)

Treball a l'aula

60%

20%

10%

10 %

fet

Hores

3er Trimestre (11 setmanes)
UF1 NF 7 Reporting

10

NF 8 Trouble shooting

10

NF 9 Safety

10

Proves i correcció:

3
33
P r o v e s

Proves escrites

60%

d ' A v a l u a c i ó

C o n t í n u a

Comunicació oral
Treballs
(pronunciació i (producció escrita i oral)
expressió)
20%

10%

Treball a l'aula

10 %

Nota: La distribució d’hores i setmanes per trimestre s’ajustaran al calendari oficial.

fet

1.1. AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MÒDUL
Per a aprovar el mòdul, l’alumne haurà de superar la unitat formativa amb una nota igual o superior a 5 sobre 10.
La nota final del mòdul serà la nota de la única unitat formativa:
Per a aprovar el mòdul, l’alumne haurà de superar la unitat formativa amb una nota igual o superior a 5 sobre 10. La nota final del mòdul serà la nota de la única unitat formativa:
Qualificació Final = QUF1
Qualificació Final = 100% UF1
La qualificació final s'obté explicant el polinomi següent:
Qualificació final = 33% (NF1+NF2+NF3) + 33% (NF4+NF5+NF6) + 33% (NF7+NF8+NF9)

1.2. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE LES PROVES D’AVALUACIÓ CONTINUA

1. L'avaluació de la Unitat Formativa es farà de forma continua al llarg de la seva durada.
És a dir, es valorarà la progressió en l’aprenentatge de l’alumne, de manera que a final de
curs hagi assolit els continguts mínims del currículum del cicle. Es farà al menys una prova escrita i una prova oral a cada trimestre.
En les proves és imprescindible que les notes obtingudes siguin 4 o més de 4 per fer mitjana.
Si la nota obtinguda en aplicar els criteris anteriors no és un nombre enter, s’arrondonirà
segons els següent criteri:
a. Si els decimals son inferiors a 5, s’arrodonirà a l’enter inferior.
b. Si els decimals són iguals o superiors a 5, s’arrodonirà a l’enter superior.
2. La qualificació s’establirà en funció del grau d’assoliment de les diferents tasques proposades, activitats, així com dels controls realitzats sobre els continguts de la unitat formativa.
La qualificació de la unitat formativa s’obté de la qualificació dels resultats d'aprenentatge (RA), en funció dels instruments d'avaluació.
Els instruments d'avaluació estaran formats per proves escrites (PE), producció oral
(PO), treballs (T) i Treball a l'aula (TA). Les proves escrites (PE) comptaran un 60% sobre la qualificació de la unitat formativa (on estaran incloses les tècniques de comprensió oral, comprensió lectora, producció escrita amb preguntes de vocabulari i gramàtica), producció oral (PO) un 20% (20% pronunciació, 40% contingut i 40% expressió
oral), els treballs (T) un 15 % (producció escrita i oral) i el treball a l'aula (TA), un 10%.
3.El treball a l'aula es podrà avaluar tenint en compte els següents ítems:
Els continguts d’actitud previstos per al crèdit són els publicats en les NOFC. A més,
el Departament de Llengües Estrangeres acorda aquests requisits específics:
1. Cada alumne/a ha de dur el seu propi llibre de text i llibreta d’apunts i fer els exercicis.
2. Cada trimestre la professora demanarà la documentació acreditativa de la feina
feta.
3. El no compliment dels requisits anteriors durant tres vegades representarà la qualificació de “0” en la valoració de l'apartat “Treball a l'aula”.
4. Els telèfons mòbils no es poden tenir a la vista durant la classe. En cas d’examen
un telèfon mòbil a la vista suposarà un “0” a la prova en qüestió.
5. Es tindrà en compte la puntualitat a classe. Segons les NOFC, no es podrà entrar
a una classe iniciada passats 10 minuts.
6. Participació activa.

4. Assistència
Per fer el càlcul de l'assistència s'utilitza el següent :
FA = 1 – 4*(nombre faltes totals /nombre d'hores impartides)
Cal remarcar que en aquest punt es penalitzaran igualment les faltes justificades i injustificades.

D'acord amb les NOFC es perd el dret a l'avaluació contínua pels alumnes del CFGM quan tinguin més d’un 25% de faltes d’assistència. En aquest cas , l'alumnat haurà de presentar-se a la
segona convocatòria de juny.

CRITERIS DE RECUPERACIÓ
Els alumnes faran un dossier amb exercicis gramaticals corresponents als nuclis formatius impartits, més exercicis específics de cada cicle. Aquestes activitats comptaran el
15% de la qualificació final.
L'avaluació serà contínua i sumativa, és a dir, es valorarà la progressió de l'alumne de manera que al final del curs hagi assolit els continguts mínims del currícul. D' aquesta manera, els alumnes recuperaràn els nuclis formatius pendents en aprovar la següent avaluació
i així sucesivament.
SEGONA CONVOCATÒRIA
L'examen constarà d'una prova escrita global que comptarà el 70%, una prova de producció oral, que comptarà el 20% i un dossier d'activitats a proposta del professor, que comptarà el 10% de la qualificació final.
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