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Pla docent Curs 2017/18  Departament Comerç i Màrqu eting 
Nom Cicle: CFGS Comerç Internacional. 
Mòdul Professional 3:MITJANTS DE PAGAMENT INTERNACI ONAL  

 
Unitats Formatives: 
UF1 Selecció i gestió de mitjans de pagament simple s. 2on. Curs (33 hores) 
UF2 Selecció i gestió de mitjants de pagaments docu mentaris.2on curs (66 hores) 
Professora: Antonia Simó 
 
 
1. HORARI DEL MODUL. 
 

 
 
2.RESULTATS D’APRENENTATGE. 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dillunsde 16:00h fins 17:00h (Tot el grup) 
 
Dimarts de 16:00 fins 17:00 desdoblamentgrup B 
      17:00 fins 18:00 desdoblamentgrup A 
 
Dijousde 16:00 fins 17:00 desdoblamentgrup A 
            17:00 fins 18:00 desdoblamentgrup B 

 
UF 1.Selecció i gestió de mitjans de pagament simpl es.  33 hores. 
 

1. Caracterització dels mitjans de cobrament i pagament internacionals simples. 
2. Gestió de la documentació necessària per realitzar el cobrament o pagament 

internacional. 
3. Anàlisi de les garanties i avalsinternacionals dels mitjans de pagament i 

cobrament simples. 
 
UF 2. Selecció i gestió de mitjans de pagamentdocum entaris. 66 hores.  
 

1. Caracteritzaelsdiferentsmitjans de pagamentinternacionals i documentaris, 
analitzantelsprocediments, els costos i l’operativa de cadascun i elsefectesjurídics i 
econòmics de la normativa reguladora.  
 

2. Gestiona la documentació per realitzar el cobrament o pagament internacional 
ambmitjansdocumentaris ,analitzantelsterminis i gestionsestipulades, 
considerantelssistemesdigitals a través d’internet, i garantint la confidencialitat i 
seguretat de les transaccions.  
 

3. Analitza les garanties i avalsdelsmitjans de cobrament i 
pagamentinternacionalsdocumentaris, adequant-se a la normativa vigent.  
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3. TEMPORITZACIÓ  
 
El mòdul professional disposa de 99 hores lectives . Lesunitats formatives 1 i 2són 
impartides en el segon curs. Representa 3 hores per setmana, amb 2 hores de 
desdoblament, distribuïdes 1 hora a la setmana en tot el grup i la resta d’hores 
desdoblades, 2 hores per al grup A dimarts i dijous i 2 hores per al grup B dimarts i 
dijous. Les unitats formatives 1 i 2 seran impartides  al llarg aproximadament d’unes 
30 setmanes.  
  
 
UNITAT 
FORMATIVA  

HORES CLASSE  DATA INICI  DATA 
FINALITZACIÓ  

UF1 33hores 19/09/2017 05/12/2017 
UF2 66 hores 06/12/2017 01/06/2018 
 
4. METODOLOGIA DOCENT  
 
El mòdul consta de 3 hores a la setmana de classespresencials a l’aula, 
d’assistènciaobligatòria. On es combinaran exposicionsteòriques i pràctiquesambeines 
TIC i contingutsaudiovisualsambactivitatspràctiques que elsalumnesdesenvoluparan de 
forma autònoma per a aplicar elscontinguts.  
 
Es fomentaràl’ús de la plataforma moodle del centre, onl’alumnattrobaràmaterials per 
a l’assolimentdelsresultatsd’aprenentatge que podràdescarregar i alhorafarà servir 
aquesta plataforma per lliurar les diferentsactivitatsproposades.  
 
 
5. CRITERIS D’AVALUACIÓ  
 
L’avaluació de cada unitat formativa al llarg del cursserà continuada i per a cada 
mòdul o UF constarà de:  
 

• Una avaluació inicial orientativa per al professorat (sensequalificació), per veure 
el nivell individual i del grup.  

  
• Una avaluació de forma continuada dins de cada unitat formativa que tindràcom 

a referènciaelsrespectiusresultatsd’aprenentatge i criterisd’avaluació.  
 

S’avaluaranconjuntamentelsaspectesteòrics, pràctics i actitudinalsdesenvolupatsdins 
de cada unitat formativa mitjançant diversos instrumentsd’avaluació: provesorals o 
escrites sobre elscontinguts, activitatsrealitzades a classe i/o proposades per 
desenvoluparmés a fons, desenvolupament de supòsitspràcticsambcàlculsnumèrics i 
aplicació de continguts i normativa, exposició de treballs... 
 
ACTIVITATS I PROVES D'AVALUACIÓ:  
 
Dins de les diferentsactivitatsd’avaluació que es realitzin, també es valorarà la 
predisposició, assistència i puntualitat, participació i col·laboració a classe, 
interèsmostrat, la pulcritud, la qualitat, ordre i precisió en el desenvolupament de les 
tasques encomanades i en l’aplicació de les tècniques i treballs. Iniciativa i capacitat 
per resoldresituacionssensel’ajut de la professora. El compromísamb les 
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obligacionsassociades al treball, el respecte alscompanys i al professorat, la 
conservació del material, de les aules etc.  
 
Per cada dia de retard en el lliuramentd’activitats o treballs es restarà un punt 
en la nota obtinguda.  
Les provesescritespodran ser de resposta múltiple (test), de V/F, preguntes curtes i/o 
llargues, o una combinació de les anteriors. El nombre de provesdependrà de la 
durada de cada unitat formativa i del criteri del professorat.  
 
Les notes positives obtingudes en cadascuna de les unitatsformativesserandefinitives i 
inalterables. Cada UF es qualificarà de l’1 al 10, sensedecimals. Es consideraran 
positives les qualificacionsiguals o superiors a 5 i negatives les restants.  
 
Per a superar el mòdul, l’alumnehaurà de superar de manera independentcadascuna 
de les unitatsformativesamb una nota igual o superior a 5 sobre 10.  
 
Dins de cada UF totes les activitats/provesescrites de contingutsteòric/pràctic, com a 
norma general, han de superar-seamb una nota igual o superior a 4 per a poder 
fermitjana. Només es considerarà superada la UF quan el resultat final sigui igual o 
superior a 5. Si l’alumneobté una nota ambdecimalss’aproximarà per sobre o per sota 
segonsproximitat al número sencer i en tot cas tenint en compte la 
trajectòriaacadèmica de l’alumne.  
 
La qualificació final del mòdulresultarà de fer una mitja ponderada per les hores de 
cadascuna de les unitatsformatives de que consta el mòdul, segons la fórmula 
següent:  
 
Qualificació MP = UF1*33% + UF2*66%  
 
Les classessónpresencials, d’assistènciaobligatòria. Per aquestmotiu, mésd’un 20% de 
faltes d’assistènciasuposaràperdre el dret a l’avaluació continuada.  
 
RECUPERACIÓ:  
 
Adreçadaexclusivament a l’alumnat que tinguisuspesos o 
pendentsd’entregarprovesescrites, pràctiques o treballsd’alguna UF, sempre i quan el 
conjunt de totssigui igual o inferior al 50% del pes de les 
activitatsavaluablesestablertespelprofessorat.  
 
Aquestarecuperacióestaràdins la convocatòriaordinària continuada de cada UF i al 
llargd’aquesta, que seràcom a màximdurantels 15 diesposteriors a la sevafinalització.  
 
CONVOCATÒRIES:  
 
L’alumnatpot ser avaluatd’unaunitat formativa, com a màxim, en quatreconvocatòries, 
dues per matrícula.  
 
-  Primera convocatòria:  
 
La convocatòriaordinàriadins el procésd’avaluació continuada en el desenvolupament 
de cada unitat formativa.  
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-  Segonaconvocatòria:  
 
Si no supera alguna de les unitatsformativesdurant el període de la primera 
convocatòria, es podrà superar dins de la 2a. convocatòria. Aquestatindràlloc a final de 
curs, en una sola sessiódurant el mes de juny, seguint el calendariestablertpel centre, 
i constaràd’unaprova escrita a més del lliurament de les activitats que el 
professorataixíhoconsideri.  
 
L’alumnat que es presenti a la 2ª convocatòriahofarà de les UF que tinguisuspeses. 
Presentar-se a aquestasegonaconvocatòria té caràctervoluntari i l’alumnat que no 
s’hipresenti no perdrà la convocatòria a efectes del còmputmàxim.  
Si no aprova en aquesta 2a. convocatòria, l’alumnats’haurà de tornar a matricular de 
la unitat formativa corresponent.  
 
6. LLIBRES DE TEXT I/O BIBLIOGRAFIA BÀSICA  
 
No hi ha llibre de textobligatori. S’indicaràbibliografia de la matèriaaixícomdiferents 
adreces web i publicacionsespecialitzades.  
 
Els materials per a l’estudi i seguiment de la matèria estaran penjats a la plataforma 
moodle del centre a disposició de tots els alumnes inscrits al curs. 
 
 


