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ANNEX 2. OBJECTIUS GENERALS 

 

OBJECTIUS GENERALS DE LA FP 

Segons el “Projecte curricular d'FP” de l’IOC, la Formació Professional té per objectiu que 
l’alumnat adquireixi les capacitats per: 

a) Desenvolupar la competència general i les competències professionals, personals i socials 
corresponents a la qualificació o qualificacions objecte dels estudis realitzats. 
 

b) Comprendre l’organització i les característiques del sector productiu corresponent, així com 
els mecanismes d’inserció professional; conèixer la legislació laboral i els drets i obligacions 
que es deriven de les relacions laborals.  

 

c) Aprendre de forma autònoma, treballar en equip i formar-se en la prevenció i en la resolució 
pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social. 

 

d) Fomentar la igualtat efectiva d’oportunitats entre homes i dones per accedir a una formació 
que permeti escollir i exercir tot tipus d’opcions professionals. 

 

e) Treballar en condicions de seguretat i salut i prevenir els possibles riscos derivats del treball. 
 

f) Desenvolupar una identitat professional motivadora de futurs aprenentatges i adaptacions a 
l’evolució dels processos productius i al canvi social. 

 

g) Consolidar l’esperit emprenedor per al desenvolupament d’activitats i iniciatives 
empresarials. 

 

OBJECTIUS GENERALS DEL CFGS PROJECTES D’EFICACIÓ  

a) Obtenir, analitzar la informació tècnica i proposar les diferents solucions realitzant la presa 
de dades, interpretant la informació rellevant i elaborant croquis per col·laborar en el 
desenvolupament de projectes d’edificació. 

b) Elaborar memòries, plecs de condicions, amidaments, pressupostos i altres estudis requerits, 
utilitzant aplicacions informàtiques per participar en la redacció escrita de projectes d’edificació.  

c) Dissenyar i representar els plànols necessaris, utilitzant aplicacions informàtiques de disseny 
assistit per ordinador per elaborar documentació gràfica de projectes d’edificació. 

d) Interpretar i configurar els elements integrants de les instal·lacions de fontaneria, 
sanejament, climatització, ventilació, electricitat, telecomunicacions i d’especials en edificis, 
aplicant procediments de càlcul establerts i normativa per el predimensionament d’aquestes 
instal·lacions. 

e) Analitzar, predimensionar i representar els elements i sistemes estructurals de projectes 
d’edificació, aplicant procediments de càlcul establerts i normativa, per col·laborar en el càlcul i 
definició de l’estructura. 

f) Dissenyar i confeccionar models, plànols i composicions en 2D i 3D utilitzant aplicacions 
informàtiques i tècniques bàsiques de maquetisme per elaborar presentacions per a la 
visualització i promoció de projectes d’edificació.  

g) Reproduir i organitzar la documentació gràfica i escrita de projectes i obres d’edificació 
aplicant criteris de qualitat establerts per gestionar la documentació de projectes i obres. 
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 h) Identificar, avaluar i homogeneïtzar la documentació destinada i rebuda de subministradors, 
contractistes o subcontractistes, analitzant la informació requerida o subministrada, per 
sol·licitar i comparar ofertes. 

i) Calcular i comparar pressupostos obtenint els amidaments i costos conforme a la informació 
de capítols, partides i ofertes rebudes per valorar projectes i obres. 

j) Planificar i controlar les diferents fases d’un projecte o obra d’edificació realitzant càlculs 
bàsics de rendiment per elaborar plans i programes de control en les fases de redacció del 
projecte, de contractació i d’execució d’obra. 

k) Verificar el pla/programa i els costos partint del seguiment periòdic realitzat i de les 
necessitats sorgides per adequar el pla/programa i els costos al progrés real dels treballs. 

l) Amidar les unitats d’obra executades ajustant les relacions valorades per elaborar 
certificacions d’obra.  

m) Comprovar les característiques de l’edifici projectat i/o executat, aplicant procediments de 
càlcul establerts i normativa per colaborar en la qualificació energètica. 

n) Analitzar i desenvolupar la informació sobre seguretat i salut, aplicant procediments 
establerts i normativa per elaborar plans de seguretat i salut i de gestió de residus i 
demolicions. 

ñ) Realitzar tràmits administratius analitzant i preparant la informació requerida per a obtenir les 
autoritzacions preceptives. 

o) Situar i emplaçar la posició d’elements significatius del terreny i/o obra, posant en estació i 
operant amb instruments i eines topogràfiques de medició per realitzar replanteigs de punts, 
alineacions i cotes altimètriques. 

p) Analitzar i utilitzar els recursos i oportunitats d’aprenentatge relacionades amb l’evolució 
científica, tecnològica i organitzativa del sector i les tecnologies de la informació i la 
comunicació, per mantenir l’esperit d’actualització i adaptar-se a noves situacions laborals i 
personals. 

q) Desenvolupar la creativitat i l’esperit d’innovació per respondre als reptes que es presenten 
en els processos i organització del treball i de la vida personal. 

r) Prendre decisions de forma fonamentada analitzant les variables implicades, integrant sabers 
de diferent àmbit i acceptant els riscos i la possibilitat d’equivocació en les mateixes, per 
afrontar i resoldre distintes situacions, problemes o contingències.  

s) Desenvolupar tècniques de lideratge, motivació, supervisió i comunicació en contextos de 
treball en grup per facilitar l’organització i coordinació d’equips de treball.  

t) Aplicar estratègies i tècniques de comunicació adaptant-se als continguts que es van a 
transmetre, la finalitat i les característiques dels receptors, per assegurar l’eficàcia en els 
processos de comunicació. 

u) Avaluar situacions de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, proposant i 
aplicant mesures de prevenció personals i col·lectives, d’acord a la normativa aplicable en els 
processos del treball, per garantir entorns segurs.  

v) Identificar i proposar les accions professionals necessàries per donar resposta a 
l’accessibilitat universal i al disseny per a tots. 

w) Identificar i aplicar paràmetres de qualitat en els treballs i activitats realitzats en els procés 
d’aprenentatge per valorar la cultura de l’avaluació i de la qualitat i ser capaços de supervisar i 
millorar procediments de gestió de qualitat.  

x) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura emprenedora, empresarial i d’iniciativa 
professional, per realitzar la gestió bàsica d’una petita empresa o emprendre un treball.  



 

Implementació d’estratègies metodològiques, activitats i instruments d’avaluació per a cursar a distància 
el CFGS Projectes d’Edificació, utilitzant eines de software lliure i plataformes educatives. 

51 

y) Reconèixer els seus deures i drets com agent actiu a la societat, tenint en compte el marc 
legal que regula les condicions socials i laborals per participar com a ciutadà democràtic. 

  


