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Projecte del crèdit de
síntesi

FINALITAT: El crèdit de síntesi ha de permetre culminar la integració dels continguts
impartits al llarg del cicle, globalitzant i interrelacionant, i si escau completant, aquells
continguts susceptibles de mostrar, al final del cicle formatiu, el grau d'assoliment dels
objectius generals del cicle.
CONTINGUTS DE PROCEDIMENTS MODALITAT: Presencial
El crèdit de síntesi consisteix en un conjunt d’activitats d’ensenyament interdisciplinari,
on les diverses matèries es relacionen.
El treball es realitzarà en grups com a màxim de 4 persones.
En aquest període, els alumnes sota l’assessorament de l’equip del professorat del
cicle, hauran d’aplicar de manera pràctica alguns dels coneixements adquirits durant el
curs i n’aprendran de nous.
L’alumnat desenvoluparà un treball sobre casos pràctics, memòries dels llocs d’FCT,
una empresa simulada del ram sanitari i també es podran valorarar propostes
motivades pel propi alumnat.
El treball de síntesi, serà elaborat, consensuat i aprovat per tot el professorat de l’equip
docent de CAI tarda i CAI matí.
REQUISITS PER PODER AVALUAR EL CRÈDIT DE SÍNTESI: tenir aprovat un 60% de
les hores totals del cicle (excepte FCT).
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CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ
CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA:
Conceptes 50 % : Treball presentat en Word.(És necessari per a poder fer mitja
treure com a mínim un 5).
Procediments 30 % :Presentació del treball.(És necessari per a poder fer mitja
treure com a mínim un 5).
Actituds 20 % : comportament i assistència .

Es tindrà en compte el saber estar de l'alumne, iniciativa, autonomia, organització
●
del treball, relacions interpersonals, resolució de problemes, responsabilitat en el treball i
treball en equip.
●

Les faltes d’assistència, repercutiran en la qualificació d’aquest apartat.

L’assistència regular al crèdit és condició indispensable per a l’avaluació continuada en
convocatòria ordinària . Es pot perdre el dret d’avaluació continuada en el cas que les
faltes d’assistència, justificades o injustificades, superin el 20%, de la UD o crèdit.
Es compatibilitzaran ambdós tipus de faltes (justificades i injustificades), tenint en compte
les hores programades de la UD o crèdit, just fins al dia previ al de l’examen o en tot cas
de cadascun dels parcials que hi hagi dins d’un mateix trimestre . Això dóna opció a que
un alumne pugui dins d’una avaluació , perdre la convocatòria ordinària d’una sola part
dels continguts i no de tots ells . La part que no es pugui avaluar , passa directament a la
convocatòria extraordinària .
**Per fer la nota mitja cal superar els tres apartats, per tant, no es pot fer mitja quan un
apartat estigui suspès.
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA:
Conceptes 60%: treball presentat en Word.(És necessari per a poder fer mitja
treure com a mínim un 5).
Procediments 40% :.Presentació del treball. (És necessari per a poder fer mitja
treure com a mínim un 5).
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ALTRES INDICACIONS D’INTERÈS PER L’ALUMNE
L’eina bàsica de treball i comunicació amb els alumnes, serà a través de plataforma
google classroom/correu electrònic/moodle. És necessari estar preparat per poder seguir
el crèdit a través d’aprenentatge amb eines digitals.
Material necessari per a realitzar el crèdit:
-Tot el material didàctic utilitzat durant el curs.
-Guants d’un sol ús.
-Bata.
-Fulls de protocols.
-Ordinador i pen drive.

INFORMACIÓ RELLEVANT PER AL CURS 2020-2021
Davant una possible situació extraordinària generada aquest curs per la COVID-19,
seguirem la normativa vigent del moment.
Si les classes es veuen afectades per la COVID 19, i no es poden dur a terme en
normalitat, es faran els seguiments mitjançant plataformes com el google classroom,
moodle, o el mitjà que sigui efectiu/adequat en cada moment.
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