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PROGRAMACIÓ DEL DEPARTAMENT
DE FAMÍLIA PROFESSIONAL
1. INTRODUCCIÓ
Al setembre de 2020 va fer 10 anys des de que va iniciar el seu funcionament el Centre Integrat de
Formació Professional de Son Llebre, creat l'11 de juny de 2010 (Decret 77/2010 d’ 11 de juny).
El centre està autoritzat a impartir estudis de la família professional de Serveis Socioculturals i a la
Comunitat, tant títols corresponents a cicles formatius, com certificats de professionalitat, així com
realitzar les acreditacions de les competències professionals i organitzar o col·laborar amb la realització
d'accions formatives per a professionals o entitats, relacionades amb aquesta família professional.
El Departament Didàctic de la família professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat és també el
desè curs docent que està en funcionament. Els cicles formatius de Formació Professional que
s’ofereixen al llarg del curs 2020-21 són:
 El CFGM d’Atenció a Persones en Situació de Dependència (TAPSD) en horari de matí.
 El CFGS d’Integració Social (TIS) en horari de matí.
 El CFGS de Mediació Comunicativa (TMC) en horari d’horabaixa.
 El CFGS de Promoció de la igualtat de gènere (PIG), en horari d’horabaixa.
Aquest curs 2020-2021 posarem en marxa un segon grup de 1r TIS amb 15 alumnes. L’ampliació
d’aquest cicle amb aquest grup ve relacionada amb la idea de poder tenir el curs vinent un grup de 2n
TIS en modalitat DUAL format per 15 alumnes. Aquesta iniciativa està dins la línia que ha vol encetar la
Conselleria d’Educació d’incentivar la modalitat DUAL dins de la FP.
El centre està ubicat a les afores del Pla de na Tesa, al municipi de Marratxí, en un entorn tranquil i
privilegiat, però un poc aïllat. Presenta deficiències en les comunicacions per l'escassetat en les
freqüències de trens i autobusos i l'estat d'algun dels camins d'accés, i en l'aparcament. Per altra banda
el centre compta amb una biblioteca que comparteix la xarxa de la UIB. Totes les aules tenen pissarres
digitals i el centre compta amb un total d'uns 48 portàtils a disposició de la comunitat educativa.
L'alumnat és molt variat, hi ha una gran diferència d'edats, també hi ha gran variabilitat en els estudis i
coneixements previs, interessos, actituds, motivacions i expectatives. La seva procedència també és
diversa, encara que majoritàriament provenen de Palma i de Marratxí però també de la part forana.
La present programació didàctica inclou els quatre cicles formatius que s'imparteixen al centre en
modalitat presencial. Les programacions de cada un dels mòduls es troben degudament arxivades al
Departament.
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2. COMPOSICIÓ DEL DEPARTAMENT

Nom i
llinatges

Benita Salvà
Andreu

Miguel Garcia
Torralbo

Càrrec

Situació
administrativa

Cap d'Estudis,

Funcionària de

Comissió de

carrera (comissió

Coordinació i Gestió.

de serveis)

Cap d'Estudis
adjunt. Comissió de
Coordinació i Gestió.

Especialitat

Serveis a la
comunitat

Funcionari de

Intervenció

carrera

Sociocomunitària

Funcionari de

Formació i

carrera

Orientació Laboral

Docència

FOL (MC)

Context de la
intervenció social
(TIS)

Cap de Gestió
Manuel

econòmica. Comissió

Martínez

Emergències.

Benito

Coordinador

FOL i EIE (TIS)

Comissió de Salut.

Cap de departament
de la família
Carlos Muñoz
Pérez

professional de
Serveis a la
Comunitat.
Coordinador

Inserció Sociolaboral
Funcionari de

Serveis a la

(TIS)

carrera

comunitat

Atenció a Unitats de
Convivència (TIS)

Formació.
MD020201_0
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Tutora 1r TAPSD i
Coordinadora Cicle

Teleassistència i

M.Rosa Llobet

Comissió

Funcionària de

Serveis a la

Suport Domiciliari +

Brossa

Normalització

carrera

Comunitat

IEDIB (TAPD)

Funcionària

Intervenció

MIS (TIS A i G)

interina

Sociocomunitària

PAPS (TIS G )

Lingüística i
Coordinadora IEDIB

Joana Maria
Varon Heredia

Tutora 1r G TIS

Promoció de

Tutora 1r A TIS i
M José

Coord. cicle TIS.

Funcionària de

Intervenció

Benítez García

Membre Consell

carrera

Sociocomunitària

Social

l’autonomia personal
i social de 1r A i
Habilitats socials de
2n (TIS)

Cristina

Coord. de Qualitat,

Funcionària de

Fontcuberta

Comissió de Salut i

carrera

Atenció sanitària +
Processos Sanitaris

IEDIB (TAPSD)
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Molinas

Manteniment taller.

Desdoblament
Atenció Higiènica i
Primer Auxilis
(TAPSD)
Context de la

Àngela M
Colomar Vich

Responsable TIC
Tutora 2nTIS i FCT.
Comissió Erasmus

intervenció social i
Funcionària de

Intervenció

Suport a la

carrera

Sociocomunitària

intervenció
educativa i Tutoria
FCT (TIS)

Coordinadora

Funcionària de

Intervenció

carrera

Sociocomunitària

Bàrbara Vila

Comissió Erasmus.

Brunet

Consell Social

Marta Moya

Coordinadora de

Funcionària

Serveis a la

Cladera

Biblioteca

interina.

Comunitat

Intervenció
Socioeducativa per
la Igualtat (TPIG)
Mediació
comunitària (TIS)
SAAD (MC i TIS)
Atenció higiènica +
IEDIB (TAPSD),

Antònia Arrom
Coll

Comissió de Salut i
Manteniment de
taller.

Funcionària
interina

Procediments

Primers Auxilis

Sanitaris i

(TAPSD + IEDIB,

Assistencials

TIS, TMC i TPIG) i
Desdoblament
Atenció sanitària.
Informació i

Remeis
Martorell
Muñoz

Comunicació en
Tutora 1er MC

Funcionària

Intervenció

perspectiva de

TIC

interina

sociocomunitària

gènere (PIG)
Habilitats socials
(MC)
Habilitats socials
(TIS, TMC), EIE

Carme Blanes

Funcionària

Mayans

interina

(TMC) i Promoció de
Anglès

l'autonomia personal
(TIS A i G),
Metodologia de la
intervenció social
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(TPIG)
Coordinador
Jesús Silvestre
Alcaraz

comissió d’educació
Tutor 2n de PIG i
FCT. Comissió

Prevenció de la
Funcionari de

Serveis a la

violència de gènere i

carrera.

comunitat.

Promoció de
l’ocupació femenina.

Erasmus

Intervenció
Tutora de 2n MC
Cristina
Gutiérrez
Sánchez

FCT i Coordinadora
cicle.
Cap de relacions
exteriors.

socioeducativa amb
Funcionari de
carrera (comissió
de serveis).

persones
Serveis a la

sordcegues, Context

comunitat

de la mediació
comunicativa en

Comissió Erasmus

persones
sordcegues (TMC)
Llengua de signes
espanyola,
Sensibilització social

Margarita
Hernandez
Vinent

Funcionària

Serveis a la

interina

comunitat

i participació, Àmbits
d'aplicació de la
llengua de signes i
Tècniques
d'intervenció
comunicativa (TMC)

Tutora 2n TAPSD
Pilar Morente

FCT presencial i

Funcionària de

Intervenció

CNPSD i destreses

López

EIDIB. Comissió

carrera

Sociocomunitària

socials (TAPSD)

Erasmus
Enric

Comissió de Salut i

Barrenengoa

Aula de

Loma-Osorio

emprenedoria.

Funcionari interí

Formació i
Orientació Laboral

FOL i EIE (PIG,
TAPSD)
EIE (MC)
ISL (TIS A)

Guillem Joan

Activitats

Pericàs Palou

complementàries

Funcionari interí

Intervenció
Sociocomunitària

MIS (PIG)
Suport a la
comunicació +
IEDIB (TAPSD)

Juan Lorenzo
Llabrés

Mitja jornada

Funcionari interí

Intervenció

Atenció i suport

Sociocomunitària

psicosocial i

8

Escobar

Organització de
APSD (TAPSD)
Intervenció en
persones amb

Maria Cifre
Carsi

Mitja jornada

Funcionari interí

Intervenció

dificultat de

Sociocomunitària

comunicació i MIS
(MC) i
PSD i HHSS (PIG)

3. PROPOSTES DEPARTAMENT CURS 2020-2021. ESTRATÈGIES I
ACTIVITATS FOMENTADORES DEL TREBALL EN EQUIP
Des de fa tres cursos està en funcionament la Comissió de coordinació i gestió com a espai on tractar
diferents aspectes de l’àmbit pedagògic que afecten a tot el centre. Les propostes i/o decisions que es
prenguin en aquest espai es traslladaran al departament.
Durant aquest curs 2020-2021 la situació sanitària generada pel COVID-19 fa que totes les activitats i
organització del departament girin entorn a garantir l’adaptació de la docència a la possibilitat de canvi
en els escenaris educatius. Iniciem el curs amb les directrius marcades per la Resolució conjunta del
conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 3 de
setembre de 2020 que va modificar la Resolució conjunta d’educació i salut aprovada el 6 de juliol de
2020 amb la que vam dissenyar el curs durant el mes de juliol.
Iniciarem el curs des de l’escenari B: amb mesures restrictives el que suposarà que totes les
estratègies i activitats fomentadores del treball en equip queden supedites a les mesures establertes
dins aquesta resolució.
Per tant, les reunions de departament cercaran fórmules per reduir les reunions presencials utilitzant
diferents eines com poden ser les reunions en línia, missatges a través de correus electrònics, traspàs
d’informació als equips docents de manera presencial donat el seu menor nombre de persones etc. No
obstant es mantindran les reunions de departament presencials en espais oberts i/o virtuals per a
aquells temes que requereixin la participació de tot el personal docent i la presa de decisions.
Pel que fa a les reunions d'equips docents per cursos i reunions de tutors/es es mantindran de
manera presencial ja que el seu número no excedeix de 10 persones, en cas que excedeixi es
realitzaran en espais oberts mantenint les mesures sanitàries. Les reunions de comissions aquest
curs queden aturades temporalment i només una persona en formarà part de cada comissió excepte la
de qualitat que estarà formada per 2 persones. Si alguna comissió necessités la col·laboració d’altres
persones podria fer servir fórmules de trobada seguint les normes sanitàries abans esmentades.

9

Les propostes del departament per al curs 2020-2021 aprovades a la memòria del curs 2019-2020 són:
1. Continuar treballant la programació per competències i l’avaluació competencial.
2. Continuar el treball per projectes inter mòduls als diferents cicles.
3. Donar continuïtat al treball de la Comissió de coeducació pel que fa al Pla d’igualtat iniciat amb
el diagnòstic durant el curs 2019-2020.
4. Incorporar i tenir en compte l’informe de conclusions de soft skills elaborat per CRN el curs
2018-2019 (concretat amb la caixa de jocs del projecte BANKIA) i el material elaborat sobre
competències i soft skills durant el curs 2019-2020 pel CRN.
5. Continuar el treball dels espais PRO amb les mesures sanitàries a partir del COVID19.
6. Continuar treballant l’ús del llenguatge inclusiu a la documentació i produccions escrites del
departament així com en la docència.
7. Valorar la compra d’un programa/aplicació per la detecció de plagis en documents escrits.

4. METODOLOGIA
Sense perdre de vista que durant aquest curs les mesures excepcionals de prevenció i contenció,
coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per
la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per al curs 2020-2021 marcaran qualsevol aspecte relacionat amb la metodologia que
duem a terme al nostre centre. La línia del centre encetada des de fa 3 cursos continuen vigent durant
aquest: flexibilitat per poder adaptar la programació proposada a les diferents característiques de
l'alumnat i a les situacions que puguin sorgir durant el curs, programació per competències...
Al igual que altres cursos, la metodologia ha de permetre a l'alumnat participar en la construcció del seu
propi aprenentatge, afavorint un ambient estimulant, d'afecte i confiança. Partim de la idea que
l’alumnat és el subjecte actiu del seu propi aprenentatge, amb capacitat crítica, de raonament i d’opinió.
Es pretén una metodologia de treball que fomenti l’elaboració progressiva dels coneixements per part
de l’alumnat. Per tant, les activitats d’ensenyament – aprenentatge tindran com a objectiu prioritari
suscitar i assolir la motivació, la reflexió, l’observació, el raonament, la participació i l'aprenentatge de
l’alumnat.
Els continguts que han de treballar-se en tota la formació professional, parteixen de les competències
professionals, personals i socials que haurà de tenir el/la professional, raó per la qual, la relació
entre la formació i la realitat laboral ha de ser molt estreta. Aquests continguts han de proporcionar a
l'alumnat els conceptes teòrics i procedimentals necessaris i, al mateix temps, fomentar les actituds
associades a la qualificació professional.
Per tot això, els principis bàsics que tindrem en compte seran:


contextualitzar cada mòdul al perfil professional del cicle



partir dels interessos i dels coneixements previs de l’alumnat
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afavorir la funcionalitat dels aprenentatges, assegurant que puguin ser utilitzats en
circumstàncies reals



afavorir la interacció dins l ́aula com a motor d’aprenentatge



atendre els diferents ritmes d ́aprenentatge de l’alumnat



l’alumnat com a protagonista del seu propi aprenentatge



potenciar l’aprenentatge significatiu i constructiu

Es partirà d'un enfocament procedimental del mòdul realitzant simulacions a l'aula i fora d'ella i utilitzant
una metodologia activa i motivadora que impliqui la participació de l'alumnat com a agent actiu d'un
procés d'ensenyament–aprenentatge.
Partint de les característiques de l’alumnat ens decantem per una modalitat didàctica basada en
l’ensenyament recíproc que posa l ́èmfasis en la comunicació i en el flux d ́informació entre professorat i
alumnat, per això aprofitarem al màxim les experiències laborals del nostre alumnat, i en totes les
ocasions possibles seran el punt de partida de l’acció educativa.
Tenint en compte tot això, considerem que la tasca del docent no consisteix només en transmetre
coneixements, sinó en provocar el conflicte cognitiu, proporcionar materials que l ́ajudin a “reequilibrar”
els nous aprenentatges, promoure l ́aplicació, ús i transferència d'allò que ha aprés, organitzar la
informació, facilitar la comprensió i permetre la resolució per part de l’alumnat i aconseguir la motivació
mitjançant diferents estratègies.
Aquest curs estava previst realitzar la formació centrada en la programació i avaluació competencial a
FP com a una continuïtat a la formació realitzada durant els darrers concurs posant l’accent en
l’avaluació i la utilització d’eines com GESTIB. Donada la situació d’emergència sanitària aquesta
formació ha quedat aplaçada per part del CEP fins a proper avís. Enlloc d’aquesta el centre ha
programat una formació bàsica en ensenyament en línia a través de les eines GSUITE que es realitzarà
durant el mes de setembre així com ha sol·licitat un curs sobre Classroom a Conselleria.
Estratègies metodològiques a tenir en compte:
Estratègia

Comentari

Enfocament interdisciplinari dels

Quasi tots els coneixements estan interrelacionats, per tant, la

continguts

perspectiva interdisciplinari es imprescindible. Els mòduls
transversals veuen aquest fet accentuat.

Classe com un diàleg permanent

Les classes han de potenciar el diàleg i la participació per tal de
fer més significatiu l'aprenentatge.

Activitat constructiva per part de l'alumnat

L’aprenentatge s’articula a través d’un procés de construcció del
coneixement, on l’alumne és el seu principal protagonista.

Foment de debats i posades en comú

La participació en els processos d'ensenyament-aprenentatge, de
manera que mitjançant una metodologia activa es desenvolupi la
seva capacitat d'autonomia i responsabilitat personals, de
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creixent importància en el món professional.
Oferiments d'aprenentatges significatius

És important seleccionar dins la gran quantitat de matèria
possible a impartir, la que suposi un aprenentatge significatiu per
aconseguir les capacitats terminals proposades.

Utilització variada de textos i altres

Treballar amb diversa bibliografia, material audiovisual, revistes

materials.

de temàtica sociosanitària, diaris locals i nacionals etc..., per tal
de tenir una visió àmplia i variada.

Maneig de material bàsic clínic i domèstic

Ús de tensiòmetre, termòmetre, sondes vesicals... i d’aparells
electrodomèstics bàsics, estris de la llar, etc....

Garantia de la funcionalitat dels

Tots els coneixements programats tenen per objectiu adquirir una

aprenentatges

capacitat terminal determinada per desenvolupar una funció
important dins la seva professió.

Memorització comprensiva

L’aprenentatge purament après de memòria no és el més adient,
però el procés de memorització és necessari. S'ha de facilitar la
memorització comprensiva.

Reforç dels aprenentatges pràctics

Els aprenentatges han d’estar articulats en torn als procediments.

Recerca, amb participació de l’alumnat,

Es farà un recerca dels recursos sociosanitaris per tal que els

dels recursos sociosanitaris existents a la

alumnes coneguin el seu funcionament i les prestacions que

comunitat.

ofereixen i adquireixin les habilitats pròpies per establir relacions
amb les diferents organitzacions.

Utilització de tècniques per a potenciar

Els alumnes han de prendre consciència de la importància de

actituds de reflexió i formació continua.

l’actualització i reflexió entorn a la seva professió.

Utilització de tècniques per a

És de suposar que aquests professionals formaran part d’un

desenvolupar actituds positives cap a la

equip interdisciplinari i per tant és important treballar la capacitat

coordinació i el treball en equip

de coordinació. El desenvolupament de la capacitat per treballar
en equip, de manera que quan s'integri en equips de feina a
l'àmbit professional pugui mantenir relacions fluïdes, col·laborant
en la consecució dels objectius assignats al grup, respectant el
treball dels altres, participant activament en l'organització i el
desenvolupament de tasques col·lectives, cooperant en la
superació de les dificultats que es presenten, amb una actitud
tolerant cap a les idees dels companys, i respectant les normes i
mètodes establerts.

Utilització de tècniques per a

En aquesta professió és important mantenir un tracte humanitzat,

desenvolupar actituds de respecte cap a

respectuós i empàtic amb els usuaris.

les persones.
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5. CRITERIS D'AVALUACIÓ DEL PROCÉS D'ENSENYAMENTAPRENENTATGE
Al igual que a la resta de punts d’aquest annex, en aquest punt tenim en compte les mesures
excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer
front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no
universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021, haurem
de dissenyar les instruments d’avaluació.
No obstant, hem de seguir entenem l’avaluació com l’anàlisi del procés d’aprenentatge de l’alumnat i
del procés d'ensenyament que es desenvolupa a l’aula i al centre de manera contínua. L’avaluació ha de
tenir una finalitat formadora, que el mateix alumnat dugui a terme el procés d'autoregulació per a
millorar l’aprenentatge (dedicant-hi el temps necessari, prioritzant-hi determinats aspectes, cercant
l'ajut d’altres estudiants, fent servir el suport tutorial, etc.); i una finalitat formativa, ajudar el
professorat a conèixer, analitzar i valorar com s’està produint l’aprenentatge per tal de prendre mesures
que serveixin per afavorir i millorar el procés d'ensenyament.
Dins l’annex 4 del Pla de contingència del centre queda recollit que:
1.- Instruments d’avaluació: preveure tots aquells que puguin ser eficients en qualsevol dels escenaris o
fàcilment adaptables.
2.- Activitats d’ensenyament-aprenentatge: és interessant diversificar suficientment les activitats
plantejades per a poder-les dur a terme en els diferents escenaris.
Cal determinar en la programació d’aula, quines activitats adreçades a aconseguir cada resultat
d’aprenentatge (RA) han de ser presencials i quines no presencials, marcant entre parèntesi al costat de
l’activitat, seguint la següent nomenclatura:
No presencial: (NP)
Presencial: (P)
Mixta (es pot dur a terme en qualsevol escenari): (M)
Sempre que sigui possible i per potenciar l’aprenentatge autònom de l’alumnat, es programaran
activitats no presencials i/o en línia que precisen la supervisió del professorat i d’altres que no la
precisin.
En l’escenari B, aquelles activitats que requereixen d’equipament del centre educatiu i aquelles
competències que no puguin simular-se mitjançant activitats en línia, han de prioritzar-se en
l’ensenyament aprenentatge presencial.
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En l’escenari C, s’ha de continuar amb el procés d’ensenyament i aprenentatge del mòdul i es reservarà,
per al moment que es pugui retornar al centre educatiu, la realització de les activitats pràctiques i
activitats que requereixen d’equipament específic.

5.1 Avaluació del procés d’aprenentatge
L’Ordre d’organització i funcionament del 13 de juliol del 2009 (BOIB núm. 108 de 25 de juliol de 2009)
especifica que cada mòdul podrà ser objecte d’avaluació en 4 convocatòries, excepte el de FCT que ho
serà en dues.
A l’article 32, especifica que s’han d’avaluar els resultats esperats, que han de coincidir o formar part de
les competències professionals que han de ser assolides per l’alumnat. En aquests resultats
esperats d’aprenentatge s’han d’incloure el saber fer, saber estar i saber ser de l’alumnat en
comportaments observables.
A l’article 34 especifica que, d’aquest nombre màxim de convocatòries, l’alumnat pot assistir de forma
presencial a les activitats programades per a cada mòdul un màxim de dos cursos. Les convocatòries no
necessàriament han de ser consecutives.
Amb la finalitat de poder valorar de manera objectiva i precisa el saber estar i el saber ser, volem posar
èmfasi en l’avaluació de les competències personals i socials que impregnen el currículum de la
formació professional, entenent que les competències personals i socials fan que un professional
desenvolupi de forma eficaç la seva tasca, podent-les relacionar amb les conductes i les actituds de les
persones.
L'avaluació serà contínua i formativa (tal i com estableix l’article 33) i s'ha de fer per mòduls
professionals en els quals l’alumnat serà avaluat a partir del seu treball diari de classe, proves escrites,
elaboració de treballs, els procediments, les estratègies i les actituds demostrades, interès per la
matèria, la tolerància als diferents ritmes d’aprenentatge i la cooperació amb companys, les aportacions
fetes a classe, la iniciativa i l'entusiasme. La superació del cicle requereix l'avaluació positiva en tots els
mòduls professionals que el componen.
La finalitat fonamental de l’avaluació és recollir informació del procés d’aprenentatge de l’alumnat per
tal de reorientar el procés d’ensenyament-aprenentatge. L’avaluació es durà a terme mitjançant diversos
instruments d’avaluació globals que assegurin la comprovació de l’assoliment de les competències
associades. Alguns dels procediments i instruments d’avaluació poden ser:
●

Proves individuals objectives, escrites i/o orals.

●

Rúbriques d’avaluació de les competències.
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●

Monografies i treballs individuals o en petit grup.

●

Quaderns de classe, portafolis.

●

Resolució d'exercicis i problemes, interpretació de dades.

●

Simulacions de situacions problema

●

Diàlegs, entrevistes, debats...

●

Pràctiques al taller...

●

Sortides i visites tècniques.

●

Projectes.

●

Autoavalaució i coavalaució

●

Altres...

L’aplicació del procés d’avaluació contínua de l’alumnat requereix l’assistència regular i continuada a les
classes i activitats programades pels distints mòduls professionals del cicle formatiu. La no assistència a
classe donarà lloc a la baixa d’ofici (article 29 i 30 de l’ordre d’organització i funcionament) en el casos
en què l’alumnat no s’incorpori als estudis, o si un cop incorporat s’absenta injustificadament: durant un
període superior al 10% de la càrrega horària del mòdul o del curs, de manera contínua, o durant un
període superior a un 15% de manera discontínua. Per tant, per tenir dret a avaluació s’ha d’assistir a
un 85% de les sessions de cada mòdul. Per tenir dret a l’avaluació contínua, no es pot superar el
còmput del 20% de faltes d’assistència, tenint en compte les faltes justificades i les no justificades
(entenent que les no justificades no poden superar en cap cas el 15% establert per normativa).
Aquesta apartat, durant el període que estiguin en vigor les mesures excepcionals de
prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, quedarà supeditat a les instruccions que
estableixi la Conselleria d’Educació que es durant a terme a nivell de departament amb
accions i instruments concrets pel que fa al control de les absències de l’alumnat a les
sessions presencials.
- Criteris d'avaluació i de qualificació.


Els criteris d’avaluació i el sistema de qualificació per a treure la nota respecte a l’assoliment de
les competències personals, professionals i socials s’especificarà clarament a les programacions
de cada un dels mòduls. La programació serà explicada a l’alumnat i es publicarà a la web del
centre per a la seva consulta.



La qualificació dels mòduls ha de ser numèrica, entre 1 i 10, sense decimals.



Es consideren APTES les puntuacions iguals o superiors a cinc punts. Per tenir el mòdul superat
cal haver assolit totes les competències professionals, personals i socials associades al mòdul en
el grau que es consideri mínim pel mòdul ja que les mateixes competències poden estar
vinculades a diferents mòduls.
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QUALIFICACIONS TRIMESTRALS I FINALS:
Per garantir l’avaluació contínua es recomanable que el professorat estableixi la ponderació que
consideri a cada un dels trimestres.
A la programació de mòdul i d’aula el docent

es recomana establir el percentatge atorgat a cada

procediment i/o instrument d’avaluació, tenint en compte que:

1. Han d’incorporar els criteris d’avaluació vinculats a les competències professionals, personals i
socials.

2. Els exàmens escrits en cap cas podran superar el 50% de la nota final.
3. En cap cas s’establirà una nota o percentatge mínim per fer mitjana amb la resta de notes o
percentatges.

4. Les sortides i visites tècniques han de tenir un pes dins la qualificació del mòdul.
Hi pot haver activitats d’avaluació recuperables i d’altres no recuperables que es concretaran a la
programació de cada mòdul.

En el cas d’una absència justificada a una activitat d’avaluació recuperable, tindrà dret a realitzar-la
durant la mateixa avaluació sempre que sigui possible.
En el cas que l’absència no es justifiqui correctament, l’alumnat perd el dret a realitzar la prova dins la
mateixa avaluació, i per tant, es podrà presentar a la recuperació del mes de març (alumnat de 2n)/
juny (alumnat de 1r).
SISTEMA DE RECUPERACIONS
Als CFGS no es realitzaran recuperacions per trimestre. Després de l’avaluació ordinària, podran optar al
sistema de recuperació de les competències no assolides, si és el cas.
S’hauran d’haver presentat tots els treballs i activitats d’aula realitzats durant les avaluacions.

NORMATIVA CONVOCATÒRIA NO PRESENCIAL
L’alumnat de primer curs només tindrà dret a la convocatòria no presencial de setembre l’alumnat que
promocioni a segon curs. Per tenir-hi dret, l'alumnat no ha de tenir pendent d'aprovar una càrrega
lectiva superior a les 330 hores (això vol dir, que els mòduls suspesos o pendents de cursar, no poden
superar en el seu conjunt les 330 hores).
L'alumnat que compleix tots els requisits per poder presentar-se al setembre i no ho fa, sense haver-hi
renunciat dins termini, perd la convocatòria. (Termini 15 de juliol, segons l’Ordre de la

Conselleria
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d’Educació de 18 de febrer de 2014)
L'alumnat de segon curs que compleix tots els requisits per poder-se presentar a la convocatòria no
presencial de juny i no ho fa, sense haver-hi renunciat dins termini, perd la convocatòria. (Termini
abril)
El professorat establirà una pla de recuperació individual (treballs, proves teòrico-pràctiques…) per a la
convocatòria no presencial.

SISTEMES DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS (Convocatòria no
presencial)
Per a recuperar el mòdul pendent de cursos anteriors es farà, al mes de febrer, una prova teòricapràctica de tots els continguts del mòdul.
L’alumnat amb mòduls pendents s’acolliran a un pla de recuperació que pot incloure tutories, tasques,
treballs…

5.2 Avaluació del procés d'ensenyament
- Avaluació de la programació.
A l’inici de curs el professorat lliura la programació dels mòduls que imparteixi seguint el model acordat
a nivell de centre. Abans de la finalització de cada trimestre hauran d’estar lliurades les programacions
d’aula i seguiment d’aula en les dates i seguint els models acordats. Indicar que per a aquest curs, el
professorat podrà realitzar el seguiment d’aula mitjançant la graella-model d’Excel o l’aplicació Additio
(quadern de notes per al professorat). A final de curs es realitzaran les memòries de cada mòdul.

6. PROGRAMACIONS DIDÀCTIQUES CICLES FORMATIUS
A títol introductori recollim el que diu el Pla de Contingència al seu annex 3 Introducció adequació
a les programacions en els diferents escenaris Curs 2020-2021.
Seguint la línia de centre pel que fa a les programacions, aquestes tindran un enfocament
competencial. Es farà servir el model de centre, a l’espera de la seva revisió i millora, tasca plantejada
amb varis CIFP i DIE en el curs 2019/20. En la mesura de les possibilitats seguir amb el treball iniciat
amb l’ABP.
Atès el caràcter competencial de l'FP, en tots els escenaris el professorat ha de plantejar, sempre que
sigui possible, activitats que reprodueixin les situacions laborals del perfil professional, mitjançant
estratègies competencials que simulen situacions i procediments reals i que permetin treballar en
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cooperació amb altres, al mateix temps que es promou la construcció d’aprenentatges significatius i es
delega la iniciativa de l’aprenentatge a l’alumnat.
Per donar resposta a la flexibilitat necessària per atendre als tres escenaris possibles, cal garantir a
les programacions:
Programacions de mòdul:
1.- Lectura de la memòria de mòdul curs 2019-2020.
2.- Elaborar la programació competencial seguint el model i criteris de centre.
3.- Identificar i subratllar (amb l’eina color de marcatge) els CRITERIS D’AVALUACIÓ i
CONTINGUTS que mostren dificultat per treballar en línia (Escenaris B i C).
El professorat marcar dos nivells de dificultat per treballar en línia:


marcant en TARONJA els CA i continguts que s’han de tractar presencialment en la seva
totalitat



marcant en GROC a aquells que queden incomplerts en el seu tractament en línia



s’entén que els CA i continguts sense marcar es poden tractar sense dificultats en qualsevol
dels escenaris
Exemple:

Entenem la programació de mòdul com una declaració d’intencions respecte a cada mòdul concret per a
un curs escolar. Davant la incertesa i els possibles escenaris d’aprenentatge, la programació d’aula es
convertirà en el document que permeti la flexibilització de adequar-nos a la realitat que es vagi
plantejant.
Programacions d’aula:
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1.- Instruments d’avaluació: preveure tots aquells que puguin ser eficients en qualsevol dels
escenaris o fàcilment adaptables.
2.- Activitats d’ensenyament-aprenentatge: és interessant diversificar suficientment les activitats
plantejades per a poder-les dur a terme en els diferents escenaris.
Cal determinar en la programació d’aula quines de les activitats adreçades a aconseguir cada resultat
d’aprenentatge (RA) han de ser presencials i quines no ho han de ser, marcant entre parèntesi al costat
de l’activitat, seguint la següent nomenclatura:
- No presencial: (NP)
- Presencial: (P)
- Mixta (es pot dur a terme en qualsevol escenari): (M)
Sempre que sigui possible i per a potenciar-se l’aprenentatge autònom de l’alumnat, es programaran
activitats no presencials i/o en línia que precisin de la supervisió del professorat i d’altres que no.
En l’escenari B, en el qual iniciem el curs 2020-2021, aquelles activitats que requereixen d’equipament
del centre educatiu i aquelles competències que no puguin simular-se mitjançant activitats en línia, han
de prioritzar-se en l’ensenyament-aprenentatge presencial.
En cas d’escenari C s’ha de continuar amb el procés d’ensenyament i aprenentatge del mòdul i es
reservarà, per al moment que es pugui retornar al centre educatiu, la realització de les activitats
pràctiques i activitats que requereixen d’equipament específic.
3.- Temporització-lliurament activitats: cal preveure que el nombre de sessions necessàries per a
la realització d’activitats en els escenaris B i C pot variar i cal anticipar i donar resposta a les dificultats
derivades de l'ensenyament en línia i tenir present la necessitat de flexibilitzar lliuraments en aquests
escenaris.
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6.1. CICLE: CFGM ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DEPENDÈNCIA
1. Introducció al cicle. Competència general del cicle
La competència general d'aquest títol consisteix a atendre les persones en situació de dependència, en
l'àmbit domiciliari i institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats
assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica , aplicant mesures i normes de
prevenció i seguretat i derivant-a altres serveis quan sigui necessari.

2. Relació objectius generals / Competències professionals, personals i socials
Objectius generals del cicle
a) Identificar tècniques i instruments d'observació i
registre,
seleccionant
en
funció
de
les
característiques de les persones en situació de
dependència i del pla d'atenció individualitzat, per
determinar les seves necessitats assistencials i
psicosocials.
b) Interpretar les directrius del programa
d'intervenció, adequant-les a les característiques i
necessitats de les persones en situació de
dependència,
per
organitzar
les
activitats
assistencials i psicosocials.
c) Identificar les possibilitats i limitacions de les
persones en situació de dependència, seleccionant el
tipus d'ajuda segons els seus nivells d'autonomia i
autodeterminació, per a la realització de les activitats
d'higiene personal i vestit, i seguint les pautes
marcades en el pla d'atenció individualitzat.
d)
Interpretar
les
prescripcions
dietètiques
establertes en el pla d'atenció individualitzat,
adequant els menús i la preparació d'aliments, per
organitzar
la
intervenció
relacionada
amb
l'alimentació.
e) Identificar les necessitats de suport a la ingesta de
les persones en situació de dependència, relacionantles amb les tècniques i suports d'ajuda per
administrar els aliments.
f) Analitzar procediments d'administració i control de
despeses, relacionant-los amb els recursos i
necessitats de les persones en situació de
dependència per gestionar el pressupost de la unitat
de convivència.
g) Identificar procediments de manteniment del
domicili, seleccionant els recursos i mitjans
necessaris
que
garanteixin
les
condicions
d'habitabilitat, higiene i ordre amb criteris de qualitat,
seguretat i cura del medi ambient, per a realitzar les
activitats de manteniment i neteja.
h) Seleccionar tècniques de preparació per a
l'exploració, administració i control de medicació i
recollida de mostres de la persona en situació de
dependència, relacionant-les amb les seves

Competències professionals, personals i socials
a) Determinar les necessitats assistencials i
psicosocials de la persona en situació de
dependència, mitjançant la interpretació de la
informació obtinguda sobre la persona a través del
pla d'atenció individual, respectant la confidencialitat
de la mateixa.
b) Organitzar les activitats d'atenció a les persones
en situació de dependència, afavorint la seva
col·laboració i la de la família, i tenint en compte les
directrius
establertes
en
el
pla
d'atenció
individualitzada.
c) Realitzar les tasques d'higiene personal i vestit de
les persones en situació de dependència, aportant
l'ajuda precisa, afavorint al màxim la seva autonomia
en les activitats de la vida diària i mantenint cap a
ells una actitud de respecte i professionalitat.
d) Organitzar la intervenció relativa a l'alimentació,
supervisant els menús, preparant els aliments i
administrant-quan sigui necessari.

e) Gestionar la documentació bàsica i el pressupost
de la unitat de convivència, optimitzant els recursos i
assegurant la viabilitat de la gestió econòmica.
f) Realitzar les activitats de manteniment i neteja del
domicili, garantint les condicions d'habitabilitat,
higiene i ordre, amb criteris de qualitat, seguretat i
cura del medi ambient i, si escau, tramitant la
documentació pertinent.
g) Realitzar les intervencions relacionades amb l'estat
físic de les persones en situació de dependència,
seguint les pautes establertes i mostrant en tot
moment respecte per la seva intimitat.
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característiques i les pautes establertes per a dur a
terme intervencions relacionades amb l'estat físic.
i) Seleccionar procediments i ajudes tècniques,
seguint les directrius del pla d'atenció individualitzat i
adequant-los a la situació de les persones en situació
de dependència, per realitzar els trasllats,
mobilitzacions i suport a la deambulació dels
mateixos.
j) Identificar factors de risc, relacionant-los amb les
mesures de prevenció i seguretat, per a aplicar les
mesures adequades per preservar la integritat de les
persones en situació de dependència i els propis
professionals.
k) Seleccionar tècniques de primers auxilis, seguint
els protocols establerts per a actuar en situacions
d'emergència i risc per a la salut en el
desenvolupament de la seva activitat professional.
l) Analitzar estratègies psicològiques, rehabilitadores,
ocupacionals i de comunicació, adequant-les a
circumstàncies específiques de la persona en situació
de dependència, per a realitzar intervencions de
suport psicosocial acords amb les directrius del pla
d'atenció individualitzat.
m) Identificar sistemes de suport a la comunicació,
relacionant-los amb les característiques de la
persona, per al desenvolupament i manteniment
d'habilitats d'autonomia personal i social.
n) Seleccionar ajudes tècniques i de comunicació,
relacionant-les amb les possibilitats i característiques
de la persona en situació de dependència, per
afavorir les habilitats d'autonomia personal i social i
les possibilitats de vida independent.
ñ) Identificar els principis de vida independent,
relacionant-los amb les característiques de la persona
i del context, per promoure la seva autonomia i
participació social.
o) Analitzar els elements crítics del Pla Individual de
Vida Independent, relacionant-lo amb les decisions
de cada persona per realitzar les tasques
d'acompanyament i assistència personal.
p) Seleccionar estils de comunicació i actituds,
relacionant-les
amb
les
característiques
de
l'interlocutor, per assessorar les persones en situació
de dependència, famílies i cuidadors no formals.
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h) Realitzar els trasllats, mobilitzacions i suport a la
deambulació de les persones en situació de
dependència, emprant els protocols i les ajudes
tècniques necessàries, seguint les pautes marcades
en el pla d'atenció individual (PIA) i adoptant
mesures de prevenció i seguretat.
i) Aplicar mesures de prevenció i seguretat tant per a
les persones en situació de dependència com per als
professionals, en els diferents àmbits d'intervenció.
j) Donar resposta a situacions d'emergència i risc per
a la salut en el desenvolupament de la seva activitat
professional, aplicant tècniques de primers auxilis.
k) Implementar intervencions de suport psicosocial,
emprant ajudes tècniques, suports de comunicació i
tecnologies de la informació i la comunicació, i
seguint les pautes marcades en el pla d'atenció
individual.
l) Aplicar tècniques i estratègies per al manteniment i
desenvolupament de les habilitats d'autonomia
personal i social de les persones en situació de
dependència, emprant ajudes tècniques i de
comunicació d'acord amb les pautes marcades en el
pla d'atenció individual.
m) Realitzar tasques d'acompanyament i assistència
personal, respectant les directrius del Pla Individual
de Vida Independent i les decisions de la persona
usuària.
n) Assessorar la persona en situació de dependència,
als familiars i cuidadors no formals, proporcionant
pautes d'actuació en la cura i l'atenció assistencial i
psicosocial, i adequant la comunicació i les actituds a
les característiques de la persona interlocutora.
ñ) Resoldre les contingències amb iniciativa i
autonomia, mostrant una actitud autocrítica i buscant
alternatives per afavorir el benestar de les persones
en situació de dependència.
o) Col·laborar en el control i seguiment de les
activitats assistencials, psicosocials i de gestió
domiciliària, emplenant els registres oportuns,
manejant les aplicacions informàtiques del servei i
comunicant les incidències detectades.
p) Gestionar les trucades entrants i sortints del servei
de teleassistència, rebent i emetent-les segons els
protocols
establerts
i
utilitzant
aplicacions
informàtiques i eines telemàtiques.
q) Adaptar-se a les noves situacions laborals
originades per canvis tecnològics i organitzatius en
els processos productius, actualitzant els seus
coneixements, utilitzant els recursos existents per a
l'aprenentatge al llarg de la vida i les tecnologies de
la informació i la comunicació.

q) Identificar els protocols d'actuació, relacionant-los
amb les contingències, per resoldre-les amb
seguretat i eficàcia.
r) Emplenar instruments de control i seguiment,
aplicant els protocols, per a col·laborar en el control i
seguiment en les activitats assistencials, psicosocials i
de gestió.
s) Identificar eines telemàtiques i aplicacions
informàtiques, seleccionant els protocols establerts
per a l'emissió, recepció i gestió de trucades del
MD020202b-1
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servei de teleassistència.
t) Analitzar i utilitzar els recursos existents per a
l'aprenentatge al llarg de la vida i les tecnologies de
la informació i la comunicació per aprendre i
actualitzar els seus coneixements, reconeixent les
possibilitats de millora professional i personal, per
adaptar-se a diferents situacions professionals i
laborals .
u) Desenvolupar treballs en equip i valorar la seva
organització, participant amb tolerància i respecte, i
prendre decisions col·lectives o individuals per actuar
amb responsabilitat i autonomia.
v) Adoptar i valorar solucions creatives davant
problemes i contingències que es presenten en el
desenvolupament dels processos de treball, per
resoldre de forma responsable les incidències de la
seva activitat.
w) Aplicar tècniques de comunicació, adaptant-se als
continguts que es van a transmetre, a la seva
finalitat i a les característiques dels receptors, per
assegurar l'eficàcia del procés.
x) Analitzar els riscos ambientals i laborals associats
a l'activitat professional, relacionant-los amb les
causes que els produeixen, per tal de fonamentar les
mesures preventives que es van adoptar, i aplicar els
protocols corresponents, per evitar danys en un
mateix, en les altres persones, en l'entorn i en el
medi ambient.
i) Analitzar i aplicar les tècniques necessàries per
donar resposta a l'accessibilitat universal i al «disseny
per a tots».
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r) Actuar amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit
de la seva competència, organitzant i desenvolupant
el treball assignat, cooperant o treballant en equip
amb altres professionals en l'entorn de treball.
s) Resoldre de forma responsable les incidències
relatives a la seva activitat, identificant les causes
que les provoquen, dins l'àmbit de la seva
competència i autonomia.
t) Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i
competència de les diferents persones que
intervenen en l'àmbit del seu treball.
o) Aplicar els protocols i les mesures preventives de
riscos laborals i protecció ambiental durant el procés
productiu, per evitar danys en les persones i en
l'entorn laboral i ambiental.
v) Aplicar procediments de qualitat, d'accessibilitat
universal i de «disseny per a tots» en les activitats
professionals incloses en els processos de producció
o prestació de serveis.
w) Realitzar la gestió bàsica per a la creació i
funcionament d'una petita empresa i tenir iniciativa
en la seva activitat professional.
x) 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.

z) Aplicar i analitzar les tècniques necessàries per
millorar els procediments de qualitat del treball en el
procés d'aprenentatge i del sector productiu de
referència.
a.a) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura
emprenedora, empresarial i d'iniciativa professional,
per realitzar la gestió bàsica d'una petita empresa o
emprendre un treball.
b.b) Reconèixer els seus drets i deures com a agent
actiu en la societat, tenint en compte el marc legal
que regula les condicions socials i laborals per
participar com a ciutadà democràtic.
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3. Avaluació.
Al igual que a la resta de punts d’aquesta programació de cicle, en aquest punt hem tingut en compte les
mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per
fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021 a l’hora de dissenyar els
instruments d’avaluació.
No obstant, hem de seguir entenent l’avaluació com l’anàlisi del procés d’aprenentatge de l’alumnat i del
procés d'ensenyament que es desenvolupa a l’aula i al centre de manera contínua. L’avaluació ha de tenir una
finalitat formadora, que el mateix alumnat dugui a terme el procés d'autoregulació per a millorar
l’aprenentatge (dedicant-hi el temps necessari, prioritzant-hi determinats aspectes, cercant l'ajut d’altres
estudiants, fent servir el suport tutorial, etc.); i una finalitat formativa, ajudar el professorat a conèixer,
analitzar i valorar com s’està produint l’aprenentatge per tal de prendre mesures que serveixin per afavorir i
millorar el procés d'ensenyament-aprenentatge.
Dins l’annex 4 del Pla de contingència del centre queda recollit que:
1.- Els instruments d’avaluació: preveure tots aquells que puguin ser eficients en qualsevol dels escenaris o
fàcilment adaptables.
2.- Les activitats d’ensenyament-aprenentatge: és interessant diversificar suficientment les activitats
plantejades per a poder-les dur a terme en els diferents escenaris.
Cal determinar en la programació d’aula, quines activitats adreçades a aconseguir cada resultat
d’aprenentatge (RA) han de ser presencials i quines no presencials, marcant entre parèntesi al costat de
l’activitat, seguint la següent nomenclatura:
No presencial: (NP)
Presencial: (P)
Mixta (es pot dur a terme en qualsevol escenari): (M)
Si s’han de programar activitats no presencials i/o en línia, sempre que sigui possible i per potenciar
l’aprenentatge autònom de l’alumnat, es programaran activitats que precisin la supervisió del professorat i
d’altres que no la precisin.
En l’escenari B, aquelles activitats que requereixen d’equipament del centre educatiu i aquelles competències
que no puguin simular-se mitjançant activitats en línia, han de prioritzar-se en el moments on es doni
l’ensenyament-aprenentatge presencial.
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En l’escenari C, s’ha de continuar amb el procés d’ensenyament i aprenentatge del mòdul i es reservarà, per al
moment que es pugui retornar al centre educatiu, la realització de les activitats pràctiques i activitats que
requereixen d’equipament específic.
L’Ordre d’organització i funcionament del 13 de juliol del 2009 (BOIB núm. 108 de 25 de juliol de 2009)
especifica que cada mòdul podrà ser objecte d’avaluació en 4 convocatòries, excepte el de FCT que ho serà en
dues.
A l’article 34 especifica que, d’aquest nombre màxim de convocatòries, l’alumnat pot assistir de forma
presencial a les activitats programades per a cada mòdul un màxim de dos cursos. Les convocatòries no
necessàriament han de ser consecutives.
A l’article 32, especifica que s’han d’avaluar els resultats esperats, que han de coincidir o formar part de les
competències professionals que han de ser assolides per l’alumnat. En aquests resultats esperats
d’aprenentatge s’han d’incloure el saber fer, saber estar i saber ser de l’alumnat en comportaments
observables.
Amb la finalitat de poder valorar de manera objectiva i precisa el saber estar i el saber ser, volem posar èmfasi
en l’avaluació de les competències personals i socials que impregnen el currículum de la formació professional,
entenent que les competències personals i socials fan que un professional desenvolupi de forma eficaç la seva
tasca, podent-les relacionar amb les conductes i les actituds de les persones.
L'avaluació serà continua i formativa (tal i com estableix l’article 33), la qual cosa vol dir que l’alumnat
serà avaluat a partir del seu treball diari de classe, proves escrites, elaboració de treballs, els procediments,
les estratègies i les actituds demostrades, interès per la matèria, la tolerància als diferents ritmes
d’aprenentatge i la cooperació, les aportacions fetes a classe, la iniciativa i l'entusiasme.
La finalitat fonamental de l’avaluació és recollir informació del procés d’aprenentatge de l’alumnat per tal de
reorientar el procés d’ensenyament-aprenentatge.
L’avaluació del procés d’aprenentatge es durà a terme mitjançant diversos instruments d’avaluació globals que
assegurin la comprovació de l’assoliment de les competències associades. Alguns dels procediments i
instruments d’avaluació poden ser:
●

Proves individuals objectives, escrites i/o orals.

●

Rúbriques d’avaluació de les competències.

●

Monografies i treballs individuals o en petit grup.

●

Quaderns de classe, portafolis.

●

Resolució d'exercicis i problemes, interpretació de dades.

●

Simulacions de situacions problema

●

Diàlegs, entrevistes, debats...
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●

Pràctiques al taller...

●

Sortides i visites tècniques.

●

Projectes.

●

Autoavaluació i coavaluació

●

Altres...

Per tenir dret a avaluació s’ha d’assistir a un 80% de les sessions de cada mòdul. En cas de superar el 15%
d’absentisme al mòdul no podrà ser avaluat i es donarà de baixa d’ofici a l’alumne/a, prèvia comunicació
oficial i tenint en compte les causes que contempla la normativa (article 29 i 30 de l’ordre d’organització i
funcionament).
PÈRDUA DEL DRET A L’AVALUACIÓ CONTÍNUA
Per tenir dret a l’avaluació contínua, no es pot superar el còmput del 20% de faltes d’assistència, tenint en
compte les faltes justificades i les no justificades (entenent que les no justificades no poden superar en cap
cas el 15% establert per normativa). La Comissió de coordinació i gestió pot valorar casos dubtosos abans de
procedir a tramitar la pèrdua del dret a l’avaluació contínua.
El pla d’avaluació individual recollirà els criteris i instruments de qualificació, segons marqui el professorat
responsable del mòdul. Per garantir que l’alumnat que es troba en aquesta situació no es desvinculi del treball
d’aula, s’ha d’incloure en el pla d’avaluació individual la participació i entrega de les tasques proposades.
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ GENERALS
La qualificació dels mòduls ha de ser numèrica, entre 1 i 10, sense decimals.
Es consideren APTES les puntuacions iguals o superiors a cinc punts. Per tal de tenir el mòdul superat cal
haver assolit totes les competències professionals, personals i socials associades al mòdul.
La nota final del cicle formatiu és la mitjana aritmètica dels mòduls, expressada amb el nombre sencer i dos
decimals.
QUALIFICACIONS TRIMESTRALS I FINALS:
Per garantir l’avaluació contínua és recomanable que el professorat estableixi la ponderació que consideri a
cada un dels trimestres, així com establir el percentatge atorgat a cada procediment i/o instrument
d’avaluació, tenint en compte:
-

Han d’incorporar els criteris d’avaluació vinculats a les competències professionals, personals i socials.

-

Els exàmens escrits en cap cas podran superar el 50% de la nota final.

-

En cap cas s’establirà una nota o percentatge mínim per fer mitjana amb la resta de notes o
percentatges.

-

Les sortides i visites tècniques han de tenir un pes dins la qualificació del mòdul.

Hi pot haver activitats d’avaluació recuperables i d’altres no recuperables que es concretaran a la programació
de cada mòdul.
En el cas d’una absència justificada a una activitat d’avaluació recuperable, l’alumnat tindrà dret a realitzar-la
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durant la mateixa avaluació, sempre que sigui possible.
En el cas que l’absència no es justifiqui correctament, l’alumnat perd el dret a realitzar la prova dins la
mateixa avaluació, i per tant, es podrà presentar a la recuperació del mes de març (alumnat de 2n)/ juny
(alumnat de 1r).
SISTEMA DE RECUPERACIONS
Als CFGM es podran realitzar recuperacions per trimestre.
A més, després de l’avaluació ordinària podran optar a la recuperació global del mòdul.
És imprescindible per tenir dret al sistema de recuperacions, haver presentat tots els treballs i activitats d’aula
realitzats durant les avaluacions.

NORMATIVA CONVOCATÒRIA NO PRESENCIAL
L’alumnat de primer curs amb mòduls pendents de primer, podrà promocionar a segon curs i tenir dret a la
convocatòria no presencial de setembre, sempre i quan:
-

no tingui pendent d'aprovar una càrrega lectiva superior a les 330 hores (això vol dir, que els mòduls
suspesos o pendents de cursar, no poden superar en el seu conjunt les 330 hores)

-

hagi aprovat els mòduls de suport: Primers auxilis i Característiques i necessitats de les persones en
situació de dependència.

L'alumnat que compleix tots els requisits per poder presentar-se al setembre i no ho fa, sense haver-hi
renunciat dins termini, perd la convocatòria. (Termini 15 de juliol, segons l’Ordre de la Conselleria d’Educació
de 18 de febrer de 2014)
L'alumnat de segon curs que compleix tots els requisits per poder-se presentar a la convocatòria no
presencial de juny i no ho fa, sense haver-hi renunciat dins termini, perd la convocatòria. (Termini abril)
El professorat establirà una pla de recuperació individual (treballs, proves teòrico-pràctiques…) per a la
convocatòria no presencial.

SISTEMES DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS (Convocatòria no
presencial)
Per a recuperar el mòdul pendent de cursos anteriors es farà, al mes de febrer, una prova teòrica-pràctica de
tots els continguts del mòdul.
L’alumnat amb mòduls pendents s’acolliran a un pla de recuperació que pot incloure tutories, tasques,
treballs…

4. Atenció a la diversitat
L’atenció a la diversitat de l’alumnat es donarà seguint el que s’especifica a l’article 20 de l’Ordre
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d’organització i funcionament dels cicles en modalitat presencial del 13 de juliol de 2009 (BOIB 108, del
25/07/2009). Les adaptacions proposades seran d’accés al currículum i adaptacions no significatives.
S’inclouran a la Memòria de final de curs del Departament d’Orientació.
Basant-nos en el model d’aula inclusiva, partim de la premissa de que tot l’alumnat presenta una sèrie de
necessitats educatives i que la intervenció educativa per donar resposta a les necessitats de l’alumnat amb
necessitats específiques de suport educatiu (NESE) beneficiarà a tot el grup.
Les ACNS s’aniran planificant i consensuant amb l’equip docent durant tot el curs, per tal de mantenir la
coherència del procés educatiu. No obstant, ja partim d’una programació que preveu diversitat de
metodologies d’aprenentatge i d’avaluació, atenent a la diversitat d’estils d’aprenentatge.
Pel que fa a les metodologies d’aprenentatge, es preveuen activitats que permeten la participació per part de
tot l’alumnat, diferents agrupacions, treball en grups heterogenis, diversitat de produccions (orals, escrites,
gràfiques...), diversos instruments didàctics (llibre de text, fotocòpies, contingut online,...), aprenentatge
basat en projectes, aprenentatge basat en serveis, exposició d’informació, sortides, visualització de vídeos,
etc.
Pel que fa a les formes d’avaluar, també es plantegen diverses activitats d’avaluació, d’acord amb la
metodologia d’aprenentatge utilitzada, els criteris d’avaluació a tenir en compte i les característiques de
l’alumnat (estil d’aprenentatge, formes de comunicació que l’afavoreixen...): activitats d’aula, produccions
individuals, grupals, rúbriques, proves escrites, autoavaluació i coavaluació...

5. Línies metodològiques de centre
Els continguts que han de treballar-se en tota la formació professional, parteixen de les competències
professionals, personals i socials que haurà de tenir el/la professional, raó per la qual, la relació entre la
formació i la realitat laboral ha de ser molt estreta. Aquests continguts han de proporcionar a l'alumnat els
conceptes teòrics i procedimentals necessaris i, al mateix temps, fomentar les actituds associades a la
qualificació professional.
Per tot això, els principis bàsics que tindrem en compte seran:
a. contextualitzar cada mòdul al perfil professional del cicle
b. partir dels interessos i dels coneixements previs de l’alumnat
c. afavorir la funcionalitat dels aprenentatges, assegurant que puguin ser utilitzats en
circumstàncies reals
d. afavorir la interacció dins l aula com a motor d’aprenentatge
e. atendre els diferents ritmes d aprenentatge de l alumnat
f.

l’alumnat com a protagonista del seu propi aprenentatge
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g. potenciar l’aprenentatge significatiu i constructiu
Es partirà d'un enfocament procedimental del mòdul realitzant simulacions a l'aula i fora d'ella i utilitzant una
metodologia activa i motivadora que impliqui la participació de l'alumnat com a agent actiu d'un procés
d'ensenyament–aprenentatge.
Partint de les característiques de l alumnat (alumnes amb experiència laboral, altres no ) ens decantem per
una modalitat didàctica basada en l ensenyança recíproca que posa l èmfasis en la comunicació i en el flux
d informació entre professorat i alumnat, per això aprofitarem al màxim les experiències laborals del nostre
alumnat, i en totes les ocasions possibles seran el punt de partida de l acció educativa.
Tenint en compte tot això, considerem que la tasca del professorat no consisteix només en transmetre
coneixements, sinó en provocar el conflicte cognitiu, proporcionar materials que l ajudin a reequilibrar els
nous aprenentatges, promoure l aplicació, ús i transferència d'allò que ha aprés, organitzar la informació,
facilitar la comprensió i permetre la resolució per part de l alumnat i aconseguir la motivació mitjançant
diferents estratègies.
Seguint amb la formació d’ Aprenentatge cooperatiu i aprenentatge basat en projectes, la línia general del
centre aposta per la incorporació d’aquestes metodologies en el procés d’ensenyament aprenentatge:
continuant amb la feina d’anàlisi intermòduls, establint relacions entre competències i resultats d’aprenentatge
compartits a l’hora de programar les UT.

6. Materials i recursos
El centre posa a disposició del professorat tots els recursos didàctics i tecnològics que té al seu abast. El
professorat per la seva part, utilitzarà i facilitarà a l’alumnat els recursos necessaris que condueixin a
l’assoliment les competències professionals, personals i socials del cicle.

7. Activitats complementàries
Durant aquest curs les activitats complementàries queden supeditades a les mesures sanitàries que estableix
la Conselleria d’Educació per als centres educatius. Això podrà determinar com dur a terme aquestes activitats
complementàries pel que fa al contacte amb diferents institucions i/o serveis relacionats amb el cicle, per tal
de conèixer els recursos existents i facilitar la possibilitat d'interactuar amb diferents col·lectius susceptibles
d’intervenció segons el perfil professional.
Si la situació sanitària ens ho permetés, l’alumnat podria participar d’aquelles activitats complementàries que
proposi el centre, quedant després valorades i enregistrades a la memòria de final de curs.
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6.2 CICLE: CFGS INTEGRACIÓ SOCIAL
1. Introducció al cicle. Competència general del cicle
La competència general d'aquest títol consisteix en programar, organitzar, implementar i avaluar les
intervencions d'integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat
d'oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i
garantint la creació d’entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al professional.

2. Relació objectius generals / Competències professionals, personals i socials
Objectius generals del cicle
a) Interpretar informació seleccionant les estratègies
i recursos pertinents per elaborar projectes
d'integració social adequats a la persona destinatària,
el context i el marc legal vigent i que incorporin la
perspectiva de gènere, així com la defensa dels drets
de les víctimes de violència de gènere i de les seves
mares i fills.
b) Identificar les competències requerides al tècnic
superior en Integració Social i als membres de l'equip
interdisciplinari, analitzant el context d'intervenció i
els criteris de qualitat establerts en la planificació,
per dirigir i supervisar la posada en pràctica de
projectes i programes.
c) Aplicar les tecnologies de la informació i de la
comunicació, identificant els protocols i recursos
pertinents per gestionar la documentació i realitzar
les actuacions administratives associades a la
intervenció.
d) Seleccionar recursos i estratègies metodològiques,
interpretant les normatives relatives a requisits
tècnics i instal·lacions, per programar activitats
d'integració social.
e) Identificar els nivells d'intervenció, analitzant els
factors influents per dissenyar, implementar i avaluar
intervencions dirigides a la prevenció de la violència
domèstica.
f) Identificar les necessitats d'atenció física de les
persones usuàries, relacionant-les en el seu cas amb
les ajudes tècniques disponibles, per dissenyar,
supervisar i avaluar activitats que donen resposta a
les mateixes.
g) Analitzar les característiques de les unitats de
convivència, identificant les variables rellevants, per
organitzar, supervisar i avaluar activitats de suport a
la gestió domèstica.
h) Seleccionar estratègies metodològiques i pautes

Competències
professionals,
personals
i
socials
a) Elaborar projectes d'integració social, aplicant la
normativa legal vigent i incorporant la perspectiva de
gènere.

b) Dirigir la implementació de projectes d'integració
social, coordinant les actuacions necessàries per durles a terme i supervisant la realització de les
activitats amb criteris de qualitat.
c) Realitzar actuacions administratives associades al
desenvolupament
del
projecte,
aplicant
les
tecnologies de la informació i la comunicació per
gestionar la documentació generada.
d) Programar activitats d'integració social, aplicant
els recursos i estratègies metodològiques més
adequades.
e) Dissenyar i posar en pràctica actuacions per
prevenir la violència domèstica, avaluant el
desenvolupament de les mateixes.
f) Dissenyar activitats d'atenció a les necessitats
físiques i psicosocials, en funció de les
característiques dels usuaris i del context, controlant i
avaluant el desenvolupament de les mateixes.
g) Organitzar les activitats de suport a la gestió
domèstica, en funció de les característiques de la
unitat de convivència, controlant i avaluant el
desenvolupament de les mateixes.
h) Organitzar i desenvolupar activitats de suport
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d'actuació, identificant els recursos necessaris per
organitzar, dur a terme i avaluar activitats de suport
psicosocial.
i) Seleccionar estratègies metodològiques i pautes
d'actuació,
concretant
les
ajudes
tècniques
necessàries, per organitzar, dur a terme i avaluar
activitats de capacitació en habilitats d'autonomia
personal i social.
j)
Seleccionar
estratègies
metodològiques
i
d'avaluació, aplicant els criteris establerts per l'equip
interdisciplinari per dissenyar i dur a terme activitats
d'intervenció socioeducativa.

psicosocial, mostrant una actitud respectuosa amb la
intimitat
de
les
persones
i
avaluant
el
desenvolupament de les mateixes.
i) Organitzar i desenvolupar activitats de capacitació
en habilitats d'autonomia personal i social, avaluant
els resultats obtinguts.

k) Analitza les necessitats de formació, mediació i
suport tècnic en funció dels recursos sociolaborals
disponibles, per organitzar, dur a terme i avaluar
activitats d'inserció laboral i ocupacional.
l) Identificar les necessitats de suport a la
comunicació i, en el seu cas, les ajudes tècniques, en
funció de les característiques de la persona
destinatària, per a entrenar en habilitats de
comunicació.
m) Analitzar els problemes plantejats, seleccionant
tècniques de participació i gestió de conflictes, per
realitzar tasques de mediació entre persones i grups.

k) Organitzar i implementar programes d'inserció
laboral i ocupacional, avaluant el desenvolupament
dels mateixos i el seu ajust al itinerari prefixat.

n) Descriure els protocols d'actuació en cas
d'accident o emergència, seleccionant les tècniques
adequades per aplicar primers auxilis.
ñ) Seleccionar tècniques i instruments d'avaluació,
analitzant els criteris i indicadors de qualitat
establerts en la programació per realitzar el control,
seguiment i retroalimentació de la intervenció.

n) Aplicar protocols establerts en matèria de primers
auxilis en situacions d'accident o emergència.

o) Analitzar les habilitats socials requerides en
l'entorn professional, identificant els factors influents
per mantenir relacions fluides amb les persones
implicades en la intervenció i superar els possibles
conflictes.

o) Mantenir relacions fluides amb les persones
usuàries i les seves famílies, membres del grup de
treball i altres professionals, mostrant habilitats
socials i aportant solucions als conflictes que
sorgeixen.

p) Analitzar i utilitzar els recursos i oportunitats
d'aprenentatge relacionades amb l'evolució científica,
tecnològica i organitzativa del sector i les tecnologies
de la informació i la comunicació, per mantenir
l'esperit d'actualització i adaptar-se a noves
situacions laborals i personals.

p) 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 la
comunicació .

q) Desenvolupar la creativitat i l'esperit d'innovació
per respondre als reptes que es presenten en els
processos i en l'organització del treball i de la vida
personal.
r) prendre decisions de forma fonamental, analitzant
les variables implicades, integrant sabers de diferent
àmbit i acceptant els riscos i la possibilitat
d'equivocació en les mateixes, per afrontar i resoldre

q) 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.

j) Dissenyar i desenvolupar activitats d'intervenció
socioeducativa dirigides a l'alumnat amb necessitats
educatives específiques, col·laborant amb l'equip
interdisciplinari.

l) Entrenar en habilitats de comunicació, fent ús de
sistemes alternatius o augmentatius i motivant a les
persones usuàries en la utilització dels mateixos.
m) Realitzar tasques de mediació entre persones i
grups, aplicant tècniques participatives i de gestió de
conflictes de forma eficient.

ñ) Realitzar el control i seguiment de la intervenció
amb actitud autocràtica i aplicant criteris de qualitat i
procediments de retroalimentació per corregir les
d'evidències detectades.
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s) Desenvolupar tècniques de lideratge, motivació,
supervisió i comunicació en contextos de treball en
grup, per facilitar l'organització i coordinació d'equips
de treball.
t) Aplicar estratègies i tècniques de comunicació,
adaptant-se als continguts que es van a transmetre,
a la finalitat i a les característiques dels receptors,
per assegurar l'eficàcia en els processos de
comunicació.
u) Avaluar situacions de prevenció de riscos laborals i
de protecció ambiental, proposant i aplicant mesures
de prevenció personal i col·lectives, d'acord amb la
normativa aplicable en els processos de treball, per
garantir entorns assegurances.
v) Identificar i proposar les accions professionals
necessàries, per donar resposta a l'accessibilitat
universal i al «disseny per a tots».
w) Identificar i aplicar paràmetres de qualitat en els
treballs i activitats realitzades en el procés
d'aprenentatge, per valorar la cultura de l'avaluació i
de la qualitat i ser capaç de supervisar i millorar els
procediments de gestió de qualitat.
x) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura
emprenedora, empresarial i d'iniciativa professional,
per realitzar la gestió bàsica d'una petita empresa o
emprendre un treball.
y) Reconèixer els seus drets i deures com a agent
actiu en la societat, tenint en compte el marc legal
que regula
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r) Organitzar i coordinar equips de treball amb
responsabilitat, supervisant el desenvolupament de la
mateixa, mantenint relacions fluides i assumint el
lideratge, així com aportant solucions als conflictes
grupals que es presenten.
s) 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 competència de les persones que
intervenen en l'àmbit de la seva tasca.
t) Generar entorns segurs en el desenvolupament del
seu treball i 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.
u) Supervisar i aplicar procediments de gestió de
qualitat, d'accessibilitat universal i de «disseny per a
tots», en les activitats professionals incloses en els
processos de producció o prestació de serveis.

v) Realitzar la gestió bàsica per a la creació i
funcionament d'una petita empresa i tenir iniciativa
en la seva activitat professional amb sentit de la
responsabilitat social.
w) 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.

3. Avaluació.
Al igual que a la resta de punts d’aquesta programació de cicle, en aquest punt hem tingut en compte les
mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per
fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no
universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021 a l’hora de
dissenyar els instruments d’avaluació.
No obstant, hem de seguir entenent l’avaluació com l’anàlisi del procés d’aprenentatge de l’alumnat i del
procés d'ensenyament que es desenvolupa a l’aula i al centre de manera contínua. L’avaluació ha de tenir
una finalitat formadora, que el mateix alumnat dugui a terme el procés d'autoregulació per a millorar
l’aprenentatge (dedicant-hi el temps necessari, prioritzant-hi determinats aspectes, cercant l'ajut d’altres
estudiants, fent servir el suport tutorial, etc.); i una finalitat formativa, ajudar el professorat a conèixer,
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analitzar i valorar com s’està produint l’aprenentatge per tal de prendre mesures que serveixin per afavorir i
millorar el procés d'ensenyament-aprenentatge.
Dins l’annex 4 del Pla de contingència del centre queda recollit que:
1.- Els instruments d’avaluació: preveure tots aquells que puguin ser eficients en qualsevol dels escenaris o
fàcilment adaptables.
2.- Les activitats d’ensenyament-aprenentatge: és interessant diversificar suficientment les activitats
plantejades per a poder-les dur a terme en els diferents escenaris.
Cal determinar en la programació d’aula, quines activitats adreçades a aconseguir cada resultat
d’aprenentatge (RA) han de ser presencials i quines no presencials, marcant entre parèntesi al costat de
l’activitat, seguint la següent nomenclatura:
No presencial: (NP)
Presencial: (P)
Mixta (es pot dur a terme en qualsevol escenari): (M)
Si s’han de programar activitats no presencials i/o en línia, sempre que sigui possible i per potenciar
l’aprenentatge autònom de l’alumnat, es programaran activitats que precisin la supervisió del professorat i
d’altres que no la precisin.
En l’escenari B, aquelles activitats que requereixen d’equipament del centre educatiu i aquelles competències
que no puguin simular-se mitjançant activitats en línia, han de prioritzar-se en el moments on es doni
l’ensenyament-aprenentatge presencial.
En l’escenari C, s’ha de continuar amb el procés d’ensenyament i aprenentatge del mòdul i es reservarà, per
al moment que es pugui retornar al centre educatiu, la realització de les activitats pràctiques i activitats que
requereixen d’equipament específic.
L’Ordre d’organització i funcionament del 13 de juliol del 2009 (BOIB núm. 108 de 25 de juliol de 2009)
especifica que cada mòdul podrà ser objecte d’avaluació en 4 convocatòries, excepte el de FCT que ho serà
en dues.
A l’article 34 especifica que, d’aquest nombre màxim de convocatòries, l’alumnat pot assistir de forma
presencial a les activitats programades per a cada mòdul un màxim de dos cursos. Les convocatòries no
necessàriament han de ser consecutives.
A l’article 32, especifica que s’han d’avaluar els resultats esperats, que han de coincidir o formar part de les
competències professionals que han de ser assolides per l’alumnat. En aquests resultats esperats
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d’aprenentatge s’han d’incloure el saber fer, saber estar i saber ser de l’alumnat en comportaments
observables.
Amb la finalitat de poder valorar de manera objectiva i precisa el saber estar i el saber ser, volem posar
èmfasi en l’avaluació de les competències personals i socials que impregnen el currículum de la formació
professional, entenent que les competències personals i socials fan que un professional desenvolupi de
forma eficaç la seva tasca, podent-les relacionar amb les conductes i les actituds de les persones.
L'avaluació serà continua i formativa (tal i com estableix l’article 33), la qual cosa vol dir que l’alumnat
serà avaluat a partir del seu treball diari de classe, proves escrites, elaboració de treballs, els procediments,
les estratègies i les actituds demostrades, interès per la matèria, la tolerància als diferents ritmes
d’aprenentatge i la cooperació amb companys, les aportacions fetes a classe, la iniciativa i l'entusiasme.
La finalitat fonamental de l’avaluació és recollir informació del procés d’aprenentatge de l’alumnat per tal de
reorientar el procés d’ensenyament-aprenentatge.
L’avaluació del procés d’aprenentatge es durà a terme mitjançant diversos instruments d’avaluació globals
que assegurin la comprovació de l’assoliment de les competències associades. Alguns dels procediments i
instruments d’avaluació poden ser:
●

Proves individuals objectives, escrites i/o orals.

●

Rúbriques d’avaluació de les competències.

●

Monografies i treballs individuals o en petit grup.

●

Quaderns de classe, portafolis.

●

Resolució d'exercicis i problemes, interpretació de dades.

●

Simulacions de situacions problema

●

Diàlegs, entrevistes, debats...

●

Pràctiques al taller...

●

Sortides i visites tècniques.

●

Projectes.

●

Autoavalaució i coavalaució

●

Altres...

Per tenir dret a avaluació s’ha d’assistir a un 80% de les sessions de cada mòdul. En cas de superar el 15%
d’absentisme al mòdul no podrà ser avaluat i es donarà de baixa d’ofici a l’alumne/a, prèvia comunicació
oficial i tenint en compte les causes que contempla la normativa (article 29 i 30 de l’ordre d’organització i
funcionament).
PÈRDUA DEL DRET A L’AVALUACIÓ CONTÍNUA
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Per tenir dret a l’avaluació contínua, no es pot superar el còmput del 20% de faltes d’assistència, tenint en
compte les faltes justificades i les no justificades (entenent que les no justificades no poden superar en cap
cas el 15% establert per normativa). Serà la Comissió de coordinació i gestió qui valorarà cada cas concret
abans de procedir a tramitar la pèrdua del dret a l’avaluació contínua.
El pla d’avaluació individual recollirà els criteris i instruments de qualificació, segons marqui el professorat
responsable del mòdul. Per garantir que l’alumnat que es troba en aquesta situació no es desvinculi del
treball d’aula, s’ha d’incloure en el pla d’avaluació individual la participació i entrega de les tasques
proposades.
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ GENERALS
La qualificació dels mòduls ha de ser numèrica, entre 1 i 10, sense decimals.
Es consideren APTES les puntuacions iguals o superiors a cinc punts. Per tenir tal de tenir el mòdul superat
cal haver assolit totes les competències professionals, personals i socials associades al mòdul.
La nota final del cicle formatiu és la mitjana aritmètica dels mòduls, expressada amb el nombre sencer i dos
decimals.
QUALIFICACIONS TRIMESTRALS I FINALS:
Per garantir l’avaluació contínua es recomanable que el professorat estableixi la ponderació que consideri a
cada un dels trimestres.
A la programació de mòdul i d’aula el professorat establirà el percentatge atorgat a cada procediment i/o
instrument d’avaluació, tenint en compte:
-

Han d’incorporar els criteris d’avaluació vinculats a les competències professionals, personals i
socials.

-

Els exàmens escrits en cap cas podran superar el 50% de la nota final.

-

En cap cas s’establirà una nota o percentatge mínim per fer mitjana amb la resta de notes o
percentatges.

-

Les sortides i visites tècniques han de tenir un pes dins la qualificació del mòdul.

Hi pot haver activitats d’avaluació recuperables i d’altres no recuperables que es concretaran a la
programació de cada mòdul.
En el cas d’una absència justificada a una activitat d’avaluació recuperable, tendrà dret a realitzar-la durant
la mateixa avaluació sempre que sigui possible.
En el cas que l’absència no es justifiqui correctament, l’alumnat perd el dret a realitzar la prova dins la
mateixa avaluació, i per tant, es podrà presentar a la recuperació del mes de març (alumnat de 2n)/ juny
(alumnat de 1r).
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SISTEMA DE RECUPERACIONS
Als CFGS no es realitzaran recuperacions per trimestre. Després de l’avaluació ordinària, podran optar al
sistema de recuperació de les avaluacions suspeses, si és el cas.
S’hauran d’haver presentat tots els treballs i activitats d’aula realitzats durant les avaluacions.
NORMATIVA CONVOCATÒRIA NO PRESENCIAL
L’alumnat de primer curs amb mòduls pendents de primer, podrà promocionar a segon curs i tenir dret a la
convocatòria no presencial de setembre, sempre i quan no tengui pendent d'aprovar una càrrega lectiva
superior a les 330 hores (això vol dir, que els mòduls suspesos o pendents de cursar, no poden superar en
el seu conjunt les 330 hores).

L'alumnat que compleix tots els requisits per poder presentar-se al setembre i no ho fa, sense haver-hi
renunciat dins termini, perd la convocatòria. (Termini 15 de juliol, segons l’Ordre de la

Conselleria

d’Educació de 18 de febrer de 2014)
L'alumnat de segon curs que compleix tots els requisits per poder-se presentar a la convocatòria no
presencial de juny i no ho fa, sense haver-hi renunciat dins termini, perd la convocatòria. (Termini abril)
El professorat establirà una pla de recuperació individual (treballs, proves teòrico-pràctiques…) per a la
convocatòria no presencial.

SISTEMES DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS (Convocatòria no
presencial)
Per a recuperar el mòdul pendent de cursos anteriors es farà, al mes de febrer, una prova teòrica-pràctica
de tots els continguts del mòdul.
L’alumnat amb mòduls pendents s’acolliran a un pla de recuperació que pot incloure tutories, tasques,
treballs…

4. Atenció a la diversitat
L’atenció a la diversitat de l’alumnat es donarà seguint el que s’especifica a l’article 20 de l’Ordre
d’organització i funcionament dels cicles en modalitat presencial del 13 de juliol de 2009 (BOIB 108, del
25/07/2009). Les adaptacions proposades seran d’accés al currículum i adaptacions no significatives.
S’inclouran a la memòria de final de curs de cada mòdul.
Basant-nos en el model d’aula inclusiva, partim de la premissa de que tot l’alumnat presenta una sèrie de
necessitats educatives i que la intervenció educativa per donar resposta a les necessitats de l’alumnat amb
necessitats específiques de suport educatiu (NESE) beneficiarà a tot el grup.
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Les ACNS s’aniran planificant i consensuant amb l’equip docent durant tot el curs, per tal de mantenir la
coherència del procés educatiu. No obstant, ja partim d’una programació que preveu diversitat de
metodologies d’aprenentatge i d’avaluació, atenent a la diversitat d’estils d’aprenentatge.
Pel que fa a les metodologies d’aprenentatge, es preveuen activitats que permeten la participació per part de
tot l’alumnat, diferents agrupacions, treball en grups heterogenis, diversitat de produccions (orals, escrites,
gràfiques...), diversos instruments didàctics (llibre de text, fotocòpies, contingut online,...), aprenentatge
basat en projectes, aprenentatge basat en serveis, exposició d’informació, sortides, visualització de vídeos,
etc.
Pel que fa a les formes d’avaluar, també es plantegen diverses activitats d’avaluació, d’acord amb la
metodologia d’aprenentatge utilitzada, els criteris d’avaluació a tenir en compte i les característiques de
l’alumnat (estil d’aprenentatge, formes de comunicació que l’afavoreixen...): activitats d’aula, produccions
individuals, grupals, rúbriques, proves escrites, autoavaluació i coavaluació...

5. Línies metodològiques de centre
Els continguts que han de treballar-se en tota la formació professional, parteixen de les competències
professionals, personals i socials que haurà de tenir el/la professional, raó per la qual, la relació entre la
formació i la realitat laboral ha de ser molt estreta. Aquests continguts han de proporcionar a l'alumnat els
conceptes teòrics i procedimentals necessaris i, al mateix temps, fomentar les actituds associades a la
qualificació professional.
Per tot això, els principis bàsics que tindrem en compte seran:
a. contextualitzar cada mòdul al perfil professional del cicle
b. partir dels interessos i dels coneixements previs de l’alumnat
c. afavorir la funcionalitat dels aprenentatges, assegurant que puguin ser utilitzats en
circumstàncies reals
d. afavorir la interacció dins l ́aula com a motor d’aprenentatge
e. atendre els diferents ritmes d ́aprenentatge de l ́alumnat
f.

l’alumnat com a protagonista del seu propi aprenentatge

g. potenciar l’aprenentatge significatiu i constructiu
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Es partirà d'un enfocament procedimental del mòdul realitzant simulacions a l'aula i fora d'ella i utilitzant una
metodologia activa i motivadora que impliqui la participació de l'alumnat com a agent actiu d'un procés
d'ensenyament–aprenentatge.
Partint de les característiques de l ́alumnat (alumnes amb experiència laboral, altres no ) ens decantem per
una modalitat didàctica basada en l ́ensenyança recíproca que posa l ́èmfasis en la comunicació i en el flux
d ́informació entre professorat i alumnat, per això aprofitarem al màxim les experiències laborals del nostre
alumnat, i en totes les ocasions possibles seran el punt de partida de l ́acció educativa.
Tenint en compte tot això, considerem que la tasca del professorat no consisteix només en transmetre
coneixements, sinó en provocar el conflicte cognitiu, proporcionar materials que l ́ajudin a “reequilibrar” els
nous aprenentatges, promoure l ́aplicació, ús i transferència d'allò que ha aprés, organitzar la informació,
facilitar la comprensió i permetre la resolució per part de l ́alumnat i aconseguir la motivació mitjançant
diferents estratègies. Seguint amb la formació d’ Aprenentatge cooperatiu i aprenentatge basat en projectes,
la línea general del centre aposta per la incorporació d’aquestes metodologies en el procés d’ensenyament
aprenentatge: continuant amb la feina d’anàlisi intermòduls, establint relacions entre competències i
resultats d’aprenentatge compartits a l’hora de programar les UT.

6. Materials i recursos
El centre posa a disposició del professorat tots els recursos didàctics i tècnològics que té al seu abast. El
professorat per la seva part, utilitzarà i facilitarà a l’alumnat els recursos necessaris que condueixin a
l’assoliment les competències professionals, personals i socials del cicle.

7. Activitats complementàries

Durant aquest curs les activitats complementàries queden supeditades a les mesures sanitàries que estableix
la Conselleria d’Educació per als centres educatius. Això podrà determinar com dur a terme aquestes
activitats complementàries pel que fa al contacte amb diferents institucions i/o serveis relacionats amb el
cicle, per tal de conèixer els recursos existents i facilitar la possibilitat d'interactuar amb diferents col·lectius
susceptibles d’intervenció segons el perfil professional.
Si la situació sanitària ens ho permetés, l’alumnat podria participar d’aquelles activitats complementàries que
proposi el centre, quedant després valorades i enregistrades a la memòria de final de curs.

MD020202b-1

37

PROGRAMACIÓ
GENERAL DE CICLE

Curs:
2020-2021

6.3 CICLE: CFGS MEDIACIÓ COMUNICATIVA
1. Introducció al cicle. Competència general del cicle
La competència general d'aquest títol consisteix a desenvolupar intervencions de mediació comunicativa per
a persones sordes, sordcegues i amb discapacitat auditiva, que siguin usuàries de la llengua de signes
espanyola, o amb dificultats de comunicació, llenguatge i parla; així com programes de promoció, de les
persones sordes i sordcegues usuàries de la llengua de signes espanyola, i de sensibilització social,
respectant la idiosincràsia de les persones usuàries.

2. Relació objectius generals / Competències professionals, personals i socials
Objectius generals del cicle
a) Elaborar programes d'integració social de persones
amb dificultats de comunicació, llenguatge i parla,
aplicant la normativa legal vigent i incorporant la
perspectiva de gènere.
b) Establir les pautes d'actuació en els programes
d'intervenció, aplicant tècniques i instruments de
recollida d'informació.
c) Assessorar i sensibilitzar individus, col·lectius i
institucions sobre les persones sordes, sordcegues i
amb discapacitat auditiva i de comunicació, emprant
tècniques i mitjans de comunicació social.
d) Comunicar-se en llengua de signes espanyola amb
les persones que siguin usuàries d'aquesta llengua,
utilitzant amb precisió els elements lingüístics de la
mateixa per a garantir la coherència discursiva.
e) Promoure la comunicació de les persones amb
dificultats de comunicació, llenguatge i parla,
seleccionant sistemes alternatius i augmentatius i
mitjans de suport de comunicació oral.
f) Adaptar la comunicació a la persona usuària,
considerant les variacions en la seva situació
personal i en l'entorn comunicatiu.
g) Promoure l'autonomia de les persones sordes,
sordcegues i amb discapacitat auditiva i de
comunicació, en la realització de gestions bàsiques,
facilitant la comunicació amb el seu entorn.
h) Possibilitar la comunicació entre persones sordes,
sordcegues, amb discapacitat auditiva i dificultats de
comunicació que siguin usuàries de la llengua de
signes i les oients.
i) Realitzar l'acompanyament a les persones

Competències professionals, personals i socials
a) Interpretar informació, seleccionant estratègies i
recursos per elaborar programes d'integració social
de persones amb dificultats de comunicació,
llenguatge i parla, aplicant la normativa legal i
incorporant la perspectiva de gènere.
b) Seleccionar tècniques i instruments d'obtenció
d'informació, relacionant-les amb les necessitats i
característiques de la persona usuària per establir les
pautes d'actuació en els programes d'intervenció.
c) Analitzar tècniques i mitjans de comunicació social,
identificant les seves possibilitats i limitacions per
assessorar i sensibilitzar individus, col·lectius i
institucions sobre les persones sordes, sordcegues i
amb discapacitat auditiva i de comunicació.
d) Elaborar i emetre missatges per comunicar-se en
llengua de signes amb les persones que siguin
usuàries d'aquesta llengua, seleccionant els elements
i recursos lingüístics.
e) Utilitzar sistemes alternatius i augmentatius de
comunicació i mitjans de suport a la comunicació
oral, analitzant les seves possibilitats i limitacions per
aplicar-los en la promoció de la comunicació de les
persones usuàries.
f) Identificar els factors que faciliten o dificulten la
comunicació, analitzant les característiques i
variacions de la situació personal i l'entorn
comunicatiu per adaptar la comunicació a la persona
usuària.
g) Seleccionar estratègies i pautes d'actuació,
analitzant les situacions de la vida quotidiana de la
persona usuària per promoure la seva autonomia en
la realització de gestions bàsiques.
h) Identificar tècniques de mediació comunicativa,
analitzant el context de la intervenció i les
característiques dels interlocutors per possibilitar la
comunicació entre ells.
i) Seleccionar tècniques de guia-vident i sistemes de

MD020202b-1

38

PROGRAMACIÓ
GENERAL DE CICLE
sordcegues, aplicant tècniques de guia-vident i
adaptant la forma comunicativa a la situació.
j) Organitzar i implementar programes d'intervenció
comunicativa, educatius, formatius i d'integració
social per a persones amb dificultats de comunicació,
llenguatge i parla.
k) Realitzar intervencions dirigides a prevenir i
pal·liar situacions d'aïllament comunicatiu en les
persones sordes, sordcegues i amb discapacitat
auditiva i dificultats de comunicació.
m) Avaluar programes de comunicació i integració
social aplicats a les persones amb dificultats de
comunicació, llenguatge i parla, valorant la seva
pertinença i adequació a la persona usuària.

n) Aplicar protocols establerts en matèria de primers
auxilis en situacions d'accident o emergència.
ny) Mantenir relacions fluides amb les persones
usuàries i les seves famílies, amb els membres del
grup de treball i amb altres o altres professionals,
mostrant habilitats socials i aportant solucions als
conflictes que sorgeixin.
o) 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 la
comunicació.
p) 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
q) Organitzar i coordinar equips de treball amb
responsabilitat, supervisant el desenvolupament del
mateix, mantenint relacions fluïdes i assumint el
lideratge, així com aportant solucions als conflictes
grupals que es presentin.
r) 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 competència de les persones que
intervenen en l'àmbit del seu treball.

s) Generar entorns segurs en el desenvolupament del

Curs:
2020-2021

suport a la comunicació, adaptant la forma de
comunicació a la situació per fer l'acompanyament a
les persones sordcegues.
j) Seleccionar estratègies i recursos metodològics,
interpretant el programa d'intervenció comunicativa
per a la seva organització i implementació.
k) Seleccionar estratègies i recursos per prevenir i
pal·liar situacions d'aïllament comunicatiu, analitzant
la situació personal i social i el context comunicatiu
de la persona usuària.
l) Analitzar recursos i ajudes tècniques, aplicant el
seu funcionament i adequació a les característiques i
necessitats de la persona i el context per a realitzar
intervencions de mediació comunicativa.
m) Seleccionar tècniques i instruments d'avaluació,
analitzant els criteris i indicadors de qualitat per
avaluar programes de comunicació i integració social
de persones amb dificultats de comunicació,
llenguatge i parla.
n) Descriure els protocols d'actuació en cas
d'accident o emergència, seleccionant les tècniques
adequades per aplicar primers auxilis.
ny) Analitzar les habilitats socials requerides en
l'entorn professional, identificant els factors influents
per mantenir relacions fluïdes amb les persones
implicades en la intervenció i superar els possibles
conflictes.
o) Analitzar i utilitzar els recursos i oportunitats
d'aprenentatge relacionats amb l'evolució científica,
tecnològica i organitzativa del sector i les tecnologies
de la informació i la comunicació, per mantenir
l'esperit d'actualització i adaptar-se a noves
situacions laborals i personals.
p) Desenvolupar la creativitat i l'esperit d'innovació
per respondre als reptes que es presenten en els
processos i en l'organització del treball i de la vida
personal.
q) Prendre decisions de forma fonamentada,
analitzant les variables implicades, integrant sabers
de diferent àmbit i acceptant els riscos i la possibilitat
d'equivocació en les mateixes, per afrontar i resoldre
diferents situacions, problemes o contingències.
r) Desenvolupar tècniques de lideratge, motivació,
supervisió i comunicació en contextos de treball en
grup, per facilitar l'organització i coordinació d'equips
de treball.
s) Aplicar estratègies i tècniques de comunicació,
adaptant-se als continguts que es van a transmetre,
a la finalitat i a les característiques dels receptors,
per assegurar l'eficàcia en els processos de
comunicació.
t) Avaluar situacions de prevenció de riscos laborals i
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els procediments de prevenció de riscos laborals i
ambientals, d'acord amb el que estableix la
normativa i els objectius de l'empresa.
t) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de
calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para
todas las personas», en las actividades profesionales
incluidas en los procesos de producción o prestación
de servicios.
u) Realizar la gestión básica para la creación y
funcionamiento de una pequeña empresa y tener
iniciativa en su actividad profesional con sentido de la
responsabilidad social.

v) Ejercer sus derechos y cumplir con las
obligaciones derivadas de su actividad profesional, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente,
participando activamente en la vida económica, social
y cultural.
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de protecció ambiental, proposant i aplicant mesures
de prevenció personals i col·lectives, d'acord amb la
normativa aplicable en els processos de treball, per
garantir entorns segurs.
v) Identificar i aplicar paràmetres de qualitat en els
treballs i activitats realitzats en el procés
d'aprenentatge, per valorar la cultura de l'avaluació i
de la qualitat i ser capaços de supervisar i millorar
procediments de gestió de qualitat.
u) Identificar i proposar les accions professionals
necessàries, per donar resposta a l'accessibilitat
universal i al «disseny per a tothom».
w) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura
emprenedora, empresarial i d'iniciativa professional,
per realitzar la gestió bàsica d'una petita empresa o
emprendre un treball.
x) Reconèixer els seus drets i deures com a agent
actiu en la societat, tenint en compte el marc legal
que regula les condicions socials i laborals, per
participar com a ciutadà democràtic.

3. Avaluació.
Al igual que a la resta de punts d’aquesta programació de cicle, en aquest punt hem tingut en compte les
mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per
fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no
universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021 a l’hora de
dissenyar els instruments d’avaluació.
No obstant, hem de seguir entenent l’avaluació com l’anàlisi del procés d’aprenentatge de l’alumnat i del
procés d'ensenyament que es desenvolupa a l’aula i al centre de manera contínua. L’avaluació ha de tenir
una finalitat formadora, que el mateix alumnat dugui a terme el procés d'autoregulació per a millorar
l’aprenentatge (dedicant-hi el temps necessari, prioritzant-hi determinats aspectes, cercant l'ajut d’altres
estudiants, fent servir el suport tutorial, etc.); i una finalitat formativa, ajudar el professorat a conèixer,
analitzar i valorar com s’està produint l’aprenentatge per tal de prendre mesures que serveixin per afavorir i
millorar el procés d'ensenyament-aprenentatge.
Dins l’annex 4 del Pla de contingència del centre queda recollit que:
1.- Els instruments d’avaluació: preveure tots aquells que puguin ser eficients en qualsevol dels escenaris o
fàcilment adaptables.
2.- Les activitats d’ensenyament-aprenentatge: és interessant diversificar suficientment les activitats
plantejades per a poder-les dur a terme en els diferents escenaris.
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Cal determinar en la programació d’aula, quines activitats adreçades a aconseguir cada resultat
d’aprenentatge (RA) han de ser presencials i quines no presencials, marcant entre parèntesi al costat de
l’activitat, seguint la següent nomenclatura:
No presencial: (NP)
Presencial: (P)
Mixta (es pot dur a terme en qualsevol escenari): (M)
Si s’han de programar activitats no presencials i/o en línia, sempre que sigui possible i per potenciar
l’aprenentatge autònom de l’alumnat, es programaran activitats que precisin la supervisió del professorat i
d’altres que no la precisin.
En l’escenari B, aquelles activitats que requereixen d’equipament del centre educatiu i aquelles competències
que no puguin simular-se mitjançant activitats en línia, han de prioritzar-se en el moments on es doni
l’ensenyament-aprenentatge presencial.
En l’escenari C, s’ha de continuar amb el procés d’ensenyament i aprenentatge del mòdul i es reservarà, per
al moment que es pugui retornar al centre educatiu, la realització de les activitats pràctiques i activitats que
requereixen d’equipament específic.
L’Ordre d’organització i funcionament del 13 de juliol del 2009 (BOIB núm. 108 de 25 de juliol de 2009)
especifica que cada mòdul podrà ser objecte d’avaluació en 4 convocatòries, excepte el de FCT que ho serà
en dues.
A l’article 34 especifica que, d’aquest nombre màxim de convocatòries, l’alumnat pot assistir de forma
presencial a les activitats programades per a cada mòdul un màxim de dos cursos. Les convocatòries no
necessàriament han de ser consecutives.
A l’article 32, especifica que s’han d’avaluar els resultats esperats, que han de coincidir o formar part de les
competències professionals que han de ser assolides per l’alumnat. En aquests resultats esperats
d’aprenentatge s’han d’incloure el saber fer, saber estar i saber ser de l’alumnat en comportaments
observables.
Amb la finalitat de poder valorar de manera objectiva i precisa el saber estar i el saber ser, volem posar
èmfasi en l’avaluació de les competències personals i socials que impregnen el currículum de la formació
professional, entenent que les competències personals i socials fan que un professional desenvolupi de
forma eficaç la seva tasca, podent-les relacionar amb les conductes i les actituds de les persones.
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L'avaluació serà continua i formativa (tal i com estableix l’article 33), la qual cosa vol dir que l’alumnat
serà avaluat a partir del seu treball diari de classe, proves escrites, elaboració de treballs, els procediments,
les estratègies i les actituds demostrades, interès per la matèria, la tolerància als diferents ritmes
d’aprenentatge i la cooperació amb companys, les aportacions fetes a classe, la iniciativa i l'entusiasme.
La finalitat fonamental de l’avaluació és recollir informació del procés d’aprenentatge de l’alumnat per tal de
reorientar el procés d’ensenyament-aprenentatge.
L’avaluació del procés d’aprenentatge es durà a terme mitjançant diversos instruments d’avaluació globals
que assegurin la comprovació de l’assoliment de les competències associades. Alguns dels procediments i
instruments d’avaluació poden ser:
●

Proves individuals objectives, escrites i/o orals.

●

Rúbriques d’avaluació de les competències.

●

Monografies i treballs individuals o en petit grup.

●

Quaderns de classe, portafolis.

●

Resolució d'exercicis i problemes, interpretació de dades.

●

Simulacions de situacions problema

●

Diàlegs, entrevistes, debats...

●

Pràctiques al taller...

●

Sortides i visites tècniques.

●

Projectes.

●

Autoavalaució i coavalaució

●

Altres...

Per tenir dret a avaluació s’ha d’assistir a un 85% de les sessions de cada mòdul. En cas de superar el 15%
d’absentisme al mòdul no podrà ser avaluat i es donarà de baixa d’ofici a l’alumne/a, prèvia comunicació
oficial i tenint en compte les causes que contempla la normativa (article 29 i 30 de l’ordre d’organització i
funcionament).
PÈRDUA DEL DRET A L’AVALUACIÓ CONTÍNUA
Per tenir dret a l’avaluació contínua, no es pot superar el còmput del 20% de faltes d’assistència, tenint en
compte les faltes justificades i les no justificades (entenent que les no justificades no poden superar en cap
cas el 15% establert per normativa). Serà la Comissió de coordinació i gestió qui valorarà cada cas concret
abans de procedir a tramitar la pèrdua del dret a l’avaluació contínua.
El pla d’avaluació individual recollirà els criteris i instruments de qualificació, segons marqui el professorat
responsable del mòdul. Per garantir que l’alumnat que es troba en aquesta situació no es desvinculi del
treball d’aula, s’ha d’incloure en el pla d’avaluació individual la participació i entrega de les tasques
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proposades.
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ GENERALS
La qualificació dels mòduls ha de ser numèrica, entre 1 i 10, sense decimals.
Es consideren APTES les puntuacions iguals o superiors a cinc punts. Per tenir tal de tenir el mòdul superat
cal haver assolit totes les competències professionals, personals i socials associades al mòdul.
La nota final del cicle formatiu és la mitjana aritmètica dels mòduls, expressada amb el nombre sencer i dos
decimals.
QUALIFICACIONS TRIMESTRALS I FINALS:
Per garantir l’avaluació contínua es recomanable que el professorat estableixi la ponderació que consideri a
cada un dels trimestres.
A la programació de mòdul i d’aula el docent establirà el percentatge atorgat a cada procediment i/o
instrument d’avaluació, tenint en compte:
-

Han d’incorporar els criteris d’avaluació vinculats a les competències professionals, personals i
socials.

-

Els exàmens escrits en cap cas podran superar el 50% de la nota final.

-

En cap cas s’establirà una nota o percentatge mínim per fer mitjana amb la resta de notes o
percentatges.

-

Les sortides i visites tècniques han de tenir un pes dins la qualificació del mòdul.

Hi pot haver activitats d’avaluació recuperables i d’altres no recuperables que es concretaran a la
programació de cada mòdul.
En el cas d’una absència justificada a una activitat d’avaluació recuperable, tendrà dret a realitzar-la durant
la mateixa avaluació sempre que sigui possible.
En el cas que l’absència no es justifiqui correctament, l’alumnat perd el dret a realitzar la prova dins la
mateixa avaluació, i per tant, es podrà presentar a la recuperació del mes de març (alumnat de 2n)/ juny
(alumnat de 1r).
SISTEMA DE RECUPERACIONS
Als CFGS no es realitzaran recuperacions per trimestre. Després de l’avaluació ordinària, podran optar al
sistema de recuperació de les avaluacions suspeses, si és el cas.
S’hauran d’haver presentat tots els treballs i activitats d’aula realitzats durant les avaluacions.

NORMATIVA CONVOCATÒRIA NO PRESENCIAL
L’alumnat de primer curs només tindrà dret a la convocatòria no presencial de setembre l’alumnat que
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promocioni a segon curs. Per tenir-hi dret, l'alumnat no ha de tenir pendent d'aprovar una càrrega lectiva
superior a les 330 hores (això vol dir, que els mòduls suspesos o pendents de cursar, no poden superar en
el seu conjunt les 330 hores).
L'alumnat que compleix tots els requisits per poder presentar-se al setembre i no ho fa, sense haver-hi
renunciat dins termini, perd la convocatòria. (Termini 15 de juliol, segons l’Ordre de la

Conselleria

d’Educació de 18 de febrer de 2014)
L'alumnat de segon curs que compleix tots els requisits per poder-se presentar a la convocatòria no
presencial de juny i no ho fa, sense haver-hi renunciat dins termini, perd la convocatòria. (Termini abril)
El professorat establirà una pla de recuperació individual (treballs, proves teòrico-pràctiques…) per a la
convocatòria no presencial.

SISTEMES DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS (Convocatòria no
presencial)
Per a recuperar el mòdul pendent de cursos anteriors es farà, al mes de febrer, una prova teòrica-pràctica
de tots els continguts del mòdul.
L’alumnat amb mòduls pendents s’acolliran a un pla de recuperació que pot incloure tutories, tasques,
treballs…

4. Atenció a la diversitat
L’atenció a la diversitat de l’alumnat es donarà seguint el que s’especifica a l’article 20 de l’Ordre
d’organització i funcionament dels cicles en modalitat presencial del 13 de juliol de 2009 (BOIB 108, del
25/07/2009). Les adaptacions proposades seran d’accés al currículum i adaptacions no significatives.
S’inclouran a la memòria de final de curs de cada mòdul.
Basant-nos en el model d’aula inclusiva, partim de la premissa de que tot l’alumnat presenta una sèrie de
necessitats educatives i que la intervenció educativa per donar resposta a les necessitats de l’alumnat amb
necessitats específiques de suport educatiu (NESE) beneficiarà a tot el grup.
Les ACNS s’aniran planificant i consensuant amb l’equip docent durant tot el curs, per tal de mantenir la
coherència del procés educatiu. No obstant, ja partim d’una programació que preveu diversitat de
metodologies d’aprenentatge i d’avaluació, atenent a la diversitat d’estils d’aprenentatge.
Pel que fa a les metodologies d’aprenentatge, es preveuen activitats que permeten la participació per part de
tot l’alumnat, diferents agrupacions, treball en grups heterogenis, diversitat de produccions (orals, escrites,
gràfiques...), diversos instruments didàctics (llibre de text, fotocòpies, contingut online,...), aprenentatge
MD020202b-1

44

PROGRAMACIÓ
GENERAL DE CICLE

Curs:
2020-2021

basat en projectes, aprenentatge basat en serveis, exposició d’informació, sortides, visualització de vídeos,
etc.
Pel que fa a les formes d’avaluar, també es plantegen diverses activitats d’avaluació, d’acord amb la
metodologia d’aprenentatge utilitzada, els criteris d’avaluació a tenir en compte i les característiques de
l’alumnat (estil d’aprenentatge, formes de comunicació que l’afavoreixen...): activitats d’aula, produccions
individuals, grupals, rúbriques, proves escrites, autoavaluació i coavaluació...

5. Línies metodològiques de centre
Els continguts que han de treballar-se en tota la formació professional, parteixen de les competències
professionals, personals i socials que haurà de tenir el/la professional, raó per la qual, la relació entre la
formació i la realitat laboral ha de ser molt estreta. Aquests continguts han de proporcionar a l'alumnat els
conceptes teòrics i procedimentals necessaris i, al mateix temps, fomentar les actituds associades a la
qualificació professional.
Per tot això, els principis bàsics que tindrem en compte seran:
a. contextualitzar cada mòdul al perfil professional del cicle
b. partir dels interessos i dels coneixements previs de l’alumnat
c. afavorir la funcionalitat dels aprenentatges, assegurant que puguin ser utilitzats en
circumstàncies reals
d. afavorir la interacció dins l ́aula com a motor d’aprenentatge
e. atendre els diferents ritmes d ́aprenentatge de l ́alumnat
f.

l’alumnat com a protagonista del seu propi aprenentatge

g. potenciar l’aprenentatge significatiu i constructiu
Es partirà d'un enfocament procedimental del mòdul realitzant simulacions a l'aula i fora d'ella i utilitzant una
metodologia activa i motivadora que impliqui la participació de l'alumnat com a agent actiu d'un procés
d'ensenyament–aprenentatge.
Partint de les característiques de l ́alumnat (alumnes amb experiència laboral, altres no ) ens decantem per
una modalitat didàctica basada en l ́ensenyança recíproca que posa l ́èmfasis en la comunicació i en el flux
d ́informació entre professorat i alumnat, per això aprofitarem al màxim les experiències laborals del nostre
alumnat, i en totes les ocasions possibles seran el punt de partida de l ́acció educativa.
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Tenint en compte tot això, considerem que la tasca del docent no consisteix només en transmetre
coneixements, sinó en provocar el conflicte cognitiu, proporcionar materials que l ́ajudin a “reequilibrar” els
nous aprenentatges, promoure l ́aplicació, ús i transferència d'allò que ha aprés, organitzar la informació,
facilitar la comprensió i permetre la resolució per part de l ́alumnat i aconseguir la motivació mitjançant
diferents estratègies.
Seguint amb la formació d’ Aprenentatge cooperatiu i aprenentatge basat en projectes, la línea general del
centre aposta per la incorporació d’aquestes metodologies en el procés d’ensenyament aprenentatge:
continuant amb la feina d’anàlisi intermòduls, establint relacions entre competències i resultats
d’aprenentatge compartits a l’hora de programar les UT.

6. Materials i recursos
El centre posa a disposició del professorat tots els recursos didàctics i tècnològics que té al seu abast. El
docent per la seva part, utilitzarà i facilitarà a l’alumnat els recursos necessaris que condueixin a l’assoliment
les competències professionals, personals i socials del cicle.

7. Activitats complementàries

Durant aquest curs les activitats complementàries queden supeditades a les mesures sanitàries que estableix
la Conselleria d’Educació per als centres educatius. Això podrà determinar com dur a terme aquestes
activitats complementàries pel que fa al contacte amb diferents institucions i/o serveis relacionats amb el
cicle, per tal de conèixer els recursos existents i facilitar la possibilitat d'interactuar amb diferents col·lectius
susceptibles d’intervenció segons el perfil professional.
Si la situació sanitària ens ho permetés, l’alumnat podria participar d’aquelles activitats complementàries que
proposi el centre, quedant després valorades i enregistrades a la memòria de final de curs.
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6.4. CICLE: CFGS CFGS PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT DE GÈNERE
1. Introducció al cicle. Competència general del cicle
La competència general d'aquest títol consisteix a: programar, desenvolupar i avaluar intervencions
relacionades amb la promoció de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes aplicant
estratègies i tècniques de l'àmbit de la intervenció social, detectant situacions de risc de discriminació per
raó de sexe i potenciant la participació social de les dones.

2. Relació objectius generals / Competències professionals, personals i socials
Objectius generals del cicle
a) Seleccionar recursos, estratègies i instruments
d'anàlisi de la realitat analitzant les seves
característiques, possibilitats i limitacions per obtenir
informació sobre les necessitats de les persones
destinatàries i del context d'intervenció en matèria
d'igualtat entre dones i homes.
b) Aplicar procediments de planificació, relacionant
les seves diferents elements amb la informació
obtinguda de l'anàlisi de realitat per programar
intervencions que promoguin la igualtat entre homes i
dones.
c) Interpretar el marc legal, econòmic, laboral i social
de la igualtat de tracte i d' oportunitats entre dones i
homes, identificant criteris, estratègies i instruments
per incorporar la perspectiva de gènere en totes les
fases de la intervenció.
d) Analitzar les competències requerides al tècnic
superior en promoció de igualtat de gènere i als
membres de l'equip de treball, analitzant el context d’
intervenció i els criteris de qualitat establerts en la
planificació per dirigir la implementació de projectes
de promoció d'igualtat de gènere.
e) Seleccionar espais, estratègies i materials,
analitzant les possibilitats dels avenços tecnològics de
l'àmbit de la comunicació per desenvolupar activitats
d’informació, comunicació i sensibilització de les
dones i la població en general.
f) Aplicar tècniques de gestió, analitzant els recursos
necessaris, les fonts de finançament i la
documentació associada al control pressupostari per
organitzar departaments, programes i activitats de
promoció d'igualtat de gènere.
g) Interpretar els processos i estratègies del
desenvolupament comunitari, analitzant el
marc legal i els recursos disponibles per donar suport
tècnic, documental i logístic als diferents agents que
configuren una comunitat, facilitant les seves
relacions i autogestió.
h) Seleccionar tècniques participatives i de
dinamització, analitzant les possibles fonts de

Competències professionals, personals i socials
a) Obtenir informació utilitzant recursos, estratègies i
instruments d'anàlisi de la realitat, per tal d'adequar
la intervenció en matèria d'igualtat a les necessitats i
característiques de les persones destinatàries i del
context.
b) Programar intervencions que promoguin la igualtat
entre homes i dones, interpretant i tenint en compte
la normativa legal, així com el pla estratègic, i
polítiques públiques de referència.
c) Incorporar la perspectiva de gènere en totes les
fases de la intervenció, seleccionant estratègies i
tècniques que permetin la visibilització de les dones.
d) Dirigir la implementació de projectes de promoció
d'igualtat de gènere, coordinant les actuacions
d'altres professionals, supervisant la realització de les
activitats amb criteris de qualitat i facilitant el treball
en equip.
e) Desenvolupar activitats d'informació, comunicació i
sensibilització de les dones i la població en general,
utilitzant diversos suports de comunicació, promovent
l'ús d'imatges no estereotipades de les dones i la
utilització d'un llenguatge no sexista.
f) Organitzar departaments, programes i activitats de
promoció d'igualtat de gènere, gestionant la
documentació i els recursos així com el finançament i
el control del pressupost assignat.
g) Proporcionar suport tècnic, documental i logístic
per a la constitució i funcionament de grups i
associacions, capacitant els participants per
l'autogestió i facilitant les relacions entre els diferents
agents que configuren una comunitat o una zona
territorial.
h) Dinamitzar grups, aplicant tècniques participatives
i de dinamització, gestionant els conflictes i
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conflicte per dinamitzar grups promovent el respecte i
la solidaritat.
i) Dissenyar estratègies de creació i manteniment de
contactes, seleccionant potencials xarxes i espais de
trobada per a realitzar intervencions de foment de la
participació de les dones.
j) Analitzar els factors influents en l'accés al treball
remunerat de les dones, identificant jaciments
d'ocupació per a desenvolupar intervencions dirigides
a seva inserció laboral.
k) Detectar factors potencials de risc, aplicant
instruments i indicadors d’avaluació per dissenyar
estratègies preventives de la violència de gènere.
l) Aplicar protocols d'actuació analitzant els processos
de victimització secundària per implementar
programes i accions de prevenció de violència de
gènere.
m) Seleccionar protocols d'actuació, interpretant la
normativa legal en matèria de drets, serveis i
recursos de protecció per assessorar i acompanyar les
dones en situació de violència de gènere.
n) Descriure els protocols d'actuació en cas d'accident
o emergència, seleccionant les tècniques adequades
per aplicar primers auxilis.
ny) Dissenyar estratègies i materials de formació i
sensibilització,
analitzant
les
necessitats
i
característiques de la població destinatària, per
desenvolupar accions d’ intervenció socioeducativa en
matèria d'igualtat i en prevenció de la violència contra
les dones.
o) Seleccionar tècniques i instruments d'avaluació,
analitzant els criteris i indicadors de qualitat
establerts en la planificació i la documentació
associada al procés, per avaluar el procés
d'intervenció i els resultats obtinguts.
p) Analitzar i utilitzar els recursos i oportunitats
d'aprenentatge relacionats amb l'evolució científica,
tecnològica i organitzativa del sector i les tecnologies
de la informació i la comunicació, per mantenir
l'esperit d'actualització i adaptar-se a noves situacions
laborals i personals.
q) Desenvolupar la creativitat i l'esperit d'innovació
per respondre als reptes que es presenten en els
processos i en l'organització del treball i de la vida
personal.
r) Prendre decisions de forma fonamentada,
analitzant les variables implicades, integrant sabers
de diferent àmbit i acceptant els riscos i la possibilitat
d’ equivocació en les mateixes, per afrontar i resoldre
diferents situacions, problemes o contingències.
s) Desenvolupar tècniques de lideratge, motivació,
supervisió i comunicació en contextos de treball en
grup, per facilitar l'organització i coordinació d'equips
de treball.
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promovent el respecte i la solidaritat.
i) Realitzar intervencions de foment de la participació
de les dones en els diferents àmbits de la vida social i
en els processos de presa de decisions, promovent la
creació i manteniment de xarxes i espais de trobada i
col·laboració.
j) Desenvolupar intervencions dirigides a la inserció
laboral de les dones, analitzant els factors influents
així com els potencials jaciments d'ocupació.
k) Dissenyar estratègies per prevenir la violència de
gènere, detectant els possibles factors de risc.
l) Implementar programes i accions de prevenció de
violència de gènere, aplicant els protocols d'actuació
per evitar els processos de victimització secundària.
m) Assessorar i acompanyar les dones en situació de
violència de gènere, aplicant la normativa legal en
matèria de drets, serveis i recursos de protecció.
n) Aplicar els protocols establerts en matèria de
primers auxilis en situacions d'accident o emergència.
o) Desenvolupar accions d'intervenció socioeducativa
en matèria d'igualtat de gènere, sensibilitzant la
població sobre la seva importància per al canvi social
i la prevenció de la violència de gènere.
o) Avaluar el procés d'intervenció i els resultats
obtinguts, amb actitud autocrítica, elaborant i
gestionant la documentació associada al procés amb
criteris de qualitat.
p) 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 la
comunicació .
q) 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.
r) Organitzar i coordinar equips de treball amb
responsabilitat, supervisant el desenvolupament del
mateix, mantenint relacions fluïdes i assumint el
lideratge, així com aportant solucions als conflictes
grupals que es presentin.
s) 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
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t) Aplicar estratègies i tècniques de comunicació,
adaptant-se als continguts que es van a transmetre, a
la finalitat i a les característiques dels receptors, per
assegurar la eficàcia en els processos de
comunicació.
u) Avaluar situacions de prevenció de riscos laborals i
de protecció ambiental, proposant i aplicant mesures
de prevenció, personals i col·lectives, d'acord amb la
normativa aplicable en els processos de treball, per
garantir entorns segurs, així com de detecció,
prevenció i protecció d'assetjament sexual i per raó
de sexe.
v) Identificar i proposar les accions professionals
necessàries, per donar resposta a l'accessibilitat
universal i al «disseny per a tots» i de gestió de la
diversitat.
w) Identificar i aplicar paràmetres de qualitat en els
treballs i activitats realitzats en el procés
d'aprenentatge, per valorar la cultura de l'avaluació i
de la qualitat i ser capaços de supervisar i millorar
procediments de gestió de qualitat.
x) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura
emprenedora, empresarial i d'iniciativa professional,
per realitzar la gestió bàsica d'una petita empresa o
emprendre una feina.
y) Reconèixer els seus drets i deures com a agent
actiu en la societat, tenint en compte el marc legal
que regula les condicions socials i laborals, per
participar com a ciutadà democràtic.
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l'autonomia i competència de les persones que
intervenen en l'àmbit del seu treball.
t) 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, i els protocols
de prevenció i protecció davant l'assetjament sexual i
l'assetjament per raó de sexe.
u) Supervisar i aplicar procediments de gestió de
qualitat, d'accessibilitat universal i de «disseny per a
tots» i de gestió de la diversitat, en les activitats
professionals incloses en els processos de producció
o prestació de serveis.
v) Realitzar la gestió bàsica per a la creació i
funcionament d'una petita empresa i tenir iniciativa
en la seva activitat professional amb sentit de la
responsabilitat social.
w) 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.

3. Avaluació.
Al igual que a la resta de punts d’aquesta programació de cicle, en aquest punt hem tingut en compte les
mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per
fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021 a l’hora de dissenyar els
instruments d’avaluació.
No obstant, hem de seguir entenent l’avaluació com l’anàlisi del procés d’aprenentatge de l’alumnat i del
procés d'ensenyament que es desenvolupa a l’aula i al centre de manera contínua. L’avaluació ha de tenir una
finalitat formadora, que el mateix alumnat dugui a terme el procés d'autoregulació per a millorar
l’aprenentatge (dedicant-hi el temps necessari, prioritzant-hi determinats aspectes, cercant l'ajut d’altres
estudiants, fent servir el suport tutorial, etc.); i una finalitat formativa, ajudar el professorat a conèixer,
analitzar i valorar com s’està produint l’aprenentatge per tal de prendre mesures que serveixin per afavorir i
millorar el procés d'ensenyament-aprenentatge.
Dins l’annex 4 del Pla de contingència del centre queda recollit que:
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1.- Els instruments d’avaluació: preveure tots aquells que puguin ser eficients en qualsevol dels escenaris o
fàcilment adaptables.
2.- Les activitats d’ensenyament-aprenentatge: és interessant diversificar suficientment les activitats
plantejades per a poder-les dur a terme en els diferents escenaris.
Cal determinar en la programació d’aula, quines activitats adreçades a aconseguir cada resultat
d’aprenentatge (RA) han de ser presencials i quines no presencials, marcant entre parèntesi al costat de
l’activitat, seguint la següent nomenclatura:
No presencial: (NP)
Presencial: (P)
Mixta (es pot dur a terme en qualsevol escenari): (M)
Si s’han de programar activitats no presencials i/o en línia, sempre que sigui possible i per potenciar
l’aprenentatge autònom de l’alumnat, es programaran activitats que precisin la supervisió del professorat i
d’altres que no la precisin.
En l’escenari B, aquelles activitats que requereixen d’equipament del centre educatiu i aquelles competències
que no puguin simular-se mitjançant activitats en línia, han de prioritzar-se en el moments on es doni
l’ensenyament-aprenentatge presencial.
En l’escenari C, s’ha de continuar amb el procés d’ensenyament i aprenentatge del mòdul i es reservarà, per al
moment que es pugui retornar al centre educatiu, la realització de les activitats pràctiques i activitats que
requereixen d’equipament específic.
L’Ordre d’organització i funcionament del 13 de juliol del 2009 (BOIB núm. 108 de 25 de juliol de 2009)
especifica que cada mòdul podrà ser objecte d’avaluació en 4 convocatòries, excepte el de FCT que ho serà en
dues.
A l’article 34 especifica que, d’aquest nombre màxim de convocatòries, l’alumnat pot assistir de forma
presencial a les activitats programades per a cada mòdul un màxim de dos cursos. Les convocatòries no
necessàriament han de ser consecutives.
A l’article 32, especifica que s’han d’avaluar els resultats esperats, que han de coincidir o formar part de les
competències professionals que han de ser assolides per l’alumnat. En aquests resultats esperats
d’aprenentatge s’han d’incloure el saber fer, saber estar i saber ser de l’alumnat en comportaments
observables.
Amb la finalitat de poder valorar de manera objectiva i precisa el saber estar i el saber ser, volem posar èmfasi
en l’avaluació de les competències personals i socials que impregnen el currículum de la formació professional,
entenent que les competències personals i socials fan que un professional desenvolupi de forma eficaç la seva
tasca, podent-les relacionar amb les conductes i les actituds de les persones.
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L'avaluació serà continua i formativa (tal i com estableix l’article 33), la qual cosa vol dir que l’alumnat
serà avaluat a partir del seu treball diari de classe, proves escrites, elaboració de treballs, els procediments,
les estratègies i les actituds demostrades, interès per la matèria, la tolerància als diferents ritmes
d’aprenentatge i la cooperació amb companys, les aportacions fetes a classe, la iniciativa i l'entusiasme.
La finalitat fonamental de l’avaluació és recollir informació del procés d’aprenentatge de l’alumnat per tal de
reorientar el procés d’ensenyament-aprenentatge.
L’avaluació del procés d’aprenentatge es durà a terme mitjançant diversos instruments d’avaluació globals que
assegurin la comprovació de l’assoliment de les competències associades. Alguns dels procediments i
instruments d’avaluació poden ser:
●

Proves individuals objectives, escrites i/o orals.

●

Rúbriques d’avaluació de les competències.

●

Monografies i treballs individuals o en petit grup.

●

Quaderns de classe, portafolis.

●

Resolució d'exercicis i problemes, interpretació de dades.

●

Simulacions de situacions problema

●

Diàlegs, entrevistes, debats...

●

Pràctiques al taller...

●

Sortides i visites tècniques.

●

Projectes.

●

Autoavalaució i coavalaució

●

Altres...

Per tenir dret a avaluació s’ha d’assistir a un 85% de les sessions de cada mòdul. En cas de superar el 15%
d’absentisme al mòdul no podrà ser avaluat i es donarà de baixa d’ofici a l’alumne/a, prèvia comunicació
oficial i tenint en compte les causes que contempla la normativa (article 29 i 30 de l’ordre d’organització i
funcionament).
PÈRDUA DEL DRET A L’AVALUACIÓ CONTÍNUA
Per tenir dret a l’avaluació contínua, no es pot superar el còmput del 20% de faltes d’assistència, tenint en
compte les faltes justificades i les no justificades (entenent que les no justificades no poden superar en cap
cas el 15% establert per normativa). Serà la Comissió de coordinació i gestió qui valorarà cada cas concret
abans de procedir a tramitar la pèrdua del dret a l’avaluació contínua.
El pla d’avaluació individual recollirà els criteris i instruments de qualificació, segons marqui el professorat
responsable del mòdul. Per garantir que l’alumnat que es troba en aquesta situació no es desvinculi del treball
d’aula, s’ha d’incloure en el pla d’avaluació individual la participació i entrega de les tasques proposades.
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ GENERALS
La qualificació dels mòduls ha de ser numèrica, entre 1 i 10, sense decimals.
Es consideren APTES les puntuacions iguals o superiors a cinc punts. Per tenir tal de tenir el mòdul superat cal
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haver assolit totes les competències professionals, personals i socials associades al mòdul.
La nota final del cicle formatiu és la mitjana aritmètica dels mòduls, expressada amb el nombre sencer i dos
decimals.
QUALIFICACIONS TRIMESTRALS I FINALS:
Per garantir l’avaluació contínua es recomanable que el professorat estableixi la ponderació que consideri a
cada un dels trimestres.
A la programació de mòdul i d’aula el professorat establirà el percentatge atorgat a cada procediment i/o
instrument d’avaluació, tenint en compte:
-

Han d’incorporar els criteris d’avaluació vinculats a les competències professionals, personals i socials.

-

Els exàmens escrits en cap cas podran superar el 50% de la nota final.

-

En cap cas s’establirà una nota o percentatge mínim per fer mitjana amb la resta de notes o
percentatges.

-

Les sortides i visites tècniques han de tenir un pes dins la qualificació del mòdul.

Hi pot haver activitats d’avaluació recuperables i d’altres no recuperables que es concretaran a la programació
de cada mòdul.
En el cas d’una absència justificada a una activitat d’avaluació recuperable, tendrà dret a realitzar-la durant la
mateixa avaluació sempre que sigui possible.
En el cas que l’absència no es justifiqui correctament, l’alumnat perd el dret a realitzar la prova dins la
mateixa avaluació, i per tant, es podrà presentar a la recuperació del mes de març (alumnat de 2n)/ juny
(alumnat de 1r).
SISTEMA DE RECUPERACIONS
Als CFGS no es realitzaran recuperacions per trimestre. Després de l’avaluació ordinària, podran optar al
sistema de recuperació de les avaluacions suspeses, si és el cas.
S’hauran d’haver presentat tots els treballs i activitats d’aula realitzats durant les avaluacions.
NORMATIVA CONVOCATÒRIA NO PRESENCIAL
L’alumnat de primer curs amb mòduls pendents de primer, podrà promocionar a segon curs i tenir dret a la
convocatòria no presencial de setembre, sempre i quan no tengui pendent d'aprovar una càrrega lectiva
superior a les 330 hores (això vol dir, que els mòduls suspesos o pendents de cursar, no poden superar en el
seu conjunt les 330 hores).

L'alumnat que compleix tots els requisits per poder presentar-se al setembre i no ho fa, sense haver-hi
renunciat dins termini, perd la convocatòria. (Termini 15 de juliol, segons l’Ordre de la Conselleria d’Educació
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de 18 de febrer de 2014)
L'alumnat de segon curs que compleix tots els requisits per poder-se presentar a la convocatòria no
presencial de juny i no ho fa, sense haver-hi renunciat dins termini, perd la convocatòria. (Termini abril)
El professorat establirà una pla de recuperació individual (treballs, proves teòrico-pràctiques…) per a la
convocatòria no presencial.

SISTEMES DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS (Convocatòria no
presencial)
Per a recuperar el mòdul pendent de cursos anteriors es farà, al mes de febrer, una prova teòrica-pràctica de
tots els continguts del mòdul.
L’alumnat amb mòduls pendents s’acolliran a un pla de recuperació que pot incloure tutories, tasques,
treballs…

4. Atenció a la diversitat
L’atenció a la diversitat de l’alumnat es donarà seguint el que s’especifica a l’article 20 de l’Ordre
d’organització i funcionament dels cicles en modalitat presencial del 13 de juliol de 2009 (BOIB 108, del
25/07/2009). Les adaptacions proposades seran d’accés al currículum i adaptacions no significatives.
S’inclouran a la memòria de final de curs de cada mòdul.
Basant-nos en el model d’aula inclusiva, partim de la premissa de que tot l’alumnat presenta una sèrie de
necessitats educatives i que la intervenció educativa per donar resposta a les necessitats de l’alumnat amb
necessitats específiques de suport educatiu (NESE) beneficiarà a tot el grup.
Les ACNS s’aniran planificant i consensuant amb l’equip docent durant tot el curs, per tal de mantenir la
coherència del procés educatiu. No obstant, ja partim d’una programació que preveu diversitat de
metodologies d’aprenentatge i d’avaluació, atenent a la diversitat d’estils d’aprenentatge.
Pel que fa a les metodologies d’aprenentatge, es preveuen activitats que permeten la participació per part de
tot l’alumnat, diferents agrupacions, treball en grups heterogenis, diversitat de produccions (orals, escrites,
gràfiques...), diversos instruments didàctics (llibre de text, fotocòpies, contingut online,...), aprenentatge
basat en projectes, aprenentatge basat en serveis, exposició d’informació, sortides, visualització de vídeos,
etc.
Pel que fa a les formes d’avaluar, també es plantegen diverses activitats d’avaluació, d’acord amb la
metodologia d’aprenentatge utilitzada, els criteris d’avaluació a tenir en compte i les característiques de
l’alumnat (estil d’aprenentatge, formes de comunicació que l’afavoreixen...): activitats d’aula, produccions
MD020202b-1

53

PROGRAMACIÓ
GENERAL DE CICLE

Curs:
2020-2021

individuals, grupals, rúbriques, proves escrites, autoavaluació i coavaluació...

5. Línies metodològiques de centre
Els continguts que han de treballar-se en tota la formació professional, parteixen de les competències
professionals, personals i socials que haurà de tenir el/la professional, raó per la qual, la relació entre la
formació i la realitat laboral ha de ser molt estreta. Aquests continguts han de proporcionar a l'alumnat els
conceptes teòrics i procedimentals necessaris i, al mateix temps, fomentar les actituds associades a la
qualificació professional.
Per tot això, els principis bàsics que tindrem en compte seran:
a. contextualitzar cada mòdul al perfil professional del cicle
b. partir dels interessos i dels coneixements previs de l’alumnat
c. afavorir la funcionalitat dels aprenentatges, assegurant que puguin ser utilitzats en
circumstàncies reals
d. afavorir la interacció dins l ́aula com a motor d’aprenentatge
e. atendre els diferents ritmes d ́aprenentatge de l ́alumnat
f.

l’alumnat com a protagonista del seu propi aprenentatge

g. potenciar l’aprenentatge significatiu i constructiu
Es partirà d'un enfocament procedimental del mòdul realitzant simulacions a l'aula i fora d'ella i utilitzant una
metodologia activa i motivadora que impliqui la participació de l'alumnat com a agent actiu d'un procés
d'ensenyament–aprenentatge.
Partint de les característiques de l ́alumnat (alumnes amb experiència laboral, altres no ) ens decantem per
una modalitat didàctica basada en l ́ensenyança recíproca que posa l ́èmfasis en la comunicació i en el flux
d ́informació entre professorat i alumnat, per això aprofitarem al màxim les experiències laborals del nostre
alumnat, i en totes les ocasions possibles seran el punt de partida de l ́acció educativa.
Tenint en compte tot això, considerem que la tasca del professorat no consisteix només en transmetre
coneixements, sinó en provocar el conflicte cognitiu, proporcionar materials que l ́ajudin a “reequilibrar” els
nous aprenentatges, promoure l ́aplicació, ús i transferència d'allò que ha aprés, organitzar la informació,
facilitar la comprensió i permetre la resolució per part de l ́alumnat i aconseguir la motivació mitjançant
diferents estratègies.
Seguint amb la formació d’ Aprenentatge cooperatiu i aprenentatge basat en projectes, la línea general del
centre aposta per la incorporació d’aquestes metodologies en el procés d’ensenyament aprenentatge:
continuant amb la feina d’anàlisi intermòduls, establint relacions entre competències i resultats d’aprenentatge
compartits a l’hora de programar les UT.
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6. Materials i recursos
El centre posa a disposició del professorat tots els recursos didàctics i tècnològics que té al seu abast. El
professorat per la seva part, utilitzarà i facilitarà a l’alumnat els recursos necessaris que condueixin a
l’assoliment les competències professionals, personals i socials del cicle.

7. Activitats complementàries
Durant aquest curs les activitats complementàries queden supeditades a les mesures sanitàries que estableix
la Conselleria d’Educació per als centres educatius. Això podrà determinar com dur a terme aquestes activitats
complementàries pel que fa al contacte amb diferents institucions i/o serveis relacionats amb el cicle, per tal
de conèixer els recursos existents i facilitar la possibilitat d'interactuar amb diferents col·lectius susceptibles
d’intervenció segons el perfil professional.
Si la situació sanitària ens ho permetés, l’alumnat podria participar d’aquelles activitats complementàries que
proposi el centre, quedant després valorades i enregistrades a la memòria de final de curs.
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