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1. Benvinguda 

Tota la comunitat educativa del Col·legi Santa Teresa de Jesús et donem la benvinguda 

al nostre centre. 

Som un centre concertat i impartim tant ensenyament obligatori com post-obligatori. 

El nostre centre té com a finalitat bàsica la formació integral de la persona, la seva 

atenció, cura i formació. Per a nosaltres, tu ets el centre de tot procés d’ensenyament i 

aprenentatge i, la nostra raó de ser. Posarem al teu abast tots els nostres recursos 

humans i materials perquè, en acabar els estudis, entris al món laboral amb el màxim 

èxit possible i la millor preparació. 

És important per a nosaltres transmetre´t  la idea que, durant tota la vida laboral, la 

formació haurà de ser contínua i no podràs deixar de formar-te. Per tant, ets a l’inici 

d’un camí que es perllongarà tota la teva vida laboral, que s’inicia ara i en el qual et 

volem acompanyar des d’aquest moment. 

Que tinguis un bon curs! 
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2. Informació sobre el cicle formatiu i normativa de referència 

Aquesta guia de l’alumne/a s’ha realitzat tenint en compte la resolució per la qual 

s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2022-

2023. Seguidament apareixen els enllaços: 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DOIGC/DOIGC_Organitzac

io.pdf 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DOIGC/DOIGC_Gestio.pdf 

• La totalitat de la normativa del Departament d’Ensenyament la pots consultar en el 

següent web:   

http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici 

• La totalitat del currículum del teu cicle formatiu en els següents webs: 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/002

9/f012cff1-4296-4d26-8b65-ecbc0cb17c81/BOE_Gestio_Admin.pdf  

http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/professionals/fp/titolsloe/adm

ingestio/documents/DOGC_T_Gestio_administrativa.pdf 

Recorda que ara estàs matriculat en un ensenyament professional postobligatori, que 

té unes característiques pròpies, sobretot en allò que fa referència a l’assistència, al 

treball i al seguiment personal de les matèries.   

La teva persona de referència en aquest centre és el teu tutor/a de grup. Ell/a és qui 

gestionarà els teus dubtes, tràmits o incidències relacionats amb el cicle formatiu on 

t’has matriculat o bé t’adreçarà a les persones adients en el seu horari d’atenció 

individualitzada. 

Recorda que tens més informació que et pot ser d’utilitat al web del centre: 

http://vilanova.escolateresiana.com  

 

  

 

  

 

 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DOIGC/DOIGC_Organitzacio.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DOIGC/DOIGC_Organitzacio.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DOIGC/DOIGC_Gestio.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0029/f012cff1-4296-4d26-8b65-ecbc0cb17c81/BOE_Gestio_Admin.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0029/f012cff1-4296-4d26-8b65-ecbc0cb17c81/BOE_Gestio_Admin.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/professionals/fp/titolsloe/admingestio/documents/DOGC_T_Gestio_administrativa.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/professionals/fp/titolsloe/admingestio/documents/DOGC_T_Gestio_administrativa.pdf
http://vilanova.escolateresiana.com/
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3. Organització del cicle formatiu 

 3.1. Descripció del títol 

TÍTOL Gestió administrativa 

GRAU GM 

FAMÍLIA PROFESSIONAL Administració i gestió 

CODI AG10 

 

3.2. Perfil professional  

PERFIL PROFESSIONAL 

Aquest perfil professional exerceix la seva activitat tant en grans empreses i 
organitzacions com en petites i mitjanes empreses i organitzacions i especialment en 
el sector dels serveis, així com en les administracions públiques donant suport 
administratiu en les tasques d’administració i gestió d’aquestes empreses. 

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són les següents: 

 Auxiliar administratiu en diferents àmbits de la gestió empresarial 

 Administratiu comercial 

 Recepcionista 

 Administratiu d’atenció al client/usuari 

 

 3.3. Competència general 

COMPETÈNCIA GENERAL 

La competència general d’aquest títol consisteix a activitats de suport administratiu en 
l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d’atenció al 
client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades, aplicant la 
normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant 
segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental. 
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 3.4. Competències professionals, personals i socials 

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS 

1.Tramitar documents o comunicacions internes i externes en els circuits d’informació 
de l’empresa. 

2. Elaborar documents i comunicacions a partir d’ordres rebudes o informació 
obtinguda. 

3. Classificar, registrar i arxivar comunicacions i documents  segons les tècniques 
apropiades als paràmetres establerts en l’empresa. 

4. Registrar comptablement la documentació suport corresponent a l’operativa de 
l’empresa en condicions de seguretat i qualitat. 

5. Realitzar gestions administratives de tresoreria seguint les normes i protocols 
establerts per la gerència a fi de mantenir la liquiditat de l’organització. 

6. Efectuar les gestions administratives de les àrees de selecció i formació de        
recursos humans de l’empresa ajustant-se a la normativa vigent i a la política           
empresarial, sota la supervisió del responsable superior del departament. 

7. Donar suport administratiu en l’àrea de gestió laboral de l’empresa ajustant-se          
a la normativa vigent i sota la supervisió del responsable superior del 
departament. 

8. Realitzar les gestions administratives de l’activitat comercial registrant la           
documentació de suport corresponent a determinades obligacions fiscals              
derivades. 

9. Desenvolupar les activitats d’atenció al client/usuari en l’àmbit administratiu i 
comercial assegurant els nivells de qualitat establerts i relacionats amb la           
imatge de l’empresa/institució. 

10. Aplicar els protocols de seguretat laboral i ambiental, higiene i qualitat durant           
tot el procés productiu per evitar danys en les persones i en l’ambient. 

11. Complir amb els objectius de la producció  actuant conforme als principis de           
responsabilitat  i mantenint unes relacions professionals adequades amb els            
membres de l’equip de treball. 

12. Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les nomes i 
procediments establerts definits dins de l’àmbit de la seva competència. 

13. Mantenir l’esperit d’innovació, de millora dels processos de producció i 
d’actualització de coneixements en l’àmbit del seu treball. 

14. Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de les relacions          
laborals d’acord amb l’establert en la legislació vigent. 

15. Detectar i analitzar oportunitats d’ocupació i auto ocupació desenvolupant una          
cultura emprenedora i adaptant-se a diferents llocs de treball i noves situacions. 

16. Participar de forma activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una          
actitud crítica i responsable. 
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17. Participar en les activitats de l’empresa amb respecte i actituds de tolerància. 

18. Adaptar-se a diferents llocs de treball i noves situacions laborals, originats per         
canvis tecnològics i organitzatius en els processos productius. 

19. Participar en el treball en equip respectant la jerarquia definida en l’organització. 
 

 

 3.5. Qualificacions professionals incloses en el títol 

QUALIFICACIONS PROFESSIONALS INCLOSES EN EL TÍTOL 

QUALIFICACIÓ COMPLETA DENOMINACIÓ DE LES UNITATS DE  
COMPETÈNCIA 

 

 

 

 

 

 

Activitats administratives de 
recepció i relació amb el client 

2307 

2097511 Recepcionar i processar les 
comunicacions internes i externes (n 2) 

2097611 Realitzar les gestions administratives del 
procés comercial (n 2) 

2097311 Introduir dades i textos en terminals 
informàtics en condicions de seguretat, qualitat i 
eficiència (n 1) 

2097811 Gestionar l’arxiu en suport convencional 
i informàtic (n 2) 

2097711 Comunicar-se en una llengua estrangera 
amb un nivell d’usuari independent en les 
activitats de gestió administrativa en relació amb 
el client (n 2) 

2023311 Utilitzar aplicacions ofimàtiques en la 
gestió de la informació i la documentació (n 2) 

 

 

 

Activitats de gestió 
administrativa 

2308 

2097611 Realitzar les gestions administratives del 
procés comercial (n 2) 

2097911 Realitzar les gestions administratives de 
tresoreria (n 2) 

2098011 Efectuar les activitats de suport 
administratiu de recursos humans  (n 2) 

2098111 Realitzar registres comptables (n 2) 

2097311 Introduir dades i textos en terminals 
informàtics en condicions de seguretat, qualitat i 
eficiència (n 1) 
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2097811 Gestionar l’arxiu en suport convencional 
i informàtic (n 2) 

2023311 Utilitzar aplicacions ofimàtiques en la 
gestió de la informació (n 2 ) 

 

 3.6. Objectius generals del cicle formatiu 

OBJECTIUS GENERALS DEL CICLE FORMATIU 

1. Analitzar el flux d’informació i la tipologia i finalitat dels documents i comunicacions que 
s’utilitzen en l’empresa per tramitar-los. 

2. Analitzar els documents o comunicacions que s’utilitzen en l’empresa, reconeixent la 
seva estructura, elements i característiques per elaborar-los. 

3. Identificar i seleccionar les expressions en llegua anglesa pròpies de l’empresa per 
elaborar documents i comunicacions. 

4. Analitzar les possibilitats de les aplicacions i equips informàtics, relacionant-les amb la 
seva ocupació més eficaç en el tractament de la informació per elaborar documents i 
comunicacions. 

5. Realitzar documents i comunicacions en el format característic i amb les condicions de 
qualitat corresponent, aplicant les tècniques de tractament de la informació en la seva 
elaboració. 

6. Analitzar i elegir els sistemes i tècniques de preservació de comunicacions i documents 
adequats a cada cas, aplicant-les de forma manual i informàtica per classificar-los, 
registrar-los i arxivar-los. 

7. Interpretar la normativa i la metodologia comptable, analitzant la problemàtica 
comptable que pot donar-se en una empresa, així com la documentació associada per al 
seu registre. 

8. Introduir assentaments comptables manualment i en aplicacions informàtiques 
específiques seguint la normativa en vigor per registrar comptablement la 
documentació. 

9. Comparar i avaluar els elements que intervenen en la gestió de la tresoreria, els 
productes i serveis financers bàsics i els documents relacionats amb els mateixos 
comprovant les necessitats de liquiditat i finançament de l’empresa per realitzar les 
gestions administratives de tresoreria. 

10. Efectuar càlculs bàsics de productes i serveis financers, emprant principis de 
matemàtica financera elemental per realitzar les gestions administratives de tresoreria. 

11. Reconèixer la normativa legal aplicable, les tècniques de gestió associades i les funcions 
del departament de recursos humans, analitzant la problemàtica laboral que pot donar-
se en un empresa i la documentació relacionada per realitzar la gestió administrativa de 
recursos humans. 

12. Identificar i preparar la documentació rellevant , així com les actuacions que s’han de 
desenvolupar, interpretant la política de l’empresa per efectuar les gestions 
administratives de les àrees de selecció i formació dels recursos humans. 

13. Emplenar documentació i preparar informes consultant la normativa en vigor, les vies 
d’accés d’Internet, oficines d’atenció al públic, i Administració Pública, emprant en el 



10 
 

seu cas aplicacions informàtiques ad hoc per donar suport administratiu en l’àrea de 
gestió laboral de l’empresa. 

14. Seleccionar dades i emplenar documents derivats de l’àrea comercial, interpretant 
normes mercantils i fiscals per realitzar les gestions administratives corresponents. 

15. Transmetre comunicacions de forma oral, telemàtica o escrita adequant-les a cada cas i 
analitzant els protocols de qualitat i imatge empresarial o institucional per 
desenvolupar les activitats d’atenció al client/usuari. 

16. Identificar les normes de qualitat i seguretat i de prevenció de riscos laborals i 
ambientals reconeixent els factors de risc i paràmetres de qualitat per aplicar els 
protocols corresponents en el desenvolupament del treball. 

17. Reconèixer les principals aplicacions informàtiques de gestió per al seu ús assidu en 
l’acompliment de l’activitat administrativa. 

18. Valorar les activitats de treball en un procés productiu, identificant la seva aportació al 
procés global per aconseguir els objectius de la producció. 

19. Valorar la diversitat d’opinions com a font d’enriquiment reconeixent altres pràctiques, 
idees o creences per resoldre problemes i prendre decisions. 

20. Reconèixer i identificar possibilitats de millora professional recollint informació i 
adquirint coneixements per a la innovació i actualització en l’àmbit del seu treball. 

21. Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, analitzant el marc 
legal que regula les condicions socials i laborals per participar com a ciutadà 
democràtic. 

22. Reconèixer i identificar les possibilitats de negoci, analitzant el mercat i estudiant la 
viabilitat empresarial per a la generació de la seva pròpia ocupació. 
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3.7. Continguts curriculars 

Mòdul professional 1: comunicació empresarial i atenció al client 

 

UF 1: comunicació empresarial oral 
Continguts: 

1. Selecció de tècniques de comunicació empresarial oral. 
2. Transmissió de comunicació oral en l’empresa. 

 

UF 2: comunicació empresarial escrita 
Continguts: 

1. Selecció de tècniques de comunicació empresarial escrita. 
2. Transmissió de comunicació escrita en l’empresa. 

 
UF 3: sistemes d’arxiu 

Continguts: 

1. Arxiu de la informació en suport paper i informàtic. 
 
UF 4: atenció al client/usuari 
Continguts: 

1. Reconeixement de necessitats dels clients. 
2. Atenció de consultes, queixes i reclamacions. 
3. Potenciació de la imatge de l’empresa. 
4. Aplicació de procediments de qualitat en l’atenció al client. 

 

Mòdul professional 2: operacions administratives de compravenda 

 
UF 1: circuit administratiu compravenda 
Continguts: 

1. Càlcul de preus de venda, compra i descomptes. 
2. Confecció de documents administratius de les operacions de compravenda. 
3. Tramitació de cobraments i pagaments. 

 
UF 2: gestió d'estocs 
Continguts: 

1. Control d’existències de magatzem. 
 
UF 3: declaracions fiscals derivades de la compravenda. 
Continguts: 

1. Liquidació d'obligacions fiscals derivades de la compravenda. 
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Mòdul professional 3: operacions administratives de recursos humans 

 
UF 1: selecció i formació 
Continguts: 

1. Tramitació administrativa dels processos de captació i selecció de personal. 
2. Tramitació administrativa de la formació, desenvolupament i compensació del 

personal. 
 

UF 2: contractació i retribució 
Continguts: 

1. Confecció de la documentació del contracte de treball, modificacions i extinció 
del mateix. 

2. Elaboració de la documentació corresponent al pagament del salari i les 
obligacions inherents. 

 

UF 3: processos de l’activitat laboral 
Continguts: 

1. Elaboració de la documentació relativa a les Incidències en la relació laboral. 
2. Aplicació de procediments de qualitat de gestió integral dels recursos humans. 

 
 

Mòdul professional 4: operacions auxiliars de gestió de tresoreria 

 

UF 1: control de tresoreria 
Continguts: 

1. Aplicació de mètodes de control de tresoreria. 
 
UF 2: tramitació d'instruments financers i d’assegurances 
Continguts: 

1. Tramitació d'instruments financers bàsics de finançament, inversió i serveis. 
2. Tramitació d'assegurances bàsiques a l’empresa. 

 

UF 3: operacions financeres bàsiques 
Continguts: 

1. Càlculs financers bàsics. 
2. Operacions bancàries bàsiques. 
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Mòdul professional 5: tècnica comptable 

 
UF 1: patrimoni empresarial i metodologia comptable 
Continguts: 

1. Elements patrimonials de les organitzacions econòmiques. 
2. El pla general de comptabilitat i el pla general de comptabilitat PIME. 
3. La metodologia comptable. 

 

UF 2: cicle comptable bàsic 
Continguts: 

1. Comptabilització dels fets econòmics bàsics de l'empresa. 
 
UF 3: cicle comptable mitjà 
Continguts: 

1. Comptabilització dels fets econòmics usuals a l'empresa. 

2. Operacions de comptabilització mitjançant aplicacions informàtiques 
específiques. 

 

Mòdul professional 6: tractament de la documentació comptable 

 

UF 1: preparació i codificació comptable 
Continguts: 

1. Preparació de documentació suport de fets comptables. 
2. Codificació de la documentació suport. 

 
UF 2: registre comptable 
Continguts: 

1. Registre comptable de fets econòmics i financers habituals. 

2. Comptabilització d'operacions d'un exercici econòmic complet. 
 

UF 3: comptes anuals bàsics i control intern 
Continguts: 

1. Comptes anuals. 
2. Comprovació de comptes. 
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Mòdul professional 7: tractament informàtic de la informació 

 

UF 1: tecnologia i comunicacions digitals 
Continguts: 

1. Sistemes informàtics de l’empresa. 

2. Instal·lació i actualització d'aplicacions. 
3. Gestió de correu i agenda electrònica. 

 

UF 2: ordinografia i gravació de dades 
Continguts: 

1. Processament de textos alfanumèrics en teclats estesos, o en altres tipus de 
teclat. 

 

UF 3: tractament de la informació escrita i numèrica 
Continguts: 

1. Elaboració de documents i plantilles mitjançant processadors de text. 
2. Elaboració de documents i plantilles mitjançant fulls de càlcul. 

 
UF 4: tractament de dades i integració d’aplicacions 
Continguts: 

1. Utilització de bases de dades ofimàtiques. 
2. Integració d’aplicacions ofimàtiques. 

 
 
UF 5: presentacions multimèdia de continguts 
Continguts: 

1. Integració d'imatges i vídeos en documents. 
2. Elaboració de presentacions. 
3. Preparació d’informació textual i gràfica. 
4. Confecció de materials gràfics. 

 

UF 6: eines d’internet per a l’empresa 
Continguts: 

1. Obtenció i gestió d’informació obtinguda a internet. 
2. Utilització de programari lliure en línia. 
3. Administració d’espais web usant prestacions en línia. 
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Mòdul professional 8: anglès 

 

UF 1: anglès tècnic 
Continguts: 

1. Comprensió de missatges orals. 
2. Interpretació de missatges escrits. 
3. Producció de missatges orals. 
4. Emissió de documents administratius i comercials, i textos escrits d’aquests 

àmbits. 
5. Coneixement de l'entorn sociocultural i professional. 

 

Mòdul professional 9: empresa i administració 

 

UF1: innovació i emprenedoria 
Continguts: 

1. Característiques de la innovació empresarial. 
2. Factors i actituds clau en l’àmbit de la gestió administrativa. 

 
UF2: empresa i activitat econòmica 
Continguts: 

1. El concepte jurídic d'empresa i empresari. 

2. Cultura d’empresa i servei de qualitat. 
 

UF3: administracions públiques 
Continguts: 

1. Estructura funcional i jurídica de l'administració pública. 
2. Les relacions entre administrat i administració pública. 
3. Gestió de la documentació i tràmits en oficines virtuals de l'administració 

pública. 
 
UF 4: fiscalitat empresarial bàsica 
Continguts: 

1. Esquema bàsic del sistema tributari. 
2. Obligacions fiscals de l'empresa. 
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Mòdul professional 10: empresa a l’aula 

 

UF 1: empresa a l’aula 
Continguts: 

1. Característiques de l'empresa a l'aula. 
2. Transmissió de la informació a l'empresa a l'aula. 
3. Organització de la informació en l’empresa a l’aula. 
4. Funcions administratives i de suport, i emplenament de la documentació 

administrativa de l'empresa a l'aula. 
5. Activitats de política comercial de l'empresa a l'aula. 
6. Atenció d'incidències i resolució de problemes a l'empresa a l'aula. 
7. El treball cooperatiu a l'empresa a l'aula: 

 

Mòdul professional 11: formació i orientació laboral 

 

UF 1: incorporació al treball 
Continguts: 

1. Recerca activa d'ocupació. 
2. Equips de treball i gestió del conflicte. 
3. Relacions laborals. 
4. Prestacions socials. 

 

UF 2: prevenció de riscos laborals 
Continguts: 

1. Avaluació de riscos professionals. 
2. Planificació de la prevenció de riscos en l’empresa. 
3. Aplicació de mesures de prevenció i protecció en l'empresa. 
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3.8. Distribució dels mòduls/UF per cursos 

MP01: Comunicació empresarial i atenció al client   165h  

Unitats formatives Durada Data inici Data fi 

UF1: Comunicació empresarial oral: 

NF1 La comunicació com a procés 

NF2 Les comunicacions i l’empresa 

NF3 La comunicació oral 

NF4 L’ art de saber conversar 

 

33 

 

07-09-2022 

 

19-01-2023 

UF2: Comunicació empresarial escrita: 

NF1 L’escriptura com a mitjà de comunicació 

NF2 La carta comercial en les relacions laborals 

NF3 Tipus de cartes comercials 

NF4 Documents propis de l’empresa i l’administració 

 

33 

 

25-01-2022 

 

31-05-2023 

UF3: Sistemes d’arxiu 

NF1: Informació escrita i enviament de correspondència 

NF2: Sistemes per classificar i ordenar la documentació 

NF3: L’arxivament d’informació 

48 08-09-2022 24-01-2023 

UF4: Atenció al client/usuari 

NF1: La imatge de l’empresa 

NF2: El client i la comunicació 

NF3: L’atenció al client: un actiu empresarial 

51 26-01-2023 01-06-2023 

Avaluació i Recuperació: 

Cada unitat formativa s’haurà de superar de forma independent i la qualificació global 

del Mòdul vindrà reflectida per la equació:  

(Qmp01) =  0,20 * QUF1 +  0,20 * QUF2 +  0,29 * QUF3 +  0,31 * QUF4 

Per superar la unitat formativa 1 es realitzaran proves teòriques escrites cada 2 nuclis 
formatius. Per tal de poder superar la unitat formativa 1, la nota mínima serà de 5 
(fent mitja de les 2 proves escrites de la primera unitat formativa, sempre i quan, en 
cada una de les proves teòriques s’aconsegueixi com a mínim un 4). 

Per superar la unitat formativa 2 es realitzaran proves pràctiques que s’hauran de 

superar cada una d’elles. 
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Per superar la unitat formativa 3 i 4 es realitzaran proves pràctiques i una prova final 

sobre el contingut teòric i pràctic de cada un dels nuclis formatius. Per superar la unitat 

formativa s’ha de tenir com a mínim un cinc. 

El percentatge de faltes d’assistència injustificades que donin lloc a la impossibilitat 

d’aplicar l’avaluació contínua s’estableix en un 20% de les hores lectives segons 

s’estableix en la normativa de centre.  

La recuperació es durà a terme mitjançant proves objectives en els cas de continguts 

teòrics i assolint-ne la pràctica en els continguts pràctics. 

L’alumne/a disposa de dues convocatòries anuals sent programada la segona en el mes 

de juny i havent estat convenientment comunicada a l’alumne/a. 
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MP02: Operacions Administratives de Compravenda  132h 

Unitats formatives Durada Data inici Data fi 

UF1: Circuit administratiu de compravenda: 

NF1 Empresa i funció comercial 

NF2 El Màrqueting mix  

NF3 Selecció de proveïdors 

NF4 Principals contractes mercantils 

NF5 Comanda, expedició i lliurament de mercaderies 

NF6 La factura 

NF7 Mitjans de pagament 

 

 

66 

 

 

12-09-2022 

 

 

14-03-2023 

UF2: Gestió d’ estocs: 

NF1 Gestió d’ estocs 

NF2 Control i valoració d’ existències 

 

33 

 

15-03-2023 

 

06-06-2023 

UF3: Declaracions fiscals derivades de la compravenda: 

NF1 L’IVA 

NF2 La gestió de l’ IVA 

 

33 

 

12-09-2022 

 

29-05-2023 

 

Avaluació  i Recuperació: 

Per superar el Mòdul professional cal haver superat independentment les tres unitats 

formatives. 

La qualificació del mòdul s’obté segons la següent ponderació: 

Qmp02 =  0,50 * QUF1 + 0,25 * QUF2 +  0,25 * QUF3 

L’avaluació serà contínua. 

El percentatge de faltes d’assistència injustificades que donin lloc a la impossibilitat 

d’aplicar l’avaluació contínua s’estableix en un 20% de les hores lectives segons 

s’estableix en la normativa de centre.  

Els instruments d’avaluació:  qüestionaris, proves escrites i / o casos  pràctics. 

Recuperació: En el període assenyalat per l’equip docent. Consistirà en una prova 

escrita i/o treball relacionat amb cada nucli formatiu no superat. L’alumne/a disposa 

de dues convocatòries anuals sent programada la segona en els darrers dies de juny i 

havent estat convenientment comunicada al alumne/a. 



20 
 

MP03: Operacions Administratives de Recursos Humans  99h 

Unitats formatives Durada Data inici Data fi 

UF1 Selecció i formació 

NF1 Tramitació adva. dels processos de  

captació i selecció de personal 

NF2 Tramitació adva. de la formació, desenvolupament i 

compensació del personal 

 

33 

 

08-09-2022 

 

18-11-2022 

UF2: Contractació i retribució 

NF1 La Seguretat Social 

NF2 El Contracte Laboral 

NF3 El Salari 

 

33 

 

24-11-2022 

 

03-03-2023 

UF3:  Processos de l’ activitat laboral 

NF1 Elaboració de la documentació relativa a les 

incidències en la relació laboral 

 

33 

 

09-03-2023 

 

26-05-2023 

 

Avaluació i Recuperació 

A l’avaluació formativa es tindran en compte totes les activitats de cada nucli formatiu. 

En ser l’assistència obligatòria, com a norma general, hem acordat que a partir del 20% 

de faltes d’assistència es considerarà la no avaluació de la UF. 

La qualificació del Mòdul Professional s’obtindrà segons la següent ponderació: 

Qmp03 =  0,33 * QUF1 + 0,34 * QUF2 +  0,33 * QUF3 

L’avaluació serà contínua. 

La recuperació es durà a terme mitjançant proves objectives en els cas de continguts 

teòrics i assolint-ne la pràctica en els continguts pràctics. 

L’alumne/a disposa de dues convocatòries anuals sent programada la segona en els 

darrers dies de juny i havent estat convenientment comunicada al alumne/a. 
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MP04: Operacions Auxiliars de Gestió de Tresoreria   132h 

Unitats formatives Durada Data inici Data fi 

UF1: Control de Tresoreria 

NF1 Mitjans de pagament i cobrament 

NF2 Llibres de registre de Tresoreria 

NF3 Pressupost de Tresoreria 

 

33 

 

17-03-2023 

 

06-06-2023 

UF2: Tramitació d’ instruments financers i d’assegurances 

NF1 Sistema Financer espanyol 

NF2 Op. d’ actiu i passiu, comptes corrents 

NF3 Serveis bancaris 

NF4 Operacions bursàtils 

NF5 Assegurances 

 

 

66 

 

 

14-11-2022 

 

 

12-04-2023 

UF3: Operacions financeres bàsiques 

NF1 Interès simple i compost 

NF2 Descompte comercial 

NF3 Descompte d’ efectes 

NF4 Préstecs i amortitzacions 

 

33 

 

12-09-2022 

 

09-11-2022 

 

Avaluació i Recuperació 

L’avaluació de la Unitat Formativa serà continuada al llarg de la seva durada. 

Instruments d’avaluació: 

 Prova escrita. 

 Obtenció de la qualificació de cada resultat d’aprenentatge. 
Per superar el Mòdul professional cal haver superat independentment les tres unitats 

formatives. 

La qualificació del mòdul s’obté segons la següent ponderació: 

Qmp02 =  0,25 * QUF3 + 0,50 * QUF2 +  0,25 * QUF1 

L’avaluació serà contínua. 

El percentatge de faltes d’assistència injustificades que donin lloc a la impossibilitat 

d’aplicar l’avaluació contínua s’estableix en un 20% de les hores lectives segons 

s’estableix en la normativa de centre.  
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Els instruments d’avaluació:  exercicis i/o casos pràctics   

Recuperació: En el període assenyalat per l’equip docent. Consistirà en una prova  

pràctica  relacionada amb cada nucli formatiu no superat. 

L’alumne/a disposa de dues convocatòries anuals sent programada la segona en els 

darrers dies de juny i havent estat convenientment comunicada a l’alumne/a. 
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MP05: Tècnica Comptable   132h 

Unitats formatives Durada Data inici Data fi 

UF1: Patrimoni i metodologia comptable: 

NF1 El Patrimoni empresarial 

NF2 Metodologia comptable 

NF3 EL PGC i el PGC – PIME 

 

33 

 

07-09-2022 

 

04-11-2022 

UF2: Cicle comptable bàsic: 

NF1 Les operacions comercials i l ‘ IVA 

NF2 Les operacions inicials del cicle comptable 

NF3 Les operacions de regularització i tancament 

NF4 Les existències 

 

33 

 

07-11-2022 

 

20-01-2023 

UF3: Cicle comptable mitjà : 

NF1 El cicle comptable 

NF2 Comptabilització informatitzada 

 

66 

 

23-01-2023 

 

31-05-2023 

Avaluació i Recuperació: 

Per tal de superar el Mòdul professional cal haver superat independentment les tres 

unitat formatives. 

La qualificació del  Mòdul professional s’obtindrà segons la següent ponderació:  

(Qmp05) =  0,25 * QUF1 +  0,25 * QUF2 + 0,50 * QUF3 

L’avaluació serà continua.  

El percentatge de faltes d’assistència injustificades que donin lloc a la impossibilitat 

d’aplicar l’avaluació contínua s’estableix en un 20% de les hores lectives segons 

s’estableix en la normativa de centre.  

Els instruments d’avaluació: Resolució de supòsits de forma manuscrita i també en 

fulls de càlcul. 

Recuperació: Es durà a terme mitjançant proves objectives en els cas de continguts 

teòrics i assolint-ne la pràctica en els continguts pràctics. 

L’alumne/a disposa de dues convocatòries anuals sent programada la segona en els 

darrers dies de juny i havent estat convenientment comunicada al alumne/a. 
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MP06: Tractament de la documentació comptable  132h 

Unitats formatives Durada Data inici Data fi 

UF1: Preparació i codificació comptable 

      NF1 Preparació de la documentació i tècnica comptable 

      NF2 La documentació del cicle comptable bàsic 

 

33 

 

07-09-2022 

 

08-11-2022 

UF2: Registre comptable 

      NF1 Comptabilització dels fets econòmics habituals 

      NF2 Comptabilització de les operacions d’un exercici    

econòmic complert 

NF3 El cicle comptable d’un cicle econòmic 

 

66 

 

09-11-2022 

 

29-03-2023 

UF3: Comptes anuals bàsics i control intern 

      NF1 Elaboració dels comptes anuals 

      NF2 Comprovació i verificació de la comptabilitat 

 

33 

 

30-03-2023 

 

07-06-2023 

 

Avaluació i Recuperació 

L’avaluació serà contínua.  

El percentatge de faltes d’assistència injustificades que donin lloc a la impossibilitat 

d’aplicar l’avaluació contínua s’estableix en un 20% de les hores lectives segons 

s’estableix en la normativa de centre.  

Per tal de superar el mòdul professional, cal haver superat independentment les 

quatre Unitats Formatives. 

La qualificació del mòdul professional s’obtindrà segons la següent ponderació: 

QMP = 0.25 x QUF1 + 0.5 x QUF2 + 0.15 x QUF3  

Els instruments d’avaluació:  qüestionaris, proves escrites i/o casos pràctics. 

La Recuperació, es durà a terme mitjançant proves objectives en el cas de continguts 

teòrics i assolint-ne la pràctica en els continguts pràctics.  

L’alumnat disposa de dues convocatòries anuals sent programada la segona en els 

darrers dies de juny i havent estat convenientment comunicada a l’alumne/a. 
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MP07: Tractament informàtic de la informació  231h 

Unitats formatives Durada Data inici Data fi 

UF2: Ordinografia i gravació de dades 

NF1 Tècniques d’introducció de dades 33 13-09-2022 06-06-2023 

UF3: Tractament de la informació escrita i numèrica 

NF1 Elaboració de documents i plantilles mitjançant   

processadors de text 

NF2 Elaboració de documents i plantilles mitjançant fulls de 

càlcul 

66 07-09-2022 31-05-2023 

UF1: Tecnologia i comunicacions digitals 

NF1: Estructura informàtica de l’empresa 

NF2: Instal·lació i actualització d’aplicacions 

NF3: Gestió de correu i agenda electrònica 

33 09-09-2022 23-01-2023 

UF4: Tractament de dades i integració d’aplicacions 

NF1: Utilització de bases de dades ofimàtiques 

NF2: Utilització d’aplicacions integrades 
33 31-01-2023 31-05-2023 

UF5: Presentacions multimèdia de continguts 

NF1: Imatge i so. Formats digitals 

NF2: Elaboració de presentacions 

NF3: Elaboració de materials informatius i publicitari 

33 07-09-2022 31-01-2023 

UF6: Eines d’Internet per a l’empresa 

NF1: Internet. Navegadors i cercadors. 

NF2: Web i blocs corporatius. Creació i manteniment 

33 27-01-2023 09-06-2023 

 

 

Avaluació i Recuperació: 

Per a superar el Mòdul professional cal superar totes les 6 unitats formatives. 

A l’avaluació formativa es tindran en compte totes les activitats de cada nucli formatiu. 

La nota de les unitats formatives serà la mitja de la prova pràctica (40%), la nota de 

treball a l’aula (40%) i la d’actituds (20%).  

En ser l’assistència obligatòria, com a norma general, hem acordat que a partir del 20% 

de faltes d’assistència es considerarà la UF no avaluada. 

El sistema de recuperació serà el següent: per a cada Unitat Formativa es farà una 

prova de recuperació.  
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Si en aquesta recuperació obtenen més d’un 4 es podrà fer mitja amb la nota 

obtinguda a les altres UF a fi de superar el mòdul.  

La qualificació del mòdul s’obté segons la següent ponderació: 

Qmp07 =  0,10 * QUF1 + 0,10 * QUF2 +  0,30 * QUF3 +   0,30 * QUF4 +  0,10 * QUF5 +  

0,10 * QUF6 

La recuperació es farà en el període assenyalat per l’equip docent. Consistirà en una 

prova  pràctica  relacionada amb cada nucli formatiu no superat. 

L’alumne/a disposa de dues convocatòries anuals sent programada la segona en els 

darrers dies de juny i havent estat convenientment comunicada a l’alumne/a. 
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MP08: Anglès  99h 

Unitats formatives Durada Data inici Data fi 

UF1: Anglès Tècnic 

NF1: Grammar 

NF2: Listening 

NF3: Reading 

NF4: Speaking 

NF5: Writing 

 

 

99 

 

 

08-09-2022 

 

 

31-05-2023 

 

 
Avaluació i Recuperació: 

L’avaluació de l’alumne/a serà contínua, és a dir, tots els NF es treballaran alhora, 

mitjançant exercicis a classe i proves escrites.  

Els exercicis a classe tindran un pes important en la nota final de manera que els 

percentatges queden repartits de la següent manera: 

 Exàmens 50% 

 Speaking  10%  

 Exercicis de classe 40% 
 

Recuperació: 

Si a final de curs la UF no està superada es farà una recuperació al juny. 
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MP09: Empresa i Administració    132h 

Unitats formatives Durada Data inici Data fi 

UF1: Innovació i emprenedoria 

NF1.- La innovació empresarial 

NF2.- L’expansió internacional de les empreses 

 

33 

 

30-11-2022 

 

 

25-04-2023 

UF2: Empresa i activitat econòmica 

NF1.- Empresa i empresari 

NF2.- Tipus d’empreses 

 

22 

 

07-09-2022 

 

29-11-2022 

UF3: Administració Pública 

NF1: L’Estat de Dret 

NF2: L’Administració General de L’ Estat 

NF3: Comunitats Autònomes i  Administració Local 

NF4: La Unió Europea 

NF5: Personal al servei de l’ Administració 

NF6: Contractes administratius 

NF7: L’ administrat i  Administració 

 

 

44 

 

 

07-09-2022 

 

 

01-03-2023 

UF4: Fiscalitat empresarial bàsica 

NF1.- Tributs 

NF2.- Obligacions fiscals de l’empresa 

 

33 

 

02-03-2023 

 

31-05-2023 

 

Avaluació i Recuperació 

Per superar el Mòdul professional cal haver superat independentment totes les  

unitats formatives. 

La qualificació del mòdul s’obté segons la següent ponderació: 

Qmp10 =  0,15 * QUF1 + 0,15 * QUF2 +  0,50 * QUF3 +  0,20 * QUF4 

L’ Avaluació serà contínua.  

El percentatge de faltes d’assistència injustificades, que donin lloc a la impossibilitat 

d’aplicar l’avaluació contínua, s’estableix en un 20% de les hores lectives segons 

s’estableix en la normativa de centre. Aquest fet ha estat convenientment comunicat a 

l’alumnat.  
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Els instruments d’avaluació: qüestionaris, proves escrites i/o casos pràctics. 

Recuperació: En el període assenyalat per l’equip docent. Consistirà en una prova 

escrita  relacionada amb cada nucli formatiu no superat. 

L’ alumnat disposa de dues convocatòries anuals sent programada la segona en els 

darrers dies de juny i havent estat convenientment comunicada a l’alumne/a. 
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MP10: Empresa a l’aula    264h 

Unitats formatives Durada Data inici Data fi 

UF1: Empresa a l’aula 

NF1: Característiques de l’empresa a l’aula 

NF2: Transmissió de la informació a l’empresa  

NF3: Organització de la informació en l’empresa 

NF4: Atenció d’ incidències i resolució de problemes 

NF5: El treball cooperatiu 

NF6: Activitats i documentació àrea d’ aprovisionament 

NF7: Activitats i documentació àrea comercial 

NF8: Activitats i documentació àrea laboral 

NF9: Activitats i documentació àrea comptable 

NF10: Activitats i documentació àrea financera 

NF11: Activitats i documentació àrea fiscal 

264 08-09-2022 08-06-2023 

Avaluació i Recuperació  
 

L'avaluació es durà a terme valorant l'assoliment de les competències en cada lloc de 

treball. 

L’avaluació de l’alumnat d’FP DUAL serà segons la nota final de l’empresa i la nota del 

dossier de DUAL dels/les alumnes. 

L'alumne/a obtindrà una nota per departament a partir de les quals es fixarà la nota global 

del mòdul d’Empresa a l'aula. 

Tots els departaments ponderen igual, és a dir, una tercera part de la nota final. 

S'establirà un sistema d'avaluació per porta foli on l'alumne/a hagi de mostrar les 

evidències del seu aprenentatge. 

En el cas que l’alumne/a no hagi adquirit les competències pròpies d’algun departament 
haurà de fer una prova per tal de recuperar-les en la segona convocatòria programada en 
els darrers dies del mes de juny. 
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MP11: Formació i Orientació Laboral  66h 

Unitats formatives Durada Data inici Data fi 

UF1: Incorporació al treball 

NF1 Contractació 

NF2 Recerca de feina 

NF3 Equips de treball, conflictes i negociació 

 

33 

 

30-01-2023 

 

01-06-2023 

UF2: Prevenció de Riscos Laborals 

NF1 La Salut Laboral 

NF2 Prevenció de riscos a l’empresa 

NF3 Plans d’emergència i d’avaluació en entorns  

NF4 Primers Auxilis 

 

33 

 

08-09-2022 

 

26-01-2023 

 

Avaluació i Recuperació: 

Per a superar el mòdul professional cal superar independentment les 2 unitats 

formatives. 

La qualificació del mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació: 

QMP12 = 0,5 QUF1 + 0,5 QUF2 

A l’avaluació formativa es tindran en compte totes les activitats de cada nucli formatiu. 

La nota del Nucli Formatiu serà la mitja de la prova escrita (50%), la nota del treball a 

l’aula (30%) i la d’actituds (20%).  

En ser l’assistència obligatòria, com a norma general, hem acordat que a partir del 20% 

de faltes d’assistència es considerarà la no avaluació de la UF. 

La recuperació es farà en el període assenyalat per l’equip docent. Consistirà en una 

prova  pràctica  relacionada amb cada nucli formatiu no superat. 

L’alumne/a disposa de dues convocatòries anuals sent programada la segona en els 

darrers dies de juny i havent estat convenientment comunicada a l’alumne/a. 
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MP12:  Formació en centres de Treball    416h 

Unitats formatives Durada Data inici Data fi 

 416h -- -- 
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3.9. Convalidacions 

El termini de sol·licitud de convalidació d’unitats formatives o mòduls és la darrera 

setmana d’octubre.   

S’han de presentar al tutor/a aquests documents:   

• Títol o Resguard de títol si s’han completat estudis. 

• Certificat oficial de notes dels estudis cursats. 

• Altra documentació (certificat Acredita’t, Qualifica’t...). 

• Full de sol·licitud degudament complimentat (cal demanar model al tutor/a).  

La resolució de les convalidacions es realitza mitjançant la direcció del centre o el 

Departament d’Ensenyament, segons els casos. En qualsevol cas, la resposta es donarà 

per escrit a través del tutor/a. 

Mentre no estigui resolta i atorgada la convalidació, l’alumne/a ha d’assistir a classe. 

Es recorda que és obligació de l’alumne/a la lectura acurada dels documents 

d’atorgament o denegació de les convalidacions. 
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4. FCT 

 4.1. La formació pràctica en centres de treball (FCT) 

Tots els Cicles Formatius tenen un mòdul de Formació en centres de treball que s’ha de 

cursar en empreses del sector professional. El teu tutor/a de FCT et donarà la 

informació corresponent i et farà les indicacions oportunes. La normativa corresponent 

es pot consultar a: 

http://queestudiar.gencat.cat/web/.content/home/estudis/fp/centres-

treball/normativa/normativa-formacio-centres-treball.pdf 

L’estada de pràctiques a centres de treball (FCT o formació en centres de treball) forma 

part del currículum del cicle i, per tant, té caràcter obligatori.  Aquest mòdul contempla 

dues convocatòries. 

 

 4.2. Finalitats de l'FCT   

1. Desenvolupament d’estratègies que portin cap a un apropament entre l’estructura 

acadèmica i la laboral, tant en un sentit com en l’altre.   

2. Integració dins del currículum de l’alumnat de totes aquelles accions que estan 

dintre del camp de la transició cap al món del treball.   

3. Facilitar, tant a l’alumnat com a l’empresa o institució, la possibilitat de dur aquestes 

accions a la pràctica.   

  

 4.3. Objectius de l'FCT   

Amb l’FCT s’han d’assolir dos objectius bàsics:   

1. Orientar l’alumnat perquè pugui tenir un coneixement més clar de les pròpies 

capacitats i interessos.   

2. Facilitar la incorporació de l’alumne/a al món laboral (Inserció professional).   

També s’han d’assolir els següents objectius específics: 

1. Aspectes de qualificació:   

 Fer un aprenentatge significatiu dels coneixements i tecnologies actuals 

en un ambient real de treball d'empresa o d'institució.   

 Adquirir nous coneixements professionals.   

http://queestudiar.gencat.cat/web/.content/home/estudis/fp/centres-treball/normativa/normativa-formacio-centres-treball.pdf
http://queestudiar.gencat.cat/web/.content/home/estudis/fp/centres-treball/normativa/normativa-formacio-centres-treball.pdf
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 Desenvolupar, en el context laboral, els coneixements curriculars 

apresos.   

2. Aspectes d'inserció:   

 Comprendre el procés productiu i/o tasques de serveis i participar‐hi.   

 Adquirir hàbits de relacions humanes a l'empresa.   

 

 4.4. Objectius terminals de l'FCT del cicle   

• Adaptar‐se a les funcions pròpies de les empreses del sector d'una manera 

responsable i participativa. 

• Afrontar les tasques referides a les activitats que es generen en el marc de les 

relacions de l'empresa amb progressiva autonomia, organització i iniciativa en el 

treball. 

• Valorar el conjunt d'accions realitzades i l'experiència acumulada en la formació en el 

centre de treball, a partir dels propis interessos i aptituds. 

 

 4.5. Condicions per cursar el mòdul. Previsió de calendari   

Períodes:   

- Modalitat ordinària: de dilluns a divendres, 4 hores/dia, sempre i quan l’Equip 

Docent aprovi l’execució de les pràctiques tenint en compte els seus resultats 

acadèmics i trets actitudinals. 

- Modalitat intensiva: de dilluns a divendres, 8 hores/dia.  Només es pot 

realitzar quan no hi ha classes lectives.  

En el cas que un/a alumne/a hagi de realitzar l'FCT en un curs nou, un cop superats 

tots els mòduls, caldrà que es matriculi novament en el mòdul d'FCT.   

El període i la modalitat de l'FCT que s’ofereix a l’alumnat dependrà dels resultats 

d’aprenentatge, de les característiques de l’alumnat i de les possibilitats d’oferta de 

cada centre. En tot cas, serà l’equip docent qui decidirà la idoneïtat de l’alumnat per 

començar la FCT. 

La formació en centres de treball es podrà portar a terme en un període o més i en 

més d’una empresa, si en una sola no es poden realitzar totes les activitats previstes.   
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 4.6. Seguiment i avaluació de l’alumnat 

El seguiment de l’alumnat en formació de centres de treball el farà el/la tutor/a d'FCT. 

A més, en cada empresa, l’alumnat té assignat un/a tutor/a d’empresa que, en funció 

del pla d’activitats pactat, assigna, segueix i valora les activitats a realitzar.   

El/La tutor/a d'FCT és la persona de referència de l’alumnat per comunicar 

disconformitats o queixes importants en el desenvolupament de l'FCT. En cap cas les 

ha de plantejar al tutor/a d’empresa.   

Les empreses controlen diàriament l’assistència, la puntualitat i la tasca realitzada. Des 

del centre, tanmateix, es controla periòdicament la realització de les pràctiques gràcies 

a la relació que es manté amb els centres laborals. 

Per facilitar el seguiment, cada professor/a‐tutor/a de pràctiques, en les hores de 

tutoria, atendrà els problemes puntuals que presentin els/les alumnes. 

 

 4.7. Empreses o institucions col·laboradores 

El centre té acords amb diferents centres col·laboradors per realitzar l'FCT. L’equip 

docent i, en concret, el tutor/a d'FCT,  una vegada estudiat el perfil de l’alumne/a li 

assignarà a cada alumne/a una plaça de pràctiques en un d’aquests centres.   

 

 4.8. Extinció del conveni   

L’equip docent del Cicle Formatiu, a proposta del tutor/a, pot proposar a la direcció del 

centre l’extinció del conveni de pràctiques amb l’entitat o empresa col·laboradora. La 

proposta d’extinció pot fonamentar‐se, per part de l’alumnat, en comportaments o 

actituds inadequats o en capacitats notòriament no idònies que, per la seva 

permanència o intensitat, impedeixin o dificultin el normal desenvolupament de la 

formació pràctica, i, per part de l’empresa, pot fonamentar‐se en l’incompliment de les 

condicions que asseguren el caràcter formatiu de l'FCT o de les normes de seguretat 

reglamentàries, o per haver estat sancionada per l’autoritat laboral en els sis mesos 

anteriors.   

L’equip docent responsable d´impartir el Cicle Formatiu, a proposta del tutor/a 

d’empresa, pot decidir l’avaluació negativa de la formació pràctica en centres de 

treball, tot i que no s’hagués completat el nombre d’hores previstes, o bé diferir la 

realització de les hores de formació pràctica pendents. 
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 4.9. Exempcions 

L’exempció sempre s’ha de considerar com una excepcionalitat, perquè l'FCT és un 

mòdul essencial en la formació professional de l’alumnat. L'exempció de l'FCT, que pot 

ser total o parcial, es podrà establir per a l'alumnat que acrediti experiència laboral. 

 4.9.1. Exempció parcial 

L’alumnat queda exempt d’una part de l’objectiu d’inserció, però li manca l’objectiu de 

qualificació.   

1. L’exempció parcial s’atorga si l’alumne/a acredita experiència professional en 

el mateix camp i tipus i grau de competències professionals del Cicle Formatiu 

que està cursant, i un nombre d’hores igual o superior al 50% de les del mòdul 

d'FCT del Cicle Formatiu del qual se sol·licita. L’exempció serà d’un 50 % de les 

hores del mòdul d'FCT.   

2. L’exempció s’atorga per experiència professional en qualsevol activitat 

professional. S’haurà d’acreditar, com a mínim, el doble de les hores del mòdul 

FCT del Cicle Formatiu del qual se sol·licita. L’exempció serà d’un 25% de les 

hores del mòdul d'FCT.   

 4.9.2. Exempció total 

L’alumnat queda exempt dels objectius de qualificació i d’inserció. L’exempció s’atorga 

si l’alumne/a acredita l’experiència professional en el mateix camp i competències 

professionals del Cicle Formatiu que està cursant i un nombre d’hores igual o superior 

a les del mòdul de FCT del Cicle Formatiu del qual se sol·licita.   

 

 4.10. Documentació acreditativa de les exempcions 

La sol·licitud s’ha de presentar per escrit al tutor/a d'FCT (model) i ha d’anar 

acompanyada dels documents acreditatius corresponents. La documentació ha de ser 

original o còpia autenticada.   

El/la tutor/a d'FCT informarà a l’alumnat del termini de presentació de la corresponent 

documentació.   

Per l’exempció per experiència professional en qualsevol activitat professional ha de 

presentar:   

1. Informe de la vida laboral de la Tresoreria General de la Seguretat Social. 

2. Contracte de treball on hi consti la categoria professional i la definició del lloc 

de treball. 
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3. Si en el contracte no queden clares per la definició del lloc de treball les 

possibilitats de la convalidació, es requerirà un certificat per part de l’empresa 

amb l’especificació les tasques realitzades en l’empresa.   

 

 4.11. Avaluació de l'FCT   

La qualificació global de l’FCT, segons la normativa vigent, és apte o no apte amb una 

subqualificació que NO computa a efectes de nota mitja.   

L’avaluació del mòdul de formació en centres de treball (FCT) la farà la junta 

d’avaluació, tenint en compte la valoració feta per l’empresa, i prenent com a 

referència els objectius terminals, les activitats formatives de referència i els criteris 

generals d’avaluació determinats en el decret pel qual s’estableix el currículum 

corresponent del cicle. La persona responsable de la formació a l’empresa valorarà 

l’evolució de l’alumne/a, mitjançant els informes que genera l’aplicatiu qBid.   

En el cas que un alumne/a suspengui les pràctiques, s’oferirà la possibilitat de   

recuperar‐les en una altra empresa i període, sempre que sigui per causes 

justificades.   
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5. Avaluació del cicle formatiu 

A l’inici del curs, el professorat informarà l’alumnat dels continguts del currículum 

formatiu, l’estructura dels mòduls/UF, els objectius generals del cicle i els objectius de 

cada mòdul, així com dels criteris generals d’avaluació, promoció de curs, recuperació i 

superació del cicle.   

L’aplicació del procés d’avaluació continuada requereix, per part de l’alumnat, 

l’assistència regular a les classes i el seguiment i compliment de les activitats dels 

diferents mòduls.   

L’avaluació dels mòduls es farà de forma continuada per Unitats Formatives (UF).   

Per poder aprovar la Unitat Formativa s’haurà d’obtenir una qualificació igual o 

superior a 5. Per aprovar un mòdul s’hauran de superar totes les Unitats Formatives 

que el composen.  

Durant el curs acadèmic es realitzaran tres sessions d’avaluació ordinàries, a més de 

l’avaluació final ordinària i una avaluació de la segona convocatòria.   

És obligació de l’alumne/a conèixer exactament les unitats formatives a recuperar i la 

forma de fer‐ho.   

Es considerarà unitat formativa recuperada sempre que la nota de la recuperació sigui 

com a mínim de 5.   

L’alumne/a que no pugui assistir a un examen fixat en un dia i hora determinats 

s’haurà de presentar el dia de la recuperació corresponent.   

 

 5.1. Convocatòries 

L'alumne/a pot ser avaluat d'una unitat formativa, com a màxim, en quatre 

convocatòries ordinàries, excepte en el mòdul professional d'FCT, que només pot ser 

avaluat/da en dues convocatòries.  Amb caràcter excepcional, l'alumne/a pot sol·licitar 

una cinquena convocatòria extraordinària per motius de malaltia, discapacitat o altres 

que condicionin o impedeixin el desenvolupament dels estudis, que el director o 

directora del centre ha de resoldre.  

Amb cada matrícula a les unitats formatives, l'alumne/a disposa del dret a dues 

convocatòries. L'alumne/a que hagi perdut el dret a l'avaluació continuada o que 

abandoni perd la primera convocatòria. La presentació a la segona convocatòria és 

voluntària. Si l'alumne/a no s'hi presenta no se li compta aquesta segona convocatòria 

a l'efecte del còmput màxim i consta com a “No presentat/da” (NP).  
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Els/les professors/es del centre han d'establir el calendari i les estratègies de 

recuperació de les unitats formatives, que poden consistir en activitats puntuals o 

continuades, i han d'estar previstes en la programació.  

En tot cas, els/les alumnes han d'estar informats/des de les activitats que han de dur a 

terme per recuperar les unitats formatives suspeses, així com del període i les dates en 

què es faran les activitats d'avaluació corresponents a les segones convocatòries.  

 

 5.2. Promoció de curs  

L'alumne/a que hagi superat un nombre d'unitats formatives amb càrrega horària 

superior al 60% del conjunt planificat en el primer curs pot matricular-se en el segon 

curs del cicle, però ha de cursar també les unitats formatives no superades del primer 

curs.  

En cas contrari, s’ha de matricular en les unitats formatives no superades del primer 

curs del cicle i, opcionalment, de les unitats formatives del segon curs que no presentin 

incompatibilitat horària o curricular de manera significativa, segons el projecte del 

centre i la disponibilitat de places.  

Tanmateix, les normes d'organització i funcionament del centre poden determinar en 

quines circumstàncies excepcionals, relacionades amb incompatibilitats curriculars o 

horàries, un alumne/a ha de matricular-se només de les unitats formatives de primer 

curs, malgrat haver superat el 60% de la durada horària del conjunt d’unitats 

formatives de primer curs. 

 

 5.3. Matrícula d'honor 

Si un alumne/a obté una qualificació final del Cicle Formatiu de grau superior igual o 

superior a 9, se li pot consignar la menció de "Matrícula d'honor" (MH) en les 

observacions de l'acta de qualificacions finals, en l'expedient acadèmic i en el certificat 

d'estudis complets.  Sobre el total d'alumnes avaluats del darrer curs del Cicle 

Formatiu es pot concedir una menció de matrícula d'honor per cada vint alumnes, i 

una altra si en resulta una fracció sobrant, entenent per alumnes avaluats el darrer 

curs tots els que han cursat els mòduls professionals necessaris per completar el cicle, 

els hagin superat o no. La menció de matrícula d'honor té els efectes econòmics 

previstos en les taxes i preus públics per a la matriculació en els ensenyaments artístics 

superiors. 
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 5.4. Revisió de qualificacions de proves d’avaluació   

En aquells casos que un/a alumne/a vulgui sol·licitar la revisió d’una prova d’avaluació 

cal: 

- Una vegada s’hagin donat les notes de la prova avaluadora, l’alumnat disposa 

d’un termini de 48 hores per comunicar al professorat responsable del mòdul la 

petició de revisió. El professorat afectat es posarà en contacte amb l’alumnat 

per fixar el moment de la revisió.  Aquesta revisió podrà donar com a resultat el 

manteniment de la qualificació o la modificació de la mateixa, en el benentès 

que llavors pot pujar o baixar.   
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6. L'empresa i l'FP Dual 

És aquella modalitat de Formació Professional (FP) en què l’estudiant esdevé aprenent 

i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva en l’empresa. 

 6.1. Objectius de l'FP Dual 

- Millorar la formació de l’aprenent, fent-lo participar en les activitats productives de 

l’empresa. 

- Adequar la formació professional a les necessitats de les empreses. 

- Establir una major vinculació i coresponsabilitat entre els centres de formació 

professional i les empreses, en el procés formatiu del jovent. 

 6.2. Beneficis de l'FP Dual 

- Millorar el currículum professional. 

- Desenvolupar les competències professionals en un entorn laboral real. 

- Afavorir la incorporació al món laboral com a aprenent qualificat. 

- Reconèixer el valor que aporta l’estudiant per a l’activitat desenvolupada a l’empresa. 

 6.3. Funcionament de l'FP Dual 

- L’empresa i el centre educatiu acorden les tasques que l’aprenent desenvolupa 

durant l’estada. 

- L’empresa acull l’aprenent i li assigna un lloc de treball adient. 

- El seguiment i la valoració de l’aprenent es fa de forma conjunta entre l’empresa i el 

centre educatiu. 

 6.4. Organització de l'FP Dual 

Els Cicles de Formació Professional es desenvolupen al llarg de dos cursos amb una 

durada de 2.000 hores, en general. 

L’FP Dual combina la formació de l’estudiant en el centre educatiu amb una estada de 

treball a l’empresa. 

1r curs 

L’estudiant assisteix al centre educatiu per adquirir la formació professional bàsica de 

la professió. 
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A partir de juny/juliol del 1r curs, l’estudiant realitza unes pràctiques a l’empresa, no 

remunerades, amb una durada de 80 a 100 hores. 

Un cop realitzades aquestes hores, si hi ha acord de totes les parts, s’inicia l’estada de 

l’aprenent a l’empresa com a becari o treballador/a amb contracte. 

2n curs 

L’aprenent alterna l’assistència al centre educatiu, en horaris adaptats, amb l’estada a 

l’empresa com a becari o treballador/a amb contracte laboral. 

  

 6.5. Criteris generals del centre per l’FP Dual 

- Durant el procés de matriculació, els/les alumnes hauran de signar el document de 

compromís de les condicions de Formació Dual. 

- El centre, per mitjà del tutor/a i/o tutor/a Dual, informarà l’alumnat dels requisits 

d’accés en iniciar el primer curs. 

- La formació en alternança Dual s'ofereix a tots els/les alumnes matriculats en un Cicle 

Formatiu que, en finalitzar el segon trimestre del primer curs, sigui previsible que 

puguin promocionar de curs i compleixin els requisits establerts. 

- La formació en alternança amb Formació Dual es pot oferir a la totalitat o a una part 

del grup d'alumnes, tenint en compte les circumstàncies i característiques del grup 

(personals de cada alumne/a). 

- Finalitzada l’FCT, l’alumnat que estigui en condicions d’incorporar-se a l’empresa ha 

de signar l’acord formatiu que genera l’aplicatiu corresponent. 

Aquest acord serà signat per l’empresa, l’alumne/a i el centre educatiu. 

- El seguiment de tot el procés corre a càrrec dels tutors/es d'empresa i centre, 

prèviament designats, i que garantiran el compliment del conveni segons estableix la 

normativa de centre 

 

 6.6. Requisits per la formació dual 

1.- Tenir aprovada la UF2 del Mòdul 11 FOL. 

2.- Tenir superades el 60% de les Unitats Formatives cursades un cop finalitzada la 

segona avaluació. 
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3.- Un cop finalitzada la segona avaluació es calcularà una nota d’accés a l'FP Dual que 

s’obtindrà de: 

- La mitjana ponderada de les Unitats Formatives cursades amb un pes del 60% 

sobre la nota final. 

- Una  nota actitudinal ( amb valoració de l’1 al 10) amb un pes del 40% sobre la 

nota final segons els següents ítems: 

 Col·laboració/ Participació. 

 Implicació personal en el bon funcionament del grup. 

 Compliment de la normativa de centre. 

 Predisposició per al treball en equip. 

 Realització de tasques. 

 Faltes d’assistència. 

 Retards. 

La nota obtinguda ha de ser mínim  de  7  (coneixements i actituds). 

S’assignaran les places disponibles tenint en compte l’adequació del perfil de 

l’alumne/a als llocs de treball ofertats.  

 

 6.7. Seguiment i avaluació de l'FP Dual 

L'avaluació dels aprenentatges adquirits es fa a partir dels resultats d'aprenentatge, els 

criteris d'avaluació i les capacitats clau establerts en el currículum del Cicle Formatiu.  

El seguiment dels/les alumnes que cursen la modalitat en alternança Dual el fan, 

conjuntament, l'empresa o entitat i el centre educatiu (MODEL A).  

Per efectuar el seguiment de l'estada a l'empresa cal fer, com a mínim, un contacte 

mensual per poder seguir i valorar el procés formatiu i d'aprenentatge de l'alumne/a i 

analitzar totes les mesures que es consideren necessàries per millorar-lo o corregir-lo. 

Per fer el seguiment en l'alternança amb Formació Dual, cal utilitzar unes graelles de 

valoració que ha d'emplenar el tutor o tutora de l'empresa i que ha d'avaluar 

trimestralment el o la responsable del seguiment de la formació, designat pel centre 

educatiu. El centre ha d'haver establert prèviament la ponderació que ha de tenir 

aquesta valoració de l'activitat formativa a l'empresa a efecte del càlcul de les 

qualificacions del cicle i n'ha d'informar els/les alumnes.  
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El sistema de seguiment i valoració de l'activitat formativa per part de l'empresa o 

entitat s'ha de fer mitjançant la plataforma de gestió de l'estada a l'empresa en 

alternança (qBID), tot i que, en casos específics i per requeriment de l'empresa o 

entitat, es poden utilitzar els instruments d'observació en altres formats. En aquest 

cas, el centre ha d'incorporar el seguiment i la valoració de l'empresa o entitat en la 

plataforma informàtica de gestió de l'estada a l'empresa (qBID).  

L'equip docent ha de demanar a l'alumne/a-aprenent l'elaboració d'un dossier de 

l'estada formativa a l'empresa o entitat on quedin recollides les descripcions de les 

activitats que ha desenvolupat de forma detallada. La Direcció General de Formació 

Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial proposa un model de dossier, 

que el centre educatiu pot adaptar a les necessitats del centre i del sector.  

El dossier de l'estada formativa a l'empresa és un instrument de reflexió per a 

l'alumne/a sobre els aprenentatges adquirits que li permet posar-los en relació amb la 

resta dels aprenentatges assolits en el centre educatiu. També esdevé, per a la 

coordinació dels tutors/es del centre i de l'empresa, una eina de seguiment i valoració 

final de l'estada que sistematitza l'aprenentatge de la formació en alternança dual.  

Per promoure la corresponsabilitat de l'empresa o entitat en el procediment 

d'avaluació, es considera convenient fer una valoració conjunta entre els professors/es 

de l'equip docent i els tutors/es de les empreses, a partir de la presentació que 

l'alumne/a-aprenent faci del dossier de les activitats desenvolupades i d'altres 

activitats d'avaluació que es determinin.   

  

 6.8. Avaluació unitats formatives 

La qualificació de cada unitat formativa (UF) o mòdul s'estableix tenint en compte els 

aprenentatges adquirits a l'empresa o entitat i en el centre educatiu. Els/les 

professors/es que tenen assignada la unitat formativa implicada en l'alternança Dual 

determinen la qualificació de les activitats formatives desenvolupades a l'empresa o 

entitat relacionades amb la unitat formativa. Per fer-ho, han de tenir en compte la 

graella de valoració que emplena el tutor o tutora de l'empresa, el dossier de l'estada 

formativa i els informes derivats dels contactes amb el tutor o tutora de l'empresa en 

el seguiment de l'alumne/a. Un cop determinada la qualificació, l'ha d'incorporar a la 

unitat formativa seguint la ponderació establerta prèviament en la programació. 

 

 6.9. Recuperació de Dual per abandonament de l’empresa o de l’alumne/a 

L’alumne/a que abandoni la Dual, ja sigui voluntàriament o per decisió de l’empresa, 

haurà d’incorporar-se a l’horari lectiu dels alumnes del seu curs i a partir d’aquest 
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moment realitzarà totes les tasques que duen a terme l’alumnat que no realitza la 

Dual.  

Les unitats formatives o nuclis formatius ja avaluats en el moment de l’abandonament 

de la Dual constaran com a suspesos. Per tant, l’alumne/a haurà de parlar amb els 

professors/es dels diferents mòduls per tal d’establir quines tasques ha de realitzar per 

recuperar-les.  
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7. Informació sobre el centre educatiu 

Aquí trobaràs un resum dels aspectes més pràctics de funcionament del centre.  

Recorda que tens més informació que pot ser d’utilitat al web del centre: 

http://vilanova.escolateresiana.com  

 

7.1. Representant del grup: Delegat/da 

Cada grup classe tindrà un delegat/da i un sotsdelegat/da que seran els portaveus de 

la resta d’alumnat del grup.   

EL PAPER DELS DELEGATS/DES 

• Els delegats s’elegeixen a nivell de classe. Són representants i referents dels 

estudiants que els han escollit i, per tant, poden ser revocats per aquests estudiants si 

consideren que no compleixen el paper que se'ls ha encomanat. 

Normalment s’escullen una vegada a l’any, en iniciar‐se el curs. 

• Qualsevol estudiant és elegible com a delegat/da. 

• Els delegats/des són portaveus en tot moment de la voluntat dels seus companys/es 

i n’han de defensar els seus drets. 

• S’esforcen per fer present l’opinió dels seus companys/es. 

• Fan d’interlocutors/es en qualsevol problema entre els/les alumnes i els 

professors/es o els òrgans de gestió i de govern del Centre. 

• Potencien la participació dels estudiants a totes les esferes i a tots els àmbits. 

• Han de ser informats pels òrgans de govern sobre el funcionament del centre i sobre 

qualsevol altre esdeveniment que pugui afectar els estudiants, en general o d’una 

matèria concreta, com a representants del grup.   

• Mantenen permanentment informats la resta d’estudiants de les decisions preses als 

òrgans de direcció del centre, així com de qualsevol esdeveniment que pugui afectar la 

seva vida d’estudiant. 

http://vilanova.escolateresiana.com/
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 7.2. Calendari 

 7.2.1 Calendari del curs 2022-23 
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 7.2.2. Calendari d’avaluacions  

Per a aquest curs 2022/2023 el calendari d'avaluació previst és: 
 

DADES D’INTERÈS 

 
Per aquest curs 2022/2023 el calendari d'avaluació previst és: 
 
 
1a Avaluació 

1a Avaluació de seguiment: 24 d’octubre de 2022 

1a Avaluació:   12 de desembre de 2022 

 

2a Avaluació 

2a Avaluació de seguiment: 6 de febrer de 2023 

2a Avaluació:   13 de març de 2023 

 

3a Avaluació 

3a Avaluació de seguiment: 24 d’abril de 2023 

3a Avaluació:   1 de juny de  2023 

 

Segona Convocatòria: Del 7 al 15 de juny de 2023 

 

Lliurament de notes finals: 26 de juny de 2023 

 

Reclamacions de notes:    27 de juny de 2023 
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7.3. Normativa  

 7.3.1. Normes de convivència 

Normativa per a una bona convivència en els CICLES FORMATIUS 

FETS MESURES CORRECTORES 

 
Les faltes hauran d’estar justificades per un facultatiu o per un motiu 
de força major.  
 

Superar el 20% de les faltes no justificades suposarà que no es podrà avaluar 
la unitat formativa 

 
Els justificants s’hauran de mostrar al professorat i lliurar al tutor/a 
en un termini màxim d’una setmana. 
En el cas de que les faltes a justificar siguin per a més d’un dia, 
caldrà presentar-ho primer al tutor/a, que serà qui deixi constància 
dels dies a justificar. 
 

Un cop passat el termini no s’acceptarà cap justificant i per tant, la falta no es 
podrà justificar 

 
Les dates d’examen no es poden canviar 
 

No es faran exàmens individuals un cop fet l’examen grupal 

 
Cal ser puntual a les entrades del matí/tarda i després de l’hora del 
pati 
 

Per tres faltes de puntualitat correspon a una falta d’assistència 

 
Participar a les festivitats de l’escola reforça i millora la convivència 
entre alumes del cicle 
 

La no assistència aquell dia al centre, suposarà la falta d’assistència a tots els 
mòduls d’aquella jornada segons l’horari 

 
Cal tractar amb respecte a qualsevol membre de la comunitat 
educativa, tenint cura del llenguatge i comportament dins i fora de 
l’aula 
 

S’aplicarà la mesura correctora en funció de la gravetat 

 
Cal tenir cura de totes les instal·lacions, materials i mobiliari del 
centre. Cal fer-se responsable també de les pròpies pertinences i 
objectes de valor 
 

Tot allò que s’hagi perdut o fet malbé per ús indegut haurà de ser substituït o 
abonat pels alumnes responsables o pel grup implicat 

 
No es pot fumar ni menjar xiclets dins el recinte escolar. 
Tampoc es permet menjar ni beure en hores de classe  
 

La reincidència d’aquestes conductes comportarà la mesura d’una sanció 
disciplinària  

 
No es poden consumir ni portar al centre substàncies que suposin 
l’alteració significativa del comportament de l’alumne/a 
 

S’avisarà a les famílies per la seva expulsió immediata ja que es considerarà 
una falta molt greu  

 
L’ús dels auriculars dins de les aules quedarà limitat a si el 
professor/a ho autoritza en aquell moment 
 

En el cas de no respectar aquesta norma s’aplicarà la mesura correctora en 
funció de la gravetat 

 
Els/les alumnes no podran utilitzar el mòbil durant les classes, a no 
ser que el professor/a ho autoritzi expressament per causa major o 
finalitat curricular. Es podrà consultar exclusivament durant els 
canvis de classe, sense atendre ni fer trucades. 
El telèfon caldrà deixar-lo en un espai destinat a aquest efecte. 
 
 

Es requisarà el mòbil. En cas de reincidència la direcció del centre aplicarà la 
mesura que consideri oportuna 

 
La taula és un espai de treball i ha de quedar lliure de menjar, 
mòbils, begudes i motxilles 
 

La reincidència d’aquestes conductes comportarà la mesura d’una sanció 
disciplinària 
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7.3.2. Assistència 

En la modalitat presencial, l’assistència de l’alumnat és obligatòria a totes les hores 

previstes per a cadascun dels mòduls i unitats formatives lectius que cursi i a totes les 

hores previstes del mòdul de formació en centres de treball. L’assistència de l’alumnat 

és la condició necessària que permet l’avaluació contínua. 

Es consideren absències justificades les que recull l’estatut dels treballadors/es, com 

ara la malaltia pròpia degudament justificada. El fet de treballar o d’incorporar‐se a un 

lloc de treball no es considera una causa justificada per faltar a les classes. En qualsevol 

cas, és l’equip docent qui té la potestat de justificar o no les absències, a la vista dels 

documents presentats per l’alumnat. 

Si has de faltar a classe i ho saps amb antelació, avisa el professorat implicat i el teu 

tutor/a i, quan tornis a classe, mostra’ls el justificant de la falta d’assistència. 

L’alumnat haurà de presentar el justificant d’absència en el termini màxim d’una 

setmana, l’ha d’ensenyar primerament als professors/es afectats, que li signaran, i 

finalment l’ha de lliurar al tutor/a perquè aquest en faci el còmput global de faltes. 

Si l’alumnat sobrepassa el 20% de faltes NO justificades, perd el dret a l’avaluació 

continuada d’aquella unitat formativa on ha faltat. 

Si l’alumne/a falta el dia d’un examen o prova objectiva, encara que la falta sigui 

justificada, haurà d’examinar‐se el dia de la recuperació (segona convocatòria). 

En la segona convocatòria l’alumnat ha d’examinar‐se només de la part no superada. 

7.3.3. Protocol d’actuació front a vagues 

El Decret 279/2006 de 4 de juliol sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la 

convivència als centres educatius no universitaris de Catalunya és qui regula les 

decisions col·lectives adoptades per l’alumnat en relació amb l’assistència a 

classe  quan aquesta decisió sigui el resultat de l’exercici del dret de reunió (vaga), i 

sempre que hagi estat prèviament comunicada a la direcció del centre i es disposi de la 

corresponent autorització dels mares/pares/tutors/es legals. 

 

Com a mesures que concreten el que s’ha dit en aquest Decret, el nostre Centre ha 

determinat un protocol d’actuació: 
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1. El delegat/delegada i/o el subdelegat/da informaran a la classe perquè puguin 

reflexionar sobre els motius de la vaga, considerant aquesta com un recurs 

excepcional.  

En cap cas poden prendre una decisió global amb caràcter vinculant que afecti 

a la resta de companys/es, ja que la decisió d’exercir, o no, els drets reconeguts 

corresponen únicament a cada alumne/a individualment. 

Cal tenir present que la no assistència a les classes comporta un perjudici 

acadèmic evident per a l’alumnat. Per aquest motiu, cal que els/les alumnes 

siguin capaços de fer servir el recurs de la vaga de manera puntual i amb una 

reflexió prèvia sobre l’assumpte. 

 

2. L’alumnat de cada grup mantindrà una reunió en la seva aula de referència, 

on el delegat/delegada marcarà en el full d’adhesió els noms de tots/es 

aquells/es alumnes que, en principi, vagin a exercir el seu dret a no assistir a 

classe. Tots/es aquells/es que, per alguna raó, prefereixin no anunciar la seva 

intenció d’acollir-se als drets reconeguts en el Decret que regula el dret a la 

vaga estaran en el seu dret de no fer-ho.  

Caldrà mantenir al tutor/a informat dels passos que es duguin a terme.  

 

3. Les propostes de vaga es lliuraran a la Direcció del Centre amb una antelació 

d’almenys 48 hores al començament de la jornada d’inassistència. Serà la 

direcció del centre qui autoritzarà la convocatòria.  

Caldrà lliurar tant el full d’adhesió a la vaga com un altre document amb la 

justificació d’aquesta. 

 

4. A efectes de conèixer si el motiu de l´absència a classe aquest dia es deu al 

seguiment o no de la proposta d’inassistència, i amb la intenció de justificar o 

no l´absència, les famílies de l’alumnat hauran de comunicar-ho mitjançant la 

plataforma Educamos.  

Els/les alumnes que no hagin justificat la seva falta d’assistència abans de l’inici 

de la vaga, entendrem que no s’adhereixen a aquesta i se’ls computarà la no 

assistència com a falta injustificada. 
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5. Una vegada coneguda, per part del professorat, la convocatòria d’una proposta 

d’inassistència per part de l’alumnat no es programaran activitats d’avaluacions 

en aquests dies. 

En cas que un examen o qualsevol altra activitat d’avaluació hagi estat 

establert/a amb anterioritat a la convocatòria de vaga, aquest/a es mantindrà.  

 

6. En qualsevol cas, el professorat impartirà les seves classes amb total 

normalitat, i continuarà amb la seva programació didàctica. 

 

7. En aquestes jornades, cal que les famílies tinguin clar que el Centre segueix el 

seu horari habitual i que els/les alumnes són atesos, encara que el nombre 

sigui reduït. A la pràctica, el professorat procurarà adaptar-se a les 

circumstàncies del cas i a les necessitats de l’alumnat (nombre d’alumnes, 

exigències del programa, exàmens…). 

 

 


