Criteris d'avaluació MP12 Formació i Orientació Laboral GESTIÓ ADMINISTRATIVA
El mòdul consta de dos unitats formatives:
UF1 Incorporació al món laboral (66h).
UF2 Prevenció de Riscos Laboral (33h).
La UF1 està formada per diferents nuclis formatius, cadascun d'ells s'avalua de manera
independent i formen part de la qualificació final de la Unitat Formativa 1.
A cadascun dels nuclis d'aquesta UF1 i ha una prova de tipus (test, prova escrita
desenvolupant temes, role-playing....) i aquesta a tots els nuclis formatius qualifica el 60%
de la qualificació final de la unitat formativa. També a cadascun d'ells i ha un treball que
pot ser individual o en equip que qualifica el 30% en cadascun d'ells nuclis formatius. Per
últim l'altre 10% correspon a a participacó, assistència i comportament a l'aula durant el
desenvolupament de la unitat formativa.
La qualificació final de la UF1 és la mitjana de totes les proves realitzades segons la
participació en percentatge (60%/30% i 10%).
La UF2 està formada per tres nuclis formatius, cadascun d'ells s'avalua amb un test i
representen el 60% de la qualificació total de la UF2 i un treball en equip que engloba els
coneixements dels tres nuclis formatius i representa el 30% de la qualificació d'aquesta
UF2. El 10% restant correspon a la participació, assistència i comportament a l'aula.
Per superar el Modul professional cal superar independentment les 2 UF.
La qualificació del Mòdul Professional (QMP) s'obté segons la ponderació per hores:
QMP= 70%QUF1 + 30%QUF2
Per tenir dret a l'avaluació continua cal assistir-hi el 80% de l'hores a cadascuna de les
Unitats Formatives.
Recuperació:
Cadascuna de les Unitats Formatives s'avaluarà de manera independent i tindrà la seva
corresponent recuperació. Aquesta recuperació es realitzarà a l'avaluació extraordinària
de juny. A l'avaluació extraordinària només caldrà que l'aumne recuperi les unitats
formatives que tingui pendents.
En cas de no aprovar en aquesta convocatòria extraordinaria les unitats formatives
pendents, et queden suspeses aquestes unitats i no el mòdul sencer. En aquest cas, la
qualificació màxima que un alumne pot obtenir a la recuperaciò és un 5.

