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CRITERIS D'AVALUACIÓ MP08

El Mòdul professional Gestió financera està dividit en 3 Unitats formatives (UF)

Metodologia de la UF

Les UF estan dividides en nuclis formatius (NF) i aquests, al seu torn, en diverses activitats d'ensenyament-
aprenentatge.

Totes aquestes activitats d'ensenyament-aprenentatge segueixen una línia metodològica comuna:

•Tant les explicacions teòriques com les pràctiques, es realitzen a l'aula assignada al grup classe.
•Les pràctiques són de lliurament obligatori i s'han de realitzar individualment. El valor percentual de les 
pràctiques ve marcat en l'apartat d'avaluació de la UF.

Instruments d'avaluació i recuperació de la UF

L’avaluació de la UF es farà de forma contínua al llarg de la durada de la mateixa.

Els instruments d’avaluació estaran formats per pràctiques, proves escrites i registres d’observació a l’aula.

Pt: Pràctiques, supòsits pràctics.
Pe: Proves escrites
O: Registres d'observació (10% de la nota)

Al final de cada activitat d'ensenyament-aprenentatge es realitzarà una prova escrita tipus test i una pràctica
per avaluar els coneixements i habilitats assolides al llarg de l'activitat. (20% de la nota)

A l'acabament de cada nucli formatiu es realitzarà una prova escrita què representarà el 70% de la nota 
total. 

Serà necessària una qualificació mínima de 4,5 punts a cada part per calcular la mitjana i donar un NF per
aprovat.

Per donar la UF per aprovada caldrà treure com a mínim un 5 a tots els NF que la componen, i la nota es 
traurà de la mitjana ponderada d’aquests. 

 La qualificació del MP (QMP) s'obté de la manera següent:

QMP = 30%QUF1 + 30%QUF2 + 40% QUF3

Recuperació

En cas d’haver d’anar a la recuperació, l’alumne només s’examinarà d’aquells NF que tingui
pendents. En cas que tampoc els aprovi a la convocatòria extraordinària, li quedarà suspesa la UF
sencera.
La nota màxima que un alumne pot obtenir a la recuperació d’un NF és un 5.
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