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0.INTRODUCCIÓ
 

El present treball té com a objectiu principal establir les estratègies i metodologies per a l'aprenentatge 
de la seguretat i salut . Està plantejada sobre el crèdit 5 de Plans de seguretat en la Construcció ,dintre 
dels estudis de formació professional de la família d‘edificació i obra civil . 

Havent realitzat les pràctiques docents en un Institut on s’impartien aquests estudis ,he considerat 
dissenyar els nuclis d’activitat i  les activitats corresponents a la Unitat Didàctica 2 del crèdit esmentat : 

- Normativa i sistemes de prevenció. 

Per això, caldrà la integració de les competències transversals del Cicle Formatiu Superior de 
Realització i Plans d'Obres amb la finalitat de millorar l'aprenentatge dels continguts de seguretat i 
salut. 

Es proposa, dintre de la programació, el conjunt d’activitats d’ensenyament i aprenentatge que permetin 
aconseguir els continguts i els objectius terminals del crèdit,amb la ordenació de les unitats didàctiques, 
els nuclis d’activitats i les activitats necessàries per a la transformació del crèdit ,motivant i implicant als 
alumnes ,dintre de l’entorn d’un centre d’estudis obligatoris i post - obligatoris en el nostre entorn 
productiu . 

El disseny d’aquestes activitats pretén la motivació dels alumnes ,amb unes noves metodologies 
d’aprenentatge i estratègies ,vers la responsabilitat en la construcció ,adaptades a una dinàmica que 
impliqui els alumnes,els faci partícips de les competències del currículum  i els impliqui amb els 
companys i professors en els objectius comuns. 

L’ensenyament dels plans de seguretat i la salut ,en general ,i de la construcció en particular, està 
marcat per dinàmiques poc evolucionades, amb metodologies d’aprenentatge que no s’adapten a la 
realitat del marc educatiu i tecnològic. Crec ,que cal augmentar la varietat d’activitats basat en les 
múltiples metodologies existents, millorant les competències de comunicació eficaç : escrita,oral i de 
comprensió lectora. 

El desenvolupament de noves activitats ,combinant les metodologies, pretén inicialment : 

- donar continuïtat al crèdit facilitant l’enteniment als alumnes, doncs l’esforç es continu. 

- resoldre els dubtes de forma immediata, promovent l’ajuda i col·laboració entre els 
alumnes.  

- millorar la responsabilitat respecte els treballs ,de forma personal i vers el grup, de forma 
que es prengui consciencia del que representa treballar en equip. 

Les estratègies, concordants amb les directrius europees, fixen uns objectius: 

- millorar la informació vers la prevenció i les actuacions dels treballadors. 

- millorar la prevenció dels sistemes de emergències. 

- millorar les actuacions de les administracions ,vers la coordinació entre les institucions,la 
inspecció,les competències,els riscos laborals i la seguretat i salut en el treball.    

Aquestes estratègies es traslladaran,implícitament en els objectius ,respecte l’aprenentatge, 
transmetent la responsabilitat en el treball respecte el mateix estudiant i el grup com a premissa dels 
objectius de la seguretat i salut en la construcció.       

Cal dir que el crèdit està dissenyat dintre del marc legislatiu de la LOGSE, atès que no s’ha adaptat  
encara a les directrius de la nova FP de la LOE. 

Per tal de definir la metodologia d'aprenentatge ,caldrà analitzar la situació inicial, per tal d'argumentar 
els motius de la intervenció i els indicadors que justifiquen aquesta situació. 

 



 JUNY 2011 -  4/35 
 

1.DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA
 

1.1. PRESENTACIÓ DEL CRÈDIT 

Per a definir el problema a resoldre ,cal presentar el crèdit en el que es basa el treball, que és el crèdit 
5: plans de seguretat a la construcció, dintre del Cicle Formatiu de Grau Superior de Realització i Plans 
d’Obres,amb una durada de 120 hores.  

Realitzarem el procés de programació del crèdit seguint el següent esquema: 

1.1.1. Descripció normativa del crèdit. 
1.1.2. Seqüenciem els continguts i conceptes. 
1.1.3. Seqüenciem els procediments. 
1.1.4. Relacionanem els punts 1.1.2 i 1.1.3. 
1.1.5. Identifiquem els conjunts temàtics. 
1.1.6. Identifiquem els objectius terminals amb els conjunts temàtics seqüenciant temporalment. 
1.1.7. Temporitzem. 
1.1.8. Assignem els títols a cada Unitat Didàctica. 
1.1.9. Definim els nuclis d’activitat i activitats de la UD2. 
1.1.10 Assignem els  contingut d’aptituds 
 

1.1.1. Descripció normativa del crèdit :  

Es copía literalment del DOGC; 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. 

a) Durada: 120 hores. 
 
b) Objectius terminals.  
1.Relacionar els treballs d'execució d'obra amb els riscos del sector de la construcció, els factors que 

els provoquen, els possibles sistemes de prevenció que s'han d'emprar, les mesures i els mitjans de 

protecció de la seguretat i la salut laboral que hi cal aplicar, i la normativa general i específica que els 

regula.  

2.Identificar els factors i les situacions de risc, les mesures de prevenció i protecció i els recursos en 

matèria de seguretat i salut laboral que cal aplicar en l'obra, a partir del pla general de seguretat i la 

documentació del projecte.  

3.Determinar possibles alternatives en les actuacions de seguretat i en l'aplicació dels mitjans de 

protecció segons les desviacions detectades, , la marxa dels treballs i , la climatologia i la ubicació de 

l'obra, sobre la base dels criteris del pla general de seguretat i la normativa vigent.  

4.Determinar les actuacions, les mesures, els mitjans de seguretat individuals i col·lectius, els elements 

de protecció i el sistema d'eliminació de residus que cal aplicar en cada tall i cada moment de l'obra, 

sobre la base de les especificacions del pla de seguretat, de la normativa específica i de les condicions 

mediambientals segons la tipologia dels treballs del tall i els recursos disponibles. 
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5.Determinar el tipus i la quantitat dels elements i els mitjans de protecció individual i col·lectius 

necessaris en l'obra en cada tall i cada període de temps, segons el volum dels treballs, amb criteris de 

disponibilitat d'ús i d'optimació dels subministraments i de l'estoc. 

6.Detectar possibles factors i situacions de risc no previstes en el pla de seguretat, a partir de 

l'observació visual de les condicions de l'obra i d'informes d'accidents produïts en el decurs dels 

treballs. 

7.Identificar les possibles causes dels accidents de treball mitjançant l'anàlisi de la situació i del 

desenvolupament de l'accident, a partir d'informes d'accidents de construcció. 

8.Determinar les actuacions de prevenció que cal realitzar en casos d'accidents i d'existència de factors 

de risc no previstos en el pla de seguretat, sobre la base de criteris d'eliminació o minimització del risc. 

9.Interpretar les funcions, les competències i les responsabilitats del comitè de seguretat, vigilants i 

tècnics de seguretat a l'obra i en empreses de construcció, a partir de la normativa general i específica 

sobre seguretat i salut laboral en la construcció. 

10.Determinar el nombre de socorristes que corresponen a l'obra segons el seu volum i a partir de la 

normativa reguladora.  

Identificar les necessitats formatives dels recursos humans de l'obra en matèria de seguretat, salut 

laboral i primers auxilis, segons els treballs que cal realitzar, a partir dels seus historials professionals i 

acadèmics. 

11.Determinar el tipus i els continguts específics de les activitats formatives, a partir de les necessitats 

formatives dels recursos humans d'acord amb el pla general de seguretat. 

12.Identificar el tipus i la periodicitat de les revisions mèdiques que cal realitzar al personal de l'obra 

segons la normativa vigent i el pla de revisions periòdiques del departament mèdic de l'empresa. 

13.Programar el desenvolupament de les activitats formatives i la realització de les revisions mèdiques 

periòdiques segons les durades de les activitats i les revisions, les necessitats productives de l'obra i la 

disponibilitat dels recursos humans. 

14.Determinar el contingut, el missatge i la forma de transmissió de la informació sobre el pla i les 

normes de seguretat, els riscos del lloc de treball, les mesures de prevenció, l'aplicació de primers 

auxilis i la utilització dels elements de seguretat, necessària per desenvolupar els treballs del tall en 

condicions de protecció de la seguretat i la salut laborals. 

15.Formalitzar la documentació sobre accidents laborals i incidències de seguretat i salut laborals 

ocorreguts a l'obra en els formats legalment establerts, amb especificacions clares i suficients i l'ús de 

programes informàtics adients. 

16.Interpretar les actuacions, el sistema d'evacuació d'accidentats i les funcions del personal de l'obra 

en cas d'emergència o accident, a partir de les especificacions del pla de seguretat. 

17.Determinar les mesures organitzatives i tècniques que cal prendre davant d'una situació 

d'emergència que aconsegueixen eliminar la situació o minimitzar els danys materials i humans segons 

el tipus d'emergència, l'abast dels danys i les persones afectades.  

 

1.1.2. Seqüenciem  els continguts i conceptes. 

Els continguts i conceptes del Crèdit 5: plans de seguretat a la construcció es desglossen segons 

aquesta enumeració: 

1. Plans i normes de seguretat i salut laboral.  

2. Factors i situacions de risc a l'obra. Causes i danys que provoquen. 

3. Sistemes i tècniques de prevenció i protecció de riscos. 

4. Accidents de treball a l'obra. Conceptes, simptomatologia, conseqüències i protocols d'actuació. 

5. Situacions d'emergència. 

6. Seguretat en els mitjans auxiliars. Normativa i documentació gràfica. 

7. Seguretat en les instal·lacions provisionals i tallers d'obra. Normativa i documentació gràfica. 

8. Seguretat en la maquinària. Normativa, documentació gràfica, característiques generals, 

indicadors i dispositius de seguretat. 

9. Seguretat en el tall d'obra. Normativa i documentació gràfica. 



 JUNY 2011 -  6/35 
 

Seguint els objectius que vull aconseguir respecte l’aprenentatge del crèdit, realitzaria la següent 
seqüència:                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

CRÈDIT 5:  

PLANS DE SEGURETAT A LA CONSTRUCCIÓ 

CONTINGUTS I CONCEPTES 

2.Factors i situacions de risc a l’obra. Causes i 
danys que provoquen. 

4.Accidents de treball a l’obra. Conceptes, 
simptomatologia, conseqüències i protocols 
d’actuació. 

1.Plans i normes de seguretat i salut laboral.  

3.Sistemes i tècniques de prevenció i 

protecció de riscos. 

5.Situacions d’emergència. 

6.Seguretat en els mitjans auxiliars. Normativa 

i documentació gràfica. 

7.Seguretat en les instal·lacions provisionals i 

tallers d'obra. Normativa i documentació 

gràfica. 

8.Seguretat en la maquinària. Normativa, 

documentació gràfica, característiques 

generals, indicadors i dispositius de 

seguretat. 

9.Seguretat en el tall d'obra. Normativa i 

documentació gràfica. 

 

1.1.3. Seqüenciem  els procediments: 

Els procediments del Crèdit 5: plans de seguretat a la construcció es desglossen segons aquesta 

enumeració: 

 

 

 

CRÈDIT 5:  

PLANS DE SEGURETAT A LA CONSTRUCCIÓ 

PROCEDIMENTS 

1.Determinació d'actuacions i mesures de 
prevenció i protecció. 

5.Planificació d'actuacions davant d'una 
emergència. 

3.Organització d'equips d'emergència. 

4.Planificació d'activitats formatives.  

6.Extinció d'incendis. 

2.Planificació de mitjans i equips. 
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1.1.4. Relacionem els punts  1.1.2. i 1.1.3. 

Es  relacionen els continguts  de fets, conceptes i sistemes conceptuals i els procediments segons el 

criteri, 1.Què coneixem de la seguretat i salut en obra ? ,2.Què cal saber? ,3.Què cal aplicar ?      

                                                           

 

 

CRÈDIT 5:  

PLANS DE SEGURETAT A LA 
CONSTRUCCIÓ 

CONTINGUTS 
I 
CONCEPTES 

PROCEDIM
ENTS 

 

2, 4. 1,5. 1. 

1,3,5.  3,4,6. 2. 

6,7,8,9.  2. 

 

3. 

 

 

1.1.5. Identifiquem els conjunts temàtics.  

(relació d’agrupacions de continguts conceptuals i procediments). 

                                                                   
 

 

CRÈDIT 5:  

PLANS DE SEGURETAT A LA 
CONSTRUCCIÓ 

CONTINGUTS 
I 
CONCEPTES 

PROCEDIM
ENTS 

CONJUNTS
TEMÀTICS 

2, 4. 1,5. 1. 

1,3,5.  3,4,6. 2. 

6,7,8,9.  2. 

 

3. 

 

 

1.1.6. Identifiquem els objectius terminals amb els conjunts temàtics seqüenciant temporalment. 

                                                                   
 

 

CRÈDIT 5:  

PLANS DE SEGURETAT A LA 
CONSTRUCCIÓ 

CONJUNTS 
TEMÀTICS 

 

1. Coneixements dels riscos i els accidents 
a l’obra 

2. Normativa i els sistemes de prevenció 

3. Planificació i l’organització a 
l’emplaçament de l’obra. 
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Si combinem els continguts i conceptes ,procediments,objectius terminals i conjunts temàtics tenim les  
següents relacions en el quadre  següent: 

                                                                   
 

CRÈDIT 5:  

PLANS DE SEGURETAT A LA 
CONSTRUCCIÓ 

CONTINGUTS 
I 
CONCEPTES 

PROCEDIM
ENTS 

OBJECTIUS 
TERMINALS 

CONJUNTS 
TEMÀTICS 

2, 4. 1,5. 1,2,6,7. 1 

1,3,5. 3,4,6. 3,8,9,10,12, 

13,14,15,16 

2 

6,7,8,9. 2 4,5,11 3 

 

1.1.7. Temporitzem. 

Pel desenvolupament dels conjunts temàtics ,crec que la progressió de l’aprenentatge en una matèria 
que conté elements teòrics,pràctics i normatius ha de dirigir-se cap a una dinàmica amb la metodologia 
necessària per a motivar i engrescar als alumnes.  

Amb aquesta idea de partida, es determinen els conjunts temàtics; no crec que sigui necessari a aquest 
crèdit començar amb l’aprenentatge dels coneixements de la normativa a nivell general,estatal, 
autonòmic .... es pot realitzar  un cop tinguin altres coneixements.  

Per que els alumnes estiguin més interessats ,crec que cal involucrar-los directament en el tema , 
assumint directament el paper que tindran a l’emplaçament de treball, redactant i revisant informes, 
revisant instal·lacions,maquinaria i desenvolupant formacions prèvies de personal, debats participatius, 
treball cooperatiu ,..., que permetrà relacionar-se amb altres tècnics  i especialistes ,integrants dels 
equips multi – disciplinar  en que s’han convertits els llocs de treball.  

Amb aquest conjunt d’activitats es pretén, tal com hem exposat abans, aconseguir que l’apropament al 
crèdit suposi una immersió dintre de les matèries  que desenvoluparan ,per aconseguir els objectius 
que es determinen al crèdit. 

Així doncs assignem per a cada conjunt temàtic una temporització en hores seguint els criteris descrits: 

                                                              
 

 

CRÈDIT 5:  

PLANS DE SEGURETAT A LA 
CONSTRUCCIÓ 

CONJUNTS 
TEMÀTICS 

 

1. Coneixements dels riscos i els accidents a 
l’obra 

38 h. 

2. Normativa i els sistemes de prevenció 42 h. 

3.Planificació i l’organització a l’emplaçament 
de l’obra. 

48 h. 
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1.1.8. Assignem els títols a cada Unitat Didàctica. 

                                                                   
 

 

CRÈDIT 5:  

PLANS DE SEGURETAT A LA 
CONSTRUCCIÓ 

CONTINGUTS 
I 
CONCEPTES 

PROCEDIM
ENTS 

OBJECTIUS 
TERMINALS 

UNITATS 

DIDÀCTIQUES 

2, 4. 1,5. 1,2,6,7. 1.CONEIXEMENTS 
PREVIS DE 
RISCOS I 
ACCIDENTS 

1,3,5. 3,4,6. 3,8,9,10,12, 

13,14,15,16 

2.NORMATIVA I 

SISTEMES PREV. 

6,7,8,9. 2. 

 

4,5,11 3.PLANIFICACIÓ I  

ORGANITZACIÓ 

 

 

1.1.9. Definim els nuclis d’activitat i activitats de l UD2. 

A partir dels objectius terminals he determinat els nuclis d’activitat de la UD2. Normativa i Sistemes 
preventius . 

Cal dir ,que he triat aquesta unitat didàctica per que és possible que contingui quasi tots els aspectes 
remarcables del crèdit, per a poder dissenyar un conjunt d’activitats que permetin incidir en les 
metodologies d’aprenentatge ,tot seguint el  que és desprèn, per una banda de la Guia docent de 
l’assignatura ,Març 2009, Vicerectorat de Política Acadèmica i Vicerectorat de Docència i Estudiant,  
com pel que fa a la definició de les activitats que es relacionen amb les matèries ,que es dedueix de la 
Guia per a l’avaluació de les competències en l’Àrea d’enginyeria i arquitectura,publicat per l’Agència 
per la Qualitat del sistema Universitari de Catalunya (AQU,2009.E.Golobardes Ribé i L. Madrazo 
Agudin ,coordinadors), consultats per a la realització del present treball. 

Així doncs establim els objectius terminals i la seva relació amb els nuclis d’activitat : 

 

 

 

UNITAT DIDACTICA 2 

NORMATIVA I SISTEMES PREV. 

OBJECTIUS TERMINALS  NUCLIS D’ACTIVITAT 

9 1.COMPETÈNCIES 

10,11,13 2.FORMACIÓ 

8 3.PREVENCIÓ 

12,15 4.REVISIONS MÉDIQUES 

ACCIDENTS DOCUMENTACIÓ 

14,16 5.PLANS  DE SEGURETAT 

3 6.ACTUACIONS 

17 7.SITUACIONS D’EMERGÈNCIA 
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El disseny de les activitats que posteriorment es desenvoluparà, té com a punt de partida que la Unitat 
Didàctica 2 té una durada de 42 hores ,amb 4 hores del crèdit per setmana. 

Tal com s’ha establert amb els 7 nuclis d’activitat es dissenyen activitats amb dues hores,sis hores i vuit 
hores , dividides en conjunts de dues hores que són les que pertoquen al crèdit. Amb aquest disseny es 
pretén que l’alumne pugui assimilar les activitats i ho combini amb els treballs que es realitzen fora del 
grup – aula.   

Empíricament,m’he plantejat com aprendrà l’alumne aquests resultats d’aprenentatge i crec que ho farà 
seguint aquesta sequència : 

 

 

ADQUIRIR CONEIXEMENTS 

 

SABER 

 

DESENVOLUPAR 
HABILITATS 

 

SABER FER 

 

MODIFICAR ACTITUDS 

 

SABER ESTAR 

 

 

També s’aprendran els objectius d’aprenentatge ,seguint la seqüència de la Taxonomia de Bloom: 

 

 

CONEIXEMENT 

COMPRENSIÓ 

APLICACIÓ 

ANÀLISI 

SINTESI 

AVALUACIÓ 

 

 

1.1.10.Assignem els continguts d’aptituds 

Els continguts d’aptituds ,es poden considerar transversals i el que es pretén es que els alumnes les 
assumeixin en conjunt, encara que pot haver algunes activitats que afavoreixin unes o altres aptituds. 

1. Execució sistemàtica del procés de resolució de problemes.  

2. Ordre i mètode de treball.  

3. Direcció de recursos humans. 

4. Compromís amb les obligacions associades del treball.  

5. Execució independent del treball.  

6. Intercanvi d'idees, opinions i experiències.  

7. Comunicació empàtica. 

8. Respecte per la salut, el medi ambient i la seguretat laboral.  



 JUNY 2011 -  11/35 
 

1.2.PRESENTACIÓ DEL PROBLEMA 

Dintre del procés de l’ensenyament de la seguretat i salut en el treball ,específicament en la 
construcció, he fet una recerca dels diferents crèdits de les famílies d’edificació i obra civil i en d’altres 
famílies,que continguin els plans de seguretat com a crèdit, tals com els que es descriuen tot seguit 
(veure annex 1): 

EDIFICACIÓ GM  
ACABATS DE CONSTRUCCIÓ 

Crèdit 8: Seguretat en la construcció. 60 H. 

GS 
CONSTRUCCIONS 
METÀL·LIQUES 

Crèdit 8: plans de seguretat en indústries de 
construccions metàl·liques.  

60H 

GS MANTENIMENT D’EQUIPS 
INDUSTRIALS 

Crèdit 10: plans de seguretat en el 
manteniment i muntatge d'equips i 
instal·lacions.  

60 H 

GS PROCESSOS TEXTILS DE 
TEIXIDURA DE PUNT  

Crèdit 9: plans de seguretat en la indústria 
tèxtil, confecció i pell. 

35 H 

 

De l’anàlisi d’aquests crèdits, on es desenvolupen conceptes de seguretat i la salut en el treball , i si 
comparem amb el crèdit del que es fa el present treball ,he comprovat que els continguts 
d'aprenentatge són molt similars entre ells, destacant les següents conclusions: 

 La durada varia entre 60 i 120 hores, en els crèdits relacionats amb la construcció, essent en 
general,menor als crèdits on estan implicats processos industrials de treball. 

 S’incideix en el coneixements de la normativa, l’avaluació de riscos i en els plans de seguretat.  

 S’incideix de forma molt important en el coneixement teòric a nivell normatiu, 

 Es realitza l'avaluació de riscos amb models teòrics,  

 S'apliquen les mesures preventives per a la realització de treballs, sense realitzar un anàlisi 
contrastat dels seus efectes ni de les seves implicacions. 

En la observació realitzada a les classes on he assistit al Pràcticum, (a L’ Institut on s’impartia aquest 
cicle) i derivat de les converses i reflexions amb els professors que les impartien, he detectat altres 
punts que afecten al desenvolupament de l'aprenentatge de la seguretat i la salut en els treballs de 
construcció, i en especial en aquest  crèdit, pel que fa als alumnes que cursen  en el segon curs del 
cicle formatiu: 

 Volen realitzar majoritàriament aquests estudis per a poder accedir al mon laboral (com a 
complement als seus coneixements els que estan treballant, d'altres alumnes com una sortida 
professional i en menor mesura per a accedir a altres estudis superiors). 

 Hi ha una manca d'implicació en els treballs a realitzar a l’aula , per una manca de motivació 
amb els treballs desenvolupats. 

 Hi han faltes d'assistència per dedicacions laborals esporàdiques i manca de puntualitat en 
certs alumnes per problemes diversos. 

 També hi han alguns estudiants que presenten inadaptació als estudis que estan realitzant ,per 
haver-los reprès desprès d'un període més o menys llarg d’inactivitat d’aprenentatge o per no 
coincidir amb els objectius que s'han plantejat en començar el cicle. 

 En els alumnes del grup – classe, hi han diferents graus apropament a l’aprenentatge, però 
detectant - se que la majoria de treballs es realitzen de forma individual, resultant més feixucs. 

 Hi ha una manca de desenvolupament de les competències comunicatives a nivell escrit,oral i 
de comprensió lectora (al igual que altres nivells educatius). 
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2.DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ
 

Els apunts descrits anteriorment mostren que les classes són ,en gran majoria, teòriques i en alguns 
casos basats en exemples, comportant una gran càrrega de treball individual desenvolupant  projectes, 
amb dinàmiques que afecten a alguns membres del grup – aula, desmotivant-los i no implicant al 
conjunt dels alumnes, sense desenvolupar de forma complerta les competències bàsiques  i curriculars 
del crèdit.. 

2.1 OBJECTIUS 

Els objectius que ,segons el meu parer ,cal assolir són: 

 Establir unes estratègies per fer entendre la matèria - com apropar-se a la seguretat i salut en 
els treballs de construcció-,establint els objectius que s’apropin als continguts.. 

 Proposar unes noves metodologies per ensenyar -proposar uns tipus d’activitats amb diferents 
tipus d’aprenentatge-.  
  

2.2.PROPOSTA 
 
La meva proposta pretén l'aplicació ,per una banda, de noves metodologies d'aprenentatge i  per un 
altra, de noves estratègies per a entendre les responsabilitats en la construcció, realitzant un conjunt 
d'activitats per a desenvolupar les competències bàsiques del crèdit ,les competències transversals i les 
capacitats clau, incidint en els següents punts: 

 Comunicació eficaç amb empatia, cap als companys i els professors. 
Els alumnes han d’assolir uns nivells de competència escrita,lectora i oral, atenent al 
desenvolupament dels treballs i les activitats del crèdit ,en relació als altres companys i als 
professors. 

 Ètica del treball individual i col·lectiu. 
La responsabilitat ,envers el treball propi i el treball col·lectiu, permetrà millorar les relacions 
entre els alumnes  i la millora dels seus resultats acadèmics.    

 Contextualització al medi.  
El crèdit cal entendre’l dintre d’un cicle superior d’estudis de professionals de la família de la 
edificació com a part d’uns estudis professionals.   

 Respecte per la salut, el medi ambient i la seguretat laboral. 
  

2.3. RELACIÓ ACTIVITATS -  ASSIGNATURES 
 
La meva proposta es basarà ,doncs ,per una part en establir metodologies diferents a les aplicades fins 
ara i la seva correspondència amb el disseny d'activitats que les desenvolupin i que compleixin amb les 
competències plantejades. 

Tenint en compte la experiència pròpia, i principalment la consulta de la Guia per a l’avaluació de les 
competències en l’Àrea d’enginyeria i arquitectura,publicat per l’Agència per la Qualitat del sistema 
Universitari de Catalunya (AQU,2009.E.Golobardes Ribé i L. Madrazo Agudin ,coordinadors) ,es poden 
establir a partir de l’estudi de la tipologia d’assignatures i les activitats utilitzades de forma principal per 
a l’aprenentatge la següent classificació: 

 
Assignatura  Activitats  

1.Teoriques Examen escrit,participació a l’aula 

2.Especialització-Intensificació Treballs,treballs pràctics ordinadors,informes 
individuals,exposicions,presentacions. 

3.Laboratori Muntatges de laboratori,exàmens i treballs pràctics amb 
ordinador,exàmens tipus test i oral. 

4.Treballs pràctics Examen escrit i tipus,pràctiques i treballs amb ordinador.  
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.Tipus d’activitats proposades per l’assoliment de les competències: 

 Treballs pràctics amb ordinador. 

 Projectes. 

 Presentacions. 

 Informes de laboratori. 

 Exercicis d' expressió oral. 

 Exercicis d' expressió escrita(Informes, test). 

 Comprensió escrita (resum de normatives i lleis). 

 Treballs de grup. 

 Participació en debats. 
 

2.4. RELACIÓ ACTIVITATS I METODOLOGIES 
 
Tenint en compte la metodologia descrita al Manual per elaborar la Guia docent de l’assignatura ,Març 
2009, Vicerectorat de Política Acadèmica i Vicerectorat de Docència i Estudiant, establiré una 
correspondència entre les esmentades metodologies i les activitats a desenvolupar ,concordants amb 
els objectius del crèdit. 
 
La correspondència entre metodologies i activitats dissenyades permeten assolir les competències i 
s’estableixen les que segueixen ,com a exemples que es desenvoluparan amb posterioritat : 
 

 Aprenentatge basat en casos. Participació a classe. 
Els alumnes hauran de llegir,explorar, debatre i crear opinió en vers els temes proposats. 
 
Activitat 
A partir d’un informe,per exemple, es plantegen una sèrie de qüestions a debatre respecte el 
que s’ha fet ,que s’hauria de fer i quines són les responsabilitats de cadascun de les persones 
de l’obra . Es formen varis grups de debat per la confrontació d'opinions diferents.   
 

 Aprenentatge cooperatiu. Participació a classe. 
Els estudiants treballen en projectes o problemes en equip ,on cada alumne es fa responsable 
d’una part de la feina i la confronta amb altres especialistes d’altres grups de la mateixa 
matèria,, però sentint-se responsable del conjunt .Cal desenvolupar la capacitat d’escoltar, 
tolerar opinions,la millorar del pensament crític i millorar dels continguts que s’han explicar als 
altres. 
 
Activitat 
Treball de recerca+ exposició conjunta en equip+ acta de treball. 
 

 Aprenentatge basat en preguntes. 
Els estudiants treballen individualment la recerca de conceptes,guiats pel professor. La 
curiositat pels temes proposats han de guiar als alumnes, motivats pel professor. 
 
Activitat 
Treball de recerca individual a partir de guies de treball,legislació i  normativa, webs 
institucionals. Es preparen finalment preguntes tipus test  o qüestionari, que es responen entre 
tots els alumnes i es faran servir per l'examen de l'activitat.  

   

 Aprenentatge basat en laboratori. 
L'estudiant pot observar i manipular de primera mà, materials i estris propis de la seguretat i 
salut . Realitzaran  proves de resistència i comprovaran  homologacions. 

  
Activitat 

 Visita a obres,empreses de subministrament o de treballs verticals, realitzant proves de 
 resistència amb els materials, proves amb les proteccions individuals i col·lectives. 
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 Aprenentatge de treball en parelles o de revisió comunitària. 
Els estudiants realitzen un treball i se'ls revisen respectivament, fiscalitzant els resultats de 
forma imparcial. S'utilitza per que els alumnes es complementin en les seves competències i 
responsabilitats realitzant autocorreccions. 
 
Activitat  
En la realització de treballs i en l'avaluació d'una determinada situació, mitjançant graelles de 
revisió i de correcció ,com si fossin actes d'inspecció d'emplaçaments d'obra, anàlisi de 
situacions filmades i/o visionades en pantalla. 
 

 Aprenentatge basat en projectes. 
 Els estudiants desenvolupen un projecte on s'inclouen els conceptes i les competències del 

currículum de l'assignatura. Es fomenta el treball en grup i l'aprenentatge autònom amb la 
planificació de recursos i del temps per a realitzar-ho. 

  
Activitat  
A partir d'un projecte d'execució d'obres i d'un estudi de seguretat ,s'analitzen diferents parts de 
l'obra distribuïdes entre els membres del grup, s'avaluen els riscos i es determinen els mitjans 
necessaris per la prevenció i la seguretat en l'obra. 

 

 Aprenentatge basat en role-play. 
Els estudiants realitzen un role-play sobre la seguretat i la salut, amb suport de vídeo, de 
presentació,... 
 
Activitat 
Els estudiants cerquen una situació  a l’obra, una visita , una formació de treballadors , 
formalitzen un guió i la seva dramatització, preparant material pels participants, test  o 
qüestionaris . 
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3.RESULTATS

 

3.1.DISSENY ACTIVITATS 

El disseny de les activitats, ens permetrà modificar les metodologies actuals i ens donarà una major 
versatilitat i un funcionament dinàmic de la classe.  
Per la meva experiència ,com a professor en pràctiques  i de la observació en les classes impartides 
d’altres professors puc establir les següents reflexions : 

- Els alumnes, estan disposats a participar majorment si la matèria no és monòtona,  
- L’atenció i la motivació permet la interactivitat entre professor i alumne i entre els alumnes 

del grup - aula.  
- Per poder avaluar els resultats caldria realitzar la experiència a un grup del crèdit i als 

altres cursar segons la metodologia i estratègies establertes. (Aquest punt no es podrà 
realitzar , així que haurem d’establir l’enunciat,el disseny de les activitats i les seves 
rúbriques).    

 

ACTIVITAT INICIAL 

A principi del curs, a la primera classe ,es realitza la presentació de la guia didàctica del crèdit  amb les 
competències a assolir i les matèries que s’impartiran .Un cop introduïts aquests conceptes, dintre del 
procés d’aprenentatge descrit i per tal de saber a quin nivell de coneixements estan els alumnes cal  
realitzar una avaluació inicial per tenir un indicador ,per poder contrastar amb  els resultats de 
l’avaluació a final del curs.  

Aquesta activitat inicial es necessària, per tenir la primera impressió dels alumnes i dels seus 
coneixements .Es possible ,que coneguem als alumnes d’altres crèdits que impartim al cicle i tinguem 
ja un primer punt de partida, però cal establir aquests indicadors, per a  poder crear  grups de treball , 
per afinitats o realitzant algun test de distribució de rols de comportament dintre del grup, com el Test 
de Belbin per exemple ,que no substitueix altres mecanismes de funcionament en la formació de 
grups,però pot complementar-lo.  

PRESENTACIO  Es realitza la presentació de la guia docent del crèdit i dels 
aspectes més rellevants . 

40 min. 

ACTIVITAT INICIAL   

Avaluació prèvia Es realitza un test sobre la seguretat i salut en la construcció i 
en els àmbits de la prevenció, salut laboral ,emergències i 
processos constructius . 

20 min 

Avaluació Es realitza un torn de correccions i qüestions entre els alumnes 
i amb la participació del professor .  

20 min. 

 
 
Avançament 
matèria 

Es realitza un debat amb la participació i intervenció del conjunt 
dels alumnes del grup - aula . 
El professor realitza la introducció de la matèria de la classe 
següent, per tal que els alumnes ho llegeixin a casa seva. 

20 min. 
 
 
20 min. 

Total  80 min. 

 

ACTIVITATS  

S’estableixen els enunciats d’un conjunt d’activitats que responen a les diferents metodologies 
d’aprenentatge, enunciades al punt 2.4.(seguint el Manual per elaborar la Guia docent de l’assignatura 
,Març 2009, Vicerectorat de Política Acadèmica i Vicerectorat de Docència i Estudiant)  i on es 
temporitza el descrit als nuclis d’activitat. Cal dir que la combinació de la màxima varietat de 
metodologies durant el crèdit pretén que no s’estableixi la monotonia dins l’aprenentatge. Requereix, 
tanmateix, que els alumnes i el professor estableixin uns vincles de compromís i responsabilitat en el 
treball individual i col·lectiu que permetrà avançar a l’alumne. 
També ,cal establir un sistema on es puguin modificar els grups establerts, al menys dues o tres 
vegades per curs, tant per variar el coneixement mutu entre els alumnes com per no permetre alumnes 
que s’acomodin i s’aprofitin del treball d’altres companys. 
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ACTIVITAT 1 

Aquesta activitat té com a objectiu establir les responsabilitats i els participants que intervenen en la 
seguretat i salut. A partir d’un text que han llegit abans de la classe ,realitzaran una participació a classe 
per tal de conèixer els altres companys, perdre la timidesa i que el professor pugui prendre notes sobre 
les seves competències expressives i orals. Es planteja en tres sessions.   

ACTIVITAT 1 
Primera part 

APRENENTATGE BASAT EN CASOS. 
PARTICIPACIÓ A CLASE 

 

Mètode expositiu Classe teòrica sobre les competències,les responsabilitats i els 
actors a la seguretat i la salut en l’obra de construcció. 

45 min. 

Anàlisi del tema Els alumnes han llegit el text proposat pel professor i el tornen a 
llegir a classe. Preguntes i qüestions al voltant del tema. 

15 min. 

Exposició 
exemple 

El professor explica un exemple a classe desenvolupant la 
mecànica i l’esquema de treball. 

45 min. 

Exposició oral Es realitza la participació a classe dels diferents aspectes de la 
matèria classificant els punts relatius a les 
competències,responsabilitats i els actors.   

15 min. 

 Es realitzarà l’activitat de suport en la classe següent  

Total  120 min 

 

ACTIVITAT 1 
Segona part 

APRENENTATGE BASAT EN CASOS. 
TREBALL EN GRUP I EXPOSICIÓ ORAL 

 

Resolució 
d’exercicis 

Lectura individual de l’ informe a resoldre a classe .Coneixement 
i anàlisi  dels aspectes que el componen.  

30  min. 

Anàlisi del tema L’alumne haurà d’identificar termes tècnics i temàtics,cercant a 
diccionaris o llibres d’ajuda , realitzant un esquema amb els 
temes més importants. 

30 min. 

Treball en grup Es realitza una selecció dels temes tractats a la lectura i es 
divideix el treball en grups . 

15 min 

Exposició oral Es realitza una exposició del resum al grup explicant el tema. Es 
realitza un acta individual del resum. 

30 min 

Exposició oral Es realitza un torn d’exposicions per una persona de cada grup. 15 min. 

Total  120 min. 

Correcció El professor realitza la correcció de l’acta individual per a 
tornar-ho a la classe següent. 

 

 

ACTIVITAT 1 
Tercera part 

APRENENTATGE BASAT EN CASOS. 
AVALUACIÓ 

 

Prèvia  Es retorna l’acta del dia anterior i es comenta a classe.  15 min. 

Resolució 
d’exercicis 

Lectura individual de l’ informe a resoldre a classe .Coneixement 
i anàlisi  dels aspectes que el componen. Amb els coneixements 
adquirits es realitza l’anàlisi i l’acta resum.    

45  min. 

Avaluació L’alumne haurà de realitzar un qüestionari sobre el tema. 30 min. 

Autocorrecció per 
parelles 

Es realitza l’autocorrecció per parelles del qüestionari 15 min 

Conclusions S’elaboren les conclusions sobre l’ informe que s’utilitzaran per 
altres activitats. 

15 min. 

Total  120 min. 

Correcció El professor recull els qüestionaris per a poder fer una 
graella dels errors realitzats i poder incidir més endavant en 
altres classes. Es retornaran els qüestionaris   
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ACTIVITAT 2 

Aquesta activitat té com a objectiu realitzar una formació en un centre de treball, explicant les normes 
generals i particulars a seguir en el transcurs dels treballs. S’haurà de  realitzar un guió i dramatitzar-lo. 
També es podria realitzar alguna activitat alternativa, com una gravació en vídeo o una presentació amb 
dibuixos.  L’expressivitat i la comunicació oral i escrita són bàsiques. Es planteja en tres sessions.   

ACTIVITAT 2 
Primera part 

APRENENTATGE BASAT EN ROLE-PLAY  

Entrega  exercicis 
activitat anterior 

Es realitza l’entrega dels exercicis corregits i avaluats. Es 
realitza el comentari. 

10 min. 

Mètode expositiu Exposició del tema per part del professor per a la realització de 
l’activitat de role - play.  

10 min. 

Resolució 
d’exercicis 

Els alumnes de cada grup hauran de realitzar una formació 
prèvia a una empresa amb una durada de 15 minuts.  
Es proposa el tema i es formalitza un guió entre tots els  
components del grup, distribuint-se els papers. 

40 min. 

 Preparació del material necessari per als assistents, la 
presentació, el  guió i preparar la dramatització que es realitzarà 
a la següent classe. 

60 min. 

Total  120 min. 
 
 
 

ACTIVITAT 2 
Segona part 

APRENENTATGE BASAT EN ROLE-PLAY  

Treball en grup 
Exposició oral  

Cada grup d’alumnes realitza la dramatització amb una durada 
màxima de 15 minuts. Es proporciona una graella per tal de que 
cada grup faci l’avaluació de les competències d’expressió 
oral,escrita i temàtiques . S’entrega el resum de la presentació 
al professor. 

100 min. 

Correcció Es fan comentaris de cadascun dels grups i es realitza la 
valoració entregant les graelles al professor.  

20 min. 

Total  120 min. 

Avaluació El professor recull les dades de les graelles dels alumnes fora 
de classe i s’avaluen conjuntament amb les presentacions. 
S’elaboren les conclusions que es retornaran a cada grup i 
s’analitzaran a classe. 

 

 
 

ACTIVITAT 2 
Tercera part 

APRENENTATGE BASAT EN ROLE-PLAY  

Treball en grup 
 

Cada grup d’alumnes analitza la dramatització realitzada amb 
les graelles i les conclusions . Es realitza un acta del resum per 
tal de que cada grup faci l’avaluació de les competències 
d’expressió oral,escrita i temàtiques . S’entrega el resum de la 
presentació al professor. 

30 min. 

Exposició oral 
 

Es fan els resums de les exposicions de 10 minuts amb 
comentaris de cadascun dels grups . 

40 min. 

Debat a classe Es realitza un debat conjunt valorant les situacions,la formació i 
la documentació entregada. 

30 min. 

 El professor entrega les valoracions - avaluacions  i les comenta 
amb els alumnes.  

20 min. 

Total  120 min. 
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ACTIVITAT 3 

Aquesta activitat té com a objectiu realitzar una sortida a un laboratori de materials , per a poder 
apropar-se i experimentar amb els materials i tenir coneixement directe els mitjans de protecció. Caldrà 
preparar el material necessari, mitjançant recerca a la Web de la Generalitat, Departament  de 
Treball,Seguretat i Salut, on hi ha les fitxes de proteccions per a la prevenció dels riscos laborals. Es 
realitzarà la sortida identificant o descobrint elements de prevenció i es conclourà amb un exercici i la 
seva exposició en públic, amb la redacció d’un acta que reflecteixi tot el procés. L’expressivitat i la 
comunicació oral i escrita són bàsiques. Es planteja en tres sessions.   

ACTIVITAT 3 
Primera part 

APRENENTATGE BASAT EN SORTIDA A LABORATORI DE 
PREVENCIÓ 

 

Explicació de la 
sortida a realitzar 

Exposició de la sortida a realitzar en el laboratori de prevenció. 
S’entrega el material per a la preparació de la sortida. 

20 min. 
10 min. 

Resolució 
d’exercicis 

L’alumne haurà d’identificar termes tècnics i temàtics,cercant a 
diccionaris o llibres d’ajuda ,realitzant un esquema referent al 
material del laboratori amb els temes més importants. 

30 min. 

Exposició oral Es realitza un debat a classe entre els alumnes per a posada en 
comú dels temes de la sortida. 

30 min 

 Es realitza un qüestionari sobre les preguntes prèvies a la 
sortida. Es realitza un recull  i es formalitza un acta i s’entrega. 

 30 min. 

Total  120 min. 

Correcció El professor realitza la correcció de l’acta individual per a 
tornar-ho a la classe següent. 

 

 

ACTIVITAT 3 
Segona part 

APRENENTATGE BASAT EN SORTIDA A LABORATORI DE 
PREVENCIÒ 

 

Trobada  i trajecte 
sortida 

Espera i trajecte fins al Laboratori de Prevenció. 
 

30 min. 
 

Visita a Laboratori 
de materials 

L’alumne haurà d’identificar  segons el qüestionari realitzat a 
l’aula de les qüestions dels tipus de materials , la seva 
resistència i la seva utilització 

60 min. 

Trajecte tornada Es realitza el trajecte de tornada 30 min 

Total  120 min. 

 

ACTIVITAT 3 
Tercera part 

APRENENTATGE BASAT EN SORTIDA A LABORATORI DE 
PREVENCIÓ 

 

Autocorrecció 
entre parelles 

Es corregeix el qüestionari realitzat a la sortida entre dos 
companys de classe 

20 min. 
 

Resolució 
d’exercicis 

El professor proposa un exercici respecte a la prevenció. 
L’alumne haurà d’identificar termes tècnics i temàtics,cercant a 
llibres d’ajuda ,realitzant un esquema referent la prevenció. 

10 min. 
40 min. 

Exposició oral Es realitza una exposició oral de cadascun dels temes tractats a 
classe respecte la prevenció realitzant un resum-esquema. 

30 min 

 Es formalitza un acta i s’entrega.  20 min. 

Total  120 min. 

Correcció El professor realitza la correcció de l’acta individual per a 
tornar-ho a la classe següent. 
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ACTIVITAT 4 

Aquesta activitat té com a objectiu obtenir els coneixements referents a les revisions mèdiques  i els 
accidents; A partir d’un text, després de la exposició del tema per part del professor , l’alumne haurà 
d’identificar individualment els termes i al temàtica referent a les revisions mèdiques i els diferents 
accidents, així com la realització d’un comentari de text i un qüestionari .La comprensió del text i 
l’expressió escrita són bàsiques. Es planteja en una sessió.   

 

ACTIVITAT 4 APRENENTATGE BASAT EN PREGUNTES  

Entrega de l’acta 
anterior  

Es fa entrega de l’acta anterior i es realitzen comentaris de 
valoració al respecte. 

10 min. 

Mètode expositiu El professor realitza l’exposició del tema del referent a les 
revisions mèdiques amb explicacions i exposició de les seves 
implicacions.  

35 min. 

Resolució 
d’exercicis 

Lectura pels alumnes del text proposat. 15 min. 

 L’alumne haurà d’identificar termes tècnics i temàtics,cercant a 
diccionaris o llibres d’ajuda , realitzant un esquema amb els 
temes més importants. 

25 min. 

Treball individual L’alumne ha de fer un comentari de text i omplirà un qüestionari. 
La redacció del text haurà de tenir un bon nivell ortogràfic i 
gramatical. 

35 min 

Total  120 min. 

Correcció El professor realitza la correcció del comentari i el 
qüestionari per a tornar-ho a la classe següent. 
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ACTIVITAT 5 

Aquesta activitat té com a objectiu realitzar l’anàlisi del tema pla de seguretat i salut , després de 
l’exposició teòrica del professor, seguint un esquema de treball cooperatiu amb els companys, establint 
les competències,la prevenció, i les mesures necessàries per a l’avaluació de riscos dels treballs 
desenvolupats a un projecte d’edificació o d’obra civil. El professor realitzarà un exercici com a exemple 
per efectuar una correcció dels treballs desenvolupats pels alumnes i fixar conceptes. L’expressivitat i la 
comunicació oral i escrita són bàsiques Es planteja en quatre sessions per esser un dels objectius 
principals del crèdit.   

ACTIVITAT 5 
Primera part 

ACTIVITAT DE TREBALL COOPERATIU I  TREBALL 
INDIVIDUAL  

 

Entrega del 
exercicis de 
l’activitat anterior 

Es realitza una correcció a classe de l’acta individual realitzada , 
s’ha valorat que els textos tinguin un bon nivell de correcció 
ortogràfica i gramatical. 

10 min. 

Mètode expositiu Exposició del tema per part del professor . 
Proposta de treball Pla de seguretat i salut aplicat a una obra de 
construcció dividit en quatre sessions,inclosa aquesta  

45 min. 
15 min. 

Treball 
Cooperatiu 

Es divideix el grup-aula en grups de quatre persones i 
s’assignen les tasques de quatre especialistes per grup amb la 
tasca prèvia de l’anàlisi conjunt de la documentació aportada. 

40 min. 

Redacció acta Es realitza una acta del treball realitzat pel grup en la primera 
sessió. 

10 min 

Total  120 min. 

Correcció El professor realitza la correcció de l’acta per a tornar-ho a 
la classe següent 

 

 

ACTIVITAT 5 
Segona part 

ACTIVITAT DE TREBALL COOPERATIU I  TREBALL 
INDIVIDUAL  

 

Entrega de l’acta 
de la 1a part 
corretgida 

Es realitza una correcció a classe de l’acta individual realitzada, 
s’ha valorat que els textos tinguin un bon nivell de correcció 
ortogràfica i gramatical. 

15 min. 

Treball 
Cooperatiu 

Es comença el treballar en els grups d’especialistes amb la 
tasca definida i l’anàlisi conjunt amb els altres especialistes de la 
documentació aportada. 

45 min. 
 

Mètode expositiu Exposició del tema per part del professor d’un exemple similar. 
 

30 min. 
 

Exposició oral Els alumnes realitzen aportacions amb el conceptes que estan 
desenvolupant . 

20 min. 

Redacció acta Es realitza una acta del treball realitzat pel grup en la primera 
sessió. 

10 min 

Total  120 min. 

Correcció El professor realitza la correcció de l’acta per a tornar-ho a 
la classe següent 
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ACTIVITAT 5 
Tercera part 

ACTIVITAT DE TREBALL COOPERATIU I  TREBALL 
INDIVIDUAL  

 

Entrega de l’acta 
de la 2a part 
corretgida 

Es realitza una correcció a classe de l’acta individual realitzada, 
s’ha valorat que els textos tinguin un bon nivell de correcció 
ortogràfica i gramatical. 

 5 min. 

Treball 
Cooperatiu 

Es defineix el treball en els grups d’especialistes per a fer el 
resum de la tasca definida. 

15 min. 
 

Correcció El professor realitza una ronda de correccions en els grups per 
atendre els dubtes i fiscalitzar el treball realitzat . 

50 min. 
 

Treball individual Es realitza un esquema amb les conclusions del treball per a 
aportar al treball de grup i s’entrega. 

30 min. 

Total  120 min. 

Correcció El professor realitza la correcció de l’esquema per a tornar-
ho a la classe següent 

 

 

ACTIVITAT 5 
Quarta part 

ACTIVITAT DE TREBALL COOPERATIU I  TREBALL 
INDIVIDUAL  

 

Entrega de 
l’esquema la 3a 
part corretgit 

Es realitza una correcció a classe dels esquemes.  5 min. 

Exposició oral Es realitza la posada en comú dels esquemes del treball en els 
grups amb les exposicions orals de les tasques. 

30 min. 
 

Correcció El professor realitza una ronda de correccions en els grups per 
atendre els dubtes i fiscalitzar el treball realitzat . 

50 min. 
 

Treball individual Es realitza el treball individual de resum de pla de seguretat i 
salut . 

35 min. 

Total  120 min. 

Correcció El professor realitza la correcció del treball individual per  a 
tornar-ho a la classe següent 
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ACTIVITAT 6 

Aquesta activitat té com a objectiu les actuacions alternatives al pla de seguretat i salut , treballant per 
parelles ,cercant les diferències entre la situació modificada i la desitjada. Després de l’activitat anterior 
del pla de seguretat ,cal establir les condicions quan les premisses i paràmetres s’alteren. La 
comunicació escrita és bàsica Es planteja en una sessió com a complement de l’anterior.   

ACTIVITAT 6 ACTIVITAT DE TREBALL EN PARELLES   

Entrega del 
exercicis de 
l’activitat anterior 

Es realitza una correcció a classe de l’acta individual realitzada, 
s’ha valorat que els textos tinguin un bon nivell de correcció 
ortogràfica i gramatical. 

30 min. 

Mètode expositiu El professor realitza l’exposició del tema del que s’ha de fer el 
treball en parelles vers les actuacions alternatives de seguretat  

20 min. 

Resolució 
d’exercicis 

Els alumnes analitzen conjuntament les condicions 
donades,cercant les 20 diferències o anomalies .  

20 min. 

 L’alumne haurà de modificar el pla de seguretat identificant el 
conjunt d’actuacions alternatives a proposar i les conseqüències 
que impliquen vers el pressupost. 

40 min. 

Treball individual Es realitza una acta del treball realitzat . La redacció del text 
haurà de tenir un bon nivell ortogràfic i gramatical. 

10 min. 

Total  120 min 

Correcció El professor realitza la correcció del treball individual per  a 
tornar-ho a la classe següent 

 

 

 

ACTIVITAT 7 

Aquesta activitat té com a objectiu determinar les mesures organitzatives i d’emergència , treballant 
individualment  i  posteriorment es realitza treball de grup i una exposició oral per reforçar 
l’aprenentatge. La comunicació oral i escrita és bàsica. 

 

ACTIVITAT 7 APRENENTATGE BASAT EN CASOS.  

Prèvia  Es retorna l’acta del dia anterior i es comenta a classe.  15 min. 

Mètode expositiu El professor realitza l’exposició del tema del que s’ha de fer el 
treball en base a l’informe sobre determinació de mesures 
d’emergència. 

40  min. 

Resolució 
d’exercicis 

L’alumne analitza l’ informe a resoldre a classe .Cal determinar 
els aspectes que el componen per definir les mesures a prendre 
. Amb els coneixements adquirits es realitza un  resum.    

30 min. 

Exposició oral Es realitza la posada en comú dels esquemes del treball en els 
grups amb les exposicions orals de les tasques. 

25 min. 
 

Conclusions S’elaboren les conclusions sobre l’ informe que s’utilitzaran per 
altres activitats. 

10 min. 

Total  120 min. 

Correcció El professor recull els qüestionaris per a poder fer una 
graella dels errors realitzats i poder incidir més endavant en 
altres classes. Es retornaran els qüestionaris.   
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ACTIVITAT 8 

Aquesta activitat té com a objectiu realitzar l’anàlisi del tema  pla de seguretat i salut , reforçant 
l’activitat número 5, després de l’exposició teòrica del professor. Seguint un esquema de resolució de 
treball basat en projectes ,s’intenta realitzar l’aproximació als conceptes mitjançant successives 
correccions individuals i col·lectives i es finalitza el treball fora de l’aula . L’expressivitat i la comunicació 
oral i escrita són bàsiques Es planteja en tres sessions per esser un dels objectius principals del crèdit. 

 

ACTIVITAT 8 
Primera part 

ACTIVITAT DE TREBALL BASAT EN PROJECTES   

Entrega del 
exercicis de 
l’activitat anterior 

Es realitza una correcció a classe de l’acta individual realitzada , 
s’ha valorat que els textos tinguin un bon nivell de correcció 
ortogràfica i gramatical. 

10 min. 

Mètode expositiu Exposició del projecte a realitzar per part del professor. 
Proposta de treball de Pla de seguretat i salut aplicat a una obra 
de construcció ,dividit en tres sessions,inclosa aquesta. 
Es determina el guió de la documentació a presentar.  

15 min. 

Resolució 
d’exercicis 

L’alumne treballa individualment en la resolució del 
projecte,consultant els termes tècnics i temàtics,cercant a 
diccionaris o llibres d’ajuda , realitzant un esquema amb els 
temes més importants. 

40 min. 

Correcció Es realitza una correcció individual,mentre els alumnes realitzen 
els treballs individualment , el professor prendrà nota del treball 
realitzat en una graella segons el guió determinat 

55 min 

Total  120 min. 

 

ACTIVITAT 8 
Segona part 

ACTIVITAT DE TREBALL BASAT EN PROJECTES   

Resolució 
d’exercicis 

L’alumne treballa individualment en la resolució del 
projecte,consultant els termes tècnics i temàtics,cercant a 
diccionaris o llibres d’ajuda , realitzant un esquema amb els 
temes més importants. 

40 min. 

Correcció Es realitza una correcció col·lectiva de cadascun dels projectes 
on després d’una breu descripció dels aspectes més importants 
del projecte – pla de seguretat els companys i professors 
realitzaran qüestions al respecte individu , el professor prendrà 
nota del treball realitzat en una graella segons el guió determinat 

60 min. 

Mètode expositiu El professor fa els comentaris dels projectes per a la seva 
finalització amb els aspectes a reformar o replantejar.  

20 min. 

Total  120 min. 
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ACTIVITAT 8 
Tercera part 

ACTIVITAT DE TREBALL BASAT EN PROJECTES   

Resolució 
d’exercicis 

L’alumne treballa individualment en la resolució del 
projecte,consultant els termes tècnics i temàtics,cercant a 
diccionaris o llibres d’ajuda , realitzant un esquema amb els 
temes més importants. 

40 min. 

Correcció Es realitza una correcció col·lectiva de cadascun dels projectes 
on després d’una breu descripció dels aspectes més importants 
del projecte – pla de seguretat els companys i professors 
realitzaran qüestions al respecte individu , el professor prendrà 
nota del treball realitzat en una graella segons el guió determinat 

60 min. 

Mètode expositiu El professor fa els comentaris dels projectes per a la seva 
finalització individual fora de classe amb els aspectes a reformar 
o replantejar.  

20 min. 

Entrega del 
projecte 

L’alumne entrega el projecte en el transcurs de la setmana al 
professor per a la seva avaluació final. 

 

Total  120 min. 
 

 

ACTIVITAT FINAL 

Aquesta activitat té com a objectiu realitzar la correcció i entrega a classe dels treballs corregits , 
realitzant un resum del curs amb un qüestionari sobre el crèdit i les consideracions finals del professor i 
els alumnes. 

 

ACTIVITAT FINAL   

Correcció  Es realitza la correcció i entrega a classe dels treballs corregits 
amb  les graelles individuals , indicant els punts a millorar i els 
punts a destacar de les exposicions orals.  

80 min. 

Resum curs Es realitza un qüestionari sobre el crèdit la seva utilitat i 
l’aprenentatge de les competències del crèdit i s’entreguen al 
professor. 

20 min 

 Es realitzen les consideracions finals del professor i les dels 
alumnes. 

20 min. 

Total   120 min. 
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3.2.ESPAIS, EQUIPAMENTS I RECURSOS 

 

Atès que el conjunt d’activitats s’han de desenvolupar a l’aula i es complementen amb part de la 
dedicació fora de l’horari escolar ,caldrà establir els  espais ,equipaments i recursos necessaris pel 
crèdit. 

Principals espais i instal·lacions a utilitzar 

 

- Aula: amb taules individuals amplies. Aquesta aula serà la principal en el desenvolupament de les 

matèries dels alumnes, sempre que el professor no decideixi canviar d’aula. 

 

- Aula taller: aula on s’executaran els projectes amb programes de dibuix assistit per ordinador. 

 

- Aula estudi: on els alumnes podran estar fins a l’hora d’obertura de les aules de classe, per execució 

de deures o altres activitats relacionades amb els estudis.( a vegades es dedica la biblioteca com a sala 

d’estudi) 

 

- Es necessitaran de tots els programes informàtics, com TCQ, PRESTO, AUTOCAD, MICROSOFT 

PROJECT, per el bon desenvolupament del ensenyament als alumnes. 

 

- La resta de material escolar, com eines de dibuix i material didàctic, serà  deure del mateix alumne de 

portar-ho a classe. 

 

 

Normativa d’utilització dels espais, equipaments i recursos 

  

- Totes les aules romandran tancades fins 10 minuts abans de la classe, a excepció de les aules estudi, 

on un encarregat de centre s’encarregarà d’obrir-les. Serà el mateix professor que imparteixi la última 

matèria del dia que s’encarregarà de tancar-la. 

 

- Les aules estudi estaran obertes tot el dia i només es permetrà l’ús als alumnes del centre i amb 

disposició de treball, no es permetrà l’ús d’aqueta aula com a zona d’esbarjo o joc. 

 

- Tots els materials didàctics entregats pel professor, hauran de ser retornats pels alumnes un cop 

finalitzi les classes en les mateixes condicions que se’ls havia entregat, de no ser així el professor 

podria suspendre al alumne infractor que hauria de presentar-se directament a la recuperació per tal de 

poder aprovar aquell crèdit. 

 

 

Manteniment de les instal·lacions i equipaments 

 

-Seguint amb el comentat a l’apartat anterior, per tal de mantenir les zones lectives en les millors 

condicions, quedaran prohibits tots els comportaments, que danyin les instal·lacions i equipaments, 

sent possible la sanció en el cas contrari, de tots els alumnats del centre. 

 

- Tots els alumnes hauran de deixar totes les instal·lacions tal i com les han trobades al inici de classe, 

de no ser així el professor responsable podrà sancionar als alumnes implicats. 

 

Assignació i prioritat dels espais 

 

- Totes les matèries hauran de tenir assignades una aula a principi de curs, pel que el crèdit que 

s’imparteixi a dita aula, tindrà preferència sobre totes les altres matèries del cicle. 
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- Així mateix en el cas d’ús d’aules diferents a les que normalment s’imparteixen les classes, com aules 

taller i informàtica, els professors hauran d’avisar amb dos setmanes d’antelació al ús d’aquestes, 

avisant a la direcció del centre, per tal de reservar-la per poder impartir la seva matèria. 

 

- En el cas de que una matèria necessiti del ús d’una aula que en el mateix horari lectiu té assignada ja 

una altra de forma permanent durant tot el curs, seran els mateixos professors que entre ells acordaran 

un canvi d’aula quan ells ho creguin oportú. 
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3.3.RUBRIQUES 

Per  tal de realitzar l’avaluació dels treballs es proposen graelles per tipus d’activitat . 

 

Expressió escrita 

Rúbrica 

   

VALORACIÓ NO ASSOLIT (1) ASSOLIT (2) BEN ASSOLIT (3) 

Presentació correcte Té mala presentació, 
no hi ha formats, 
marges, títols ni 
numeració de 
pàgines 

Té una bona 
presentació, tot i que 
falta algun element 
dels formats. 

Té un format correcte en tots els 
aspectes. 

Ordena les idees 
principals i secundàries 

No s’entén el que vol 
expressar el text i 
ordena de forma 
il·lògica les idees 
principals i 
secundàries. 

S’entén el que 
expressa, però no 
ordena del tot bé les 
idees principals i 
secundàries. 

Ordena correctament totes les idees i 
s’entén perfectament el que vol 
expressar 

Vocabulari apropiat No utilitza 
terminologia tècnica, i 
sense referència als 
textos llegits a 
comentar. 

Utilitza alguna 
terminologia tècnica, 
amb referència als 
textos llegits a 
comentar. 

Utilitza només terminologia tècnica, amb 
referència als textos llegits a comentar. 

Correcció ortogràfica i 
gramatical 

Fa moltes faltes 
gramaticals i 
ortogràfiques. 

Fa entre 1 a 5 faltes 
gramaticals i 
ortogràfiques. 

Utilitza vocabulari complex  i correcte 
sense faltes gramaticals i ortogràfiques. 

 

Comprensió lectora 

Rúbrica 

   

VALORACIÓ NO ASSOLIT (1) ASSOLIT (2) BEN ASSOLIT (3) 

Presentació correcte Té mala presentació, 

no hi ha definit un 

format. 

Té una bona 

presentació, tot i 

que manca algun 

aspecte del format. 

Té un format correcte en tots els 

aspectes. 

Ordena  idees principals i 

secundàries 

No s’entén el que vol 

expressar el resum i 

ordena de forma 

il·lògica les idees 

principals i 

secundàries. 

S’entén el que 

expressa, però no 

ordena del tot bé les 

idees principals i 

secundàries. 

Ordena correctament totes les idees i 

s’entén perfectament el que vol 

expressar 

Sintetitza les idees 

principals i secundaries 

No resumeix 

correctament, no té 

clares les idees 

principals a destacar. 

Resumeix les idees 

més importants, 

però no de forma 

òptima afegint 

informació 

innecessària 

Resumeix les idees més importants  de 

forma òptima. 

Vocabulari apropiat No utilitza terminologia 

tècnica, i sense 

referència als textos 

llegits a resumir. 

Utilitza alguna 

terminologia tècnica, 

amb referència als 

textos llegits a 

resumir. 

Utilitza només terminologia tècnica, amb 

referència als textos llegits a resumir. 

Correcció ortogràfica i 

gramatical 

Fa moltes faltes 

gramaticals i 

ortogràfiques. 

Fa entre 1 a 2 faltes 

gramaticals i 

ortogràfiques. 

Utilitza vocabulari complex  i correcte 

sense faltes gramaticals i ortogràfiques. 
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Activitat esquema  

Rúbrica 

   

VALORACIÓ NO ASSOLIT (1) ASSOLIT (2) BEN ASSOLIT (3) 

Presentació correcte Té mala presentació, 
l’esquema no és fàcil 
de seguir. 

Té una bona 
presentació, tot i que 
en algun moment 
falta claredat al 
esquema 

Té una bona presentació en tots els 
aspectes i l’esquema és fàcil de seguir. 

Distribueix les idees 
principals i secundaries de 
forma correcte 

No  distribueix la 
informació 
correctament, 
l’esquema no segueix 
un ordre lògic. 

Distribueix la 
informació 
correctament, però 
l’esquema no segueix 
un ordre lògic. 

Distribueix la informació correctament i 
l’esquema segueix un ordre lògic. 

Vocabulari apropiat No utilitza terminologia 
tècnica, i sense 
referència als textos 
llegits a esquematitzar. 

Utilitza alguna 
terminologia tècnica, 
amb referència als 
textos llegits a  
esquematitzar . 

Utilitza només terminologia tècnica, 
amb referència als textos llegits a  
esquematitzar . 

Correcció ortogràfica i 
gramatical 

Fa moltes faltes 
gramaticals i 
ortogràfiques. 

Fa entre 1 a 2 faltes 
gramaticals i 
ortogràfiques. 

Utilitza vocabulari complex  i correcte 
sense faltes gramaticals i ortogràfiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expressió Oral: 

Debat 

Rúbrica 

    

VALORACIÓ NO PARTICIPA(0) NO ASSOLIT (1) ASSOLIT (2) BEN ASSOLIT (3) 

Aporta comentaris al tema 
de debat 

No comenta ni 
aporta res al debat. 

Els comentaris no són 
relacionats amb el tema a 
tractar o fora de temps. 

Els 
comentaris 
que aporta 
són 
interessants i 
obren 
discussió. 

Els comentaris que 
aporta són 
interessants, obren 
discussió i aporta 
coneixements propis al 
tema. 

S’implica en la discussió 
dels temes a tractar 

No participa en la 
discussió 

No mostra interès per la 
discussió del debat i no 
dóna peu a més 
comentaris. 

Mostra 
interès per  
la discussió i 
dóna 
arguments 
sòlids per 
suportar la 
seva opinió. 

Mostra interès en la 
discussió, dóna 
arguments forts sobre 
la seva opinió i 
aconsegueix que els 
demés acceptin la 
seva opinió com la 
bona. 

Utilitza terminologia 
adequada al debat 

No participa al 
debat 

No utilitza vocabulari 
adequat i fa moltes faltes 
gramaticals i sintàctiques. 

Utilitza un 
vocabulari 
senzill però 
correcte 
sense faltes 
gramaticals i 
sintàctiques. 

Utilitza vocabulari 
complex i correcte 
sense faltes 
gramaticals ni 
sintàctiques. 
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Exposició oral: Exposició 

Rúbrica 

   

VALORACIÓ NO ASSOLIT (1) ASSOLIT (2) BEN ASSOLIT (3) 

Aporta coneixements nous 
durant l’exposició 

Els comentaris no 
són relacionats amb 
el tema a tractar o 
fora de temps. 

Els comentaris que 
aporta són 
interessants i obren 
discussió. 

Els comentaris que aporta són 
interessants, obren discussió i 
aporta coneixements propis al tema. 

S’ajusta al temps   No mostra interès per 
la discussió del debat 
i no dóna peu a més 
comentaris. 

Mostra interès per  la 
discussió i dóna 
arguments sòlids per 
suportar la seva 
opinió. 

Mostra interès en la discussió, dóna 
arguments forts sobre la seva opinió 
i aconsegueix que els demés 
acceptin la seva opinió com la bona. 

Utilitza terminologia adequada 
a l’exposició 

No utilitza vocabulari 
adequat i fa moltes 
faltes gramaticals i 
sintàctiques. 

Utilitza un vocabulari 
senzill però correcte 
sense faltes 
gramaticals i 
sintàctiques. 

Utilitza vocabulari complex i 
correcte sense faltes gramaticals ni 
sintàctiques. 
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4.CONCLUSIONS

 

Els objectius que es proposaven a resoldre amb aquest treball eren : 

 Establir unes estratègies per apropar-se a la seguretat i salut en els treballs de 
construcció,establint els objectius que s’apropin als continguts.. 

 Proposar unes noves metodologies amb classes i activitats diferents.  
 
Atès que les propostes no es poden aplicar a un grup – aula ,realitzarem les conclusions sobre el 
desenvolupament del disseny de les activitats, aplicades a les metodologies descrites.   

  
Les activitats dissenyades tenen com a finalitat assolir els nivells de competències del crèdit ,les 
competències d’aptituds i d’altres de transversals com les competències escrita,lectora i oral. 

Amb la varietat d’activitats i la seva vinculació a les metodologies proposades ,s’ha intentat ampliar el 
ventall de possibilitats per a entendre la matèria del crèdit , treballant des de diferents punts de vista per 
que l’alumne tingui una comprensió màxima de cadascuna de les parts del crèdit. 

Igualment la integració dintre de diferents grups ,diferents en el decurs del crèdit permetrà, assolir una 
responsabilitat respecte el treball individual i al treball col·lectiu 

La contextualització en el cicle superior d’estudis professionals,de la família de la edificació i obra 
civil,ens permetrà que els alumnes relacionin amb els altres crèdits els coneixements i tinguin una 
percepció dels objectius terminals.  

El fet de relacionar les activitats amb les metodologies, ens ha permès abastir el màxim de 
competències i tenir un major número d’eines d’avaluació dels alumnes,tenint en compte algunes de les 
guies consultades. Percebre els coneixements des de diferents prismes permet a l’alumne altres visions 
que amb una única direcció no seria possible. 
 
El disseny de les activitats descrites en aquest treball exigeixen una forta implicació de l’alumnat i del 
professorat en el procés d’aprenentatge i només és possible si s’entén dintre ‘una avaluació 
continuada. Així doncs no es realitzaran exàmens en el sentit clàssic  de l’avaluació, cada activitat 
comporta una autoavaluació. 
  
Soc conscient que no hi ha una formula màgica i que moltes vegades ,cal també que hi hagi una certa 
química entre el grup – aula i el professor, però, al menys caldria provar aquesta proposta . 
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ANNEXE  1

CICLES FORMATIUS –FAMILIES PROFESSIONALS –CRÈDITS DE SEGURETAT I SALUT http://www.xtec.es/fp/ a l’apartat 

Cicles Formatius_ Famíliesprofessionals 

 

 CICLE CREDIT DURADA OBJECTIUS TERMINALS 

1 EDIFICACIÓ GM 
ACABATS DE 
CONSTRUCCIÓ 

Crèdit 8: seguretat 
en la construcció. 

60 H. Determinar els recursos materials, individuals i 

col·lectius necessaris, a partir de la documentació 

tècnica i gràfica del pla de seguretat a l'obra.  

Reconèixer els riscos més comuns en el sector de la 

construcció, els mètodes de prevenció i protecció, i 

les mesures de seguretat emprades, segons la 

normativa i els plans de seguretat i d'higiene.  

Relacionar els riscos associats a la construcció 

d'obres d'edificació i obra civil, a les instal·lacions i als 

mitjans auxiliars amb els mitjans i les mesures de 

prevenció corresponents.  

Interpretar la funció i les característiques dels mitjans 

i els equips emprats en la protecció personal, extinció 

d'incendis i evacuació, i observar les indicacions dels 

manuals d'ús i de les normatives de seguretat i 

d'higiene.  

Identificar les mesures de prevenció dels riscos de 

mecànica, d'electricitat, d'agressivitat dels materials, 

d'explosió i de foc propis de l'activitat de la 

construcció.  

Detectar situacions de risc i de perill en el 

desenvolupament de les tasques.  

Preparar les eines, els equips, els materials i els 

mitjans auxiliars, seguint les mesures de seguretat 

necessàries, i realitzar les operacions de final de 

jornada.  

Comprovar la seguretat de les instal·lacions 

provisionals, dels magatzems, dels tallers d'obra, dels 

talls d'obra, dels mitjans auxiliars i de maquinària, a 

partir d'inspeccions i d'observacions visuals, tenint en 

compte el pla de seguretat d'obra.  

Utilitzar els mitjans d'extinció d'incendis segons les 

característiques del foc i de la normativa d'utilització.  

Executar accions d'emergència, d'evacuació i contra 

incendis d'acord amb els plans definits prèviament.  

Valorar les responsabilitats dels treballadors i de 

l'empresa en cas d'accident, a partir d'un cas 

d'accident exemplificat.  

Determinar els senyals i la seva situació física segons 

les zones de risc, el risc específic i la simbologia 

normalitzada.  
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2 GS 
CONSTRUCCIONS 
METAL.LIQUES 

Crèdit 8: plans de 
seguretat en 
indústries de 
construccions 
metàl·liques.  

60H Reconèixer els riscos més comuns en el sector de les 

construccions metàl·liques i els mètodes de 

prevenció, protecció i mesures de seguretat emprats, 

en funció de la normativa i dels plans de seguretat i 

higiene.  

Determinar els senyals i la seva situació física, en 

funció de les zones de risc i la simbologia 

normalitzada.  

Interpretar la funció i les característiques dels mitjans 

i els equips emprats en la protecció personal, extinció 

d'incendis i evacuació, a partir dels manuals d'ús i de 

les normatives de seguretat i higiene.  

Detectar, a partir de l'observació i l'anàlisi, les 

situacions de risc i perill en el desenvolupament dels 

processos de fabricació de construccions 

metàl·liques.  

Valorar la influència i les conseqüències que per al 

medi ambient poden representar el desenvolupament 

dels processos de treball i la manipulació de 

substàncies contaminants.  

Relacionar les mesures de protecció personal amb la 

tasca o situació de risc o emergència i amb la 

normativa de seguretat.  

Elaborar o adequar els plans de seguretat i d'actuació 

en cas d'emergència, en funció de l'activitat del taller, 

les característiques i els condicionaments tècnics del 

local, el tipus de risc i l'ocupació prevista, i a partir del 

mapa de riscos i la normativa de seguretat.  

Verificar l'operativitat de les mesures i els mitjans de 

prevenció, protecció i detecció.  

Utilitzar els mitjans d'extinció d'incendis, en funció de 

la normativa d'utilització.  

Executar accions d'emergència, evacuació i accions 

contra incendis, en funció de plans establerts.  

Valorar les responsabilitats dels treballadors i de 

l'empresa en cas d'accident, a partir d'un cas concret. 
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3 GS MANTENIMENT 
D’EQUIPS 
INDUSTRIALS 

Crèdit 10: plans de 
seguretat en el 
manteniment i 
muntatge d'equips 
i instal·lacions.  

 

60 H Interpretar la normativa vigent sobre seguretat i 

higiene i sobre protecció del medi ambient en el 

sector de muntatge i manteniment d'equips i 

instal·lacions.  

Relacionar els riscos més comuns en el sector de 

muntatge i manteniment d'equips i instal·lacions amb 

els mètodes de prevenció, protecció i mesures de 

seguretat emprades en funció de la normativa i dels 

plans de seguretat i higiene.  

Elaborar o adequar plans de seguretat i d'actuació en 

funció de l'activitat de l'empresa, característiques del 

local, tipus de riscos i ocupació prevista.  

Interpretar les normes per a l'atur i operació externa i 

interna dels sistemes, màquines i instal·lacions 

corresponents a determinades situacions anòmales.  

Identificar les zones de risc i el risc específic a partir 

de la simbologia i situació física dels senyals i 

alarmes.  

Interpretar la funció i característiques dels mitjans i 

equips emprats en la protecció personal, extinció 

d'incendis i evacuació, a partir dels manuals d'ús i 

normatives de seguretat i higiene.  

Detectar situacions de risc i perill en el 

desenvolupament de les tasques de muntatge i 

manteniment d'equips i instal·lacions, a partir de 

l'observació i anàlisi de documentació.  

Relacionar les mesures de protecció personal amb la 

tasca o situació de risc o emergència i amb la 

normativa de seguretat.  

Relacionar les mesures de protecció del medi 

ambient amb les normatives vigents.  

Utilitzar els medis d'extinció d'incendis en funció de 

les característiques del foc i de la normativa 

d'utilització.  

Executar accions d'emergència, d'evacuació i contra 

incendis en funció de plans predefinits.  

Verificar l'operativitat de les mesures i mitjans de 

prevenció, protecció i detecció.  

Valorar les responsabilitats dels treballadors i de 

l'empresa en cas d'accident.  

 

 

4 GS PROCESSOS 
TEXTILS DE 
TEIXIDURA DE 
PUNT  

 

Crèdit 9: plans de 
seguretat en la 
indústria tèxtil, 
confecció i pell.  

 

35 H Reconèixer els riscos més comuns en el sector tèxtil, 

confecció i pell i els mètodes de prevenció, protecció i 

mesures de seguretat emprats en funció de la 

normativa i dels plans de seguretat i higiene.  

Determinar els senyals i la seva situació física en 

funció de les zones de risc i la simbologia 

normalitzada.  

Interpretar la funció i les característiques dels mitjans 

i equips emprats en la protecció personal, extinció 

d'incendis i evacuació a partir dels manuals d'ús i de 

les normatives de seguretat i higiene.  

Detectar, a partir de l'observació i l'anàlisi, les 

situacions de risc i perill en el desenvolupament dels 

processos de fabricació.  

Relacionar les mesures de protecció personal amb la 

tasca o situació de risc o emergència i amb la 

normativa de seguretat.  

Elaborar o adequar, plans de seguretat i d'actuació en 

cas d'emergència en funció de l'activitat de l'empresa, 

característiques i condicionaments tècnics del local, 

tipus de risc  i ocupació prevista, a partir d'un mapa 
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de riscos i de les normatives de seguretat.  

Verificar l'operativitat de les mesures i mitjans de 

prevenció, protecció i detecció.  

Utilitzar els mitjans d'extinció d'incendis en funció de 

la normativa d'utilització.  

Executar accions d'emergència, d'evacuació i accions 

contra incendis en funció de plans establerts.  

Valorar les responsabilitats dels treballadors i de 

l'empresa en cas d'accident a partir d'un cas concret.  

 

 


