CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR D’ENERGIES RENOVABLES

1. INTRODUCCIÓ
L’Escola Virolai i l’Escola Gremial d’Instal·ladors de Barcelona ofereixen el cicle formatiu de grau superior
d’energies renovables.
Aquest cicle inclou dos cursos acadèmics i està format per un total de 14 mòduls professionals (M1-M14),
cada un dels quals te diferents unitats formatives (UF).

Identificació del títol


Denominació: energies renovables



Nivell: formació professional de grau superior



Durada: 2.000 hores



Família professional: energia i aigua



Referent europeu: CINE-5b (Classificació internacional normalitzada de l’educació)

Perfil professional
El perfil professional del títol de tècnic o tècnica superior en energies renovables queda determinat per la
competència general, les competències professionals, personals i socials i les capacitats clau que s’han d’adquirir,
i per la relació de qualificacions del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya incloses en el títol.
Competència general
La competència general d’aquest títol consisteix a efectuar la coordinació del muntatge, posada en servei i
gestió de l’operació i manteniment de parcs i instal·lacions d’energia eòlica, promocionar instal·lacions,
desenvolupar projectes i gestionar i realitzar el muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques, i
gestionar-ne i supervisar-ne el muntatge i el manteniment, i realitzar l’operació i el manteniment de primer nivell en
subestacions elèctriques.

Aquest cicle formatiu s’ofereix tant en la Modalitat Dual com en la Modalitat Convencional. La diferència
entre aquestes dues modalitats és que en la modalitat Dual es realitzen menys hores de classe a les aules i és
realitzen més hores d’estada a l’empresa. Les avantatges de la formació Dual són que l’aprenentatge dins
l’empresa ajuda a assolir els coneixements en un entorn real, permet posar en pràctica el que s’ha aprés a
l’escola, remunera l’estudiant amb un sou mentre està a l’empresa i facilita la posterior incorporació al món laboral.
El nombre d’hores lectives del cicle en les dues modalitats són les següents:
Modalitat Convencional

1r Curs
2n Curs
TOTAL

825 hores
759 hores
416 hores de pràctiques a l’empresa
2.000 hores

Modalitat Dual

1r Curs + 2n Curs
TOTAL

1320 hores lectives al centre
100 FCT+910 hores de pràctiques a
l’empresa
2.330 hores

Respecte a la distribució horària el cicle s’impartirà en horari de tarda, es a dir, les classes començaran a
les 15:00 h. Durant el transcurs de primer curs, el coordinador del cicle informarà exhaustivament de la
modalitat Dual, tenint en compte que es començaria a finals de tercer trimestre o segon curs,

segons necessitats.
Les classes es faran a les aules de l’Escola Virolai (carrer Ceuta s/n, 08032 de Barcelona) i els tallers de
l’Escola Gremial al carrer Mallorca 462, 08013 de Barcelona. Aquest fet permetrà als alumnes gaudir d’espais
d’aprenentatge dotats amb els requeriments digitals i audiovisuals necessaris i de tallers moderns i equips
industrials que requereix l’ensenyament d’aquest cicle formatiu.
Els horaris s’han compactat, entre les dues escoles, pensant en la comoditat dels alumnes i en la
coherència entre els continguts teòrics i pràctics.

2. SORTIDES PROFESSIONALS
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:


tècnic o tècnica de gestió d'operació i manteniment en instal·lacions eòliques;



responsable de muntatge de parcs eòlics;



responsable de muntatge d'aerogeneradors;



especialista muntador d'aerogeneradors;



especialista en manteniment de parcs eòlics;



promotor o promotora d'instal·lacions solars;



projectista d'instal·lacions solars fotovoltaiques;



responsable de muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques;



responsable d'explotació i manteniment de petites centrals solars fotovoltaiques;



muntador i operador o muntadora i operadora d'instal·lacions solars fotovoltaiques;



encarregat o encarregada de muntatge de subestacions elèctriques d'instal·lacions eòliques i
fotovoltaiques;



encarregat o encarregada de manteniment de subestacions elèctriques d'instal·lacions
eòliques i fotovoltaiques;



operador i mantenidor o operadora i mantenidora de subestacions elèctriques d'instal·lacions
eòliques i fotovoltaiques.

3. COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS

a) Organitzar el muntatge de parcs eòlics, definint els recursos, els temps necessaris i els sistemes de
control de l’execució.
b) Gestionar la posada en servei, l’operació i el manteniment de parcs eòlics, partint de la interpretació de
la informació tècnica continguda en projectes i altres documents tècnics.
c) Operar en sistemes de telecomandament de gestió de parcs eòlics adaptant el funcionament del conjunt
a les condicions atmosfèriques i als requeriments de la xarxa.
d) Realitzar l’operació local i el manteniment en parcs eòlics, seguint els protocols de seguretat i de
prevenció de riscos reglamentaris.
e) Realitzar informes i altres documents tècnics necessaris per a la gestió del muntatge, del manteniment i
de l’operació de parcs eòlics.
f) Avaluar situacions de risc laboral i per al medi ambient relacionades amb el muntatge, l’operació i el
manteniment d’aerogeneradors i parcs eòlics, detallant mesures de prevenció per als diferents tipus de riscos.
g) Organitzar el muntatge de subestacions elèctriques, elaborant plans i criteris de supervisió.
h) Realitzar tasques d’operació local i manteniment de primer nivell a subestacions elèctriques, seguint els
protocols de seguretat i de prevenció de riscos reglamentaris.
i) Gestionar el desenvolupament de projectes de diferents tipologies d’instal·lacions solars fotovoltaiques,
realitzant els càlculs pertinents i elaborant la documentació tècnica.
j) Realitzar el muntatge, l’operació i el manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques a partir de la
interpretació de la informació tècnica continguda en projectes i en altres documents tècnics.
k) Organitzar les tasques de muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques, elaborant plans i criteris de
supervisió.
l) Gestionar els tràmits administratius i la documentació relacionada amb els processos de muntatge de
parcs eòlics, instal·lacions solars fotovoltaiques i subestacions elèctriques de les anteriors instal·lacions.
m) Avaluar el desenvolupament de tecnologies que fan possible l’aprofitament de l’energia geotèrmica,
mareomotriu, biocombustibles, biomassa, hidrogen i altres energies renovables, analitzant la seva implantació en
centrals elèctriques.
n) Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements científics, tècnics i
tecnològics relatius al seu entorn professional, gestionant la seva formació i els recursos existents en
l’aprenentatge al llarg de la vida i utilitzant les tecnologies de la informació i de la comunicació.
o) Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l’àmbit de la seva
competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball personal i en el dels membres de l’equip.

p) Organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat, supervisant-ne el desenvolupament,
mantenint relacions fluïdes i assumint-ne el lideratge, així com aportant solucions als conflictes grupals que es
presentin.
q) Comunicar-se amb els seus iguals, superiors, clients i persones sota la seva responsabilitat, utilitzant
vies eficaces de comunicació, transmetent la informació o coneixements adequats, i respectant l’autonomia i la
competència de les persones que intervenen en l’àmbit del seu treball.
r) Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i el del seu equip, supervisant i aplicant
els procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals, d’acord amb el que estableix la normativa i els
objectius de l’empresa.
s) Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d’accessibilitat universal i de disseny per a
tothom, en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis.
t) Realitzar la gestió bàsica per a la creació i el funcionament d’una petita empresa i tenir iniciativa en la
seva activitat professional amb sentit de la responsabilitat social.
u) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat professional, d’acord
amb el que estableix la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, social i cultural..

4. QUALIFICACIONS PROFESSIONALS DEL CICLE

El Catàleg modular integrat de formació professional és el referent estandarditzat per al disseny i oferta de
les diferents accions formatives de formació professional.
Una unitat de competència correspon a una part d’una competència que pot ser reconeguda i acreditada
per si mateixa.
El Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i el Catàleg modular integrat de formació
professional són els referents per a la formació professional inicial, sens perjudici dels altres efectes que puguin
tenir, d’acord amb la normativa vigent. Així mateix, possibiliten dotar de coherència les accions de formació i de
certificació de competències, i permeten establir la correspondència entre si i facilitant l’establiment d’itineraris
personalitzats que ajudin les persones a capitalitzar els coneixements adquirits per diferents mitjans en el procés
de formació al llarg de la vida, així com afavorir la mobilitat i transparència de les qualificacions en la Unió
Europea.

El cicle d’energies renovables ens permet acreditar les següents Unitats de Competència:

Unitats de competència del Catàleg de qualificacions
professionals de Catalunya

Mòduls professionals

UC_2_1531-11_3: gestionar i supervisar el muntatge de subestacions
elèctriques
UC_2_1532-11_3: gestionar i supervisar l’operació i el manteniment
de subestacions elèctriques

M1 Subestacions elèctriques
M2 Telecontrol i automatismes

UC_2_1533-11_3: operar localment i realitzar el manteniment de
primer nivell en subestacions elèctriques

UC_2_1531-11_3: gestionar i supervisar el muntatge de subestacions
elèctriques
M3 Prevenció de riscos elèctrics
UC_2_1530-11_2: prevenir riscos en instal·lacions elèctriques d'alta
tensió

UC_2-0842-11_3: determinar la viabilitat de projectes d'instal·lacions
solars
UC_2-0843-11_3: desenvolupar projectes d’instal·lacions solars
fotovoltaiques

UC_2-0844-11_3: organitzar i controlar el muntatge d'instal·lacions
solars fotovoltaiques
UC_2-0845-11_3: organitzar i controlar el manteniment d'instal·lacions
solars fotovoltaiques

M4 Configuració d'instal·lacions
solars fotovoltaiques

M5 Gestió del muntatge
d'instal·lacions solars fotovoltaiques
M2 Telecontrol i automatismes

UC_2-0615-11_3: desenvolupar projectes de muntatge d'instal·lacions
d'energia eòlica
UC_2-0618-11_2: prevenir riscos professionals i actuar en casos
d'emergència en parcs eòlics
UC_2-0619-11_2: muntar i mantenir instal·lacions d'energia eòlica

UC_2-0616-11_3: gestionar la posada en servei i operació
d'instal·lacions d'energia eòlica
UC_2-0617-11_3: gestionar el manteniment d'instal·lacions d'energia
eòlica
UC_2-0618-11_2: prevenir riscos professionals i actuar en casos
d'emergència en parcs eòlics

M6 Gestió del muntatge de parcs
eòlics

M7 Operació i manteniment de parcs
eòlics

5. MÒDULS PROFESSIONALS:
Hores
mín

Mòduls Professionals

MP1. Subestacions elèctriques

132

MP2. Telecontrol i automatismes

132

MP3. Prevenció de riscos elèctrics

66

MP4. Configuració d’instal·lacions solars
fotovoltaiques

MP5. Gestió del muntatge
d'instal·lacions solars fotovoltaiques

66

132

HLL
D

0

33

0

0

0

Hores
Totals

132

165

66

66

132

Unitats formatives
UF1 Interpretació de projectes de subestacions
elèctriques

22

UF2 Muntatge de subestacions elèctriques

66

UF3 Manteniment de subestacions elèctriques

33

UF4 Operacions locals en subestacions
elèctriques

11

UF1 Accionament i control d'instal·lacions de
generació d'energia elèctrica
UF2 Instrumentació i mesura d'instal·lacions de
generació d'energia elèctrica
UF3 Automatització i control en centrals de
generació d'energia elèctrica
UF4 Sistemes de comunicació i xarxes en centrals
de generació d'energia elèctrica

132

MP7. Operació i manteniment de parcs
eòlics

165

0

0

132

165

MP9. Sistemes d’energies renovables

MP10. Formació i orientació laboral

66

66

MP11. Empresa i iniciativa emprenedora

33

33

0

132

99

33
33
22
22

UF3 Pla d’emergència en instal·lacions elèctriques

22

UF1 Estudis de viabilitat en instal·lacions solars
fotovoltaiques
UF2 Configuració d'instal·lacions solars
fotovoltaiques
UF3 Documentació administrativa i tècnica
d'instal·lacions solars fotovoltaiques
UF1 Característiques i equips de les instal·lacions
solars fotovoltaiques
UF2 Muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques

UF2 Muntatge d'instal·lacions d'energia eòlica
UF3 Seguretat en les instal·lacions d'energia
eòlica
UF1 Posada en servei d'instal·lacions d'energia
eòlica
UF2 Gestió del manteniment d'instal·lacions
d'energia eòlica
UF3 Prevenció de riscos en instal·lacions
d’energia eòlica
UF1 Característiques i materials dels sistemes
elèctrics
UF2 Mesures i qualitat de l’energia elèctrica

99

33

UF2 Protocols de seguretat en instal·lacions
elèctriques

UF4 Manteniment d’instal·lacions d’energia eòlica

MP8. Sistemes elèctrics en centrals

33

UF1 Efectes fisiològics i riscos del corrent elèctric

UF3 Gestió del manteniment i prevenció de riscos
d’instal·lacions solars fotovoltaiques
UF1 Planificació del muntatge d'instal·lacions
d'energia eòlica
MP6. Gestió del muntatge de parcs
eòlics

Hores
mínimes

22
22
22
44
55
33
66
33
33
33
33
33
66
44
15

UF3 Màquines elèctriques

22

UF4 Aparellatge, protecció i sistemes auxiliars a
les centrals elèctriques

18

UF1 Característiques de les energies renovables

11

UF2 Energies renovables procedents de fonts
permanents
UF3 Energies renovables procedents de matèria
orgànica

33
11

UF4 Altres vectors i fonts d’energia

11

UF1 Incorporació al treball

33

UF2 Prevenció de riscos laborals

33

66

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora

66

66

66

0

MP12. Anglès tècnic

99

0

99

UF1 Anglès tècnic

99

MP13. Projecte d’energies renovables

264

0

264

UF1 Projecte d’energies renovables

264

MP14. Formació en centres de treball

416

0

416

1901

99

2000

Total

416



Mòduls 1r curs:
Curs 1r
Hores
mín.

Mòduls professionals

HLD

MP1. Subestacions elèctriques

132

132

MP3. Prevenció de riscos elèctrics

66

66

MP4. Configuració d’instal·lacions solars fotovoltaiques

66

66

MP5. Gestió del muntatge d'instal·lacions solars fotovoltaiques

132

132

MP6. Gestió del muntatge de parcs eòlics

132

132

MP8. Sistemes elèctrics en centrals

99

MP10. Formació i orientació laboral

66

66

MP12. Anglès tècnic

99

99

Total
Tutoria

792

33

33

33

132

825
33

Total primer curs



Hores
totals

858

Mòduls 2n curs:

Curs 2n
Mòduls professionals

Hores
mín.

HLD

Hores
totals

MP2. Telecontrol i automatismes

132

33

165

MP7. Operació i manteniment de parcs eòlics

165

MP9. Sistemes d’energies renovables

66

MP11. Empresa i iniciativa emprenedora

66

MP13. Projecte d’energies renovables

33

693

99
66

264
Total

Tutoria

165

264
66

33

759
33

Total segon curs

792

MP14. Formació en centres de treball

416

Al llarg del primer curs, es realitzaran un total de 825 hores en la Modalitat Convencional repartides en
33 setmanes i cinc hores lectives cada dia, amb un total de 25 hores setmanals de classe. Les hores destinades
per el Departament d’Educació com a lliure disposició, queden repartides e integrades a cadascun dels mòduls
segons directrius que estableix el currículum de la Generalitat de Catalunya, departament d’Educació.
En el transcurs del segon curs, es realitzaran un total de 759 hores en la Modalitat Convencional
repartides en 33 setmanes i amb un total de 23 hores setmanals de classe. tots aquells alumnes que hagin optat
per cursar el cicle en modalitat Dual, pels matins i en horari establert pel conveni amb l'empresa, realitzarà les
pràctiques Dual en el centre de treball.

6. HORARI LECTIU I EMPLAÇAMENT (exemple, possibles modificacions)
1er curs


Horari classes: 15:00 a 20:30, descans de 18:00 a 18:30, tots els dies de dilluns a divendres.

2on curs


Horari classes: 15:00 a 20:30, descans de 18:00 a 18:30, tots els dies de dilluns a divendres.



Emplaçament aules-centre escolar primer i segon curs:
- Dilluns, dimarts i dimecres: Escola Virolai. (Alumnes de 1r curs)
- Dijous i divendres: Escola del Gremi d’Instal·ladors. (Alumnes de 1r curs)

7. HORARIS (HORARI ESCOLAR 20....-20.....) (exemple, possibles modificacions)
1er curs:

HORA

15:00
A
16:00

16:00
A
17:00

17:00
A
18:00

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

ESCOLA VIROLAI

ESCOLA VIROLAI

ESCOLA VIROLAI

ESCOLA GREMIAL

ESCOLA GREMIAL

M10

M10 / M4

M8

M2

M4

prof. .......

prof. .......

prof. .......

prof. .......

prof. .......

M10

M10 / M4

M9

M2

M8

prof. .......

prof. .......

prof. .......

prof. .......

prof. .......

M9

M9

M8

M8

prof. .......

prof. .......

prof. .......

prof. .......

M3

M3

M8

M8
prof. .......
DESCANS

18:30
A
19:30

19:30
A
20:30

M9
prof. .......

prof. .......

prof. .......

prof. .......

prof. .......

M9

M9

M3

M3

M8

prof. .......

prof. .......

prof. .......

prof. .......

prof. .......

Respecte a les pràctiques FCT (Formació en Centres e Treball) hi haurà un tutor que coordini la relació
entre el Centre i l’empresa i que faci el seguiment del pla d’activitats conjuntament amb el tutor de l’empresa. En el
cas de la Modalitat Convencional el número d’hores de FCT és de 416h i es podran començar durant el tercer

trimestre. En el cas de la Modalitat Dual, s’hauran de fer 100 hores inicials de FCT i posteriorment a segon curs
910 hores a l’empresa mitjançant contracte.

2on curs:

HORA

15:00
A
16:00

16:00
A
17:00

17:00
A
18:00

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

ESCOLA VIROLAI

ESCOLA VIROLAI

ESCOLA VIROLAI

ESCOLA GREMIAL

ESCOLA GREMIAL

M6 + FTV

M6 + FTV

M5

M12

M5

prof. .......

prof. .......

prof. .......

prof. .......

prof. .......

M6 + FTV

M6 + FTV

M5

M12

M5

prof. .......

prof. .......

prof. .......

prof. .......

prof. .......

M11

M11

M1 / M5

M5

prof. .......

prof. .......

prof. .......

M7 fins setmana 27
M12 de set 28 fins 33
prof. .......

prof. .......

ESCANS

18:30
A
19:30

M1 fins setmana 28
M12 de set 29 fins 33
prof. .......

M1 fins setmana 27
M5 set 28 fins 33
prof. .......

19:30
A
20:30

M1 fins setmana 28
M12 de set 29 fins 33
prof. .......

M1 fins setmana 27
M5 de set 28 fins 32
M12 set 33
prof. .......

M1 / M5
prof. .......

M7 fins setmana 28
M12 de set 29 fins 33
prof. .......
M7 fins setmana 28
M12 de set 29 fins 33
prof. .......

M5
prof. .......

8. CALENDARI GENERAL ESCOLAR:
CALENDARI ESCOLAR
ENVIAT AL CONSORCI

Segons any d’impartició

Inici de curs:
18-09-20......

CALENDARI ESCOLAR CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

Últim dia lectiu per els alumnes
(Classes teòriques-pràctiques):

D’ENERGIES RENOVABLES

22-05-20......
Primera avaluació:
SETEMBRE

NOVEMBRE

OCTUBRE

DL DM DX DJ DV DS DI SET.
1
2 3 3 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 1
23 24 25 26 27 28 29 2
30

DL DM DX DJ DV DS DI SET.
1 2 3 4 5 6
3
7 8 9 10 11 12 13 4
14 15 16 17 18 19 20 5
21 22 23 24 25 26 27 6
28 29 30 31
7

DESEMBRE

DL DM DX DJ DV DS DI SET.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
8
11 12 13 14 15 16 17
9
18 19 20 21 22 23 24 10
25 26 27 28 29 30
11

DL DM DX DJ DV DS DI SET.
1
2 3 4 5 6 7 8 12
9 10 11 12 13 14 15 13
16 17 18 19 20 21 22 14
23 24 25 26 27 28 29
30 31

25-11-20...... al 29-11-20......
Segona avaluació:
02-03-20...... al 06-03-20.......
Tercera avaluació i ordinària:
25-05-20...... al 29-05-20......
Avaluació Extraordinària:

GENER
DL DM DX DJ DV DS
1 2 3 4
6 7 8 9 10 11
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25
27 28 29 30 31

DI SET.
5
12 15
19 16
26 17
18

MAIG
DL DM DX DJ DV DS
1 2
4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30

MARÇ

FEBRER
DL DM DX DJ DV DS
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29

DI SET.
2
9 19
16 20
23 21
22

JUNY
DI SET.
3
10 31
17 32
24 33
31

DL DM DX DJ DV DS DI SET.
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

DL DM DX DJ DV DS DI SET.
1
2 3 4 5 6 7 8 23
9 10 11 12 13 14 15 24
16 17 18 19 20 21 22 25
23 24 25 26 27 28 29 26
30 31
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
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9. CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ


Avaluació del mòdul formatiu:
L'avaluació dels mòduls és contínua . La superació del mòdul s’obté amb la superació de totes les UF que
el componen. L’avaluació es realitza tenint en compte els resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació
establerts en cada UF.
Les UF i els MP superats mantenen la qualificació i en cap cas es poden aplicar mesures per millorar
qualificacions positives.
Per superar el Mòdul Professional cal superar independentment totes les unitats formatives (UF) amb una
nota superior a 5 sobre 10.
La qualificació del Mòdul Professional (QMP) s'obtindrà de forma ponderada.



Recuperació del MP:
En cas de no superar alguna de les unitats formatives (UF) de forma contínua, es realitzarà una
recuperació de la UF pendent de superar en el període establert pel centre ( avaluació extraordinària al juny).
Serà imprescindible per a tenir accés a la recuperació, haver realitzat totes les activitats del curs.
No es permet examinar-se a les proves de recuperació de la convocatòria extraordinària per pujar nota.



Avaluació de les Unitats formatives (UF):
L’avaluació serà contínua al llarg de la seva durada.
Per superar una Unitat Formativa cal una nota igual o superior a 5 sobre 10.
El professor de cada Unitat Formativa haurà establert en la seva programació el criteris d’avaluació de
cada Unitat Formativa i informarà els alumnes sobre els criteris de qualificació de la seva UF. Aquests criteris es
fan tenint en compte els Resultats d’Aprenentatge i Continguts de la UF en qüestió (mitjançant exercicis,
pràctiques, treballs, proves escrites realitzades, etc ) i de l’actitud i determinen l’assoliment de la UF. La
metodologia d’avaluació serà pròpia de cada professor.



Recuperació de les Unitats formatives (UF):
Donat el cas de no superar positivament (nota superior a 5) la unitat formativa, es realitzarà una
recuperació en el termini no superior a una setmana a partir de la data d’execució de la prova inicial.
Si aquesta recuperació ordinària no s’assolís positivament ( 5 nota màxima), l’alumne/a podrà optar per
presentar-se a la avaluació extraordinària al Juny, on el barem de qualificació es realitza sobre 10.



Pèrdua de l’avaluació continuada:
Un alumne perd el dret a l’avaluació continuada si té un 30% o més de faltes d’assistència, (percentatge
aplicable a cadascuna de les Unitats Formatives).

10.EXEMPLE D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MÒDUL.
En el següent exemple es pretén donar explicació al sistema d’avaluació emprat en cadascun dels mòduls
professionals que confeccionen al cicle. Donat el cas i supòsit que el mòdul professional està format per 4 unitats
formatives, l’avaluació seria:
a) Per a superar el mòdul professional cal superar independentment les 4 unitats formatives.
b) Complert aquest requisit, la qualificació del mòdul professional s’obté segons la següent ponderació:

QMP = 0,3 QUF1 + 0,3 QUF2 + 0,3 Q. UF3 + 0,1 QUF4



L’avaluació serà contínua al llarg de la seva durada.



Els instruments d’avaluació són el treball teòrics i/o pràctiques a classe i les proves escrites.

La ponderació per cadascuna de les unitats formatives, serà la següent:
►70 % PROVES ESCRITES:



Proves teòriques i pràctiques per tal d’avaluar els continguts explicats a classe.



Es farà el promig entre totes les notes (mínim 2 exàmens per unitat formativa).



Nota mínima per poder afegir les activitats quatre (4).

►30 % TREBALL A CLASSE (20 % ACTIVITATS + 10 % HÀBITS I ACTITUD)

ACTIVITATS:


Col·lecció d’exercicis pràctics fets a classe i que en algun cas es pot completar a casa.



Control i valoració d’aquest treball, es valora la presentació i treball/interès demostrat a classe
(50% - 50%).
HÀBITS I ACTITUD:



Organització del treball, regularitat en l’estudi, puntualitat, ordre, netedat en la presentació i
realització de la feina.



Respecte i cura del material i de l’aula.



Participació, implicació, curiositat científica, interès, cooperació, respecte a l’entorn, als
companys, al professor i al material, etc.

Nota: Cal aclarir que aquests criteris d’avaluació podran ser diferent amb percentatges segons la tipologia
dels diferents mòduls professionals i que cadascun dels professor us informaran a l’inici de curs.

11.NORMES D’ORGANITZACIÓ
Sent conscients que hem de conviure i compartir espais amb altres grups i pel bon desenvolupament del
curs, tindrem en compte i respectarem les següents normes, tant col·lectives com les pròpies del nostre cicle:







NORMATIVA GENERAL:



Puntualitat en els horaris.



Portar el material i equipament necessari.



Comunicació amb el professorat i els coordinadors.



Respecte amb companys i personal docent.



Participació individual i col·lectiva.



Esperit crític.

NORMATIVA ESPECIFICA PER LES AULES TALLER:



Roba còmoda i adequada a les pràctiques.



Compte!! (anells pirsings, arracades, rastes…) pots implicar un gran risc “seguretat laboral”.



Protecció de peus, ulls i extremitats.



Respectar mesures i senyalització.



Mantenir criteris raonats.



Esperit constructiu, positiu i col·laboratiu.

EVENTUALITATS:



Comunicar amb antelació endarreriments i faltes d’assistència al coordinadors – tutor
per tal que ho faci constar a la resta del professorat.





Comunicar problemes extra-acadèmics si ho creus oportú.



Aportar justificants, sempre que sigui possible.



Sempre aportarem solucions, mai problemes.



Som un equip, disposat a tirar endavant!!

ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT:



L'assistència és obligatòria a totes les hores previstes per a cadascun dels mòduls, i és la condició
necessària que permet l'avaluació contínua.



L’assistència al 70% de les hores dels mòdul ( i de cada UF) és obligatòria per fer possible
l’avaluació contínua positiva.



Les classes comencen a les 15:00. A partir de les 15:10h es considerarà com a retard i només es
podrà accedir a l’aula si és documenta degudament. Cada retard es comptabilitzarà com a un terç de falta.



Cal respectar l'horari establert com a descans i la reincorporació a les classes lectives haurà de ser amb la
màxima puntualitat, no més tard de les 18:35, tal com estableix l'horari general del curs.



Cal tenir molt en compte que l’acumulació de retards o faltes d’assistència per sota del 30%, pot
implicar la disminució de la nota final de la unitat formativa i / o mòdul en un percentatge del 10%.



La Formació en Centres de Treball no justifica la sortida anticipada de l’escola ni l’arribada amb retard.



Incidència horària per treball es comunicarà al coordinador, també motius d’incorporació tard per treballar
fins les tres.



PROMOCIÓ
L'alumnat que, una vegada realitzada la convocatòria extraordinària, hagi superat un nombre de mòduls
amb càrrega horària superior al 60% del conjunt de mòduls del primer any, es matricularà en el segon curs del
cicle i haurà de cursar els mòduls pendents del primer any.
Si l’alumne/a ha seguit l’avaluació contínua, però no supera el mòdul a la convocatòria extraordinària,
podrà realitzar activitats de recuperació individualitzades de les UF al següent curs acadèmic.



REPETICIÓ I CONVOCATÒRIES



Un mòdul es podrà cursar un màxim de tres vegades .



L'alumne/a podrà presentar-se a les convocatòries d'avaluació i qualificació d'un mateix mòdul
un màxim de quatre vegades.




La presentació a les convocatòries extraordinàries és voluntària.

ACTIVITATS ACADÈMIQUES FORA DEL CENTRE
Aquestes activitats queden concretades a la programació de cada mòdul i són de caràcter obligatori. Estan
planificades per tal d’afavorir els aprenentatges conceptuals i procedimentals que es donen a l’aula.
Així mateix, l’equip docent pot organitzar al llarg del curs altres activitats relacionades amb els diferents
mòduls.

12.ORIENTACIONS PER LES CONVALIDACIONS 2022-2023

A l'inici de curs el coordinador - tutor atendrà les vostres preguntes i us indicarà el procediment establert
per tal de sol·licitar una convalidació, també us facilitarà la documentació necessària per dur a terme el procés.
El procediment a seguir serà el següent:

1.- Mirar a les taules de convalidacions del teu cicle si correspon presentar la petició.

Observarem quin tipus de convalidació és:


C*(ordinària)
Centre: Resol el director del centre i s'escriu convalidat amb lletres. Subjecte a la verificació de la

documentació presentada .Resolució durant el curs acadèmic en que es presenten.



R(ordinària)
Centre: Resol el director del centre copiant la qualificació obtinguda en el cicle anterior. Subjecte a la

verificació de la documentació presentada. Resolució durant el curs acadèmic en que es presenten.



D*(Singular)
Departament: Resol el director general i s'escriu convalidat amb lletres. Subjecte a la verificació de la

documentació presentada. Resol el Departament d'Ensenyament. L’alumnat ha d’assistir a classe fins a la data de
la comunicació oficial de la resolució.

* Pel càlcul de la nota mitjana del cicle el convalidat computa amb la qualificació de 5.

2.-Preparació de la documentació:


Omplir el full de sol·licitud.
✔ Sol·licitud de convalidació d’unitats formatives i/o mòduls.



Aportar amb la sol·licitud:
✔ Fotocòpia compulsada del títol (o de la seva sol·licitud).
✔ Certificat dels estudis realitzats, expedit per un centre autoritzat, en què consten els
ensenyaments cursats amb la totalitat dels mòduls/crèdits, durada i qualificació obtinguda
(preferible en cicles LOE).
✔ Altra documentació. (estudis universitaris).

3.- Presentar el full de sol·licitud degudament omplert junt amb la documentació a la secretaria del centre
des de l'inici de les classes fins la data límit que es facilitarà a inici de curs.

