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MÒDUL PROFESSIONAL: Gestió i Organització del Viver
Durada: 190h, sis hores setmanals repartides en dues sessions de quatre i tres hores
cada una
Professora: Ana Isabel Ramal Gea
Curs: 2017/18

A) Avaluació durant el curs:
Avaluació
UD1. Organització dels processos de recol·lecció
de fruits i llavors

Primera avaluació

UD2. Organització de la preparació de fruits,
llavors i material vegetal de propagació

Primera avaluació

UD3. Gestió de l'obtenció de llavors i plantes
ecològiques

Primera avaluació

UD4. Coordinació del procés d'implantació del
material vegetal en viver

Segona i tercera avaluació

UD5.
viver

Gestió del trasplant de les espècies del

Tercera avaluació

UD6. Programació del reg, de la fertirrigació i del
control ambiental

Segona avaluació

UD7.
Elaboració d'un programa de tasques
culturals sobre la planta

Primera i segona avaluació

UD8. Organització de els operacions d'expedició
de plantes i pans d'herba

Tercera avaluació

B) Tipus d'avaluació:
1. Avaluació inicial. Per detectar les característiques i necessitats dels grup, es
realitzarà a l'inici del curs.
2. Avaluació formativa. Es realitzaran els següents tipus d'activitats i proves:
•

Exàmens escrits de preguntes curtes i de tipus test.

•

Resolució de problemes o supòsits pràctics.

Proves pràctiques: mitjançant fulls i fitxes d'execució de treballs específics,

•

valorant la planificació, l'execució, l'exactitud, el temps, l'actitud...
Treballs de classe: observació de quaderns, debats, preguntes directes,

•

elaboració de treballs sobre temes específics o complementaris a les unitats
didàctiques,

elaboració

de

treballs

previs

i

posteriors

a

activitats

complementàries i extraescolars, visites a empreses, i altres.
Exposicions orals valorant la presentació, estructuració, contingut, treball

•

d'investigació previ i nivell d'assimilació dels continguts treballats.
3. Avaluació sumativa. Recopilació de tota la informació per tenir en compte en el
moment de la qualificació. Es ponderaran les diverses activitats desenvolupades i
es determinarà la valoració numèrica de conceptes, procediments i actituds.
C) Criteris de qualificació:
Cada avaluació tindrà unes qualificacions numèriques, entre 0 i 10, basades en
l'observació de les activitats executades al llarg del trimestre, amb la ponderació
següent:
•

Exàmens escrits: 40% de la nota.

•

Proves pràctiques, treballs, presentacions i supòsits pràctics: 50% de la nota.

•

Actitud: 10% de la nota.

La nota final serà la mitjana aritmètica de les notes corresponents a les tres avaluacions,
sempre que aquestes notes siguin iguals o superiors a 5.
La consecució d'una avaluació positiva en el mòdul certifica haver rebut 190 hores de
formació d'aquest mòdul, per la qual cosa la falta d'assistència suposa la no consecució
dels objectius i la pèrdua del dret d'avaluació. El percentatge de faltes d'assistència màxim
per a tenir dret a avaluació està establert en el ROIF.
Un alumne que no assisteixi de forma presencial a les classes haurà de superar una
prova específica a l'avaluació ordinària de juny. Aquesta prova consistirà en una part
pràctica i una part teòrica.
D) Recuperació del mòdul:
Una avaluació amb qualificació inferior a 5 haurà de ser recuperada amb la repetició de
les proves i/o dels treballs avaluats negativament, a més de les activitats de suport
proposades per assolir els objectius si escau. En aquest cas, la qualificació màxima a
obtenir no superà el 6. Aquestes proves seran realitzades al final de cada trimestre o a
final del tercer trimestre, segons les necessitats del grup-classe.

Aquells alumnes que no hagin perdut el dret d'avaluació però que no superin l'avaluació
ordinària al juny, NO tenen dret a una convocatòria extraordinària al mes de setembre (el
mòdul supera el 20% necessari que permet promocionar).

