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CPGS - Curs de preparació per a la
CICLE FORMATIU incorporació als cicles formatius de grau
superior
MATÈRIA
PROFESSOR/A

Comunicació en llengua estrangera

Curs

1r

Durada

175 h

Dídac Delgado Duatis

PROFESSOR/A RESPONSABLE

Dídac Delgado Duatis

RESULTATS
D’APRENENTATGE

Els definits en totes i cadascuna de les unitats formatives del mòdul

UNITATS
FORMATIVES i
HORES

Una sola UF anual, amb les següents unitats didàctiques:
1. Starter: basic language review; present simple, continuous, and perfect.
2. Past tenses.
3. Plans and predictions: future forms.
4. Possibilities: the conditionals.
5. Relative clauses.
6. Reported Speech
7. Writing – Unitat didàctica ANUAL

1. Explicacions teòriques recolzades amb diferents recursos i materials
didàctics.
2. Pràctica de la teoria explicada mitjançant activitats lingüístiques
realitzades a l’aula individualment o en grup.
3. Proposta d’activitats elaborades a casa individualment (redaccions,
lectura comprensiva, etc)
ESTRATÈGIES
4. Correcció col•lectiva o individual de les activitats realitzades i conseqüent
METODOLÒGIQUES
proposta d’activitats de recolzament i/o extensió del coneixement.
5. Incentivar a la lectura mitjançant l’ús del llibre de text i els diversos
materials extres de lectura
6. Utilitzar les noves tecnologies per tal de transmetre i rebre informació
lingüística i cultural dels països de parla anglesa.
7. Emprar recursos multimèdia per la pràctica de comprensió oral i escrita.

CRITERIS
D’AVALUACIÓ,
PUNTUACIÓ I
RECUPERACIÓ

1. Obté informació general i específica de textos escrits.
2. Accedeix a coneixements tècnics i científics bàsics, a partir de l'anglès
com a mitjà de comunicació.
3. Identifica les idees principals de textos en anglès sobre temàtiques
d'interès general i de divulgació, i les desenvolupa.
4. Identifica el contingut essencial de textos escrits.
5. Interpreta anglicismes i termes de textos o eines utilitzades a la
terminologia tecnològica.
6. Redacta cartes i escrits diversos en anglès a partir de pautes.
7. Formalitza, amb correcció i pulcritud, qüestionaris, formularis i els
impresos habituals en la vida quotidiana.
8. Produeix textos escrits breus a partir de temes proposats amb correcció
ortogràfica i gramatical, amb l'ús de lèxic adequat i amb coherència
discursiva.
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1. Avaluació diagnòstica: observació de les activitats realitzades a classe a
l’inici de cada tema.
Avaluació inicial formal el primer dia de curs per veure les mancances
específiques de l'alumnat.
2. Avaluació formativa:
• Redaccions...............................................30%
• Treball realitzat a classe (engloba actitud i dictats) .. 10%
3. Avaluació sumativa:
- Parcials.............................................30%
- Trimestrals...................................... 30%
- Final: Degut a la manca de temps, en el tercer trimestre només hi haurà
una Prova Final que englobarà l'examen Parcial i el Trimestral, valent un
60%.
S'oferirà la possibilitat a l'alumnat de presentar-se a un examen de
recuperació a final de curs, quedant establert que EN CAP CAS la nota que
se n'obtindrà serà superior a 5.
En casos degudament provats i justificats es permetrà una convocatòria
d'incidències per trimestre.
NO hi haurà recuperació pels exàmens parcials, encara que sí es pot
establir una convocatòria d'incidències pels parcials en casos degudament
justificats.
Per tal de calcular la nota global de l'assignatura, s'aplicaran aquests
percentatges:
• Nota del 1r Trimestre ............................................ 20%
• Nota del 2n Trimestre ............................................ 30%
• Nota del 3r Trimestre .............................................. 50%
En cas de suspendre el 1r i/o 2n trimestre, si la nota global és igual o major
de 5 no hi haurà convocatòria extraordinària de recuperació. En el cas que
es suspengui el tercer trimestre, independentment del resultat de la nota
global, l'alumnat s'haurà de presentar a recuperació, amb les condicions
abans especificades.

RECURSOS

1. Apunts del professor.
2. Fotocòpies de materials diversos i representatius, adaptats al nivell de
l'alumnat
3. Projeccions i altre material audiovisual autèntic i / o adaptat diversificat
segons necessitats de l'alumnat.
4. Llibre de text de l'alumnat, segons queda especificat en el document
exposat en el taulell d'anuncis del centre.
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CPGS - Curs de preparació per a la
CICLE FORMATIU incorporació als cicles formatius de grau
superior
MATÈRIA
PROFESSOR/A

Comunicació en llengua catalana

UNITATS
FORMATIVES i
HORES

1r

Durada

105 h

Dídac Delgado Duatis

PROFESSOR/A RESPONSABLE
RESULTATS
D’APRENENTATGE

Curs

Dídac Delgado Duatis

Els definits en totes i cadascuna de les unitats formatives del mòdul
Una sola UF anual, amb les següents unitats didàctiques:
1. Comunicació i llenguatge. (Tema 1)
2. Normes ortogràfiques. (Tema 6)
3. Morfosintaxi I. (Tema 7)
4. Morfosintaxi II. (Tema 8)
5. Anàlisi de l’oració. (Tema 9)
6. Redacció – UD ANUAL. (Temes 2 i 5)

1. Explicacions teòriques recolzades amb diferents recursos i materials
didàctics (fotocòpies, projeccions, material audiovisual divers).
2. Pràctica de la teoria explicada mitjançant activitats lingüístiques
realitzades a l’aula individualment o en grup.
3. Proposta d’activitats elaborades a casa individualment (redaccions,
resums, etc)
ESTRATÈGIES
4. Correcció col•lectiva o individual de les activitats realitzades i conseqüent
METODOLÒGIQUES proposta d’activitats de recolzament i/o extensió del coneixement.
5. Incentivar a la lectura mitjançant l’ús del llibre de text i l'anàlisi dels texts
de tipologia diversa tractats durant l'any.
6. Pràctiques d'expressió oral i/o escrita a l'aula o a casa de materials
diversos en diversos formats (paper, online, vídeo, etc).
7. Pràctiques de comprensió oral i/o escrita a l'aula o a casa de materials
diversos en diversos formats.

CRITERIS
D’AVALUACIÓ,
PUNTUACIÓ I
RECUPERACIÓ

1. Reconeix el procés de comunicació, a partir de l'anàlisi dels elements
que componen el procés.
2. Interpreta textos escrits a partir de l'anàlisi, la comparació i el resum dels
continguts i de procediments de selecció i processament de la informació.
3. Diferencia les idees principals i secundàries d'un text, amb coherència
discursiva, correcció ortogràfica i gramatical, i l'ús del lèxic adequat.
4. Produeix textos escrits mostrant el domini de recursos lingüístics, amb
coherència discursiva i cohesió, correcció ortogràfica i gramatical, i l'ús del
lèxic adequat.
5. Reconeix els aspectes lèxics i semàntics d'un text, a partir del seu
comentari.
6. Produeix textos en situacions comunicatives diverses a partir de la
utilització dels registres lingüístics (lèxic) més adequats a cada situació.
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7. Identifica les principals tipologies textuals.
8. Expressa opinions raonades a partir de lectures de textos.
1. Avaluació diagnòstica: observació de les activitats realitzades a classe a
l’inici de cada tema.
Avaluació inicial formal el primer dia de curs per veure les mancances
específiques de l'alumnat.
2. Avaluació formativa:
- Redaccions...............................................30%
- Treball realitzat a classe (engloba actitud i dictats) .. 10%
3. Avaluació sumativa:
• Parcials.............................................30%
• Trimestrals...................................... 30%
• Final: Degut a la manca de temps, en el tercer trimestre només hi haurà
una Prova Final que englobarà l'examen Parcial i el Trimestral, valent un
60%.
S'oferirà la possibilitat a l'alumnat de presentar-se a un examen de
recuperació a final de curs, quedant establert que EN CAP CAS la nota que
se n'obtindrà serà superior a 5.
En casos degudament provats i justificats es permetrà una convocatòria
d'incidències per trimestre.
NO hi haurà recuperació pels exàmens parcials, encara que sí es pot
establir una convocatòria d'incidències pels parcials en casos degudament
justificats.
Per tal de calcular la nota global de l'assignatura, s'aplicaran aquests
percentatges:
• Nota del 1r Trimestre ............................................ 20%
• Nota del 2n Trimestre ............................................ 30%
• Nota del 3r Trimestre ............................................. 50%
En cas de suspendre el 1r i/o 2n trimestre, si la nota global és igual o major
de 5 no hi haurà convocatòria extraordinària de recuperació. En el cas que
es suspengui el tercer trimestre, independentment del resultat de la nota
global, l'alumnat s'haurà de presentar a recuperació, amb les condicions
abans especificades.

RECURSOS

1. Apunts del professor.
2. Fotocòpies de materials diversos i representatius, adaptat al nivell de
l'alumnat
3. Projeccions i altre material audiovisual autèntic i / o adaptat.
Llibre de text de l'alumnat: segons queda especificat en el document
exposat en el taulell d'anuncis del centre.
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CPGS - Curs de preparació per a la
CICLE FORMATIU incorporació als cicles formatius de grau
superior
MATÈRIA
PROFESSOR/A

Comunicació en llengua castellana

Curs

1r

Durada

105 h

Dídac Delgado Duatis

PROFESSOR/A RESPONSABLE

Dídac Delgado Duatis

RESULTATS
D’APRENENTATGE

Els definits en totes i cadascuna de les unitats formatives del mòdul

UNITATS
FORMATIVES i
HORES

Una sola UF anual, amb les següents unitats didàctiques:
1. Comunicación y lenguaje. (Tema 1)
2. Sílabas y diptongos. (Tema 2)
3. Ortografía y puntuación. (Tema 3)
4. Morfología I. (Tema 4)
5. Morfología II. (Tema 5).
6. La oración simple I. (Tema 7)
7. La oración simple II. (Tema 8)
8. La oración compuesta. (Tema 9)
9. Redacción – UD ANUAL (y tema 10)

1. Explicacions teòriques recolzades amb diferents recursos i materials
didàctics (fotocòpies, projeccions, material audiovisual divers).
2. Pràctica de la teoria explicada mitjançant activitats lingüístiques
realitzades a l’aula individualment o en grup.
3. Proposta d’activitats elaborades a casa individualment (redaccions,
resums, etc)
ESTRATÈGIES
4. Correcció col•lectiva o individual de les activitats realitzades i conseqüent
METODOLÒGIQUES proposta d’activitats de recolzament i/o extensió del coneixement.
5. Incentivar a la lectura mitjançant l’ús del llibre de text i l'anàlisi dels texts
de tipologia diversa tractats durant l'any.
6. Pràctiques d'expressió oral i/o escrita a l'aula o a casa de materials
diversos en diversos formats (paper, online, vídeo, etc).
7. Pràctiques de comprensió oral i/o escrita a l'aula o a casa de materials
diversos en diversos formats.

CRITERIS
D’AVALUACIÓ,
PUNTUACIÓ I
RECUPERACIÓ

1. Reconeix el procés de comunicació, a partir de l'anàlisi dels elements
que componen el procés.
2. Interpreta textos escrits a partir de l'anàlisi, la comparació i el resum dels
continguts i de procediments de selecció i processament de la informació.
3. Diferencia les idees principals i secundàries d'un text, amb coherència
discursiva, correcció ortogràfica i gramatical, i l'ús del lèxic adequat.
4. Produeix textos escrits mostrant el domini de recursos lingüístics, amb
coherència discursiva i cohesió, correcció ortogràfica i gramatical, i l'ús del
lèxic adequat.
5. Reconeix els aspectes lèxics i semàntics d'un text, a partir del seu
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comentari.
6. Produeix textos en situacions comunicatives diverses a partir de la
utilització dels registres lingüístics (lèxic) més adequats a cada situació.
7. Identifica les principals tipologies textuals.
8. Expressa opinions raonades a partir de lectures de textos.
1. Avaluació diagnòstica: observació de les activitats realitzades a classe a
l’inici de cada tema.
Avaluació inicial formal el primer dia de curs per veure les mancances
específiques de l'alumnat.
2. Avaluació formativa:
- Redaccions...............................................30%
- Treball realitzat a classe (engloba actitud i dictats) .. 10%
3. Avaluació sumativa:
- Parcials.............................................30%
- Trimestrals...................................... 30%
- Final: Degut a la manca de temps, en el tercer trimestre només hi haurà
una Prova Final que englobarà l'examen Parcial i el Trimestral, valent un
60%.
S'oferirà la possibilitat a l'alumnat de presentar-se a un examen de
recuperació a final de curs, quedant establert que EN CAP CAS la nota que
se n'obtindrà serà superior a 5.
En casos degudament provats i justificats es permetrà una convocatòria
d'incidències per trimestre.
NO hi haurà recuperació pels exàmens parcials, encara que sí es pot
establir una convocatòria d'incidències pels parcials en casos degudament
justificats.
Per tal de calcular la nota global de l'assignatura, s'aplicaran aquests
percentatges:
• Nota del 1r Trimestre ............................................ 20%
• Nota del 2n Trimestre ............................................ 30%
• Nota del 3r Trimestre ............................................. 50%
En cas de suspendre el 1r i/o 2n trimestre, si la nota global és igual o major
de 5 no hi haurà convocatòria extraordinària de recuperació. En el cas que
es suspengui el tercer trimestre, independentment del resultat de la nota
global, l'alumnat s'haurà de presentar a recuperació, amb les condicions
abans especificades.

RECURSOS

• Apunts del professor.
• Fotocòpies de materials diversos i representatius, adaptat al nivell de
l'alumnat
• Projeccions i altre material audiovisual autèntic i / o adaptat diversificat
segons necessitats de l'alumnat.
• Llibre de text de l'alumnat: segons queda especificat en el document
exposat en el taulell d'anuncis del centre.
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CPGS - Curs de preparació per a la
CICLE FORMATIU incorporació als cicles formatius de grau
superior
MATÈRIA
PROFESSOR/A

Matemàtiques

Curs

1r

Durada

140 h

Sandra Sanchis Garcia

PROFESSOR/A RESPONSABLE

Sandra Sanchis Garcia

RESULTATS
D’APRENENTATGE

Els definits en totes i cadascuna de les unitats formatives del mòdul

UNITATS
FORMATIVES i
HORES

UD Nom Durada (h)
1 Aritmètica 15
2 Àlgebra 15
3 Successions i progressions 12
4 Trigonometria i geometria plana 24
5 Geometria analítica en el pla 14
6 Funcions i límits 20
7 Derivades i aplicacions 14
8 Estadística 13
9 Probabilitat 13

1. Explicació magistral recolzada amb transparències.
ESTRATÈGIES
2. Resolució de problemes per part del professor.
METODOLÒGIQUES 3. Realització d’activitats individuals sobre les diferents unitats didàctiques
de la matèria.

CRITERIS
D’AVALUACIÓ,
PUNTUACIÓ I
RECUPERACIÓ

RECURSOS

Els percentatges de concepte sobre la nota final del crèdit són:
Fets, conceptes i sistemes conceptuals. 70 %
Procediments. 15 %
Actituds. 15 %
Criteris i instruments de recuperació durant l’avaluació ordinària.
Donat que en aquesta fase de l’aprenentatge, l’avaluació és no continua, la
recuperació de les activitats no aprovades, podrà realitzar-se per la
superació d’activitats posteriors que comportin l’aplicació dels coneixements
i/o procediments suspesos anteriorment. També podran recuperar-se les
activitats no aprovades, mitjançant la superació de proves específiques.
La nota en aquestes proves com a màxim serà d’un 5.
• Projector.
• Dossiers d’exercicis.
• Aplicacions informàtiques.
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CPGS - Curs de preparació per a la
CICLE FORMATIU incorporació als cicles formatius de grau
superior
MATÈRIA

Física-tecnologia

PROFESSOR/A

Antoni Bladé

PROFESSOR/A RESPONSABLE

Curs

1r

Durada

140 h

Antoni Bladé

RESULTATS
D’APRENENTATGE

Els definits en totes i cadascuna de les unitats formatives del mòdul

UNITATS
FORMATIVES i
HORES

BLOCS:
B1: Magnituds escalars i vectorials (8h)
B2: Cinemàtica (16h)
B3: Dinàmica (20h)
B4: Electromagnetisme (28h)
B5: Sistemes energètics (20h)
B6: Màquines i sistemes (16h)
B7: Processos de fabricació (20h)
B8: Sistemes automàtics (12h)

- S’emprarà un model d’aprenentatge constructivista.
- Es realitzaran sessions de classe en les que s’exposaran els diferents
conceptes a desenvolupar, posteriorment, el professor plantejarà i resoldrà
ESTRATÈGIES
diferents exercicis i finalment, cadascun dels alumnes realitzarà diversos
METODOLÒGIQUES
treballs en les que aplicarà els coneixements assolits.
- La descàrrega del material es realitzarà a través del Moodle del curs i en
format digital, segons els formats normalitzats a aplicar.

CRITERIS
D’AVALUACIÓ,
PUNTUACIÓ I
RECUPERACIÓ

RECURSOS

Per a superar la MATERIA cal superar independentment TOTS els BLOCS,
amb una nota igual o superior a 5.
Els percentatges de cadascun d’aquests conceptes sobre la nota final de la
matèria són:
Fets, conceptes i sistemes conceptuals (bloc d’exercicis) 60 %
Procediments (treball de recerca) 30 %
Actituds. 10 %

Simbologia. I nomenclatura.
Canó de projecció....
Ordinadors...
Vídeos didàctics
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