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ANNEX 3. RA - CA DELS MP DEL 

CFGS PROJECTES D’EFICACIÓ 

 

MÒDUL 1: REPRESENTACIONS DE CONSTRUCCIÓ. 

UF 1: Representació bàsica de projectes de construcció.  

1. Representa elements de construcció, dibuixant plantes, alçats i seccions emprant estris de 
dibuix sobre tauler. 

1.1 Selecciona el sistema de representació adequat per representar els elements 
constructius, depenent de la informació que es desitgi mostrar. 
1.2 Tria l’escala en funció de la mida dels elements constructius i de l’espai de dibuix 
disponible. 
1.3 Tria el format i el suport adequat als elements constructius, a l’escala seleccionada i a 
l’ús previst. 
1.4 Selecciona els estris de dibuix en funció de la naturalesa del treball previst. 
1.5 Realitza les vistes mínimes necessàries per visualitzar els elements constructius. 
1.6 Representa les plantes de projectes de construccions al nivell de detall requerit segons 
l’escala adoptada. 
1.7 Realitza  les seccions, perfils i alçats necessaris mantenint la correspondència amb les 
altres vistes. 
1.8 Acota  els elements representats de forma clara i d’acord a les normes. 
1.9 Té en compte les normes de representació gràfica. 
1.10 Selecciona el tipus i el gruix de línia segons la norma, l’escala, la mida o la importància 
relativa del que s’ha representat. 
1.11 Treballa amb ordre i netedat. 
1.12 Realitza els plànols en el termini fixat,  a les escales previstes i en les formats 
establerts. 

2. Realitza representacions de construcció, dibuixant a mà alçada croquis de plànols i detalls 
constructius. 

2.1 Valora la importància dels croquis en el procés de desenvolupament de projectes de 
construcció, identificant l’ús a què es destinen. 
2.2 Selecciona els diferents elements i espais que seran representats als croquis. 
2.3 Identifica els elements representats, relacionant-los amb les seves característiques 
constructives. 
2.4 Selecciona les vistes necessàries i les seccions suficients per a la identificació dels 
elements representats. 
2.5 Utilitza un suport adequat a l’ús previst. 
2.6 Utilitza la simbologia normalitzada. 
2.7 Defineix les proporcions adequadament. 
2.8 Acota els elements representats de forma clara i d’acord a les normes. 
2.9 Té en compte les normes de representació gràfica. 
2.10 Realitza els croquis mantenint les proporcions, amb una acotació precisa i amb la 
qualitat gràfica suficient per a la seva comprensió. 
2.11 Treballa amb pulcritud i netedat. 

 

UF 2: Representació assistida per ordinador.  

1. Elabora documentació gràfica de projectes de construcció, dibuixant plànols mitjançant 
programes de disseny assistit per ordinador. 

1.1 Identifica el procés de treball i interfície d’usuari del programa de disseny assistit  per 
ordinador. 
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1.2 Identifica el disseny amb elements de construcció i utilitats del programa de disseny 
assistit per ordinador. 
1.3 Identifica els croquis subministrats per a la definició dels plànols del projecte de 
construcció. 
1.4 Distribueix els dibuixos, llegendes, retolació i la informació complementària en els 
plànols. 
1.5 Selecciona l’escala i el format apropiat. 
1.6 Realitza els càlculs bàsics, de superfícies i volums que permeten el dimensionament 
correcte dels diferents elements que componen el plànol. 
1.7 Dibuixa plànols de planta, alçat, seccions, perfils i detalls de projectes de construcció, 
d’acord amb els croquis subministrats i la normativa específica. 
1.8 Comprova la correspondència entre vistes i seccions. 
1.9 Representa vistes de conjunt i detall en tres dimensions segons les prestacions del 
programa emprat.  
1.10 Acota els elements representats de forma clara i d’acord a les normes, verificant la 
correspondència amb altres vistes. 
1.11 Incorpora la simbologia i llegendes corresponents. 
1.12 Estructura la informació gràfica en suport informàtic en relació a les prestacions i 
característiques del programa de disseny emprat. 
1.13 Dibuixa amb precisió i qualitat en el temps previst.  

 

UF 3: Presentació i gestió documental de projectes de construcció.  

1. Realitza presentacions de projectes de construcció, obtenint vistes i perspectives utilitzant 
aplicacions informàtiques i tècniques de fotocomposició. 

1.1 Identifica les característiques i elements constructius del projecte de construcció que és 
precís representar. 
1.2 Selecciona els dibuixos i fotografies més significatius per a la presentació. 
1.3 Selecciona els plànols de planta, alçats, seccions i perfils per a la definició de les 
presentacions. 
1.4 Defineix les escales i sistemes de representació adequats. 
1.5 Comprova que els colors, textures i ombres compleixen amb els acabats que 
s’executaran a l’obra. 
1.6 Utilitza les tècniques i aplicacions informàtiques adequades. 
1.7 Obté les vistes i perspectives del projecte de construcció. 
1.8 Realitza presentacions i fotocomposicions amb imatges representatives i significatives 
del projecte 
1.9 Realitza la presentació amb precisió i qualitat en el temps previst. 

2. Elabora maquetes d’estudi de projectes de construcció, aplicant les tècniques bàsiques. 
2.1 Identifica els tipus de models i maquetes. 
2.2 Selecciona els plànols de planta, alçats, seccions i perfils per a la definició de la 
maqueta. 
2.3 Selecciona els materials d’acord amb els acabats que es pretenen. 
2.4 Comprova que d’utillatge compleix les condicions d’ús. 
2.5 Utilitza l’utillatge adequat. 
2.6 Defineix l’escala de la maqueta en relació a la seva funció. 
2.7 Obté el resultat dels volums i formes especificats. 
2.8 Realitza els treballs dins el termini indicat. 

3. Gestiona la documentació gràfica de projectes de construcció, reproduint, organitzant i 
arxivant els plànols en suport paper i informàtic. 

3.1 Identifica el sistema de reproducció i arxiu per a cada situació. 
3.2 Identifica el sistema de codificació de la documentació. 
3.3 Elabora l’expedient del conjunt de documents gràfics i escrits del projecte en paper i en 
format digital no editable per als tràmits administratius i per la seva distribució entre els 
diferents agents intervinents en el procés.  
3.4 Selecciona i utilitza el sistema d’impressió i de reproducció adequat a les necessitats de 
distribució, sigui en paper o en format digital no editable. 
3.5 Comprova la nitidesa i llegibilitat de les còpies realitzades. 
3.6 Talla i plega els plànols correctament i a la mida requerida. 
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3.7 Realitza l’enquadernació dels documents del projecte en format paper, segons 
instruccions i equipament. 
3.8 Organitza i arxiva la documentació gràfica en el suport sol·licitat. 
3.9 Localitza la documentació arxivada en el temps requerit. 

 

MÒDUL 2: AMIDAMENTS I VALORACIONS DE CONSTRUCCIÓ. 

UF 1: Amidaments i pressupostos.  

1. Confecciona quadres de preus de unitats d’obra, seleccionant recursos i rendiments. 
1.1 Realitza el càlcul dels rendiments del personal. 
1.2 Realitza el càlcul dels rendiments de la diferent maquinària emprada. 
1.3 Obté els preus dels materials emprats en les diferents unitats d’obra. 
1.4 Obté les taules salarials que determinen els costos de personal. 
1.5 Obté els costos horaris d’ús de la maquinària. 
1.6 Calcula els costos directes. 
1.7 Calcula els costos indirectes. 
1.8 Calcula els preus descompost i unitari de la unitat d’obra combinant de manera 
adequada els costos directes i indirectes. 
1.9 Calcula el preu de les partides alçades. 
1.10 Elabora els quadres de preus. 
1.11 Realitza les operacions amb ordre i precisió. 

2. Elabora llistes d’unitats d’obra, analitzant projectes de construcció i organitzant la informació 
obtinguda en els diferents capítols. 

2.1 Identifica els diferents capítols del projecte segons els plànols i la memòria. 
2.2 Elabora la relació de les diferents unitats d’obra o partides alçades que constitueixen els 
diferents capítols del projecte. 
2.3 Defineix de forma clara i completa les unitats d’obra. 
2.4 Utilitza bases de dades normalitzades per a l’obtenció de les unitats d’obra o partides 
alçades. 
2.5 Realitza els treballs amb autonomia, seguint les directrius inicials i prenent les decisions 
necessàries per finalitzar-les adequadament. 

3. Realitza amidaments d’unitats d’obra, aplicant criteris, calculant quantitats i reflectint el seu 
resultat en documents normalitzats. 

3.1 Estableix els criteris d’amidament de forma inequívoca. 
3.2 Ajusta els criteris d’amidament a les unitats d’obra mesurades. 
3.3 Selecciona la documentació gràfica relacionada amb els amidaments que es pretenen 
realitzar. 
3.4 Mesura els elements identificats que intervenen en l’amidament utilitzant l’escala 
especificada en els plànols i tenint en compte els criteris d’amidament establerts. 
3.5 Reflecteix els amidaments realitzats al document seleccionat amb la precisió adequada 
a la destinació final dels mateixos. 
3.6 Comprova que la unitat de mesura especificada coincideix amb l’establerta en els criteris 
d’amidament i/o amb la redacció de la unitat d’obra corresponent. 
3.7 Realitza les operacions amb ordre i precisió. 

4. Elabora pressupostos de treballs de construcció relacionant l’amidament d’unitats d’obra 
amb el preu corresponent. 

4.1 Defineix el tipus de pressupost que s’ha d’elaborar. 
4.2 Estableix els diferents capítols en què es dividirà el pressupost. 
4.3 Obté els amidaments de les unitats d’obra dels diferents capítols. 
4.4 Obté els preus unitaris de les unitats d’obra dels diferents capítols. 
4.5 Combina, per a cada unitat d’obra inclosa a la seva partida corresponent, l’amidament i 
el preu unitari. 
4.6 Realitza el pressupost per cada capítol. 
4.7 Realitza el pressupost total considerant les despeses generals. 
4.8 Aplica els impostos vigents. 
4.9 Redacta l’annex de "Justificació de preus". 
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4.10 Valora els efectes i les implicacions de les seves decisions en relació a les tasques que 
realitza. 

5. Realitza amidaments i pressupostos emprant eines informàtiques específiques.  
5.1 Defineix les dades generals de l’obra que es pressupostarà. 
5.2 Importa les bases de dades que contenen els preus de les unitats d’obra. 
5.3 Selecciona les unitats d’obra que s’han d’incloure als diferents capítols. 
5.4 Realitza els amidaments de les unitats d’obra dels diferents capítols. 
5.5 Realitza el pressupost. 
5.6 Redacta el document de justificació de preus.  
5.7 Mostra interès en l’ús de les noves tecnologies per a l’elaboració de pressupostos. 

 

UF2: Control de costos 

1. Realitza controls de costos elaborant estudis comparatius d’ofertes, certificacions i 
documentació tècnica. 

1.1 Completa la informació de capítols i partides aplicant el sistema de codificació establert. 
1.2 Genera un pressupost de partida (estimació inicial de costos). 
1.3 Distribueix les unitats del pressupost en capítols. 
1.4 Determina l’abast econòmic dels capítols plantejats. 
1.5 Prepara la documentació destinada als subministradors, contractista i subcontractistes 
per a la petició d’ofertes (concurs). 
1.6 Comprova que la informació subministrada pels proveïdors és homogènia, no conté 
errors o omissions i permet la comparació de les ofertes. 
1.7 Avalua les ofertes rebudes realitzant estudis comparatius. 
1.8 Redacta les certificacions per a la seva emissió i facturació, ajustant les relacions 
valorades als amidaments aprovats pel responsable del projecte i a les clàusules 
establertes.  
1.9 Identifica les causes habituals de desviació entre les certificacions calculades i les 
relacions valorades presentades pels proveïdors subcontractats. 
1.10 Utilitza  els procediments habituals de facturació i cobrament, aplicant terminis i 
terminologia usuals. 
1.11 Realitza el seguiment i l’actualització dels costos derivats dels canvis del projecte 
ajustats a les clàusules del contracte. 
1.12 Justifica les propostes de canvi elaborades, valorant econòmicament l’abast de les 
mateixes. 
1.13 Elabora i processa els fulls de costos que reflecteixen els estats de contractació, canvis 
i certificació. 
1.14 Emet els informes periòdics de l’estat de costos del projecte total 
1.15 Aplica estratègies de treball en equip valorant la seva eficàcia i eficiència. 

2. Desenvolupa el control de costos d’una obra, utilitzant els mètodes i procediments habituals 
per detectar errors.  

2.1 Identifica tots els components necessaris per al tancament periòdic de costos d’una obra 
de construcció (costos directes i indirectes, amortitzacions, plantilla, equips i altres despeses 
generals). 
2.2 Detecta les desviacions usuals en els costos de projectes i obres de construcció i valora 
la seva importància en funció del termini disponible i obra romanent. 
2.3 Utilitza diferents mètodes de control de costos (preus unitaris i descompostos, 
classificació i estructura de costos, estimació de costos, marges i resultats i d’altres). 
2.4 Classifica i compara els diferents tipus de pressupostos, relacionant-los amb cada fase 
de desenvolupament del projecte i la informació disponible en cada fase. 
2.5 Utilitza els informes de costos i gràfics habituals per determinar la marxa d’un projecte, 
identificant les variables a representar. 
2.6 Identifica les causes dels problemes i proposa solucions per resoldre’ls  

3. Identifica el procés de contractació d’obres i serveis al sector de la construcció, precisant les 
etapes, la documentació gestionada i els criteris de comparació d’ofertes. 

3.1 Descriu els sistemes de contractació d’obres i serveis habituals al sector de la 
construcció. 
3.2 Descriu el procés d’aprovisionament i contractació (concurs i adjudicació), ordenant les 
etapes que comporta. 
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3.3 Divideix la contractació de l’obra en lots, enumerant els lots usuals en obres d’edificació 
o urbanització. 
3.4 Identifica la documentació associada a la petició d’ofertes, precisant la funció de cada 
document i els seus continguts. 
3.5 Utilitza la mecànica d’elaboració d’un formulari de comparació d’ofertes, identificant el 
contingut habitual de files i columnes. 
3.6 Aplica els criteris de comparació d’ofertes per decidir les recomanacions d’adjudicació. 
3.7 Identifica la documentació administrativa que un contractista ha d’aportar abans de la 
firma de contracte, precisant la funció de cada document. 
3.8 Identifica les clàusules rellevats dels contractes d’obres de construcció.  
3.9 Confecciona la certificació final d’obra, aplicant el procediment habitual per a la 
devolució de retencions.  
3.10 Realitza modificacions dels contractes identificant les possibles reclamacions i 
indemnitzacions entre les parts. 
3.11 Mostra autonomia en la relació de les tasques proposades.  

4. Realitza processos de control de costos emprant eines informàtiques específiques.  
4.1 Defineix les dades generals de l’obra. 
4.2 Importa les bases de dades que contenen els preus de les unitats d’obra 
pressupostades. 
4.3 Selecciona les unitats d’obra que s’han d’incloure en el control de costos. 
4.4 Completa el procés de control de costos. 
4.5 Mostra interès en l’ús de les noves tecnologies per al seguiment del control de costos. 

 

MÒDUL 3: REPLANTEIGS DE CONSTRUCCIÓ. 

UF 1: Organització dels replanteigs 

1. Recopila informació per realitzar croquis i plànols de replanteig, seleccionant les dades 
rellevants obtingudes a partir de l’anàlisi de la documentació de projecte, de l’estudi del terreny 
i de la situació de l’obra. 

1.1 Identifica a la documentació tècnica, les especificacions i dades necessàries. 
1.2 Estudia el terreny o l’obra objecte de replanteig i els seus voltants. 
1.3 Elabora un esquema de les característiques del terreny o l’obra objecte de replanteig i 
els seus voltants. 
1.4 Contrasta les característiques del terreny o l’obra objecte de replanteig i els seus 
voltants amb les dades i especificacions identificades a la documentació tècnica. 
1.5 Compila i prepara la informació necessària per elaborar croquis i plànols de replanteig. 
1.6 Utilitza TIC per a la interpretació de la documentació tècnica i l’estudi del terreny o l’obra 
objecte de replanteig i els seus voltants. 
1.7 Recopila la informació relativa al replanteig amb ordre, rigor i autonomia.  

2. Realitza croquis i plànols de replanteig, seleccionant el mètode de replanteig i anotant les 
dades rellevants. 

2.1 Selecciona els estris, suports i formats més adequats per a la realització de croquis i 
plànols de replanteig. 
2.2 Selecciona els possibles mètodes de replanteig en funció del treball a realitzar. 
2.3 Selecciona les escales adequades per representar croquis i plànols de replanteig. 
2.4 Realitza croquis i plànols de replanteig en funció del treball que s’hagi de realitzar. 
2.5 Representa en els croquis i plànols de replanteig els punts, estacions, referències, 
dades i símbols. 
2.6 Identifica en els croquis i plànols de replanteig tots els punts i elements crítics. 
2.7 Utilitza aplicacions informàtiques de disseny assistit per ordinador o d’específiques en 
l’elaboració de croquis, esquemes i plànols de replanteig. 
2.8 Realitza els croquis de forma independent sense necessitat d’ajut o suport, seguint 
instruccions prèvies. 

3. Planifica els treballs de replanteig, establint la seva seqüenciació  i especificant els recursos 
necessaris. 

3.1 Estableix les estacions, referències i punts de replanteig. 
3.2 Ordena i seqüència els treballs de replanteig. 
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3.3 Selecciona els aparells topogràfics, estris, instruments, i mitjans auxiliars. 
3.4 Relaciona els recursos amb els treballs de replanteig que s’han de realitzar. 
3.5 Planifica el replanteig segons la seqüenciació dels treballs. 
3.6 Utilitza programes o aplicacions informàtiques específiques en l’elaboració de la 
planificació de replanteig. 

4. Completa la informació tècnica per al replanteig, incorporant als croquis, als plànols i a 
l’organització de les operacions, el resultat del càlcul de coordenades, distàncies, angles, cotes, 
inclinacions i altres paràmetres complementaris. 

4.1 Selecciona els estris, suports, mitjans i materials necessaris per realitzar els càlculs. 
4.2 Determina els punts i elements necessaris dels croquis i dels plànols de replanteig. 
4.3 Selecciona el mètode de càlcul en funció de les dades que es desitgen obtenir. 
4.4 Realitza les operacions necessàries amb la precisió requerida. 
4.5 Obté coordenades, distàncies, angles, cotes, inclinacions i altres paràmetres amb la 
precisió requerida. 
4.6 Estableix els possibles errors en l’obtenció de les dades anteriors, en funció del treball 
que es realitzarà i de la precisió dels equips. 
4.7 Compensa, si és el cas, els errors obtinguts i obté  les dades definitives. 
4.8 Incorpora als croquis, plànols i organització del replanteig, les dades necessàries per 
completar la seva elaboració. 
4.9 Utilitza programes o aplicacions informàtiques específiques en els càlculs de replanteigs. 
4.10 Identifica les causes dels problemes i proposa solucions per resoldre’ls. 

 

UF 2: Replanteigs d’obres.  

1. Prepara el replanteig sobre el terreny o l’obra segons l’organització establerta, identificant les 
referències i posant en estació els equips topogràfics.  

1.1 Estableix l’origen dels treballs de replanteig i els elements de referència, a partir 
d’observacions visuals. 
1.2 Comprova l’operativitat de les zones de replanteig i la disposició dels elements 
necessaris per realitzar les indicacions precises. 
1.3 Prepara els croquis, plànols i l’organització del replanteig, els instruments topogràfics, 
els estris, els elements de senyalització i els mitjans auxiliars. 
1.4 Verifica la idoneïtat del mètode de replanteig previst segons les característiques del lloc i 
de l’obra. 
1.5 Estableix els instruments topogràfics, útils, elements de senyalització i mitjans auxiliars 
necessaris per realitzar el replanteig. 
1.6 Estaciona, referència i utilitza correctament els instruments topogràfics, útils, elements 
de senyalització i mitjans auxiliars. 
1.7 Bolca, si és el cas, les dades necessàries als instruments topogràfics. 
1.8 Realitza la posada a punt dels instruments topogràfics, estris, elements de senyalització 
i mitjans auxiliars, amb criteris de seguretat i estabilitat.  
1.9 Estableix sobre el terreny les coordenades del vèrtex de cada estació, d’acord amb les 
especificacions del croquis de replanteig. 
1.10 Prepara les operacions de replanteig amb autonomia segons els recursos disponibles i 
les característiques del treball. 

2. Replanteja punts i elements d’obres de construcció materialitzant en el terreny i/o a l’obra la 
seva senyalització. 

2.1 Determina l’origen, l’orientació, els punts i les alineacions del replanteig, amb precisió, 
segons les dimensions del plànol d’obra o croquis de replanteig. 
2.2 Materialitza al terreny i/o a l’obra, els punts de replanteig necessaris segons els croquis, 
els plànols de replanteig i l’organització prevista.  
2.3 Realitza el replanteig amb indicacions gràfiques llegibles, estables i anivellades. 
2.4 Comprova la posició exacta dels punts principals de replanteig i realitza la seva 
reverencia-hi. 
2.5 Indica en els croquis i plànols de replanteig les anotacions precises posteriors a la 
materialització de punts.  
2.6 Recull i desa els instruments topogràfics, útils, elements de senyalització i mitjans 
auxiliars.  
2.7 Realitza les operacions de replanteig amb ordre i precisió. 
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2.8 Desenvolupa les tasques en equip de forma coordinada compartint recursos i 
informació. 

 

MÒDUL 4: PLANIFICACIÓ DE CONSTRUCCIÓ 

UF1: Estudis i plans de seguretat  

1. Elabora plans de prevenció de riscos laborals en construcció, relacionant els riscos 
específics amb les fases d’obra i determinant les mesures de prevenció i protecció dels estudis 
de seguretat i salut. 

1.1 Identifica els riscos específics de les diferents fases d’obra i activitats 
1.2 Identifica els riscos específics dels mitjans auxiliars, equips i eines més utilitzats en 
construcció. 
1.3 Identifica la normativa general a aplicar sobre seguretat i salut. 
1.4 Avalua els riscos en funció de la probabilitat que succeeixin i la gravetat de les seves 
conseqüències. 
1.5 Determina les mesures preventives específiques davant els riscos detectats. 
1.6 Selecciona les proteccions individuals i col·lectives adequades en funció del risc. 
1.7 Adapta les mesures de prevenció i protecció als procediments i sistemes constructius 
previstos. 
1.8 Actua amb responsabilitat en l’àmbit del treball aplicant les normes i procediments 
establerts.  

2. Elabora plans de seguretat, desenvolupant l’Estudi de seguretat i salut d’obres de 
construcció i relacionant els recursos disponibles i el seu cost amb les mesures de seguretat 
establertes. 

2.1 Identifica  la normativa general i específica que regula el Pla de seguretat i salut en 
obres de construcció. 
2.2 Diferencia els continguts de l’estudi de seguretat i salut del pla de seguretat i salut en 
obres de construcció. 
2.3 Analitza l’estudi de seguretat i salut d’una obra de construcció com a base per 
desenvolupar el pla de seguretat i salut en obres de construcció. 
2.4 Identifica els factors i les situacions de risc que indica la documentació del projecte en 
general i específicament l’estudi de seguretat i salut . 
2.5 Ordena i completa la informació i la documentació que s’ha d’utilitzar per a la realització 
del pla de seguretat.   
2.6 Estableix les mesures de prevenció i protecció, desenvolupant i complementant les 
previsions contingudes a l’estudi de seguretat i salut. 
2.7 Identifica els recursos en matèria de seguretat i salut laboral que cal aplicar en l’obra a 
partir del pla de seguretat i la documentació del projecte. 
2.8 Realitza els amidaments i el pressupost del pla de seguretat i salut d’una obra de 
construcció.  
2.9 Utilitza mitjans informàtics en l’elaboració de plans de seguretat.  

3. Realitza el seguiment de l’aplicació del pla de seguretat i salut d’una obra de construcció 
comprovant el seu compliment . 

3.1 Determina possibles alternatives als mitjans de protecció indicats en el Pla de seguretat 
segons les característiques de l’obra i les desviacions detectades. 
3.2 Determina les actuacions, mitjans i mesures de seguretat individuals i col·lectives, i els 
elements de protecció en matèria de seguretat  que cal aplicar a cada tall i moment de 
l’obra. 
3.3 Determina el tipus i la quantitat dels elements i els mitjans de protecció individual i 
col·lectives necessaris en cada tall de l’obra amb criteris de disponibilitat d’ús i d’optimació 
de recursos. 
3.4 Interpreta les funcions, les competències i les responsabilitats del comitè de seguretat, 
vigilants i tècnics de seguretat a l’obra. 
3.5 Determina el contingut, el missatge i la forma de transmissió de la informació sobre el 
Pla de seguretat a cada tall d’obra. 
3.6 Identifica els requisits mínims que ha de contenir el sistema documental del pla de 
seguretat i el seu control. 
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UF2: Planificació de projectes i obres 

1. Identifica les activitats de desenvolupament de projectes de construcció, relacionant-les amb 
les fases del procés i amb els procediments de planificació. 

1.1 Determina els treballs i tràmits habituals que comporta el disseny d’un projecte, establint 
el seu desenvolupament en el temps.  
1.2 Identifica els agents que intervenen i/o es consulten en els processos d’elaboració d’un 
projecte. 
1.3 Identifica el contingut i les condicions de lliurament de les diferents fases d’un projecte i 
les associades a la contractació de cadascuna. 
1.4 Recopila les dades rellevants per a la planificació 
1.5 Descompon el procés en les seves fases principals.  
1.6 Interrelaciona les fases del procés. 
1.7 Relaciona les diferents activitats amb la seva durada. 
1.8 Aplica la tècnica de planificació d’acord amb l’objectiu establert 
1.9 Estableix la relació de les activitats seguint el procediment operatiu característic de la 
tècnica de planificació emprada. 
1.10 Elabora un quadre amb la descripció succinta de les activitats. 
1.11 Analitza mètodes de col·laboració amb equips externs per al desenvolupament del 
projecte. 
1.12 Identifica les activitats que poden ser objecte de col·laboracions externes, les fases i 
els terminis. 
1.13 Valora els efectes i les implicacions de les seves decisions en relació al 
desenvolupament del projecte.  

2. Identifica les activitats d’execució d’obres de construcció, relacionant-les amb les fases del 
procés i amb els procediments de planificació. 

2.1 Relaciona els treballs que es realitzaran amb la documentació de projecte i amb la 
tipologia de les activitats implicades. 
2.2 Selecciona els plànols i detalls constructius que descriuen els treballs d’execució.  
2.3 Recopila les dades rellevants per a la planificació.  
2.4 Descompon els processos en les diferents fases. 
2.5 Determina les activitats necessàries per generar els programes de disseny i de 
contractació d’un projecte donat. 
2.6 Relaciona les diferents activitats amb la seva durada. 
2.7 Aplica la tècnica de planificació d’acord amb l’objectiu establert 
2.8 Estableix la relació de les activitats seguint el procediment operatiu característic de la 
tècnica de planificació emprada. 
2.9 Elabora un quadre amb la descripció succinta de les activitats. 
2.10 Identifica els agents que intervenen i/o es consulten en els processos de contractació 
d’obres. 
2.11 Relaciona els treballs i tràmits habituals que comporta la contractació de les obres 
d’execució d’un projecte, determinant el seu desenvolupament en el temps. 

3. Elabora la seqüència de les activitats de desenvolupament de projectes i d’execució d’obres 
de construcció, establint temps i determinant els recursos per a la seva execució. 

3.1 Identifica el procés de disseny o constructiu implicat. 
3.2 Agrupa les activitats corresponents a les fases del procés. 
3.3 Relaciona les activitats d’acord al pla d’execució bàsic. 
3.4 Representa de manera esquemàtica la relació entre activitats. 
3.5 Identifica les fonts d’informació de recursos i rendiments en construcció. 
3.6 Recopila els amidaments, valoracions, bases de dades, preus, i quadres de rendiments 
rellevants per al càlcul de recursos. 
3.7 Utilitza les TIC en la recopilació i processament de les dades. 
3.8 Selecciona els equips necessaris per a la realització de les activitats en funció dels 
rendiments esperats. 
3.9 Identifica els recursos humans per a cada una de les activitats previstes. 
3.10 Identifica l’estructura jeràrquica que regula les obres de construcció. 
3.11 Identifica els recursos (materials, oficis i maquinària) que s’utilitzen en l’execució de les 
unitats d’obra. 
3.12 Calcula la durada màxima, mínima i probable de les activitats. 
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3.13 Realitza les tasques proposades amb autonomia seguint les directrius inicials.   

4. Elabora programes de desenvolupament de projectes,  de contractació i de control d’obres 
de construcció, establint objectius i identificant els agents que hi intervenen i els tràmits.  

4.1 Identifica les fases de projecte amb el nivell de detall requerit.  
4.2 Seqüència les etapes necessàries per el desenvolupament del projecte. 
4.3 Relaciona les activitats amb l’avanç del pla bàsic. 
4.4 Estima la durada de les activitats tenint en compte els terminis límit establerts. 
4.5 Identifica les activitats que poden compartir recursos. 
4.6 Identifica els equips que intervenen i el rendiment esperat. 
4.7 Relaciona els objectius del programa amb les directrius establertes en el pla. 
4.8 Aplica tècniques bàsiques de programació. 
4.9 Assenyala el camí crític de la programació d’activitats. 
4.10 Calcula la durada total del conjunt de les activitats. 
4.11 Determina les activitats necessàries per generar el programa base d’un projecte donat 
amb totes les fases que componen.   
4.12 Calcula una xarxa de precedències d’un procés quotidià, representant-la amb un 
diagrama de Gantt i resolent la durada de la xarxa i el camí crític, sense utilitzar aplicacions 
informàtiques específiques.  
4.13 Utilitza les TIC i programes específics de planificació en l’elaboració de diagrames.  
4.14 Identifica les causes dels problemes i proposa solucions per resoldre’ls. 

5. Realitza el seguiment de plans de desenvolupament de projectes i d’execució d’obres de 
construcció, aplicant tècniques de programació i proposant correccions a les desviacions 
detectades. 

5.1 Identifica el procediment establert per realitzar el seguiment del pla. 
5.2 Selecciona la informació rellevant per controlar l’avenç del projecte o de l’obra. 
5.3 Elabora un calendari per al seguiment del pla d’acord amb la periodicitat requerida. 
5.4 Representa mitjançant cronogrames realistes l’avanç, el control i les desviacions de la 
programació. 
5.5 Comprova temps d’execució i recursos assignats. 
5.6 Utilitza TIC en l’elaboració de diagrames de seguiment. 
5.7 Reassigna recursos per corregir desviacions. 
5.8 Realitza l’estimació del temps d’execució segons els recursos reassignats. 
5.9 Analitza les desviacions usuals en el desenvolupament temporal dels processos de 
disseny i contractació i proposa mesures per corregir-les. 
5.10 Elabora diagrames de plans corregits d’acord amb nous terminis d’execució 

6. Gestiona la qualitat dels documents del projecte, analitzant sistemes de documentació i 
aplicant tècniques de control. 

6.1 Identifica els avantatges de les tècniques de control documental. 
6.2 Detecta els defectes habituals en l’aplicació de les tècniques de control documental. 
6.3 Identifica les actuacions requerides per a la implantació del control documental. 
6.4 Identifica els intercanvis d’informació i documentació en els projectes de construcció. 
6.5 Identifica els formats específics utilitzats en construcció i els elements essencials de la 
seva identificació i codificació 
6.6 Elabora informes de control per a l’ intercanvi de documentació i per a les 
representacions. 
6.7 Realitza l’arxiu físic i informàtic dels documents.  
6.8 Identifica les característiques dels nous entorns d’organització del treball. 

 

MÒDUL 5: INSTAL·LACIONS EN EDIFICACIÓ 

UF 1: Instal·lacions d’aigua i electricitat.  

1. Configura instal·lacions de fontaneria i sanejament representant esquemes, dimensionant els 
seus elements i aplicant la normativa específica. 

1.1 Calcula els cabals de consum amb els seus coeficients de simultaneïtat. 
1.2 Calcula els cabals d’evacuació d’aigües segons la intensitat de la pluja i les unitats de 
descàrrega de la instal·lació.  
1.3 Identifica els plànols que defineixen la instal·lació. 
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1.4 Elabora croquis a partir d’instal·lacions reals en edificis. 
1.5 Elabora propostes de solucions (i millores) d’instal·lacions.  
1.6 Selecciona els elements que componen la instal·lació. 
1.7 Identifica els materials emprats en instal·lacions de fontaneria i sanejament 
1.8 Aplica normes i criteris de protecció mediambiental en la selecció de materials  
1.9 Utilitza la simbologia normalitzada. 
1.10 Dibuixa el traçat de la instal·lació per les zones destinades a la mateixa. 
1.11 Representa els esquemes de principi d’acord amb els criteris de disseny establerts. 
1.12 Representa elements de detall. 
1.13 Dimensiona els diferents elements mitjançant resultats de càlcul. 
1.14 Mostra autonomia en la realització de les tasques proposades 

2. Configura instal·lacions d’electricitat, representant esquemes i dimensionant els elements 
que la componen. 

2.1 Calcula la potència i la intensitat de la instal·lació amb els seus coeficients de 
simultaneïtat. 
2.2 Identifica els diferents tipus de plànols que defineixen la instal·lació. 
2.3 Identifica els elements que componen la instal·lació. 
2.4 Utilitza la simbologia normalitzada. 
2.5 Dibuixa el traçat de la instal·lació pels llocs destinats a la mateixa. 
2.6 Representa esquemes elèctrics. 
2.7 Dimensiona els diferents elements mitjançant resultats de càlcul (seccions de 
conductors, diferencials, magnetotèrmics, entre d’altres) 
2.8 Selecciona els elements adequats seguint la normativa vigent. 
2.9 Identifica els elements que componen la instal·lació d’enllumenat exterior. 
2.10 Fa la previsió d’espais necessaris per a comptadors, armaris i quadres de 
comandament i protecció. 
2.11 Determina la necessitat de reserva de local per a ús de l’empresa subministradora 
segons les prescripcions recollides en la reglamentació vigent. 
2.12 Actua amb responsabilitat en l’àmbit del treball aplicant les normes i procediments 
establerts. 

 

UF 2: Instal·lacions de gas, calefacció, climatització, ventilació i 

producció d’ACS.  

1. Configura instal·lacions de ventilació representant esquemes i dimensionant els elements 
que les componen. 

1.1 Calcula els volums d’aire a renovar en habitatges i garatges. 
1.2 Valora la velocitat del fluid i la pèrdua de càrrega en la selecció d’elements de la 
instal·lació. 
1.3 Identifica els diferents tipus de plànols que defineixen la instal·lació. 
1.4 Elabora croquis a partir d’instal·lacions reals en edificis. 
1.5 Identifica els elements que componen la instal·lació. 
1.6 Utilitza la simbologia normalitzada. 
1.7 Dibuixa el traçat de la instal·lació pels llocs destinats a la mateixa. 
1.8 Representa esquemes de principi. 
1.9 Representa elements de detall. 
1.10 Selecciona els elements adequats seguint la normativa vigent. 
1.11 Dimensiona els diferents elements mitjançant resultats de càlcul. 

2. Configura instal·lacions de gas i calefacció representant esquemes i dimensionant els 
elements que les componen. 

2.1 Calcula el consum màxim probable de gas de la instal·lació. 
2.2 Calcula la càrrega tèrmica dels espais. 
2.3 Identifica els diferents tipus de plànols que defineixen la instal·lació. 
2.4 Elabora croquis a partir d’instal·lacions reals en edificis. 
2.5 Identifica els elements que componen la instal·lació. 
2.6 Utilitza la simbologia normalitzada. 
2.7 Dibuixa el traçat de la instal·lació pels llocs destinats a la mateixa. 
2.8 Selecciona els elements adequats seguint la normativa vigent. 
2.9 Representa esquemes de principi. 
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2.10 Representa elements de detall. 
2.11 Obté les càrregues tèrmiques dels espais mitjançant la utilització de programes 
informàtics senzills. 
2.12 Dimensiona els diferents elements mitjançant resultats de càlcul. 
2.13 Aplica normes i criteris de protecció mediambiental en la selecció de materials. 

3. Configura instal·lacions de climatització, representant esquemes i utilitzant la simbologia 
normalitzada. 

3.1 Identifica els diferents tipus de plànols que defineixen la instal·lació. 
3.2 Elabora croquis a partir d’instal·lacions reals en edificis. 
3.3 Identifica els elements que componen la instal·lació. 
3.4 Utilitza la simbologia normalitzada. 
3.5 Dibuixa el traçat de la instal·lació pels llocs destinats a la mateixa. 
3.6 Representa esquemes de principi. 
3.7 Representa elements de detall.  
3.8 Aplica normes i criteris de protecció mediambiental en la selecció de materials. 

4. Configura instal·lacions de producció d’aigua calenta sanitària amb energia solar tèrmica, 
representant esquemes i dimensionant  els elements que les componen.  

4.1 Calcula la dimensió del camp de col·lectors en funció dels requisits d’aprofitament de les 
zones geogràfiques. 
4.2 Estableix la distribució del camp de captadors en funció de la superfície disponible. 
4.3 Descriu els sistemes d’emmagatzematge, distribució i control a partir de les 
característiques de la instal·lació. 
4.4 Elabora la documentació de la instal·lació que inclou plànols, pressupost i manual de 
vigilància i manteniment de la instal·lació. 
4.5 Selecciona els components de la instal·lació amb  programari i aplicacions específiques. 
4.6 Calcula les necessitats d’aigua calenta sanitària segons reglamentació vigent. 
4.7 Selecciona el tipus i  calcula la potència d’energia convencional auxiliar necessària de la 
instal·lació. 
4.8 Elabora l’esquema funcional d’una instal·lació solar tèrmica. 
4.9 Estudia la viabilitat d’altres sistemes de producció d’ACS mitjançant energies d’alta 
eficiència. 
4.10 Adopta un compromís ètic amb els valors de conservació i defensa del medi ambient. 

 

UF 3: Instal·lacions especials, de protecció contra incendis i de 

telecomunicacions. 

1. Representa instal·lacions especials (ascensors, domòtica, parallamps, energia solar 
fotovoltaica i aspiració centralitzada entre d’altres), utilitzant la simbologia adequada i aplicant 
la normativa vigent. 

1.1 Identifica els diferents tipus de plànols que defineixen la instal·lació. 
1.2 Elabora croquis a partir d’instal·lacions reals en edificis. 
1.3 Identifica els elements que componen la instal·lació. 
1.4 Utilitza la simbologia normalitzada. 
1.5 Dibuixa el traçat de la instal·lació pels llocs destinats a la mateixa. 
1.6 Representa esquemes de principi. 
1.7 Representa elements de detall. 
1.8 Selecciona els elements adequats seguint la normativa vigent. 

2. Configura instal·lacions de detecció i extinció d’incendis, representant esquemes i 
dimensionant els elements que les componen. 

2.1 Selecciona els diferents tipus de plànols que defineixen la instal·lació. 
2.2 Identifica els diferents sectors d’incendis de l’edifici. 
2.3 Elabora croquis a partir d’instal·lacions reals en edificis. 
2.4 Identifica els elements que componen la instal·lació. 
2.5 Utilitza la simbologia normalitzada. 
2.6 Dibuixa el traçat de la instal·lació pels llocs destinats a la mateixa. 
2.8 Selecciona els elements adequats seguint la normativa vigent. 
2.9 Representa elements de detall. 
2.10 Dimensiona els diferents elements mitjançant resultats de càlcul. 
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3. Configura instal·lacions  de telecomunicacions, representant esquemes i dimensionant els 
elements que la componen. 

3.1 Identifica els diferents tipus de plànols que defineixen la instal·lació. 
3.2 Identifica els elements que componen la instal·lació. 
3.3 Utilitza la simbologia normalitzada. 
3.4 Dibuixa el traçat de la instal·lació pels llocs destinats a la mateixa. 
3.5 Representa esquemes generals de distribució en telecomunicacions. 
3.6 Dimensiona els diferents elements mitjançant resultats de càlcul. 
3.7 Selecciona els elements adequats seguint la normativa vigent. 

 

MÒDUL 6: EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICACIÓ 

UF 1: Limitació de la demanda energètica d’edificis  

1. Avalua l’aïllament que procuren els tancaments d’edificis, relacionant les propietats dels seus 
components amb l’evolució higrotèrmica de l’immoble. 

1.1 Defineix els components de l’envolupant tèrmica d’un edifici. 
1.2 Determina els principals tipus d’aïllants existents al mercat. 
1.3 Relaciona les qualitats dels aïllants (durabilitat, comportament davant incendi i 
degradació higroscòpica) amb les seves aplicacions tèrmiques. 
1.4 Calcula la transmitància tèrmica de tancaments tipus. 
1.5 Justifica el comportament tèrmic dels diferents components de l’envolupant tèrmica d’un 
edifici. 
1.6 Relaciona les causes de condensacions superficials i intersticials en els tancaments amb 
les possibles solucions. 
1.7 Pondera la permeabilitat de buits en relació amb la demanda energètica de l’edifici. 
1.8 Identifica les aportacions de ventilació segons la demanda energètica de l’edifici i la 
normativa vigent.  
1.9 Valora el comportament tèrmic de configuracions tipus per a tancaments. 

2. Verifica les característiques de l’envolupant tèrmica i el rendiment d’instal·lacions de l’edifici, 
comparant-les amb els paràmetres bioclimàtics i el comportament sostenible establerts. 

2.1 Comprova el comportament ecològic de la matèria primera dels aïllants i de la resta de 
materials de l’envolupant. 
2.2 Relaciona les qualitats dels aïllants amb el comportament ecològic i sostenible de 
l’edifici. 
2.3 Justifica la transpirabilitat de les membranes impermeables. 
2.4 Identifica les característiques de cobertes vegetals. 
2.5 Relaciona les qualitats dels revestiments amb el comportament mediambiental i 
l’evolució sostenible de l’edifici. 
2.6 Comprova la proporció de superfícies vidrades d’acord amb l’orientació i la insolació de 
les façanes. 
2.7 Proposa alternatives de ventilació d’acord amb les zones de llum i ombra de l’edifici. 
2.8 Identifica possibles energies renovables aplicables. 
2.9 Determina la connexió de les instal·lacions tèrmiques amb les fonts d’energia 
renovables. 
2.10 Defineix el comportament sostenible de l’envolupant de l’edifici. 
2.11 Estudia les possibilitats d’aprofitament d’aigües pluvials. 

3. Determina la limitació de la demanda energètica d’edificis, comprovant que els elements 
constitutius del seu envolupant s’ajusten al disposat per la normativa. 

3.1 Relaciona els sectors d’edificació, habitatge i terciari amb la seva repercussió en la 
demanda energètica. 
3.2 Reuneix la informació constructiva necessària sobre l’envolupant dels edificis objecte 
d’anàlisi. 
3.3 Comprova que les característiques dels tancaments de l’envolupant tèrmica de l’edifici 
compleixen amb els requisits establerts en la normativa vigent. 
3.4 Comprova que les condensacions superficials i intersticials dels tancaments s’ajusten als 
límits establerts en la normativa. 
3.5 Comprova que les aportacions d’aire s’ajusten als límits establerts. 
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3.6 Identifica la presència de possibles ponts tèrmics i avalua les opcions per al  seu 
trencament.  
3.7 Proposa solucions que milloren l’aïllament general de tancaments i la seva relació amb 
les demandes de calefacció i refrigeració. 
3.8 Considera la millora d’aïllament de vidres estimant la transmitància i el factor solar dels 
mateixos. 
3.9 Proposa distribucions alternatives de l’àrea vidrada de les façanes. 
3.10 Proposa solucions alternatives de captació solar a l’hivern i protecció solar a l’estiu, en 
funció de la localitat i de l’orientació. 
3.11 Proposa la disposició d’aïllaments de cobertes mitjançant la implantació de vegetació, 
cobertes enjardinades i/o plantacions de fulla caduca. 

 

UF 2: Qualificació energètica d’edificis.  

1. Calcula la demanda energètica necessària per garantir l’ habitabilitat dels edificis, 
comprovant que s’ajusta a les limitacions imposades per la normativa d’aplicació, mitjançant 
aplicacions informàtiques qualificades com a Document Reconegut. 

1.1 Introdueix les dades referents a localització, clima i paràmetres generals. 
1.2 Defineix els tancaments de l’edifici a partir de la base de dades de l’aplicació. 
1.3 Defineix els paràmetres base del modelatge de l’edifici. 
1.4 Estableix l’espai de treball. 
1.5 Introdueix les dades gràfiques i constructives de l’edifici a l’aplicació informàtica. 
1.6 Utilitza multiplicadors de planta i inclou les particions horitzontals. 
1.7 Insereix tancaments verticals, finestres i ràfecs, utilitzant vistes en 3D i rotacions. 
1.8 Genera forjats superiors, cobertes i tancaments de formes irregulars. 
1.9 Incorpora els elements d’ombra propis de l’edifici i les ombres externes a l’immoble. 
1.10 Obté el model final de l’edifici. 
1.11 Calcula la demanda energètica i obté l’informe corresponent. 
1.12 Identifica les causes dels problemes i proposa solucions per a resoldre’ls. 

2. Qualifica energèticament edificis, identificant el seu envolupant, caracteritzant les 
instal·lacions i calculant el balanç tèrmic mitjançant aplicacions informàtiques que comptin amb 
la qualificació de Document Reconegut. 

2.1 Estudia el sistema de condicionament instal·lat a l’edifici decidint la combinació 
d’elements del programa. 
2.2 Considera els sistemes de calefacció, refrigeració, aigua calenta sanitària i, en el cas 
d’edificis terciaris, d’il·luminació. 
2.3 Recopila la informació relativa al dimensionament requerit pels elements del programa. 
2.4 Carrega en el programa les dades obtingudes amb l’aplicació informàtica qualificada 
com "Document reconegut".  
2.5 Defineix els sistemes que suporta l’edifici a partir de la base de dades de l’aplicació. 
2.6 Importa de la base de dades tots els equips i unitats terminals que suporta l’edifici. 
2.7 Defineix els equips de refrigeració i/o calefacció amb rendiment constant. 
2.8 Obté la qualificació d’eficiència energètica de l’edifici amb la seva escala i dades de 
qualificació. 
2.9 Avalua el resultat comparant els indicadors de comportament energètic: principal i 
complementaris. 
2.10 Presenta alternatives per a, si és procedent, millorar la qualificació obtinguda. 
2.11 Analitza la viabilitat de l’aplicació de diferents tipus d’energies renovables i/o sistemes 
d’alta eficiència energètica. 

 

MÒDUL 7: DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D’EDIFICACIÓ 
RESIDENCIAL. 

UF1. Estudis previs de projectes d’edificació.  

1. Organitza el desenvolupament de projectes d’edificació residencial, planificant les activitats i 
recopilant la informació necessària. 

1.1 Determina les dades prèvies referents a les condicions tècniques, legals i econòmiques 
del projecte que s’ha de desenvolupar. 
1.2 Identifica la zona geogràfica i l’emplaçament de la construcció. 
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1.3 Obté les dades topogràfiques del terreny 
1.4 Confecciona els plànols de situació de l’obra i d’emplaçament. 
1.5 Ordena les dades hidrològiques de la zona relacionant-los amb el terreny. 
1.6 Obté les dades geològiques referides a la zona en qüestió. 
1.7 Selecciona les dades sobre les campanyes de reconeixement del terreny. 
1.8 Efectua un aixecament del perímetre del solar. 
1.9 Realitza la presa de dades completa per poder abordar l’execució del projecte. 
1.10 Estableix la planificació del treball i els recursos necessaris pel desenvolupament del 
projecte, tant per procediments individuals amb fitxers independents, com en equip amb 
fitxers vinculats i d’ús compartit, adequant-se als terminis establerts. 

2. Elabora propostes de distribució general d’espais, seleccionant informació i normativa per al 
desenvolupament de projectes d’edificació residencial i analitzant programes de necessitats. 

2.1 Selecciona la legislació i normativa tècnica aplicable d’índole estatal, autonòmica i local, 
per a l’elaboració i desenvolupament del projecte. 
2.2 Identifica els paràmetres urbanístics que afectaran al desenvolupament del projecte. 
2.3 Elabora el programa de necessitats relatives a espais i a superfícies, analitzant les 
variables relacionades.  
2.4 Justifica la solució adoptada en relació als espais i distribucions. 
2.5 Preveu les dotacions necessàries d’instal·lacions, d’equipament i seguretat. 
2.6 Té en compte factors climàtics, ecològics, d’eficiència energètica i aprofitament de 
recursos (l’orientació i l’assolellament, els vents dominants, l’ús de materials ecològics, 
l’aprofitament de les aigües pluvials, entre d’altres). 
2.7 Planifica els recursos per realitzar les tasques amb eficàcia i eficiència. 
2.8 Demostra autonomia en la resolució de contingències. 
2.9 Preveu les condicions de qualitat i els terminis requerits per al desenvolupament del 
projecte. 
2.10 Valora els efectes i les implicacions de les seves decisions en relació al 
desenvolupament del projecte. 

 

UF2. Projecte bàsic d’edificació.   

1. Redacta la documentació escrita de projectes bàsics d’edificació residencial plurifamiliar en 
alçada, elaborant memòria descriptiva i pressupost estimatiu. 

1.1 Redacta les memòries justificativa i descriptiva. 
1.2 Especifica en la memòria, la composició del quadre de superfícies, per plantes, útils i 
construïdes, parcials i totals computables a efectes urbanístics. 
1.3 Confecciona la documentació escrita de l’estudi/pla de seguretat i salut corresponent al 
projecte redactat que es pretén executar.  
1.4 Confecciona la documentació escrita d’acord amb la normativa vigent. 
1.5 Utilitza programari de processament de textos, fulls de càlcul, bases de dades, 
elaboració de presentacions, Internet i aplicacions específiques d’ús professional en 
l’elaboració de la documentació escrita. 

2. Elabora la documentació gràfica de projectes bàsics d’edificació residencial plurifamiliar en 
alçada, dibuixant els plànols preceptius mitjançant aplicacions informàtiques. de disseny assistit 
per ordinador. 

2.1 Representa tots els plànols necessaris per definir un projecte bàsic d’edificació 
residencial. 
2.2 Utilitza programari i aplicacions específiques de representació gràfica i desenvolupament 
de projectes.  
2.3 Té en compte el diferent gruix de la línia en representar alçats, plantes, seccions, línies 
auxiliars, cotes, texts i llegendes. 
2.4 Tria l’escala i estil de traçat, format i caixetí adequats. 
2.5 Incorpora cotes i llegendes als plànols que ho requereixen. 
2.6 Respecta els convencionalismes de representació. 
2.7 Elabora els plànols necessaris per a la definició del projecte. 
2.8 Verifica la coherència de la informació entre els diferents plànols. 
2.9 Selecciona l’escala adequada al detall. 
2.10 Representa els elements de detall (alçats, plantes i seccions). 
2.11 Disposa les cotes d’acord a la geometria del detall. 
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2.12 Especifica amb una llegenda els diferents elements que defineixen el detall. 
2.13 Confecciona la documentació gràfica d’acord amb la normativa urbanística i d’edificació 
vigent. 
2.14 Treballa amb qualitat, precisió i netedat. 

 

UF3.Projecte executiu d’edificació.  

1. Redacta la documentació escrita de projectes executius d’edificació residencial plurifamiliar 
en alçada, elaborant memòries tècniques, annexos, amidaments, pressupostos, plecs de 
condicions i altres estudis requerits, ESS, programes de control de qualitat i gestió de residus. 

1.1 Redacta la memòria justificant la solució adoptada i descrivint les característiques 
constructives de l’edificació. 
1.2 Especifica a la memòria, la composició del quadre de superfícies, per plantes, útils i 
construïdes, parcials i totals computables a efectes urbanístics. 
1.3 Confecciona la memòria d’estructura i fonamentació. 
1.4 Elabora el document de control de qualitat especificant els assaigs preceptius. 
1.5 Confecciona la documentació escrita de l’estudi/pla de seguretat i salut corresponent al 
projecte redactat que es pretén executar. 
1.6 Elabora el plec de condicions d’índole tècnica, legal, econòmica i facultativa. 
1.7 Obté les unitats d’obra que serviran de base per a la confecció del pressupost. 
1.8 Confecciona els amidaments de les unitats d’obra que componen cada capítol. 
1.9 Relaciona l’amidament d’unitats d’obra amb el preu corresponent. 
1.10 Confecciona el pressupost desglossat per capítols, el resum i els quadres de preus. 
1.11 Confecciona els programes de control de qualitat i de gestió de residus. 
1.12 Utilitza programari de processament de textos, fulls de càlcul, bases de dades, 
elaboració de presentacions, Internet i aplicacions específiques d’ús professional en 
l’elaboració de la documentació escrita. 

2. Elabora la documentació gràfica de projectes executius d’edificació residencial plurifamiliar 
en alçada, dibuixant els plànols preceptius mitjançant aplicacions informàtiques de disseny 
assistit per ordinador. 

2.1 Representa els plànols necessaris per definir un projecte executiu d’edificació 
residencial. segons la planificació establerta tant si es treballa individualment, o com a 
integrant d’un equip. 
2.2 Utilitza programari i aplicacions específiques de representació gràfica i desenvolupament 
de projectes.  
2.3 Té en compte el diferent gruix de la línia en representar alçats, plantes, seccions, línies 
auxiliars, cotes, texts i llegendes. 
2.4 Tria l’escala i estil de traçat, format i caixetí adequats. 
2.5 Incorpora cotes i llegendes als plànols que ho requereixen. 
2.6 Respecta els convencionalismes de representació. 
2.7 Elabora els plànols de detalls constructius necessaris. 
2.8 Selecciona l’escala adequada al detall. 
2.9 Representa els elements de detall (alçats, plantes i seccions). 
2.10 Disposa les cotes d’acord a la geometria del detall. 
2.11 Especifica amb una llegenda els diferents elements que defineixen el detall. 
2.12 Confecciona la documentació gràfica de l’estudi / pla de seguretat i salut. 
2.13 Treballa en equip de forma coordinada, eficaç, respectuosa i responsable, compartint 
recursos i informació. 
2.14 Respecta els terminis acordats pel desenvolupament del projecte. 

3. Representa instal·lacions bàsiques de projectes d’edificació residencial, elaborant esquemes 
i plànols, mitjançant aplicacions informàtiques de disseny assistit per ordinador. 

3.1 Identifica i ordena els diferents tipus de plànols que defineixen cada instal·lació. 
3.2 Elabora croquis a partir d’instal·lacions reals en edificis. 
3.3 Utilitza programari i aplicacions específiques de representació gràfica, desenvolupament 
de projectes i dibuix d’esquemes de principi.  
3.4 Elabora els plànols amb la seva informació característica de les diferents instal·lacions 
segons la normativa vigent, amb pulcritud i netedat. 
3.5 Identifica els elements que componen la instal·lació, seleccionant els materials 
adequats. 
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3.6 Avalua les característiques de l’edificació per ajustar el traçat de les instal·lacions. 
3.7 Utilitza les escales i la simbologia normalitzades. 
3.8 Representa esquemes de principi i de detall. 
3.9 Situa i defineix les diferents escomeses, cambres de centralització i/o distribució 
d’instal·lacions en funció dels requeriments normatius. 
3.10 Realitza llistats de components dels sistemes, que afavoreixin el seu posterior 
amidament i valoració. 
3.11 Utilitza aplicacions informàtiques de disseny assistit per ordinador o d’específiques en 
l’elaboració dels plànols i esquemes.  
3.12 Valora la importància del treball en equip i les implicacions de les decisions i actuacions 
dels seus membres. 
3.13 Analitza mètodes de col·laboració amb equips externs pel desenvolupament de 
projectes. 

4. Gestiona la documentació de projectes d’edificació residencial, reproduint, arxivant i 
preparant per a la seva distribució, memòries, plànols, plecs de condicions i pressupostos. 

4.1 Selecciona el format i suport adequat per a la seva reproducció 
4.2 Ordena convenientment cada document del projecte emprant un sistema de codificació 
adequat. 
4.3 Comprova que el projecte disposa de totes les carpetes requerides i la documentació 
completa. 
4.4 Reprodueix i arxiva correctament. 
4.5 Prepara una còpia fidel del projecte arxivat en suport digital. 
4.6 Utilitza un sistema de gestió documental. 
4.7 Valora la manera de presentació del projecte al client. 
4.8 Estableix criteris de seguretat i protecció dels documents generats. 

 

UF4. Projectes d’edificació amb programari de modelatge.  

1. Organitza el desenvolupament de projectes d’edificació residencial, planificant les activitats, 
recopilant la informació necessària i utilitzant aplicacions informàtiques de modelatge d’edificis. 

1.1 Determina les dades prèvies referents a les condicions tècniques, legals i econòmiques 
del projecte que s’ha de desenvolupar. 
1.2 Identifica la zona geogràfica i l’emplaçament de la construcció. 
1.3 Realitza la presa de dades completa per poder abordar l’execució del projecte. 
1.4 Planifica els recursos per realitzar les tasques amb eficàcia i eficiència 
1.5 Organitza l’entrada de les dades del projecte en fitxers i capes segons les 
característiques i prestacions del programari. 
1.6 Utilitza l’entorn de treball i les eines de l’aplicació informàtica. 
1.7 Estableix els plans de treball i els recursos necessaris pel desenvolupament del projecte, 
de forma individual i com a integrant d’un equip, adequant-se als terminis establerts. 
1.8 Manté una actitud tolerant i de respecte envers les opinions i punts de vista dels altres 
amb atenció i empatia. 

2. Elabora la documentació gràfica i documental de projectes d’edificació residencial 
plurifamiliar en alçada, dibuixant els plànols amb aplicacions informàtiques especifiques de 
modelatge d’edificis. 

2.1 Analitza i integra l’emplaçament i la topografia de l’entorn per crear el Model Digital del 
Terreny.  
2.2 Genera i modifica terrenys en 2D i 3D, dibuixa perfils i calcula desmunts i terraplens. 
2.3 Utilitza aplicacions informàtiques especifiques de modelatge d’edificis. 
2.4 Genera el model virtual de l’edifici amb elements constructius: murs, pilars, forjats, 
escales, cobertes.  
2.5 Incorpora cotes d’acord a la geometria del detall i llegendes als plànols que ho 
requereixen. 
2.6 Tria l’escala, gruix de la línia, estil de traçat, format i caixetí adequats. 
2.7 Confecciona amb qualitat i netedat els plànols d’un projecte d’edificació residencial a 
partir del model generat: situació, emplaçament, plantes, alçats i seccions. 
2.8 Elabora les presentacions amb perspectives, vistes renderitzades i animacions.  
2.9 Genera llistats i quadres resum a partir del model generat. 
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2.10 Representa els elements de detall (alçats, plantes i seccions) definits amb llegendes i 
escales adients. 
2.11 Importa plànols d’altres programes en formats compatibles i obté dades per exportar a 
d’altres programes específics d’amidaments, pressupostos, instal·lacions i estructures en 
formats editables i/o no editables per a col·laboradors externs. 
2.12 Imprimeix els plànols en formats digitals no editables i en paper. 
2.13 Arxiva les dades de forma ordenada.  
2.14 Treballa en xarxa simultàniament amb altres persones amb eficàcia i responsabilitat. 

 

MÒDUL 8: DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D’EDIFICACIÓ NO 
RESIDENCIAL 

UF 1: Organització i desenvolupament de projectes d’instal·lacions en 

edificació 

1. Organitza el desenvolupament de projectes d’instal·lacions d’edificació no residencial 
analitzant, la documentació i normativa, planificant les activitats i recopilant la informació 
necessària. 

1.1 Identifica les instal·lacions que afecten l’edificació i que han d’estar contingudes en el 
projecte. 
1.2 Recull i ordena les dades necessàries. 
1.3 Identifica els reglaments que afecten les instal·lacions que comprèn l’edificació i que 
influeixen en l’elaboració del projecte. 
1.4 Relaciona cada una de les instal·lacions amb la reglamentació que l’afecta. 
1.5 Relaciona la seqüència de treball per a cada una de les instal·lacions. 
1.6 Elabora la relació de documents que ha de contenir el projecte (memòria, annexos de 
càlcul, plecs de condicions, amidaments i pressupostos, estudi de seguretat), d’acord amb 
cada una de les instal·lacions que contempla. 

2. Desenvolupa projectes d’instal·lacions, identificant les especificacions que exigeix la 
reglamentació, adequant els espais que es requereixin i establint els materials i les seves 
dimensions. 

2.1 Determina els paràmetres bàsics que defineixen les instal·lacions. 
2.2 Aplica els reglaments i normes específiques adequades al tipus d’instal·lació. 
2.3 Dimensiona les instal·lacions d’acord amb els paràmetres de càlcul establerts. 
2.4 Selecciona els materials adequats d’acord amb la reglamentació i a la finalitat que han 
de complir. 
2.5 Estableix les interaccions entre les diferents instal·lacions i les solucions tècniques que 
s’han d’aplicar. 
2.6 Utilitza els programes informàtics adequats per al càlcul de les instal·lacions i, en el seu 
cas, per a l’elaboració de documents justificatius. 
2.7 Determina els espais requerits per als diferents diferents espais de les instal·lacions, 
sales de màquines, patis, buits de ventilació i extracció, etc. 
2.8 Determina les característiques que han de reunir les diferents cambres d’instal·lacions 
en funció dels seus requeriments de protecció contra incendis, vibracions, aïllament tèrmic, 
acústic, etc. 
2.9 Comprova la idoneïtat de la geometria de l’edificació als requeriments que les 
reglamentacions de les instal·lacions estableixen. 
2.10 Actua amb responsabilitat en l’àmbit del treball aplicant les normes i procediments 
establerts.  

3. Elabora esquemes de principi de les instal·lacions que componen el projecte, utilitzant 
aplicacions informàtiques específiques i de disseny assistit per ordinador.  

3.1 Selecciona els estris, suports i formats més adequats per a la realització dels esquemes 
de principi. 
3.2 Elabora els esquemes de principi amb la seva informació característica. 
3.3 Elabora croquis a partir d’instal·lacions reals. 
3.4 Respecta la simbologia normalitzada i els convencionalismes de representació. 
3.5 Utilitza les TIC en l’elaboració dels esquemes. 
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3.6 Realitza llistats de components dels sistemes que afavoreixin el seu posterior 
amidament i valoració. 

 

UF 2: Documentació gràfica de projectes d’instal·lacions en edificació.  

1. Elabora els plànols de les instal·lacions que componen el projecte, utilitzant aplicacions 
informàtiques específiques i de disseny assistit per ordinador. 

1.1 Selecciona els estris, suports, escales i formats més adequats per a la realització dels 
plànols. 
1.2 Elabora els plànols amb la seva informació característica. 
1.3 Dibuixa el traçat de les diferents instal·lacions. 
1.4 Avalua les característiques de l’edificació per ajustar el traçat de les instal·lacions. 
1.5 Respecta la simbologia normalitzada i els convencionalismes de representació. 
1.6 Utilitza aplicacions informàtiques de disseny assistit per ordinador, o d’específiques, en 
l’elaboració dels plànols. 
1.7 Ordena els plànols del projecte agrupats per instal·lacions diferenciades. 
1.8 Realitza llistes de components dels sistemes que afavoreixin el seu posterior amidament 
i valoració. 

2. Elabora plànols de detall d’instal·lacions, identificant les interferències entre elles i els 
elements constructius i proposant solucions alternatives. 

2.1 Selecciona el sistema de representació adequat. 
2.2 Selecciona l’escala adequada al detall. 
2.3 Representa els elements de detall (vistes, talls i seccions, entre d’altres) definits. 
2.4 Disposa les cotes d’acord a la geometria del detall. 
2.5 Utilitza programes de disseny. 
2.6 Valora solucions alternatives. 
2.7 Treballa amb pulcritud i netedat. 

 

UF 3: Documentació escrita de projectes d’instal·lacions en edificació.  

1. Redacta la documentació escrita de projectes d’instal·lacions, elaborant memòries, annexos, 
plecs de condicions i altres estudis requerits. 

1.1 Selecciona el format i el suport adequats. 
1.2 Redacta les memòries. 
1.3 Elabora els annexos. 
1.4 Redacta els plecs de condicions. 
1.5 Relaciona la informació escrita amb la informació gràfica. 
1.6 Sintetitza la informació rellevant per al projecte de forma clara, precisa i concreta. 
1.7 Treballa de forma metòdica. 

2. Elabora el pressupost de projectes d’instal·lacions, obtenint les unitats d’obra, realitzant 
amidaments i aplicant els preus corresponents. 

2.1 Obté les diferents unitats d’obra i partides alçades que serviran de base al pressupost. 
2.2 Estableix els diferents capítols en què es dividirà el pressupost 
2.3 Selecciona el procediment d’amidament i les unitats adequades a cada unitat d’obra. 
2.4 Amida les unitats d’obra que componen cada capítol. 
2.5 Obté els preus dels materials emprats  en les unitats i partides d’obra.  
2.6 Realitza el càlcul dels rendiments del personal i dels diferents equips emprats. 
2.7 Calcula els costos directes i indirectes 
2.8 Elabora els quadres de preus 
2.9 Relaciona els tipus, unitats d’amidament i preus. 
2.10 Calcula el pressupost total del projecte. 
2.11 Redacta l’annex de "justificació de preus". 

3. Gestiona la documentació de projectes d’instal·lacions, reproduint, arxivant i preparant per a 
la seva distribució la documentació gràfica i escrita. 

3.1 Ordena cada un dels documents del projecte. 
3.2 Arxiva els documents seguint un ordre i una codificació establerta. 
3.3 Reprodueix la documentació gràfica i escrita. 
3.4 Arxiva els documents preceptius que componen els projectes. 
3.5 Prepara en suport digital una còpia fidel del projecte arxivat. 
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3.6 Actua amb responsabilitat en l’àmbit del treball aplicant les normes i procediments 
establerts. 

 

MÒDUL 9: ESTRUCTURES DE CONSTRUCCIÓ. 

UF1: Càlcul d’elements estructurals  

1. Realitza càlculs per al predimensionament d’elements de construcció resolent problemes 
d’estàtica i aplicant la composició, descomposició i equilibri de forces i els seus moments. 

1.1 Calcula la magnitud i direcció resultant d’un sistema de forces. 
1.2 Realitza la descomposició d’una força en dues direccions donades de forma analítica i 
gràfica. 
1.3 Obté el resultant d’una sèrie de forces disperses en el pla utilitzant el polígon central i el 
funicular. 
1.4 Composa i descomposa, analíticament i gràficament, forces paral·leles. 
1.5 Aplica moments estàtics a la resolució de problemes de composició de forces disperses i 
paral·leles. 
1.6 Estableix les condicions generals d’equilibri de forces en el pla. 
1.7 Identifica la posició del centre de gravetat de figures simples. 
1.8 Obté analíticament i gràficament la posició del centre de gravetat en figures compostes. 
1.9 Identifica els moments d’inèrcia de figures simples. 
1.10 Calcula els moments d’inèrcia de figures compostes. 

2. Elabora diagrames d’esforços interns, analitzant elements estructurals de construcció i 
determinant els efectes produïts per l’acció de les càrregues. 

2.1 Identifica els diferents tipus d’esforços: tracció, compressió, flexió tallant, torsió i 
esforços compostos. 
2.2 Identifica els diferents elements i sistemes estructurals: cables i membranes, estructures 
triangulars, reticulars, laminars i porticades. 
2.3 Dibuixa un esquema del recorregut de càrregues d’una estructura elemental. 
2.4 Defineix els diferents tipus de suports i unions. 
2.5 Reconeix les característiques dels sistemes articulats. 
2.6 Calcula les reaccions i esforços d’un sistema articulat. 
2.7 Identifica els diferents tipus de càrregues i suports en bigues. 
2.8 Obté el valor de l’esforç tallant i el moment flector d’una biga simplement recolzada. 
2.9 Defineix les condicions d’equilibri estàtic de murs de contenció. 

3. Dimensiona elements i sistemes estructurals senzills de formigó armat, acer, fusta o fàbrica, 
aplicant normativa i utilitzant procediments de càlcul. 

3.1 Realitza croquis i prepara documentació de suport, que serveix de base a la definició de 
les estructures. 
3.2 Avalua les accions a què estan sotmeses elements estructurals senzills. 
3.3 Determina el pes unitari dels diferents elements constructius, a partir de les seves 
dimensions i de les característiques dels materials que els composen. 
3.4 Determina les sobrecàrregues a considerar segons la normativa vigent. 
3.5 Aplica els coeficients de seguretat que es determinen a la normativa vigent. 
3.6 Dimensiona fonaments mitjançant sabates aïllades de formigó armat. 
3.7 Dimensiona bigues de formigó armat, acer i fusta. 
3.8 Dimensiona suports de formigó armat, acer i fusta. 
3.9 Dimensiona murs de formigó armat i de fàbrica. 
3.10 Dimensiona sistemes estructurals articulats d’acer laminat i fusta. 
3.11 Aplica la normativa i el mètode corresponent (àbacs, taules o programes informàtics). 
3.12 Realitza les activitats proposades amb ordre, netedat i autonomia.  

 

UF2 Construcció d’elements estructurals  

1. Proposa solucions constructives per a fonaments i elements de contenció, relacionant les 
seves característiques amb els processos i treballs d’execució. 

1.1 Recull la informació gràfica de fonaments i elements de contenció. 
1.2 Identifica els diferents tipus de fonaments: directes i indirectes, superficials i profunds, i 
les seves característiques fonamentals.  
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1.3 Identifica els diferents tipus d’elements de contenció i les seves característiques 
fonamentals.  
1.4 Relaciona el procés d’execució de sabates, lloses i pous de fonaments.  
1.5 Relaciona els processos d’execució de pilotatges i enceps.  
1.6 Relaciona els processos de construcció de pantalles.  
1.7 Relaciona el procés d’execució de murs i pantalles amb les condicions que ha de 
complir el suport. 
1.8 Reconeix les unitats d’obra relatives a les fonaments directes, profunds i elements de 
contenció. 
1.9 Determina els recursos necessaris per a l’execució dels fonaments i els seus 
procediments de control. 
1.10 Interpreta les repercussions de les variacions del nivell freàtic en relació a les solucions 
constructives a adoptar.  
1.11 Identifica les inestabilitats de les estructures enterrades al terreny per ruptures 
hidràuliques. 
1.12 Realitza croquis a mà alçada de les solucions proposades. 

2. Proposa solucions constructives per a estructures de formigó, relacionant la seva tipologia 
amb les propietats del material i el procés de posada en obra. 

2.1 Identifica la tipologia d’elements estructurals de formigó armat i les seves 
característiques fonamentals. 
2.2 Recull la informació gràfica de pilars i jàsseres de formigó armat. 
2.3 Caracteritza els materials utilitzats en l’execució de formigons i les seves propietats.  
2.4 Relaciona els tipus de formigó estructural (armat i precomprimit), amb les seves 
característiques, propietats i aplicacions.  
2.5 Analitza cada una de les parts en la que es divideix el procés de fabricació i posada en 
obra del formigó  
2.6 Seqüència els procediments de posada en obra del formigó (fabricació, transport, 
abocament, compactat i curat).  
2.7 Identifica els tipus d’encofrat, les seves característiques i aplicacions. 
2.8 Identifica els sistemes d’acoblament, unió apuntalament i estintolament per a la 
confecció d’elements de formigó armat. 
2.9 Estableix criteris per a l’execució del desencofrat. 
2.10 Relaciona la tipologia i característiques de les armadures utilitzades en obres de 
formigó armat amb les seves aplicacions. 
2.11 Seqüència els procediments per a l’execució d’armadures (mesura, tall, doblegat i 
muntatge de les barres). 
2.12 Realitza croquis a mà alçada de les solucions proposades. 

3. Proposa solucions constructives per a estructures de fàbrica, d’acer i fusta, relacionant la 
seva tipologia amb les propietats del material emprat i amb el seu procés de posada en obra. 

3.1 Identifica la tipologia d’elements estructurals d’acer, fusta i fàbrica i les seves 
característiques fonamentals. 
3.2 Recull la informació gràfica de pilars i jàsseres d’acer, fusta o obra de fàbrica 
3.3 Relaciona la tipologia i característiques de l’acer utilitzat en estructures metàl·liques amb 
les seves aplicacions. 
3.4 Relaciona la tipologia i característiques de la fusta utilitzada en estructures amb les 
seves aplicacions. 
3.5 Caracteritza els materials utilitzats en l’execució de fàbriques i les seves propietats. 
3.6 Realitza croquis a mà alçada de les solucions proposades. 
3.7 Pren decisions raonades en relació a les propostes que realitza.  

 

UF3: Terrenys i obres de terra 

1. Reconeix els mètodes i l’operativa per a la prospecció del terreny, relacionant-los amb la 
determinació de les propietats del sòl, la seva classificació a efectes de fonamentació i el 
contingut de l’estudi geotècnic. 

1.1 Relaciona els materials que componen el terreny amb les seves propietats. 
1.2 Classifica les construccions i el terreny d’acord amb els sistemes de reconeixement. 
1.3 Determina la densitat i la profunditat dels reconeixements i els representa en un plànol 
mitjançant referències. 
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1.4 Identifica els procediments per a la prospecció del terreny. 
1.5 Caracteritza els assaigs de camp que poden realitzar-se en un reconeixement geotècnic. 
1.6 Defineix els objectius, categories, equips i procediments per a la presa de mostres d’un 
terreny. 
1.7 Reconeix els assaigs de laboratori que s’utilitzen per determinar les propietats d’un 
terreny. 
1.8 Elabora un guió bàsic amb el contingut d’un estudi geotècnic. 

2. Caracteritza les operacions de moviment de terres, analitzant els processos d’execució 
associats i relacionant-los amb la maquinària emprada. 

2.1 Diferencia les característiques i mètodes del moviment de terres. 
2.2 Identifica la maquinària utilitzada per a moviment de terres i la seva tipologia. 
2.3 Identifica les operacions bàsiques del moviment de terres – excavació , càrrega, 
transport, explanació, compactació- i la maquinària associada. 
2.4 Defineix els processos d’execució d’excavació, realitzant lectures de plànols, descrivint 
les tasques i recursos materials i humans necessaris. 
2.5 Relaciona la maquinària amb els treballs a realitzar. 
2.6 Defineix els procediments per assegurar l’estabilitat dels talussos i parets de l’excavació 
(apuntalament, reforç i protecció superficial del terreny). 
2.7 Caracteritza el procés d’execució de reblerts i els controls que s’han de realitzar. 
2.8 Valora la importància del treball en equip i les implicacions de les decisions i actuacions 
dels seus membres.  
2.9 Elabora propostes amb autonomia segons els criteris i les instruccions rebudes. 

 

MÒDUL 10: DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’EDIFICIS. 

UF 1: Definició de projectes d’edificació.  

1. Elabora propostes d’implantació i organització general d’edificis, relacionant la seva tipologia 
i normativa d’aplicació amb els requeriments establerts i les característiques del solar. 

1.1 Identifica les característiques del solar en relació a l’orientació, topografia i volumetria 
circumdant. 
1.2 Identifica les preexistències, construccions i elements a conservar, així com els 
possibles accessos al solar. 
1.3 Estableix la tipologia de l’edifici segons el seu ús, els requeriments previstos i la 
normativa urbanística. 
1.4 Identifica les normes urbanístiques i d’edificació aplicables, les prescripcions establertes 
i els paràmetres regulats. 
1.5 Identifica els serveis urbans existents i previstos, així com els seus punts de connexió. 
1.6 Elabora organigrames segons els requeriments de l’edifici. 
1.7 Considera criteris d’assolellament i il·luminació natural. 
1.8 Proposa alternatives d’implantació i d’organització segons els condicionants de projecte 
establerts. 
1.9 Estableix l’organització general de l’edifici i en el seu cas la volumetria, segons els 
requeriments i les necessitats previstes 
1.10 Determina la disposició i característiques dels elements de comunicació vertical, patis i 
passos d’instal·lacions i altres elements comuns entre plantes. 
1.11 Considera criteris de zonificació contra incendis de l’edifici.  
1.12 Elabora els esbossos i dibuixos que defineixen les idees del projecte. 
1.13 Verifica que les solucions proposades compleixen amb els paràmetres regulats a la 
normativa urbanística i d’edificació. 

2. Elabora propostes de distribució d’espais en edificis relacionant programes de necessitats i 
normes d’aplicació amb els criteris de disseny establerts. 

2.1 Analitza el programa de necessitats de les diferents plantes. 
2.2 Estableix els espais requerits i les seves característiques. 
2.3 Identifica el contorn de les plantes i els seus condicionants preestablerts. 
2.4 Elabora esquemes de funcionament, circulacions i zonificacions. 
2.5 Determina les prescripcions de les normes d’aplicació. 
2.6 Realitza propostes de distribució d’espais segons el programa de necessitats. 
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2.7 Comprova l’adequació de les distribucions als requeriments del projecte i de les 
normatives. 
2.8 Valora els efectes i les implicacions de les seves decisions en relació al 
desenvolupament del projecte. 

3. Defineix elements de comunicació vertical i elements singulars, identificant els seus 
condicionants de disseny i normativa, dimensionant els seus elements i proposant solucions 
constructives. 

3.1 Identifica les altures  i desnivells de les diferents plantes. 
3.2 Determina les prescripcions que estableixen les diferents normatives d’aplicació. 
3.3 Calcula el nombre d’esglaons i les seves dimensions, segons les normes d’aplicació i 
criteris de comoditat. 
3.4 Aplica els mètodes de compensació d’escales en els trams corbs. 
3.5 Defineix les rampes de comunicació vertical aplicant les limitacions establertes en les 
diferents normes d’aplicació. 
3.6 Estableix les característiques de les baranes i elements de protecció, la seva alçada , 
components, materials, ancoratges i solucions constructives. 
3.7 Defineix les solucions constructives dels elements de comunicació vertical i elements 
singulars de l’edifici. 
3.8 Verifica que les propostes s’adeqüen a la normativa i als criteris establerts. 
3.9 Pren decisions raonades en relació a les propostes que formula. 

4 Elabora propostes de composició d’alçats, identificant condicionants de disseny i normativa, 
determinant la posició, les proporcions i dimensions dels seus elements. 

4.1 Identifica els contorns, elements preestablerts i condicionants de les façanes. 
4.2 Estableix criteris de composició i modulació de façanes. 
4.3 Identifica les normes urbanístiques, de construcció i de seguretat aplicables, amb els 
preceptes establerts. 
4.4 Determina, les proporcions i dimensions de buits, cossos sortints i altres elements 
compositius. 
4.5 Representa els alçats corresponents a les façanes de l’edifici. 
4.6 Elabora les propostes amb autonomia segons els criteris establerts i les instruccions 
rebudes. 

5. Determina la documentació gràfica i escrita per desenvolupar projectes d’edificació, establint 
la seva relació, contingut i característiques. 

5.1 Identifica les fases de desenvolupament del projecte. 
5.2 Elabora la relació de documents gràfics i escrits per al desenvolupament del projecte en 
les seves successives fases. 
5.3 Estableix el contingut de les memòries i annexos. 
5.4 Elabora el llistat de plànols per a cada fase de desenvolupament del projecte, amb les 
vistes i informació que han de contenir, la seva escala i format. 
5.5 Identifica els plecs de condicions de referència. 
5.6 Estableix el procediment d’obtenció de l’estat de amidaments  
5.7 Identifica les bases de preus de referència. 
5.8 Estableix la relació de capítols per a l’obtenció del pressupost d’execució material. 
5.9 Estableix el contingut de l’estudi de seguretat. 
5.10 Estableix el sistema de gestió documental, arxiu i còpies de seguretat. 
5.11 Desenvolupa la seva activitat de forma independent sense necessitat d’ajut o suport, 
seguint les instruccions prèvies. 

 

UF 2: Solucions constructives en edificació 

1. Defineix tancaments verticals d’edificis, identificant la normativa i proposant solucions 
constructives. 

1.1 Identifica les possibles solucions constructives de façanes adequades als requeriments 
de l’edifici i als criteris establerts. 
1.2 Defineix gràficament els tancaments, nombre de fulls, la seva disposició, materials, 
característiques, espessors, unions entre si i amb altres elements, i els corresponents 
procediments constructius. 
1.3 Estableix el tipus de fusteria, materials i característiques dels seus components, els seus 
ancoratges i solucions constructives. 
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1.4 Defineix les característiques i procediments constructius de revestiments continus o per 
peces, els materials i sistemes de fixació. 
1.5 Comprova que les solucions constructives dels tancaments compleixen amb els requisits 
d’eficiència energètica. 
1.6 Elabora propostes amb autonomia segons els criteris establerts i les instruccions 
rebudes. 

2. Defineix cobertes d’edificis, identificant la tipologia, condicionants de disseny i normativa, 
establint la disposició dels seus elements i proposant solucions constructives. 

2.1 Identifica les tipologies de cobertes adequades a les característiques i requeriments de 
l’edifici. 
2.2 Identifica el contorn, els condicionants i els elements preestablerts de la coberta. 
2.3 Identifica les diferents normatives d’aplicació i les prescripcions que estableixen. 
2.4 Especifica gràficament la disposició dels diferents elements de coberta, vessants, 
pendents i sentit, recollida i evacuació d’aigües pluvials i sistemes de ventilació. 
2.5 Concreta les solucions constructives associades a la tipologia adoptada, la disposició i 
ordre dels components, les característiques i espessors dels materials emprats i les unions 
amb altres elements constructius. 
2.6 Comprova el compliment dels requisits establerts d’eficiència energètica. 
2.7 Elabora propostes amb autonomia segons els criteris establerts i les instruccions 
rebudes. 

3. Defineix particions, revestiments i acabats interiors d’edificis, establint la disposició i 
dimensions dels seus components i proposant solucions constructives. 

3.1 Identifica els diferents procediments constructius de divisions interiors, revestiments i 
acabats, adequats a les característiques i requeriments de l’edifici. 
3.2 Estableix els requeriments de les diferents normatives d’aplicació. 
3.3 Defineix gràficament les característiques i procediments constructius de les particions 
interiors, la disposició dels seus components, característiques i espessors dels materials i 
unions amb altres elements de l’edifici. 
3.4 Concreta gràficament el tipus de fusteria, dimensions, materials i característiques dels 
seus components, els seus ancoratges i solucions constructives. 
3.5 Defineix les característiques i procediments constructius dels revestiments i acabats, 
tant de paraments verticals com d’horitzontals, continus o per peces, els materials i sistemes 
de fixació. 
3.6 Verifica que les solucions constructives proposades s’adeqüen als criteris establerts i les 
instruccions rebudes  

 

UF 3: Estructures en edificació 

1. Identifica els elements i solucions estructurals d’edificis relacionant la tipologia i funcions amb 
les seves aplicacions i característiques, segons el material i la normativa aplicable. 

1.1 Reconeix els diferents elements resistents que formen l’estructura d’un edifici i les seves 
característiques en funció del seu material. 
1.2 Identifica les diferents normatives d’aplicació segons els materials i tipologies 
estructurals. 
1.3 Identifica els diferents tipus de seccions i criteris de predimensionament de barres 
estructurals segons disposició i material. 
1.4 Relaciona les característiques de les estructures porticades amb els elements que les 
formen, els tipus de nusos i les solucions constructives. 
1.5 Reconeix els diferents tipus de sostres, les seves característiques i criteris d’utilització 
segons la tipologia de l’edifici. 
1.6 Identifica els elements que formen les diferents tipologies de sostres, la seva disposició 
constructiva, els criteris de predimensionament i les prescripcions que determina la 
normativa d’aplicació. 

2. Defineix l’estructura d’edificis, identificant tipologia, normativa i condicionants de disseny, 
establint la disposició i predimensionament dels seus elements i proposant solucions 
constructives. 

2.1 Identifica les tipologies i solucions estructurals adequades a les característiques i 
requeriments de l’edifici.  
2.2 Reconeix als documents del projecte bàsic els elements resistents previstos. 
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2.3 Identifica els criteris de disposició i predimensionament d’elements estructurals segons 
la tipologia adoptada. 
2.4 Identifica les prescripcions que determinen les normes d’aplicació. 
2.5 Situa els elements estructurals a les diferents plantes de l’edifici. 
2.6 Predimensiona els diferents elements estructurals segons la normativa i les 
recomanacions constructives. 
2.7 Estableix les solucions constructives dels diferents elements estructurals segons la 
normativa i les recomanacions constructives. 
2.8 Realitza les activitats proposades amb ordre, rigor i autonomia 

3. Prepara el càlcul de l’estructura d’edificis amb aplicacions informàtiques específiques, 
identificant les càrregues i sobrecàrregues aplicables, seguint la lògica operativa i instruccions 
rebudes. 

3.1 Elabora els esquemes de l’estructura amb la identificació de nusos i barres, les seves 
dimensions i característiques, seguint els criteris establerts en el procediment de càlcul. 
3.2 Determina les característiques de nusos i suports. 
3.3 Identifica les càrregues i sobrecàrregues a considerar en el càlcul de l’estructura. 
3.4 Identifica les hipòtesi de combinació de càrregues previstes pel càlcul d’esforços segons 
la normativa vigent. 
3.5 Opera amb el programari específic, introduint les dades requerides segons el 
procediment i prestacions corresponents. 
3.6 Demostra autonomia en la resolució de contingències. 

4. Representa en conjunt i detall l’estructura d’edificis aplicant els resultats del càlcul i 
dimensionat obtinguts. 

4.1 Verifica que les tensions i deformacions obtingudes en el càlcul són inferiors a les 
màximes admissibles. 
4.2 Estableix els criteris de representació segons les característiques i tipologia estructural 
de l’edifici. 
4.3 Representa els elements estructurals en conjunt i detall, segons el dimensionat obtingut 
en el càlcul, la documentació gràfica generada i les prescripcions de la normativa vigent. 
4.4 Representa els diferents sostres de l’edifici amb tots els elements resistents i buits 
previstos a partir de la documentació gràfica generada per la aplicació informàtica emprada. 
4.5 Identifica clarament l’armat superior de l’inferior en tots els elements de formigó armat. 
4.6 Concreta gràficament els detalls constructius dels nusos, unions i suports dels elements 
estructurals. 
4.7 Incorpora indicacions constructives i llistats de components. 
4.8 Identifica les causes dels problemes i proposa solucions per resoldre’ls. 

 

MÒDUL 11. FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL 

Extrets directament del RD 690/2010 al no haver-se desenvolupat encara aquest MP pel 
Departament d’Ensenyament. 

UF 1: Incorporació al treball. 

1. Selecciona oportunitats d'ocupació, identificant les diferents possibilitats d'inserció i les 
alternatives d'aprenentatge al llarg de la vida. 

1.1. S'ha valorat la importància de la formació permanent com a factor clau per a 
l'ocupabilitat i l'adaptació a les exigències del procés productiu. 
1.2. S'han identificat els itineraris formatiu-professionals relacionats amb el perfil 
professional de Tècnic Superior en Projectes d'Edificació. 
1.3 S'han determinat les aptituds i actituds requerides per a l'activitat professional 
relacionada amb el perfil del títol. 
1.3. S'han identificat els principals jaciments d'ocupació i d'inserció laboral per al tècnic 
superior en Projectes d'Edificació. 
1.4. S'han determinat les tècniques utilitzades en el procés de recerca de feina. 
1.5. S'han previst les alternatives d'autoocupació als sectors professionals relacionats amb 
el títol. 
1.6. S'ha realitzat la valoració de la personalitat, aspiracions, actituds i formació pròpia per a 
la presa de decisions. 
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2. Aplica les estratègies del treball en equip, valorant la seva eficàcia i eficiència per a la 
consecució dels objectius de l'organització. 

2.1. S'han valorat els avantatges de treball en equip en situacions de treball relacionades 
amb el perfil del tècnic superior en Projectes d'Edificació 
2.2 S'han identificat els equips de treball que poden constituir-se en una situació real de 
treball. 
2.3 S'han determinat les característiques de l'equip de treball eficaç davant els equips 
ineficaços. 
2.4 S'ha valorat positivament la necessària existència de diversitat de rols i opinions 
assumits pels membres d'un equip. 
2.5 S'ha reconegut la possible existència de conflicte entre els membres d'un grup com un 
aspecte característic de les organitzacions. 
2.6 S'han identificat els tipus de conflictes i les seves fonts. 
2.7 S'han determinat procediments per a la resolució del conflicte. 

3. Exerceix els drets i compleix les obligacions que es deriven de les relacions laborals, 
reconeixent-les en els diferents contractes de treball. 

3.1 S'han identificat els conceptes bàsics del dret del treball. 
3.2 S'han distingit els principals organismes que intervenen en les relacions entre 
empresaris i treballadors. 
3.3 S'han determinat els drets i obligacions derivats de la relació laboral. 
3.4 S'han classificat les principals modalitats de contractació, identificant les mesures de 
foment de la contractació per a determinats col · lectius. 
3.5 S'han valorat les mesures establertes per la legislació vigent per a la conciliació de la 
vida laboral i familiar. 
3.6 S'han identificat les causes i efectes de la modificació, suspensió i extinció de la relació 
laboral. 
3.7 S'ha analitzat el rebut de salaris identificant els principals elements que l'integren. 
3.8 S'han analitzat les diferents mesures de conflicte col · lectiu i els procediments de 
solució de conflictes. 
3.9 S'han determinat les condicions de treball pactades en un conveni col · lectiu aplicable al 
sector relacionat amb el títol de Tècnic Superior en Projectes d'Edificació. 
3.10 S'han identificat les característiques definitòries dels nous entorns d'organització del 
treball. 

 

UF 2. Prevenció de riscos laborals  

1. Determina l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social davant les diferents 
contingències cobertes, identificant les diferents classes de prestacions. 

1.1 S'ha valorat el paper de la Seguretat Social com a pilar essencial per a la millora de la 
qualitat de vida dels ciutadans. 
1.2 S'han enumerat les diverses contingències que cobreix el sistema de Seguretat Social. 
1.3 S'han identificat els règims existents en el sistema de Seguretat Social. 
1.4 S'han identificat les obligacions d'empresari i treballador dins del sistema de Seguretat 
Social. 
1.5 S'han identificat en un supòsit senzill les bases de cotització d'un treballador i les quotes 
corresponents a treballador i empresari. 
1.6 S'han classificat les prestacions del sistema de Seguretat Social, identificant els 
requisits. 
1.7 S'han determinat les possibles situacions legals d'atur. 
1.8 S'ha realitzat el càlcul de la durada i quantia d'una prestació per desocupació de nivell 
contributiu bàsic. 

2. Avalua els riscos derivats de la seva activitat, analitzant les condicions de treball i els factors 
de risc presents en el seu entorn laboral. 

2.1 S'ha valorat la importància de la cultura preventiva en tots els àmbits i activitats de 
l'empresa. 
2.2 S'han relacionat les condicions laborals amb la salut del treballador. 
2.3 S'han classificat els factors de risc en l'activitat i els danys derivats dels mateixos. 
2.4 S'han identificat les situacions de risc més habituals en els entorns de treball del tècnic 
superior en Projectes d'Edificació. 
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2.5 S'ha determinat l'avaluació de riscos en l'empresa. 
2.6 S'han determinat les condicions de treball amb significació per a la prevenció en els 
entorns de treball relacionats amb el perfil professional del tècnic superior en Projectes 
d'Edificació. 
2.7 S'han classificat i descrit els tipus de danys professionals, amb especial referència a 
accidents de treball i malalties professionals, relacionats amb el perfil professional del tècnic 
superior en Projectes d'Edificació. 

3. Participa en l'elaboració d'un pla de prevenció de riscos en una petita empresa, identificant 
les responsabilitats de tots els agents implicats. 

3.1 S'han determinat els principals drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals. 
3.2 S'han classificat les diferents formes de gestió de la prevenció en l'empresa, en funció 
dels diferents criteris establerts en la normativa sobre prevenció de riscos laborals. 
3.3 S'han determinat les formes de representació dels treballadors a l'empresa en matèria 
de prevenció de riscos. 
3.4 S'han identificat els organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals. 
3.5 S'ha valorat la importància de l'existència d'un pla preventiu en l'empresa que inclogui la 
seqüenciació d'actuacions que s'han de realitzar en cas d'emergència. 
3.6 S'ha definit el contingut del pla de prevenció en un centre de treball relacionat amb el 
sector professional del tècnic superior en Projectes d'Edificació. 
3.7 S'ha projectat un pla d'emergència i evacuació d'una empresa del sector. 

4. Aplica les mesures de prevenció i protecció, analitzant les situacions de risc en l'entorn 
laboral del tècnic superior en Projectes d'Edificació. 

4.1 S'han definit les tècniques de prevenció i de protecció individual i col · lectiva que s'han 
d'aplicar per evitar els danys en el seu origen i minimitzar les seves conseqüències en cas 
que siguin inevitables. 
4.2 S'ha analitzat el significat i abast dels diferents tipus de senyalització de seguretat. 
4.3 S'han analitzat els protocols d'actuació en cas d'emergència. 
4.4 S'han identificat les tècniques de classificació de ferits en cas d'emergència on hi hagi 
víctimes de diversa gravetat. 
4.5 S'han identificat les tècniques bàsiques de primers auxilis que han de ser aplicades en el 
lloc de l'accident davant de diferents tipus de danys i la composició i ús de la farmaciola. 
4.6 S'han determinat els requisits i condicions per a la vigilància de la salut del treballador i 
la seva importància com a mesura de prevenció. 

 

MÒDUL 12: EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA. 

Extrets directament del RD 690/2010 al no haver-se desenvolupat encara aquest MP pel 
Departament d’Ensenyament. 

UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora.  

1. Reconeix les capacitats associades a la iniciativa emprenedora, analitzant els requeriments 
derivats dels llocs de treball i de les activitats empresarials. 

1.1 S'ha identificat el concepte d'innovació i la seva relació amb el progrés de la societat i 
l'augment en el benestar dels individus.  
1.2 S'ha analitzat el concepte de cultura emprenedora i la seva importància com a font de 
creació d'ocupació i benestar social. 
1.3 S'ha valorat la importància de la iniciativa individual, la creativitat, la formació i la col · 
laboració com a requisits indispensables per tenir èxit en l'activitat emprenedora. 
1.4 S'ha analitzat la capacitat d'iniciativa en el treball d'una persona ocupada en una petita i 
mitjana empresa relacionada amb el sector de la construcció. 
1.5 S'ha analitzat el desenvolupament de l'activitat emprenedora d'un empresari que s'iniciï 
en el sector de la construcció. 
1.6 S'ha analitzat el concepte de risc com element inevitable de tota activitat emprenedora. 
1.7 S'ha analitzat el concepte d'empresari i els requisits i actituds necessaris per 
desenvolupar l'activitat empresarial. 
1.8 S'ha descrit l'estratègia empresarial relacionant-la amb els objectius de l'empresa. 
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1.9 S'ha definit una determinada idea de negoci de l'àmbit de treball del tècnic superior en 
1.10 Projectes d'Edificació, dins del sector de la construcció que servirà de punt de partida 
per l'elaboració d'un pla d'empresa. 

2. Defineix l'oportunitat de creació d'una petita empresa, valorant l'impacte sobre l'entorn 
d'actuació i incorporant valors ètics. 

2.1 S'han descrit les funcions bàsiques que es realitzen en una empresa i s'ha analitzat el 
concepte de sistema aplicat a l'empresa. 
2.2 S'han identificat els principals components de l'entorn general que envolta a l'empresa, 
en especial l'entorn econòmic, social, demogràfic i cultural. 
2.3 S'ha analitzat la influència en l'activitat empresarial de les relacions amb els clients, amb 
els proveïdors i amb la competència, com a principals integrants de l'entorn específic. 
2.4 S'han identificat els elements de l'entorn d'una pime, dins del sector de la construcció. 
2.5 S'han analitzat els conceptes de cultura empresarial i imatge corporativa i la seva relació 
amb els objectius empresarials. 
S'ha analitzat el fenomen de la responsabilitat social de les empreses i la seva importància 
com un element de l'estratègia empresarial. 
S'ha elaborat el balanç social d'una empresa relacionada amb el sector de la construcció, i 
s'han descrit els principals costos socials en que incorren aquestes empreses, així com els 
beneficis socials que produeixen. 
S'han identificat, en empreses relacionades amb el sector de la construcció, pràctiques que 
incorporen valors ètics i socials. 
S'ha dut a terme un estudi de viabilitat econòmica i financera d'una pime relacionada amb el 
sector de la construcció. 

3. Realitza activitats per a la constitució i posada en marxa d'una empresa, seleccionant la 
forma jurídica i identificant les obligacions legals associades. 

3.1 S'han analitzat les diferents formes jurídiques de l'empresa. 
3.2 S'ha especificat el grau de responsabilitat legal dels propietaris de l'empresa, en funció 
de la forma jurídica escollida. 
3.3 S'ha diferenciat el tractament fiscal establert per a les diferents formes jurídiques de 
l'empresa. 
3.4 S'han analitzat els tràmits exigits per la legislació vigent per a la constitució d'una 
empresa. 
3.5 S'ha realitzat una recerca exhaustiva dels diferents ajuts per a la creació d'empreses 
relacionades amb el sector de la construcció, a la localitat de referència. 
3.6 S'ha inclòs en el pla d'empresa tot el relatiu a l'elecció de la forma jurídica, estudi de 
viabilitat economicofinancera, tràmits administratius, ajuts i subvencions. 
3.7 S'han identificat les vies d'assessorament i gestió administrativa externes existents a 
l'hora de posar en marxa una pime. 

4. Realitza activitats de gestió administrativa i financera d'una pime, identificant les principals 
obligacions comptables i fiscals i emplenant la documentació. 

4.1 S'han analitzat els conceptes bàsics de comptabilitat, així com les tècniques de registre 
de la informació comptable. 
4.2 S'han descrit les tècniques bàsiques d'anàlisi de la informació comptable, especialment 
pel que fa a la solvència, liquiditat i rendibilitat de l'empresa. 
4.3 S'han definit les obligacions fiscals d'una empresa relacionada amb el sector de la 
construcció. 
4.4 S'han diferenciat els tipus d'impostos al calendari fiscal. 
4.5 S'ha emplenat la documentació bàsica de caràcter comercial i comptable (factures, 
albarans, notes de comanda, lletres de canvi, xecs, etc.) Per a una pime del sector de la 
construcció, i s'han descrit els circuits que aquesta documentació recorre en la empresa. 
4.6 S'han identificat els principals instruments de finançament bancari. 
4.7 S'ha inclòs l'anterior documentació en el pla d'empresa. 
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MÒDUL 13: PROJECTE EN EDIFICACIÓ. 

UF 1: Projecte en edificació 

1. Identifica la necessitat de gestionar el desenvolupament de projectes d’edificació, relacionant 
la planificació amb els recursos que permeten satisfer els objectius de qualitat, terminis i 
reducció de costos. 

1.1 Classifica les empreses relacionades amb el desenvolupament de projectes per les 
seves característiques, organització i tipus de servei per oferir. 
1.2 Caracteritza empreses i professionals per desenvolupar projectes o per realitzar 
col·laboracions externes indicant l’estructura organitzativa i les funcions de cadascun. 
1.3 Identifica les necessitats que s’hauran de cobrir amb empreses col·laboradores i 
professionals. 
1.4 Valora les oportunitats de negoci previsibles al sector. 
1.5 Identifica el tipus de projecte a desenvolupar per donar resposta a les demandes 
previstes a l’encàrrec. 
1.6 Determina les característiques específiques requerides al projecte. 
1.7 Determina les obligacions contractuals, fiscals, laborals i de prevenció de riscs i les 
seves condicions d’aplicació. 
1.8 Identifica la incorporació de noves tecnologies i els possibles ajuts o subvencions que ho 
facilitin. 
1.9 Elabora el guió de treball que se seguirà per a l’elaboració del projecte. 

2. Dissenya l’organització i la gestió del desenvolupament de projectes d’edificació relacionats 
amb les competències expressades en el títol, planificant les fases que el componen, els 
recursos necessaris, els costos de cadascuna i el seu seguiment 

2.1 Recopila la informació i documentació prèvia relativa als aspectes que seran tractats en 
el projecte. 
2.2 Realitza l’estudi de viabilitat tècnica del mateix. 
2.3 Identifica les fases o parts que componen el projecte. 
2.4 Determina la relació dels diferents documents gràfics i escrits que cal elaborar en cada 
fase del projecte i el contingut de cadascun. 
2.5 Estableix els objectius que es pretenen aconseguir identificant el seu abast. 
2.6 Preveu els recursos materials, personals i col·laboracions externes necessaris per 
realitzar-lo. 
2.7 Determina les formes de col·laboració amb altres professionals i els criteris d’intercanvi 
d’informació. 
2.8 Seqüència les activitats ordenant-les en funció dels processos en les diferents fases. 
2.9 Defineix i elabora la documentació necessària per al seu disseny. 
2.10 Realitza el pressupost econòmic corresponent a cadascuna de les diferents fases. 
2.11 Identifica les necessitats i formes de finançament per desenvolupar el projecte. 
2.12 Identifica els aspectes que s’han de controlar per garantir la qualitat del projecte. 
2.13 Determina el procediment pel seguiment de la planificació, identificació de 
desviaments, les seves causes i estratègies per establir correccions i ajustos. 
2.14 Identifica els organismes i entitats que cal consultar o obtenir autorització per executar 
les obres. 
2.15 Identifica la documentació i tràmits a seguir per l’obtenció de permisos i llicències 
d’obres. 
2.16 Determina la documentació més adient per al màrqueting i la comercialització del 
projecte acabat. 

3. Planifica el desenvolupament de projectes d’edificació, determinant el pla d’intervenció i la 
documentació associada. 

3.1 Seqüència les activitats, ordenant-les en funció de les necessitats d’implementació. 
3.2 Determina els recursos i la logística per a cada activitat. 
3.3 Identifica les necessitats de permisos i autoritzacions per dur a terme les activitats. 
3.4 Determina els procediments d’actuació o execució de les activitats. 
3.5 Identifica els riscos inherents als treballs previstos, definint el pla de prevenció de riscos i 
els mitjans i equips necessaris. 
3.6 Planifica l’assignació de recursos materials i humans i els temps d’execució. 
3.7 Realitza la valoració econòmica de la planificació del desenvolupament del projecte.  
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3.8 Defineix i elabora la documentació necessària per la planificació del desenvolupament 
del projecte amb aplicacions informàtiques, considerant precedències, simultaneïtats i punts 
crítics en funció dels terminis establerts. 

4. Defineix els procediments per al seguiment i control en l’execució del projecte, justificant la 
selecció de variables i instruments emprats. 

4.1 Defineix el procediment d’avaluació de les activitats o intervencions. 
4.2 Defineix els indicadors de qualitat per realitzar l’avaluació. 
4.3 Defineix el procediment per a l’avaluació de les incidències que puguin presentar-se 
durant la realització de les activitats, la seva possible solució i registre. 
4.4 Defineix el procediment per gestionar els possibles canvis en els recursos i en les 
activitats, incloent el sistema de registre dels mateixos. 
4.5 Defineix i elabora la documentació necessària per a l’avaluació de les activitats i del 
projecte. 
4.6 Estableix el procediment per a la participació en l’avaluació dels usuaris o clients i 
elabora els documents específics. 
4.7 Estableix si cal un sistema per garantir el compliment del plec de condicions. 

 

MÒDUL 14:  FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT). 

1. Identifica l'estructura, l'organització i les condicions de treball de l'empresa, centre o servei, 
relacionant-ho amb les activitats que realitza.  

1.1 Identifica les característiques generals de l'empresa, centre o servei i l’organigrama i les 
funcions de cada àrea. 
1.2 Identifica els procediments de treball en el desenvolupament de l’activitat.  
1.3 Identifica les competències dels llocs de treball en el desenvolupament de l’activitat 
1.4 Identifica les característiques del mercat o entorn, tipus d'usuaris i proveïdors.  
1.5 Identifica les activitats de responsabilitat social de l'empresa, centre o servei cap a 
l’entorn.  
1.6 Identifica el flux de serveis o els canals de comercialització més freqüents en aquesta 
activitat. 
1.7 Relaciona avantatges i inconvenients de l'estructura de l’empresa, centre o servei, 
enfront a altres tipus d’organitzacions relacionades. 
1.8 Identifica el conveni col·lectiu o el sistema de relacions laborals al que està acollida 
l'empresa, centre o servei 
1.9 Identifica els incentius laborals, les activitats d’integració o de formació i les mesures de 
conciliació en relació amb l’activitat. 
1.10 Valora les condicions de treball en el clima laboral de l'empresa, centre o servei. 
1.11 Valora la importància de treballar en grup per aconseguir amb eficàcia els objectius 
establerts en l’activitat i resoldre els problemes que es plantegen. 

2. Desenvolupa actituds ètiques i laborals pròpies de l’activitat professional d’acord amb les 
característiques del lloc de treball i els procediments establerts pel centre de treball.  

2.1 Compleix l’horari establert. 
2.2 Mostra una presentació personal adequada. 
2.3 És responsable en l’execució de les tasques assignades. 
2.4 S’adapta als canvis de les tasques assignades. 
2.5 Manifesta iniciativa en la resolució de problemes. 
2.6 Valora la importància de la seva activitat professional. 
2.7 Manté organitzada la seva àrea de treball. 
2.8 Té cura dels materials, equips o eines que utilitza en la seva activitat. 
2.9 Manté una actitud clara de respecte al medi ambient. 
2.10 Estableix una comunicació i relació eficaç amb el personal de l’empresa.  
2.11 Es coordina amb els membres del seu equip de treball. 

3 Realitza les activitats formatives de referència seguint protocols establerts pel centre de 
treball. 

3.1 Executa les tasques segons els procediments establerts.  
3.2 Identifica les característiques particulars dels mitjans de producció, equips i eines. 
3.3 Aplica les normes de prevenció de riscos laborals en l’activitat professional.  
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3.4 Utilitza els equips de protecció individual segons els riscos de l’activitat professional i les 
normes pel centre de treball. 
3.5 Aplica les normes internes i externes vinculades a l’activitat. 
3.6. Obté la informació i els mitjans necessaris per realitzar l’activitat assignada. 
3.7 Interpreta i expressa la informació amb la terminologia o simbologia i els mitjans propis 
de l’activitat.  
3.8 Detecta anomalies o desviacions en l’àmbit de l’activitat assignada, n’identifica les 
causes i proposa possibles solucions.  
 

  


