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8. ANNEXES 

8.1 Diari Expansion.com – inmobiliario 

Dijous, 21 d’abril 2011 
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8.2 Manifest construmat 

Manifest: El repte de la rehabilitació (9 de març 2009) 

1. La importància d’incorporar la rehabilitació dels edificis existents en la política 
d’habitatge ja ve de lluny. Els primers països europeus en desenvolupar iniciatives en 
aquest sentit, ho van fer en els anys ‘60 i va prendre cos a inicis de la dècada dels ‘70. 
A Catalunya no va ser fins entrats els ‘80 que es van fer els primers passos i poc 
desprès a la resta de l’estat. Passats els primers anys d’entusiasme i eufòria, que van 
ser molt prometedors, la rehabilitació es va estancar i ha tingut un paper sempre menor 
en la política d’habitatge.  

2. Tant és així que si fem un comparatiu entre la situació d’aquest subsector entre el 
global d’Europa i l’Estat espanyol, veiem com la rehabilitació d’habitatges al nostre país 
és una veritable ventafocs al costat de la nova construcció. Les dades parlen per elles 
mateixes, mentre són molts els països europeus on el pes del subsector de la 
rehabilitació residencial supera amb escreix al de l’obra nova, des de fa més de 30 
anys, nosaltres estàvem per sota del 10% en els anys ‘80 i en els millors anys hem 
arribat al 25%.  

3. El greuge comparatiu resulta especialment inquietant, pel que fa a l’estat dels nostres 
edificis i a la qualitat de les seves prestacions, si pensem que aquesta desviació, 
aquest allunyament entre les dues realitats, no és puntual d’avui o d’una època ja 
superada, es tracta d’una divergència endèmica, de més de 30 anys i no hi ha cap raó 
de pes perquè això sigui així, més enllà d’una política inadequada i d’una manca de 
conscienciació per part de la nostra societat.  

4. Podríem atribuir aquest fet a la modernitat relativa del nostre parc edificat, però res més 
lluny de la realitat, l’edat del parc és força similar, fins i tot més jove en alguns països 
europeus. Prop de la meitat dels habitatges catalans, més d’un milió, es van construir 
abans de 1970, es a dir, ja tenen quaranta anys d’antiguitat o més i molts d’ells son 
centenaris. Tots ells requereixen avui millores estructurals, funcionals, d’habitabilitat, de 
confort, d’accessibilitat, d’eficiència energètica... així com la seva adaptació a nous 
requeriments i als nous models socials.  

5. Trobem sovint que en els edificis més antics i més degradats hi viuen les llars més 
envellides i/o amb menys recursos. L’inadequació d’aquests habitatges a les 
necessitats dels seus usuaris es fa palesa pel que fa a dimensions, dificultats 
d’accessibilitat o riscos inherents al mal estat de l’edifici. La manca de recursos 
econòmics i de capacitat de gestió exclou molts d’aquests edificis d’una rehabilitació 
que hauria de ser prioritària. Cal valorar molt positivament tant els incentius estatals, 
autonòmics com locals a la rehabilitació, així com iniciatives integrals com ara la Llei de 
Barris. Ara bé, aquestes iniciatives públiques, s’han mostrat insuficients per activar 
l’acció de manteniment i rehabilitació que el parc edificat requereix, tenint en compte 
tant la seva antiguitat i el seu estat, com els aspectes econòmics, socials i 
mediambientals vinculats. La complexitat dels procediments establers, la feixuga 
tramitació i el temps de cobrament dels ajuts han fet inoperants alguns d’aquests 
incentius, que sovint no van a parar a qui mes ho necessita.  

6. La present situació de crisi global, amb un impacte especial en el sector de la 
construcció residencial, ha tornat a posar en boca de tots la rehabilitació. Ara se la vol 
com a taula de salvació en mig del naufragi, quan en mig del boom no interessava a 
ningú. Ara be, la realitat és que questa activitat ha patit també una davallada, no tant 
important com l’obra nova, però incapaç de sostenir el sector. Mai es van prendre les 
mesures estructurals adients per consolidar la rehabilitació com una garantia 
d’estabilitat en el sector de l’edificació i recentment tampoc s’han pres mesures 
d’emergència per assolir la seva potenciació efectiva.  

7. El Pacte nacional per a l’habitatge, no va preveure els problemes sobrevinguts des del 
moment de la seva signatura fins avui. Esbiaixat d’inici vers la nova construcció, la 
rehabilitació no hi va tenir el pes que pertoca a una aposta ferma i decidida per 
impulsar un canvi global que permeti a la rehabilitació assolir el paper que des de fa 
molts anys hauria de tenir a Catalunya, seguint el model dels països desenvolupats, 
amb el recolzament de les administracions públiques.  

8. Malgrat la feble importància del subsector de la rehabilitació i el manteniment del parc 
d’edificis residencial a casa nostra, tothom, aquí i fora, esta d’acord amb que es tracta 
d’un camp d’actuació amb grans valors i grans potencialitats.  
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9. Es tracta d’un gran dinamitzador de l’activitat del sector i de l’economia local. La 
rehabilitació, sovint la realitzen petites i mitjanes empreses molt vinculades al lloc i es 
tracta d’un subsector intensiu en ma d’obra. Una bona política pública en subvencions i 
impostos, pot contribuir a fer més transparent un mercat que sovint es pot veure abocat 
a l’economia submergida.  

10. Incrementa, o com a mínim assegura el manteniment del valor del patrimoni immobiliari 
públic i privat dins del mercat. 

11. Permet garantir la seguretat i la salubritat dels edificis d’habitatge, al mateix temps que 
pot incorporar millores en el confort, l’habitabilitat, l’accessibilitat, l’estalvi energètic dels 
edificis, millorant la qualitat de vida dels seus habitants. 

12. En molts casos, la rehabilitació incideix sobre edificis testimoni cultural i patrimonial de 
cada indret, contribuint a la preservació dels seus valors culturals i a incrementar 
l’atractiu turístic del lloc.  

13. La realització d’un bon manteniment dels edificis és sempre una gran inversió, ja que 
permet que aquests donin les millors prestacions als seus usuaris, els fa més eficients i 
n’allarga la seva vida útil.  

14. El repte mediambiental té un dels seus pilars fonamentals en la rehabilitació i el 
manteniment dels edificis. La rehabilitació evita el consum de materials i la producció 
de residus, millora el comportament energètic reduint les emissions de CO2 i el canvi 
climàtic, allarga la vida dels edificis fent-los més eficients... El gran repte mediambiental 
del planeta, pel que fa al sector de la construcció, no es pot plantejar sense una 
proposta clara pels edificis existents que ha de passar forçosament pel seu 
manteniment adequat al llarg de la seva vida útil i per la seva rehabilitació quan siguin 
obsolets. 

15. Des del punt de vista pressupostari, la rehabilitació és una política d’habitatge més 
eficient que la nova construcció. Amb una despesa menor contribueix a la millora de les 
prestacions dels habitatges i a més, pot incidir en les capes de població menys 
afavorides que, fins i tot, poden tenir dificultats per accedir a un habitatge social. 

16. La rehabilitació, des d’una escala urbana, és un factor clau en la revitalització de la 
ciutat i en la promoció de la sostenibilitat que, més enllà dels aspectes físics i 
mediambientals comentats, afronti el desenvolupament econòmic, la cohesió social, la 
relació de veïnatge, la solidaritat intergeneracional i les conseqüències dels profunds 
canvis socials, culturals i demogràfics recents, tot consolidant un model compacte i 
divers de ciutat. 

17. Els beneficis socials i econòmics de rehabilitació són immediats i tangibles, ja que 
millora la qualitat de vida de la població, arrela els residents en el seu entorn, manté la 
ciutat viva, crea activitat econòmica, preserva el patrimoni i garanteix la pervivència 
dels espais públics com a lloc de trobada, d’intercanvi, de cultura i de relació. 

18. El gran cost econòmic i social de la urbanització expansiva i l’antiguitat del parc 
d’habitatges català fan que les actuacions sobre els edificis existents hagi de ser una 
de les peces clau de la política d’habitatge a mig i llarg termini. 

19. Cal posar al dia i fer un seguiment acurat del Pacte nacional per a l’habitatge 2007-
2016, fent especial incidència en les politiques de rehabilitació i manteniment. S’han de 
cercar fórmules innovadores d’impuls a les actuacions de rehabilitació mitjançant noves 
polítiques dels governs de l’Estat, de la Generalitat i locals. 

20. S’ha d’adaptar i flexibilitzar la legislació i la normativa tècnica i urbanística a la realitat 
del parc edificat per tal de permetre la seva millora i rehabilitació per donar resposta a 
les noves necessitats residencials. No es tracta de reduir les exigències de qualitat, 
seguretat, habitabilitat o mediambientals, sinó de ser més flexibles en la seva aplicació 
en els edificis existents. 

21. La rehabilitació ha de ser el resultat d’una política activa de les administracions, amb el 
suport dels instruments específics de gestió que, anant més enllà dels programes 
d’ajuts públics, permetin donar el recolzament que el ciutadà necessita i detectar les 
mancances legislatives o d’aplicació que dificulten una veritable implementació.  

22. Resulta imprescindible disposar d’un organisme (Agència, Centre...) aglutinador i 
responsable del coneixement del parc, de la anàlisi de les necessitats i de la promoció i 
potenciació de la rehabilitació. Es tracta d’un instrument, amb presència a tot el territori, 
que ha de ser fortament proactiu i dinamitzador social, participat per tots els agents del 
subsector i capaç de desenvolupar polítiques de rehabilitació innovadores en els 
aspectes socials, econòmics i mediambientals. 
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23. Son moltes les mesures financeres i fiscals que s’han d’articular amb l’objectiu de 
dinamitzar el subsector de la rehabilitació i el manteniment. Aplicació del IVA reduït a 
totes les actuacions, desgravacions fiscals, finançament a baix interès i subvencions a 
fons perdut son algunes d’aquestes mesures que s’han d’activar des d’uns 
procediments de tramitació i gestió àgils i eficaços amb tot el suport i assistència 
necessàries en la gestió. Trobar el punt idoni en aquestes mesures contribuirà molt 
eficaçment a reduir l’economia submergida d’aquest subsector. 

24. Per part dels gremis i associacions de constructors, s’ha d’incrementar i fer més 
atractiva l’especialització d’empreses en aquest camp i s’han de potenciar i mantenir 
bases de dades d’empreses classificades, organitzades per la seva especialitat. Així es 
contribuirà a garantir la qualitat de les intervencions de rehabilitació i manteniment a 
uns preus raonables. 

25. Per part dels col·legis professionals (aparelladors, arquitectes, administradors, APIs...), 
s’ha d’incrementar la formació especialitzada entre els seus membres per tal 
d’introduir-los en els aspectes específics i formar-los en els diversos àmbits 
d’expertesa, tant en la vesant tècnica com de gestió de la rehabilitació urbana i dels 
edificis. 

26. Les administracions, el sector i les universitats, han d’agafar el compromís d’impulsar la 
recerca aplicada en el camp de la rehabilitació i el manteniment per tal de disposar del 
millor coneixement i dels instruments adients per desenvolupar les tasques de la forma 
més innovadora i performant possible. 

27. El repte mediambiental dels edificis existents s’ha d’impulsar mitjançant l’aplicació de 
noves exigències de comportament i eficiència energètica que facin del parc edificat un 
referent de sostenibilitat.  

28. Incidir en la sensibilització i en la conscienciació social de la importància de mantenir 
els habitatges i d’incorporar millores en les seves prestacions, com a camí per a la 
millora de la qualitat de vida dels habitants. La inspecció tècnica dels edificis i les 
campanyes de sensibilització poden ajudaran força a que els ciutadans siguin 
conscients de les possibilitats i limitacions dels seus edificis.  

 
Signants del Manifest  

� Assistents a la Taula rodona CONSTRUMAT09 el 23 d’abril 2009-03-23 de 12 a 14 h  
� Federació Catalana de Promotors i Constructors d’edificis  
� Federació de Gremis de Constructors d’Obres de Catalunya  
� Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya  
� Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques  
� Col·legi d’Administradors de Finques  
� Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària  
� Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona  
� Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya  
� Federació d’Associacions de Veïns  
� Col·legi d’Arquitectes de Catalunya  
� Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona  

 
El Conseller del DMAH, Francesc Baltasar, serà convidat a la cloenda de la Taula rodona i se 
l’hi fa entrega del Manifest. 
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8.3 Crèdit 3: Programaciód els talls d’obra del CFGS Realització i plans d’obra 
Extret de l’annex del DECRET 56/1998, de 3 de març, pel qual s’estableix el currículum 

del cicle formatiu de grau superior de realització i plans d’obres (DOGC núm. 2625, de 23 
d’abril de 1998). 

Crèdit 3: Programació dels talls d’obra 

a) Durada: 380 hores. 
b) Objectius terminals. 
. Identificar les unitats d’obra i els temps d’execució relacionats amb la planificació del control i 
el seguiment dels talls d’obra, a partir del programa general de l’obra. 
. Relacionar recíprocament les diferents activitats de l’obra segons les connexions i les 
implicacions existents mitjançant l’anàlisi global, crítica i funcional del programa general. 
. Elaborar el programa setmanal del tall d’obra de forma clara i concisa segons els criteris 
d’optimació en l’aprofitament dels recursos mitjançant programes informàtics específics, sobre 
la base del pla de control i el seguiment dels talls d’obra. 
. Relacionar els processos constructius i les activitats de les obres amb els equips, les 
instal·lacions, els recursos i els mitjans de seguretat necessaris per realitzar-les. 
. Determinar les característiques tipològiques i dimensionals dels equips, els recursos humans i 
els mitjans auxiliars i de seguretat i les necessitats de material dels talls d’obra segons els tipus 
de treball que cal realitzar, les dimensions de l’obra i els recursos disponibles, segons el 
rendiment establert i sobre la base de la programació general i el pla de seguretat. 
. Distribuir sobre el terreny els equipaments fixos, les instal·lacions provisionals, els tallers i les 
barraques, els circuits d’accés i circulació i les escomeses, segons els criteris de funcionalitat, 
seguretat i optimació de l’espai, a partir del plànol del terreny, de les especificacions del 
projecte d’execució, dels condicionaments topogràfics i de la normativa sobre instal·lacions. 
. Organitzar les activitats i les operacions de replega del material necessari a cada tall d’obra, 
amb previsió dels subministraments i d’acord amb el programa general de l’obra. 
. Determinar les correccions que cal realitzar en la programació setmanal mitjançant l’anàlisi 
dels resultats dels treballs i sobre la base de les desviacions detectades, a partir dels informes 
dels talls d’obra. 
. Determinar els rendiments dels equips de treball, segons la programació del tall d’obra, a 
partir dels informes periòdics sobre la marxa dels treballs. 
. Ajustar la composició dels equips dels talls d’obra segons les necessitats del programa de 
treball sobre la base de l’anàlisi dels rendiments dels equips i la situació dels treballs. 
. Determinar el procediment d’execució i les possibles alternatives per realitzar una activitat a 
l’obra segons els mitjans disponibles, els condicionaments de subministrament, de personal i 
atmosfèrics, els avantatges i les implicacions tècniques i econòmiques dels treballs. 
. Determinar les modificacions i les adaptacions dels processos d’execució dels treballs segons 
les desviacions detectades en la seva marxa, a partir dels informes periòdics i la programació 
del tall d’obra. 
. Optimar els recursos i els subministraments de materials dels talls d’obra, que millorin el seu 
procés de producció i el seu cost segons les possibilitats del procés i els recursos disponibles. 
Interpretar les especificacions tècniques dels treballs del tall d’obra, a partir dels plànols i la 
documentació tècnica del projecte. 
. Determinar la documentació, la informació i la normativa que cal aplicar i utilitzar en el tall 
d’obra, a partir de les especificacions tècniques del projecte. 
. Comprovar que la documentació del projecte conté totes les especificacions necessàries per 
al desenvolupament dels treballs del tall, a partir de la seva anàlisi. 
Identificar els amidaments de cada unitat d’obra que compon el tall, a partir de l’estat 
d’amidaments ordenat per capítols del projecte d’execució. 
. Relacionar els sistemes d’amidament i les unitats de mesura amb les característiques 
tipològiques i constructives de les unitats d’obra. 
. Amidar les diferents partides de les unitats d’obra mitjançant les tècniques i els instruments 
d’amidaments adequats, amb mètode i precisió, a partir dels treballs ja realitzats. 
. Formalitzar la documentació de cubicació de les unitats d’obra executades segons els criteris 
d’amidaments establerts. 
. Determinar els elements més rellevants i significatius d’un emplaçament o una construcció 
existent necessaris per a la realització d’aixecaments, a partir d’observacions directes i de 
documents relatius al lloc. 
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. Elaborar croquis de conjunt i de detalls d’aixecaments de construccions existents o en curs 
d’execució, entenedors, proporcionats, acotats i amb la simbologia adequada, a partir de la 
documentació del lloc, de la inspecció visual i de les mesures preses. 
Identificar els materials, els productes semielaborats i les unitats d’obra que s’han de controlar, 
a partir de la documentació del pla de qualitat. 
. Determinar els procediments i els mitjans de control dels materials, els productes 
semielaborats i les unitats d’obra executades, el sistema de presa i custòdia de mostres i 
provetes, els tipus d’assaigs de mostres i els punts d’inspecció i espera, a partir de les 
especificacions del pla de qualitat. 
. Relacionar els recursos que cal aplicar i les actuacions que cal realitzar continguts en el pla de 
qualitat amb els diferents treballs i situacions especificats en el programa d’execució de l’obra. 
c) Continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals. 
1. Documents del projecte: 

Projectes d’edificació, d’obra civil, d’urbanització i d’urbanisme. 
Projecte bàsic i projecte d’execució: documents. 
Memòria descriptiva i memòria d’execució. 
Plànols de conjunt i de detall. 
Normativa d’aplicació obligatòria. 
Plec de condicions tècniques generals. 
Plec de condicions facultatives, econòmiques i legals. 
Amidaments. 
Pressupost general. 

2. Equipament de construcció: 
Màquines i eines: tipus, característiques i aplicacions a obres de: explanacions, 

infraestructures, consolidacions, estructures i construcció d’elements complementaris. 
Elements auxiliars i de seguretat: característiques, funcions i posada en obra. 
Cintres. 
Bastides. 
Estintolaments i apuntalaments. 
Cables. 
Mitjans de seguretat individuals i col·lectius. 

3. Recursos humans: 
Mà d’obra directa i mà d’obra indirecta (subcontractats i industrials). 
Llocs de treball en els processos d’execució. 
Colles: composició i distribució. 

4. Instal·lacions provisionals: 
Barraques d’obra: vestuaris, oficina d’obra, magatzems d’eines. 
Tallers: mecànics, de fusteria, de caldereria. Instal·lacions: de fabricació de formigó, de 

muntatge de ferralla, de manipulació d’aglomerats, de matxucar, de bombament, cintes 
transportadores, grues i funiculars. 

 
5. Sistemes d’execució: 

Rendiments de materials i de mà d’obra. 
Mitjans auxiliars per explanacions, infraestructures, consolidacions, estructures i 

construcció d’elements complementaris. 
Normes d’execució. 
Patologies. 
El cost segons el procés d’execució. 
Programa setmanal del tall. 
Informes d’obra. 

6. Amidaments d’obra: 
Tipus d’unitats d’obra. 
Unitats d’amidament: volum, superfície, longitud, pes, unitat, partida alçada que cal 

justificar. 
Sistemes d’amidament: amidar amb cinta, amidar buit per ple. 
Fulls de cubicacions d’obra. 

7. Aixecaments: 
Tipus i mètodes d’aixecaments. Característiques del lloc. 
Elements més rellevants d’un aixecament. 
Instruments de mesura i auxiliars emprats en aixecaments. 
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El croquis per a la representació d’aixecaments. Claredat d’expressió, proporció, 
simbologia i acotació. 

8. Pla de control: 
Nivells de qualitat: reduït, normal, intens. 
Pla de qualitat: objectius, continguts i documents. 
Normativa tècnica de compliment obligat. 
Normativa d’utilització optativa. 
Regles estadístiques. 
Assaigs de materials: tipus, finalitat, paràmetres, procés d’execució. 
Procediments i equips per a la presa de mostres. 
Criteris d’interpretació de resultats. 
Criteris d’acceptació i de rebuig. 

9. Control de qualitat: 
Sistemes de control de materials, productes semielaborats, subcontractistes i unitats 

d’obra executada. 
Documents. Plec de condicions. 
El control de la recepció de materials i productes semielaborats: certificats i 

homologacions, sistemes de mostratge i assaig. 
Control de l’execució: assaigs de control de qualitat, inspeccions, proves de càrrega, 

sistemes de presa i custòdia de mostres. 
Equips de mesura, motlles per a provetes i instruments auxiliars per al control i l’assaig. 
Manteniment. Manuals. 

d) Continguts de procediments. 
1. Implantació de l’obra: 

Interpretació del projecte d’execució d’obra. 
Determinació de les instal·lacions provisionals. 
Ubicació de tallers, instal·lacions, barraques d’obra. 
Selecció d’eines i màquines de construcció. 
Determinació de la maquinària fixa. 
Replega dels materials. 
Estudi funcional dels moviments a l’obra. 
Establiment dels accessos de personal, subministrament de materials i circuits de circulació. 
Determinació de les característiques dels subministraments provisionals d’electricitat i aigua. 
Ubicació de les escomeses. 

2. Preparació del tall d’obra: 
Aixecament de construccions existents o en curs d’execució. 
Croquisació de conjunt i de detalls. 
Interpretació dels documents del projecte i d’obra. 
Anàlisi del programa general de l’obra. 

Obtenció de dades funcionals, de temps i econòmiques per a la planificació i el control 
del tall. 

Establiment de relacions, connexions i implicacions entre les activitats. 
Identificació de les unitats d’obra del tall. 
Identificació dels equips i els recursos de l’obra i de l’empresa. 
Determinació de les necessitats del tall: materials, equips, recursos humans i mitjans 

auxiliars. 
Anàlisi de costos del sistema d’execució. 
Programació de les activitats. 
Programació de la replega de materials. 
Anàlisi dels recursos humans disponibles. 
Composició i distribució de les colles. 
Assignació de les funcions a cada membre. 
Determinació de la informació necessària per a la realització dels treballs. 

3. Seguiment del tall d’obra: 
Interpretació dels informes de seguiment. 
Anàlisi dels resultats dels treballs. 
Detecció de desviacions de la programació dels talls. 
Control dels estocs. 
Control dels rendiments dels equips. 
Anàlisi de les causes. 



 

La restauració arquitectònica: intervenció tècnica i responsabilitat social 
53 

Correcció de la programació dels talls. 
Modificació o canvi dels processos d’execució. 
Reassignació de recursos. 
Ajust dels equips. 

4. Amidament d’unitats d’obra executades: 
Interpretació de l’estat d’amidaments del projecte. 
Localització de la unitat d’obra. 
Identificació del sistema d’amidament. 
Determinació de la unitat de mesura. 
Selecció dels instruments de mesura. 
Mesura de paràmetres. 
Anotació de resultats. 
Formalització de la documentació. 

5. Determinació del pla de control: 
Interpretació del pla de qualitat de l’obra. 
Identificació dels procediments de control i de mostratge. 
Interpretació de les normatives de prescripció dels procediments. 
Selecció dels mitjans. 
Programació del pla de control. 
Preparació dels mitjans. 
Planificació del mostratge. 
Identificació dels punts d’inspecció i els temps d’espera obligada. 
Determinació del sistema de custòdia de les mostres. 

6. Aplicació del pla de qualitat a la recepció: 
Anàlisi del projecte d’obra. 
Identificació dels materials i els productes semielaborats. 
Obtenció de mostres i provetes. 
Realització de mostratges. 
Preparació de l’equip d’assaig. 
Realització d’assaigs “in situ”. 
Valoració dels resultats. 
Acceptació o rebuig. 

7. Aplicació del pla de qualitat a l’execució: 
Interpretació del pla de qualitat. 
Determinació dels controls, les proves i els assaigs que cal realitzar. 
Realització de mostratges. 
Preparació dels equips d’assaig. 
Realització d’assaigs a peu d’obra i de proves de càrrega. 
Elaboració de provetes pel laboratori. 
Classificació i custòdia de les mostres. 
Anotació d’inspeccions i observacions. 
Interpretació dels primers resultats i dels resultats de laboratori. 
Acceptació o rebuig dels materials segons els controls realitzats. 

8. Realització d’aixecaments: 
Identificació dels elements més rellevants d’un aixecament. 
Situació dels elements més significatius d’un aixecament: elements estructurals, xarxes 

de subministraments i punts de connexió. 
Croquisació d’aixecaments, emplaçaments i construccions existents. 
Aplicació de la simbologia adequada. 
Representació de detalls. 
Acotació dels croquis. 

9. Gestió dels recursos i els subministraments: 
Interpretació dels requeriments del projecte. 
Identificació dels recursos materials i humans necessaris. 
Aplicació dels rendiments previstos. 
Quantificació dels recursos necessaris. 
Identificació dels recursos disponibles. 
Determinació de les necessitats de proveïment i subministrament. 
Programació dels subministraments. 
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e) Continguts d’actituds. 
1. Execució sistemàtica del procés de resolució de problemes: 

Argumentació i justificació de les decisions preses en la comprovació i la distribució de 
colles, en la ubicació i la implantació dels elements de l’obra i en les modificacions i les 
correccions dels processos d’execució. 

2. Optimació del treball: 
Eficàcia en la resolució de les contingències sorgides en els processos d’execució. 

3. Ordre i mètode de treball: 
Distribució de tasques en la programació i la planificació del tall d’obra. 
Seqüència i ordenació de les accions en determinar els procediments d’execució, 

d’arreplegament de materials i de control. 
4. Direcció de recursos humans: 

Coordinació de les funcions dels components de les colles. 
5. Compromís amb les obligacions associades al treball: 

Compliment de la normativa específica, la reglamentació del sector i les normes de 
qualitat. 

Gestió racional del temps en la realització d’aixecaments i amidaments i en l’elaboració 
dels programes de treball. 

6. Execució independent del treball: 
Rigorositat en la interpretació de les especificacions del projecte i en la determinació 

dels recursos necessaris. 
Autosuficiència en l’optimació dels recursos, en la millora dels processos de treball i en 

el seguiment de la planificació i del pla de qualitat. 
Seguretat en la documentació, l’organització i la distribució de treballs a les colles. 
Autoavaluació del procés seguit en la gestió dels recursos i la planificació dels treballs. 

7. Intercanvi d’idees, opinions i experiències: 
Esperit crític en l’anàlisi global del programa general i en l’anàlisi dels resultats dels 

treballs. 
8. Mentalitat emprenedora en les tasques i les accions: 

Millorament dels procediments d’execució mitjançant propostes alternatives i 
l’optimació dels recursos. 

Recerca de noves actuacions i mètodes de treball, aplicant-hi les innovacions 
tecnològiques quant a materials, aparells de mesura i sistemes de treball. 

9. Adaptació a noves situacions: 
Resposta activa per adaptar la programació a la marxa dels treballs. 

10. Qualitat de treball: 
Pulcritud i presentació proporcionada dels croquis d’aixecaments. 
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8.4 CFGS Realització i Plans d’obra 
Annex del DECRET 56/1998, de 3 de març, pel qual s’estableix el currículum del cicle 
formatiu de grau superior de realització i plans d’obres (DOGC núm. 2625, de 23 d’abril 
de 1998). 

1. Identificació del títol. 
1.1 Denominació: realització i plans d’obres. 
1.2 Nivell: formació professional de grau superior. 
1.3 Durada del cicle formatiu: 1700 hores. 
1.3.1 Formació en el centre educatiu: 1290 hores (crèdits de l’1 al 8 i el 10). 
1.3.2 Formació en centres de treball: 410 hores (crèdit 9). 

2. Perfil professional. 
2.1 Competència general. 

És competència general d’aquest tècnic intervenir en l’execució d’obres civils i 
d’edificació; organitzar els talls d’obra, realitzar el seguiment de la planificació, 
materialitzar els replanteigs i comprovar l’aplicació del pla de seguretat. 

2.2 Competències professionals. 
Les competències i les realitzacions més rellevants que ha de manifestar el professional 
són: 
a) Participar en replanteigs d’obra: 

1. Intervenir en la definició del pla de replanteig, analitzar els plànols corresponents i 
elaborar els croquis necessaris. 
2. Estacionar els aparells topogràfics i possibilitar el replanteig. 
3. Materialitzar el replanteig, marcant punts i alineacions amb la precisió requerida, 
d’acord amb el pla establert. 
4. Materialitzar l’anivellació, marcant cotes, altures o rasants amb la precisió 
requerida. 

b) Realitzar el seguiment de la planificació d’obra: 
1. Prendre les dades necessàries sobre l’estat dels talls d’obra i realitzar inspeccions 
visuals de l’obra. 
2. Processar dades d’amidament, producció, mitjans i rendiments, i contrastar-les i 
ordenar-les adequadament. 
3. Aplicar les tècniques de programació més idònies per realitzar el seguiment de la 
planificació. 
4. Elaborar informes periòdics i assenyalar desviacions en la durada dels talls d’obra 
programats. 
5. Proposar recomanacions per al compliment del programa, i optimar-ne els 
recursos. 
6. Realitzar gràfics de producció i consum, a partir dels fulls de treball diari, i informar-
ne la direcció de l’obra i el departament de control de costos. 

c) Organitzar, supervisar i controlar els talls d’obra: 
1. Analitzar el programa general de l’obra, i identificar-ne les dades significatives per 
tal d’establir la programació a curt termini. 
2. Programar a curt termini els talls de la seva competència, i optimar l’aprofitament 
dels recursos. 
3. Gestionar, organitzar i optimar els recursos i subministraments necessaris per 
aconseguir els objectius d’obra programats. 
4. Proposar procediments d’execució alternatius, i optimar-ne els recursos i millorar la 
producció. 
5. Documentar altres treballadors en els talls d’obra, i interpretar-ne els plànols i les 
especificacions. 
6. Aplicar el pla de qualitat. 

d) Aplicar el pla de seguretat d’obra: 
1. Actualitzar el pla de seguretat, i adequar-lo a la marxa general dels treballs. 
2. Portar a terme, d’acord amb els serveis mèdics, el pla d’higiene i primers auxilis de 
l’obra, i organitzar els mitjans necessaris. 
3. Gestionar els mitjans auxiliars de seguretat individuals i col·lectius, i comprovar si 
s’utilitzen. 
4. Instruir el personal subordinat sobre els riscos del treball que s’ha de realitzar i 
aconsellar-los per aconseguir que compleixin les normes de seguretat especificades 
en el pla. 
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5. Aportar dades per a la realització i classificació dels índexs estadístics sobre 
accidents laborals legalment establerts, i resumir-los adequadament. 
6. Actuar en situacions d’emergència, i minimitzar-ne els danys humans i materials. 

e) Realitzar l’administració, la gestió i la comercialització en la petita empresa o taller: 
1. Avaluar la possibilitat d’implantació d’una petita empresa o taller i organitzar-ne la 
posada en funcionament. 
2. Contractar el personal laboral necessari, en les condicions més convenients per a 
l’activitat empresarial i d’acord amb la legalitat vigent. 
3. Elaborar, gestionar i organitzar la documentació necessària per a la constitució 
d’una empresa i la que generi el desenvolupament de l’activitat econòmica. 
4. Promoure la venda de productes o serveis, utilitzant els mitjans o relacions adients, 
segons l’activitat comercial requerida. 
5. Negociar amb proveïdors, clients i organismes relacionats amb l’activitat de 
l’empresa, i buscar les condicions més avantatjoses en les operacions comercials. 
6. Crear, desenvolupar i mantenir bones relacions amb els clients reals o potencials. 
7. Acomplir en temps i forma les seves obligacions legals. 

2.3 Capacitats clau. 
Són les capacitats, majorment de tipus individual, més associades a conductes 
observables en l’individu i són, en conseqüència, transversals -en el sentit que afecten 
molts llocs de treball- i transferibles a noves situacions. 
a) Capacitat de resolució de problemes: 

És la disposició i habilitat per enfrontar-se i donar resposta a una situació determinada 
mitjançant l’organització o l’aplicació d’una estratègia o seqüència operativa 
(identificar, diagnosticar, formular solucions i avaluar), definida o no, per tal de trobar-
hi la solució. 
Aquesta capacitat es manifesta en: 
La planificació del replanteig i l’estacionament dels aparells davant de l’escassetat 
d’elements de referència i terrenys irregulars. 
La supervisió de l’aplicació adequada i la instal·lació correcta dels elements i els 
mitjans de seguretat i en la ubicació i implantació dels elements de l’obra, adaptant-
los a les característiques topogràfiques i climatològiques del terreny. 
La modificació dels programes de treball dels talls de l’obra davant de desviacions del 
programa general degudes a la manca de materials, els retards en els 
subministraments externs i les condicions climatològiques. 
La correcció dels processos d’execució quan sigui necessària la utilització de 
materials i mitjans auxiliars diferents dels inicialment previstos. 
Les actuacions que cal realitzar en cas d’accident o emergència, i vetllar per la 
seguretat de les persones i els béns. 
L’ajust de les càrregues de treball i la composició de les colles quan es produeixen 
absències de personal, canvis en el volum de feina dels talls o avaries dels equips i 
dels mitjans auxiliars i de seguretat. 
La recerca de finançament en cas de manca de capital per crear l’empresa. 

b) Capacitat d’organització del treball: 
És la disposició i habilitat per crear les condicions adequades d’utilització dels 
recursos humans o materials existents, per tal de dur a terme les tasques amb la 
màxima eficàcia i eficiència. 
Aquesta capacitat es manifesta en: 
La programació dels talls de l’obra, amb una visió global d’aquesta, la coordinació de 
les activitats i els recursos i la consecució del compliment del programa general. 
La programació i el desenvolupament dels replanteigs, i la consecució de les dades i 
els croquis que possibilitin l’execució dels treballs. 
L’ordenació de les accions i els recursos que cal emprar en cadascun dels talls d’obra 
per tal d’optimar-ne els recursos materials. 
La distribució de tasques, la coordinació de les colles i la informació als treballadors 
en l’execució i el control de l’obra per optimar-ne els recursos humans i aconseguir el 
rendiment i el compliment dels terminis establerts. 
La programació de les activitats formatives i les revisions mèdiques, d’acord amb el 
pla de seguretat i els serveis mèdics. 
La coordinació dels equips en cas d’emergència, i l’optimació de les actuacions. 
L’adequació del pla de seguretat a la marxa de l’obra. 
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La planificació del procés de creació de l’empresa i la formalització de la 
documentació corresponent. 
El control de les tasques d’altres professionals aliens a l’empresa que intervenen a 
l’obra. 

c) Capacitat de responsabilitat en el treball: 
És la disposició per implicar-se en la feina, considerant-la l’expressió de la 
competència personal i professional, i vetllar pel bon funcionament dels recursos 
humans o materials relacionats amb el treball. 
Aquesta capacitat es manifesta en: 
La conservació i el manteniment dels mitjans i els equips de replanteig. 
L’aprofitament del temps en la realització dels replanteigs, els aixecaments i els 
amidaments i en l’elaboració dels programes. 
El compliment i l’aplicació rigorosa de les normatives de construcció, del pla de 
seguretat, de les normes i el pla de qualitat i de la planificació general de l’obra. 
El compliment de les normes de seguretat i la utilització sistemàtica i continuada dels 
mitjans de protecció. 
L’amidament precís de les unitats d’obra executada. 
L’obtenció i el processament de les dades i dels gràfics de producció i consum amb 
rigorositat i fiabilitat. 
El respecte per les normes legals i els requisits de constitució i gestió de l’empresa. 

d) Capacitat de treball en equip: 
És la disposició i habilitat per col·laborar d’una manera coordinada en la tasca 
realitzada conjuntament per un equip de persones per tal d’assolir un objectiu 
proposat. 
Aquesta capacitat es manifesta en: 
La col·laboració i la coordinació amb els altres tècnics de l’obra, i la realització d’un 
seguiment acurat de la planificació. 
La coordinació amb el personal de les colles per aconseguir, d’una manera eficient, 
els objectius dels talls d’obra. 
La col·laboració amb els responsables dels talls d’obra per resoldre les contingències 
i proposar els procediments alternatius als treballs d’execució. 
La coordinació amb el personal i els tècnics de seguretat en els casos d’accidents i en 
situacions d’emergència per tal d’optimar les actuacions que calguin. 

e) Capacitat d’autonomia: 
És la capacitat per realitzar una tasca de forma independent; és a dir, executant-la de 
principi a fi sense necessitat de rebre cap ajut o suport. 
Aquesta capacitat de treballar de forma autònoma no vol dir que el professional, en 
algunes tasques concretes, no hagi de ser assessorat. 
Aquesta capacitat es manifesta en: 
La interpretació de les especificacions tècniques, de qualitat i de seguretat del 
projecte. 
La selecció del procediment i la realització dels replanteigs i els amidaments. 
La gestió dels recursos materials i humans disponibles a l’obra. 
El seguiment dels plans de seguretat i de qualitat i de la planificació de l’obra. 
L’organització i la distribució de les càrregues de treball a cada tall d’obra. 
La informació als treballadors sobre les tasques que cal fer i els riscos corresponents. 

f) Capacitat de relació interpersonal: 
És la disposició i habilitat per comunicar-se amb els altres amb un tracte adient, amb 
atenció i empatia. 
Aquesta capacitat es manifesta en: 
La distribució i l’assignació de feines al personal de les colles, la proposta 
d’alternatives en els treballs i la informació d’especificacions i normes als treballadors, 
i comunicar-s’hi amb atenció i empatia, argumentant-los les decisions i amb respecte i 
interès per les seves opinions i suggeriments. 
La contrastació d’opinions amb els responsables dels talls en la detecció de 
desviacions i en la resolució de les contingències. 
La comunicació a la direcció de l’obra i als tècnics d’altres departaments de l’empresa 
de la marxa de l’obra. 
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L’atenció i la comunicació amb altres professionals subcontractats (industrials, 
instal·ladors, etc.) o d’altres empreses (conductors, maquinistes, etc.) que intervenen 
en l’obra. 
El tracte i la negociació amb proveïdors, clients i personal d’altres empreses amb 
amabilitat i correcció. 

g) Capacitat d’iniciativa: 
És la disposició i habilitat per prendre decisions sobre propostes o accions. Donat cas 
que vagin en la línia de millorar el procés, producte o servei, per canvi o modificació, 
s’està definint la capacitat d’innovació. 
Aquesta capacitat es manifesta en: 
La millora dels processos d’execució, la proposició d’alternatives més eficaces i 
l’optimació dels recursos. 
La utilització de nous materials, equips, aparells de mesura i sistemes de treball, i la 
cerca de noves aplicacions i la millora de la seguretat i l’eficàcia dels mètodes de 
treball. 
La determinació d’actuacions en casos d’emergència i situacions imprevistes i 
sobtades. 
La creació i la promoció de l’empresa amb motivació i creativitat en la recerca de 
formes d’actuació i d’organització. 

2.4 Camp professional. 
2.4.1 Àmbit professional i de treball. 

Aquest professional exercirà la seva activitat en el sector de la construcció a l’àrea de 
producció, especialment als següents subsectors: 
Edificació: edificis industrials, comercials i de servei, edificis singulars, habitatges i 
rehabilitació. 
Obra civil: aeroports, carreteres, obres marítimes, obres subterrànies, ferrocarrils, 
conduccions lineals i obres especials. 
D’altres sectors productius on es realitzin replanteigs, control de qualitat d’obres, 
productes semielaborats per a la construcció i seguiment de plans de seguretat. 
En general empreses constructores mitjanes i grans; organismes públics locals, 
autonòmics o estatals; eventualment exercirà la seva activitat de forma autònoma. 

2.4.2 Àmbit funcional i tecnològic. 
Aquesta figura professional se situa fonamentalment en les funcions/subfuncions de: 
Planificació i programes de treball. 
Mètodes i anàlisi de costos. 
Producció i suport tècnic. 
Control i seguiment. 
Gestió de recursos. 
Seguretat i execució. 
Qualitat i inspecció. 
Principals ocupacions i llocs de treball: 
Encarregat general d’obra. 
Tècnic de seguretat i higiene. 
Ajudant d’obra. 
Tècnic en organització d’obres. 
Ajudant d’organització. 
Encarregat de planta de prefabricats. 
Ajudant de planificació. 

3. Currículum. 
3.1 Objectius generals del cicle formatiu. 

. Determinar el mètode i el procediment de replanteig -identificar les especificacions dels 
plànols i del projecte i els condicionaments de l’obra o el terreny, i especificar l’origen, 
l’orientació, els punts i les alineacions de replanteig-, per tal d’establir el replanteig de 
l’obra. 
. Elaborar els croquis de replanteig i d’aixecament -interpretar les característiques del 
replanteig i les normes de representació gràfica; identificar els elements significatius i de 
referència i les característiques del material de dibuix; calcular dimensions i cotes 
necessàries, i aplicar-hi tècniques de croquisació i càlcul-, per tal de participar en la 
definició del replanteig i en la definició i l’avaluació de solucions constructives. 
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. Replantejar i anivellar obres -interpretar les característiques dels plànols i els croquis de 
replanteig i les característiques tècniques i operatives dels aparells topogràfics; identificar 
els elements de l’obra; estacionar-hi els aparells i operar-hi, i aplicar-hi les tècniques de 
replanteig i anivellament amb precisió-, per tal d’obtenir els replanteigs i els 
anivellaments de l’obra. 
. Planificar el procés d’execució d’una obra -identificar els processos constructius que hi 
intervindran i els requeriments tècnics i de seguretat; determinar els recursos humans i 
materials necessaris i els terminis de cadascun; seleccionar les tècniques de 
programació més adequades, i organitzar els recursos disponibles en les diferents fases 
de l’obra-, per tal de preparar el seguiment i el control de l’obra. 
. Verificar el compliment de la planificació d’una obra -determinar les desviacions 
produïdes respecte de la planificació d’obra en allò referit als terminis, els rendiments i 
els recursos humans i materials emprats, i relacionar-les amb les possibles causes que 
les originen, valorar les conseqüències que provoquen i proposar les mesures que cal 
emprar perquè es recondueixi la situació i s’asseguri el compliment del programa-, per tal 
de supervisar el control i seguiment de l’obra. 
. Analitzar el programa general de l’obra -identificar les unitats d’obra i els temps 
d’execució establerts, i relacionar els processos constructius i les diverses activitats amb 
els recursos i els mitjans per realitzar-les-, per tal de definir la programació del tall d’obra. 
. Analitzar el pla de qualitat i el projecte d’execució de l’obra -identificar els materials, els 
productes i les unitats que cal controlar-hi; relacionar les actuacions de qualitat amb els 
treballs que cal realitzar-hi, i deduir els tipus d’assaigs i els sistemes de presa i custòdia 
de mostres-, per tal d’aplicar el pla de qualitat a les característiques pròpies de l’obra. 
. Planificar la implantació, el procés d’execució i el control de qualitat del tall d’obra -
identificar els materials, els processos constructius i els requeriments tècnics i de 
seguretat; determinar la ubicació dels elements i els recursos, les alternatives i les 
adaptacions en l’execució dels treballs, i els processos i els mitjans de control, i optimar-
ne els recursos i els subministraments-, per tal de preparar-ne el desenvolupament i el 
seguiment. 
. Programar els treballs del tall d’obra -determinar les característiques i els rendiments 
dels equips, els recursos i els mitjans, les necessitats de materials i les correccions que 
cal fer en la programació durant l’execució del tall; ajustar la composició dels equips a les 
necessitats i als rendiments reals, i organitzar les activitats i les operacions de replega de 
materials-, per tal de preparar-ne el desenvolupament i el seguiment. 
. Analitzar la documentació tècnica del projecte interpretar-ne les especificacions 
tècniques, i determinar documents i normatives aplicables en el desenvolupament dels 
treballs tot comprovant que la documentació del projecte és completa-, per tal de 
preparar els treballs del tall d’obra. 
. Amidar unitats d’obra executada -identificar les partides i les unitats d’obra del tall; 
interpretar els criteris d’amidament establerts; aplicar-hi els sistemes, les tècniques i els 
instruments d’amidament, i formalitzar la documentació d’amidament-, per tal de 
possibilitar la realització de certificacions d’obra. 
. Planificar les operacions bàsiques d’execució d’unitats d’obra -identificar les necessitats 
de materials; determinar les màquines, les eines, els mitjans i els processos de muntatge 
i desmuntatge d’aquests; seleccionar els mitjans de seguretat individuals i col·lectius, i 
organitzar la seqüència, les activitats i els recursos-, per tal de preparar l’execució i 
l’anàlisi dels treballs de cada unitat d’obra. 
. Analitzar procediments bàsics d’execució d’obres interpretar-ne les característiques 
dimensionals, les disposicions constructives i els processos d’execució; identificar les 
operacions, els materials, els equips, els mitjans auxiliars i els mitjans individuals i 
col·lectius de seguretat; aplicar les tècniques d’execució i posada en obra en cada cas, i 
relacionar les operacions amb els mètodes de treball, els criteris d’utilització dels 
materials i els mitjans auxiliars i de seguretat, i la qualitat i el rendiment finals-, per tal de 
controlar i adequar els treballs de l’obra, i optimar els mètodes de treball. 
. Analitzar el pla general de seguretat i la documentació del projecte -identificar els 
factors i les situacions de risc; relacionar els treballs d’execució d’obra amb els riscos, els 
factors que els provoquen, els sistemes i els mitjans de protecció i la normativa que hi cal 
aplicar, i determinar alternatives en l’aplicació de la seguretat-, per tal de definir la 
programació de la seguretat i la salut laboral a l’obra. 
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. Planificar les actuacions i les mesures de la prevenció, les activitats formatives i les 
revisions mèdiques -identificar les possibles causes dels accidents laborals, les 
necessitats formatives dels recursos humans i la periodicitat de les revisions mèdiques; 
determinar les mesures i els mitjans humans de seguretat, les actuacions en cas 
d’emergència o accident i les activitats formatives i informatives, i organitzar aquestes 
activitats i les revisions mèdiques periòdiques-, per tal de preparar l’aplicació de la 
seguretat i la salut laboral al tall d’obra. 
. Elaborar el projecte de creació d’una empresa -determinar els objectius, la ubicació, 
l’organització i els recursos; seleccionar la forma jurídica, i establir les formes de relació 
amb els clients i els proveïdors, i també la promoció dels productes-, per tal de gestionar 
una empresa per compte propi. 
. Dirigir un grup de treball d’una manera eficient, i analitzar i avaluar els requeriments de 
cada lloc de treball, les necessitats de producció i el rendiment del personal, a fi 
d’optimar l’actuació dels recursos humans. 
. Sensibilitzar-se sobre els efectes que les condicions de treball poden produir en la salut 
personal, col·lectiva i ambiental, amb la finalitat de millorar les condicions de realització 
del treball, utilitzant les mesures preventives i de protecció. 
. Planificar el procés d’inserció en l’activitat d’edificació i construcció -valorar-ne els 
aspectes organitzatius i econòmics; identificar els drets i les obligacions que es deriven 
de les relacions laborals, les capacitats i les actituds requerides, i determinar les vies 
d’inserció possibles i els mitjans adients en cada cas-, per tal d’integrar-se 
satisfactòriament al món laboral. 
. Incorporar-se al món productiu -adaptar-se a l’estructura d’una empresa de forma 
responsable i participativa; afrontar les tasques d’organització dels talls d’obra, el 
seguiment de la planificació, l’aplicació del pla de seguretat i la participació en els 
replanteigs d’obra amb progressiva autonomia i amb iniciativa, i valorar les aptituds i els 
interessos necessaris en el conjunt de les tasques realitzades-, per tal d’integrar-se al 
sector de la construcció d’edificis i obres civils. 
. Integrar els processos de replanteig, implantació, organització i planificació d’una obra i 
dels talls d’obra, mitjançant l’anàlisi de la seva contribució i interrelació en l’execució 
d’una obra, per tal de donar resposta globalitzada a la simulació d’una situació real de 
treball. 

3.2 Crèdits. 
Crèdit 1: replanteigs d’obra.  
Crèdit 2: plans d’obra.  
Crèdit 3: programació dels talls d’obra.  
Crèdit 4: unitats d’obra.  
Crèdit 5: plans de seguretat a la construcció.  
Crèdit 6: administració, gestió i comercialització en la petita empresa.  
Crèdit 7: relacions en l’àmbit de treball.  
Crèdit 8: formació i orientació laboral.  
Crèdit 9: formació en centres de treball.  
Crèdit 10: síntesi.  
 

3.3 Hores a disposició del centre. 
Dins de la durada establerta per a aquest cicle formatiu, els centres docents disposaran 
de 130 hores lectives per completar el currículum establert i adequar-lo al seu àmbit 
socioeconòmic. 
Els centres docents distribuiran lliurement les hores, bé en un o més dels crèdits 
previstos per a aquest cicle, o bé programant més crèdits. 
En cap cas aquestes hores no incrementaran la durada del crèdit de formació en centres 
de treball. 

3.4 Relació dels crèdits en què s’estructuren els mòduls professionals. 
Mòdul 1: replanteigs d’obra. 
Crèdit 1: replanteigs d’obra. 
Mòdul 2: plans d’obra. 
Crèdit 2: plans d’obra. 
Mòdul 3: organització dels talls d’obra. 
Crèdit 3: programació dels talls d’obra. 
Crèdit 4: unitats d’obra. 
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Mòdul 4: plans de seguretat a la construcció. 
Crèdit 5: plans de seguretat a la construcció. 
Mòdul 5: administració, gestió i comercialització en la petita empresa. 
Crèdit 6: administració, gestió i comercialització en la petita empresa. 
Mòdul 6: relacions en l’àmbit de treball. 
Crèdit 7: relacions en l’àmbit de treball. 
Mòdul 7: formació i orientació laboral. 
Crèdit 8: formació i orientació laboral. 
Mòdul 8: formació en centres de treball. 
Crèdit 9: formació en centres de treball. 

3.5 Matèries del batxillerat que s’han hagut de cursar per accedir al cicle formatiu: 
Dibuix tècnic. 
Mecànica. 

4. Especialitats del professorat que té atribució docent en els crèdits del cicle formatiu de grau 
superior de realització i plans d’obres: 

a) El professorat de l’especialitat de construccions civils i edificació del cos de professors 
d’ensenyament secundari té atribució docent per als crèdits: 

Crèdit 1: replanteigs d’obra. 
Crèdit 2: plans d’obra. 
Crèdit 3: programació dels talls d’obra. 
Crèdit 4: unitats d’obra. 
Crèdit 5: plans de seguretat a la construcció. 

b) El professorat de l’especialitat de formació i orientació laboral del cos de professors 
d’ensenyament secundari té atribució docent per als crèdits: 

Crèdit 6: administració, gestió i comercialització de la petita empresa. 
Crèdit 7: relacions en l’àmbit de treball. 
Crèdit 8: formació i orientació laboral. 

c) Un professor especialista, dels previstos a l’article 33.2 de la LOGSE, col·labora en la 
impartició dels crèdits següents: 

Crèdit 3: programació dels talls d’obra. 
Crèdit 4: unitats d’obra. 

d) El professorat de les especialitats citades als apartats a), b) i c) té atribució docent per al 
crèdit: 

Crèdit 10: síntesi. 
5. Convalidacions, correspondències i accés a estudis universitaris. 

5.1 Mòduls professionals que poden ser convalidats amb la formació professional 
ocupacional. 

Organització dels talls d’obra. 
Plans de seguretat a la construcció. 
Administració, gestió i comercialització de la petita empresa. 

5.2 Mòduls professionals que es poden correspondre amb la pràctica laboral. 
Replanteigs d’obra. 
Organització dels talls d’obra. 
Plans de seguretat a la construcció. 
Formació i orientació laboral. 
Formació en centres de treball. 

5.3 Accés a estudis universitaris. 
Arquitecte Tècnic en Execució d’Obres. 
Enginyer Tècnic en Construccions Civils. 
Enginyer Tècnic en Hidrologia. 
Enginyer Tècnic en Transports i Serveis Urbans. 
Enginyer Tècnic en Aeroports i Transport Aeri. 
Enginyer Tècnic en Mecanització Agrària i Construccions Rurals. 

 
 
 
 


