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Activitats formatives i avaluació final dels
mòduls/assignatures

Batx+GM+GS

● El calendari de curs bàsicament es manté, no es preveu fer activitats avaluatives
més enllà del juny (excepte les avaluacions extraordinàries de setembre).
● La qualificació dels treballs realitzats durant el confinament sumarà a la qualificació
de les feines lliurades fins al moment de la suspensió de les classes, mai no
restarà.
● Totes les matèries independentment del seu caràcter, siguin teòriques, pràctiques
o teoricopràctiques, s’avaluaran seguint els criteris d’avaluació que prioritzin les
competències més essencials i es tindrà en compte per a l’avaluació tant en el
producte final com el treball de procés de realització, el grau d’autonomia,
l’organització del treball, el grau de compromís i de responsabilitat i la resolució de
problemes.

Cas específic dels tallers

GM+GS

● L’avaluació de la part pràctica es realitzarà a partir dels aprenentatges assolits fins
al començament del confinament. A aquesta qualificació se sumarà la qualificació
de les activitats no pràctiques del mòdul que s’hagin realitzat.
● Durant el mes de juliol, si les autoritats sanitàries ho permeten, es podran obrir
els tallers per realitzar activitats no avaluables i completar les tasques que s’han
realitzat a distància durant el confinament.
● Aquesta possibilitat estarà condicionada a les instruccions que se’ns donin
(l’aforament, horaris, mesures de seguretat…) i a la presència del professorat.
● Es prioritzarà l’accés a aquestes activitats de l’alumnat de PF/OF/PI.
● En el cas dels primers cursos, es prioritzarà fer una revisió i adaptació curricular
que permeti incloure els aprenentatges no assolits en el segon curs del 2020-21.

Obra final, projecte final (LOGSE) i
projecte integrat (LOE)

GM+GS

● Excepcionalment, l’alumnat podrà presentar el PF, OF o Projecte Integrat sense
haver aprovat tots els mòduls. La qualificació es traslladarà a l’expedient un cop
aprovats tots els mòduls formatius.
●

Els mòduls pràctics de taller, d’Obra final (CFGM) o Projecte final (CFGS LOGSE)
i Projecte Integrat (CFGS LOE), amb necessitat d’instal·lacions, maquinària o
eines específiques, sense les quals és impossible l’execució i la
materialització de la peça es portaran a terme, mentre no es pugui anar als centres
docents, fent treballs/projectes sobre estudis teòrics, investigació conceptual o la
documentació relacionada amb qüestions tècniques. També, sobre l’organització i
aplicació d’estratègies i seqüències operatives, així com, sobre el treball previ del
disseny de les peces.

Convocatòries Obra final i
projecte final (LOGSE)

GM+GS

L’alumnat matriculat a PFC o Obra Final el curs 2019-20 i que no hagi aprovat a la
convocatòria ordinària de desembre disposa d’una convocatòria extraordinària amb
dues opcions de presentació excloents entre si:
● Juny de 2020: Les presentacions dels projectes i obres finals es faran a finals
de juny. S’ha de preveure que aquesta presentació probablement haurà de ser
telemàtica.
● Setembre de 2020: L’alumnat que no hagi presentat al juny podrà presentar al
mes de setembre. Les dates, encara per concretar, seran preferiblement a
finals del mes per facilitar disposar de més temps pel desenvolupament de la
part pràctica dels projectes als tallers, si l’evolució de la situació ho fa
possible.

L’alumnat haurà de comunicar formalment a la coordinació del cicle quina opció ha
triat abans del 20 de maig.

Convocatòries Obra final i
projecte integrat (LOE)

GM+GS

Es mantenen les dues convocatòries, ordinària i extraordinària:
● Juny de 2020: Les presentacions dels projectes i obres finals es faran a finals
de juny. S’ha de preveure que aquesta presentació probablement haurà de ser
telemàtica.
● Setembre de 2020: L’alumnat que no hagi aprovat al juny podrà presentar al
mes de setembre. Les dates, encara per concretar, seran preferiblement a
finals del mes per facilitar disposar de més temps pel desenvolupament de la
part pràctica dels projectes als tallers, si l’evolució de la situació ho fa
possible.

Formació en centres de treball (FCT)

GM+GS

● Per als alumnes que no han pogut realitzar el mínim d’hores de pràctiques que
fixen les instruccions (25 per LOGSE o 50 per LOE), es planteja un mòdul integrat
amb l’Obra final/Projecte final/Projecte integrat i les pràctiques en empresa.
● La superació d’aquest mòdul integrat, tant en el cas de juny com al setembre,
donarà lloc a la superació de les pràctiques amb la qualificació d’apte i el projecte
final o integrat amb la qualificació corresponent.
● En aquests casos, el projecte contindrà un apartat vinculat a l’organització del
treball en entorns professionals.

