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Plantilla 2 Flipped Classroom - FC 

 

Docent: Josep Farreny Tema: Confecció de la nòmina 

Nivell/Curs: 
CFGM/CFGS 

Àrea: Administrativa Durada: 5 sessions 

Objectius: 
 
Identifica els 
diferents conceptes 
salarials, i interpreta 
i elabora rebuts de 
salaris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continguts: 
 
El full de salaris 

Criteris: (numerar) 

1. S’ha analitzat el rebut de salaris, 
identificant els principals elements que 
l’integren, segons el disposat al conveni 
col·lectiu del perfil professional del 
títol. 

2. Conèixer la estructura d’una nòmina 

3. Bases de cotització i IRPF 

4. Quantitats a meritar i deduir 

5. Calcular i liquidar rebuts de salaris. 

 

Competències:  
 

- Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de les relacions laborals, 
d’acord amb l’establert en la legislació vigent.  

- Conèixer els seus drets laborals en matèria de retribució. 

- Participar en el treball en equip. 

 

 
 
 

 

 

FEINES FORA DE CLASSE 
 
 
 
 

Descripció Recurs Temps Criteris (números) 

 
Visualització vídeo 
Nòmina 1a part 

 
1a part retribució (screencast) 

 
15 minuts 

 
1,2 

Visualització vídeo 
Nòmina 2a part 

2a part La nómina (Camtasi) 
 

15 minuts 3,4 i 5 

http://alengrup.weebly.com/
http://screencast-o-matic.com/watch/coiQQufTXQ
https://www.youtube.com/watch?v=UEkEJZs3y5I
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FEINES A CLASSE 

Descripció Recurs Temps Criteris (números) 

Seguiment de la 
visualització del 
vídeo i  identificació 
els elements de la 
nòmina que no han 
quedat clars 
 

EdPuzzle. Visionat de les 
preguntes amb menor 
percentatge 
d’encerts.(Classroom: 
aANKV9)  

 
EdPuzzle. Visionat del panell 
de l’alumne 

10’ 1,2,3,4 i 5 

Elaboració d’un 
mural col·laboratiu 
Linoit 

Realització d’un mural entre 
petits grups per identificar i 
establir l’estructura bàsica de la 
nòmina. 
 
Mural 

35’ 3,4,5 

Consolidació del 
conceptes i 
procediments clau 
de càlcul de nòmines 
 

Qüestionari Kahoo.it ( Game-
pin:317047). Poso un exemple 
d’un que ja tenia fet 

15’ 1,2,3,4 i 5 

Activitats 
ensenyament-
aprenentatge 
Nòmina 1 
 

Cas pràctic Nòmina a i b. Nivell 
de dificultat bàsica, amb la 
inclusió de hores 
extraordinàries. (treball en petit 
grup) 
Correcció 

45’ 
 
 
 
15’ 

1,2,3,4 i 5 

Activitats 
ensenyament-
aprenentatge 
Nòmina 2 
 

Cas pràctic Nòmina c i d. Nivell 
de dificultat mitja, amb la 
inclusió de hores 
extraordinàries i conceptes 
extrasalarials (treball individual) 
Correcció 

45’ 
 
 
 
 
15’ 

1,2,3,4 i 5 

Activitats 
ensenyament-
aprenentatge 
Nòmina 3 
 

Cas pràctic Nòmina e i f. Nivell 
de dificultat alta, amb la 
inclusió de hores 
extraordinàries, conceptes 
extrasalarials i amb superació 
del llindar d’excepció de 
cotització (treball en petit grup) 
Correcció 

45’ 
 
 
 
 
 
 
15’ 

1,2,3,4 i 5 

Repte: cercar les 
errades en una 
nòmina complexa i 
prova de validació 

Discussió en grup petit 
Discussió en gran grup 
Qüestionari de consolidació de 
continguts amb Typeform 
 
Qüestionari exemple 

30’ 
15’ 
15’ 

1,2,3,4 i 5 

 

http://alengrup.weebly.com/
http://linoit.com/users/josepfa/canvases/La%20n%C3%B2mina
https://josepfarreny.typeform.com/to/BCHc5k

