
CFA Palau de Mar  Tel. 900 333 100 

 

 1 

 
GUIA DE TREBALL 
 
Àmbit de les Matemàtiques, de la Ciència i de la Tecnologia  
 
Mòdul: 2 ECONOMIA DOMÈSTICA 
 
1. QUINS MATERIALS NECESSITES PER TREBALLAR AQUEST MÒDUL? 
 
—Material escrit: 
 
— El Quadern de treball Economia Domèstica del curs Graduï’s. Ara en 
Secundària de la Generalitat: el pots adquirir a les llibreries de la Generalitat o bé 
el pots descarregar d’Internet accedint a la pàgina web del CFA Palau de Mar 
http://www.xtec.net/cfapalaudemar/ges.html  
— Els Vídeos: Cada setmana s’emeten unitats televisives pel K3 de 10.00 a 
10.30h 

Dilluns: Àmbit de la Comunicació 
Dimecres: Àmbit de les Matemàtiques, Ciència i Tecnologia. 
Divendres: Àmbit de les Ciències Socials i de la participació.  

 
És recomanable que vegis les unitats televisives relacionades amb aquest mòdul 
que són: 
 

- Unitat 2 Trencant nombres  
- Unitat 3 Gulliver per un dia 
- Unitat 4 Economia de butxaca 

 
Les pots veure des de casa, gravar-les o anar al teu Centre de Suport a veure-les. 
També es troben editades en DVD. Aquests DVDs els pots adquirir,també, a les 
Llibreries de la Generalitat. 
 
— http://suporttelematiccfapm.xtec.net: És l’adreça web de l’entorn virtual on hi ha 
un espai per aquest mòdul. Hi trobaràs recursos, un fòrum on plantejar els teus 
dubtes i activitats d’avaluació contínua. És imprescindible que demanis la teva clau 
d’accés al teu tutor/a del Centre de suport o del CFA Palau de Mar trucant al 
telèfon 900 333 100. 
 

1. QUÈ SON LES ACTIVITATS D’AVALUACIÓ CONTÍNUA? 
 
—Per a què serveixen les activitats d’avaluació contínua? 
Els exercicis d’avaluació contínua tenen una triple utilitat:  

- et proposen un ritme de treball continuat al llarg del trimestre 
- t’ajuden a saber si estàs o no assolint els coneixements del mòdul 
- contribueixen a avaluar el teu grau d’aprenentatge al final del mòdul. 
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Les activitats d’avaluació contínua són un exercicis relacionats amb el mòdul que 
estàs treballant i que hauràs de lliurar dins uns terminis determinats, parla amb el 
teu tutor/a per saber-ne més. 
 
—On pots trobar les activitats d’avaluació contínua? 
 
Les activitats d’avaluació contínua estan penjades a l’entorn virtual. Visita la 
pàgina d’Internet http://suporttelematiccfapm.xtec.net. Entra amb la teva clau 
d’accés (recorda que l’has de demanar al teu tutor/a) i, un cop identificat, has de 
buscar, dins la categoria GES, el curs m2 Economia domèstica.   
 
—Com has de fer les activitats d’avaluació contínua i com has d’enviar-les? 
 
Les activitats d'avaluació contínua estan dividides en quatre trameses, per tal que 
puguis planificar-te el treball quinzenalment.  
 
Cada quinzena has de llegir una part del mòdul i fer els exercicis proposats. Això 
et permetrà planificar millor el trimestre i tenir cada quinze dies la correcció del teu 
treball.  
 
Aquests exercicis et seran corregits pel professor del mòdul. 
 
¡És molt important que t'esforcis a fer les activitats amb el suporttelemàtic, ja que 
d'aquesta manera la resposta t'arribarà quasi de forma immediata! 
 
En aquest mòdul tens quatre trameses a fer:  
  
 En la primera tramesa treballaràs els continguts de la unitat 1.  
 En la segona tramesa treballaràs els continguts de la unitat 2. 
 En la tercera tramesa treballaràs els continguts de la unitat 3. 
 En la quarta tramesa treballaràs els continguts de la unitat 4. 
 
Has de resoldre les activitats i enviar-les directament des del 
http://suporttelematiccfapm.xtec.net/ . 

 
Important: Si no tens accés a un ordinador connectat a Internet és necessari que 
et posis en contacte amb el teu tutor/a trucant al telèfon gratuït 900 333 100 (de 9 
a 21h, de dilluns a divendres) o al teu centre de suport. 

 
 
3. ON POTS TROBAR AJUDA I ORIENTACIÓ PER RESOLDRE ELS DUBTES 
SOBRE AQUEST MÒDUL? 
 
Tens tres maneres d’obtenir ajut i resoldre dubtes sobre aquest mòdul en el 
moment que ho desitgis:  
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1. Truca al telèfon de consulta 900 333 100. És un telèfon de trucada gratuïta 
(hi pots trucar des d’un telèfon fix però no des d’un mòbil) que et permet 
posar-te en contacte amb el professor especialista d’aquest mòdul: en Joan 
Queralt. 
 

2. Adreça’t a la teva persona tutora del Centre de Suport i informa’t sobre 
l’horari d’atenció individual o en grup. 
Si ets alumne del CFA Palau de Mar de Barcelona, pots venir personalment 
al centre per resoldre dubtes sobre aquest mòdul directament amb un 
professor de l’àmbit. Concerta prèviament una cita amb el professor al 
telèfon gratuït 900 333 100. 
 

3. Accedeix a l’adreça d’internet http://suporttelematiccfapm.xtec.net, 
introdueix la teva clau d’accés, busca el curs dedicat a aquest mòdul i hi 
trobaràs un  fòrum de dubtes on pots escriure les teves preguntes que 
seran resoltes pel professor especialista d’aquest mòdul. 


