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ACRÒNIMS 

 

En aquest Treball es fa referència a les següents sigles i abreviatures: 

 AENOR: Associació Espanyola de Normalització i Certificació 
 BIM: Building Information Modeling 
 C: Contingut 
 CA: Criteri d’avaluació 
 CBL: Computer-based learning  
 CBT: Computer based training 
 CF: Cicle Formatiu 
 CFGS  Cicle Formatiu de Grau Superior 
 CMS: Content Management System 
 COAC: Col·legi d’ Arquitectes de Catalunya 
 CV: Campus Virtual 
 D: Decret 
 EAC: Exercicis d’Avaluació Contínua 
 ECTS: European Credit Transfer System 
 EFQM: Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat 
 EVA: Entorns Virtuals d’Aprenentatge (VLE) 
 FOL: Formació i Orientació Laboral 
 FP: Formació Professional 
 IBT: Internet based training 
 IEEE LOM: Institute of Electrical and Electronics Engineers Learning Object Metadata 
 IOC : Institut Obert de Catalunya 
 ISO: International Organization for Standardization 
 LCMS: Learning Content Management System 
 LMS: Learning Mangement System 

 LOE: Llei Orgànica d’Educació 
 MIT: Massachusetts Institute of Technology 
 MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment  
 MP: Mòdul Professional 
 NF: Nucli Formatiu 
 OA: Objecte d’aprenentatge 
 OCW: Open Course Ware 
 PAF: Prova d’Avaluació Final 
 PELE: Pla experimental de llengües estrangeres 
 PLE: Personal Learning Environments 
 RA: Resultat d’aprenentatge 
 RD: Reial Decret 
 RRI: Reglament de Règim Intern 
 RSS: Really Simple Syndication 
 RUSC: Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento 
 SCORM: Sharable Content Object Reference Model 

 TAC: Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement 
 TFM: Treball Final de Màster 
 TIC: Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
 UC: Unitat de competència 
 UF: Unitat Formativa 
 UOC: Universitat Oberta de Catalunya 
 UPC: Universitat politècnica de Catalunya 
 VLE: Virtual Learning Environment (EVA) 
 WCM: Web Content Management 
 XTEC: Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya  



 

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

3 

 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Si dones peix a un home famolenc el nodreix durant una jornada.  
Si li ensenyes a pescar, li nodrirà tota la vida. (Lao Tsé) 

 

Actualment les TIC permeten la creació de nous escenaris formatius en l’aprenentatge que 
s’adapten millor a les característiques de l’alumnat. Es pot afirmar que els alumnes avui dia 
“prefereixen rebre informacions ràpides i de diferents fonts multimèdia, processen imatges, 
sons i vídeos abans que textos, accedeixen a la informació per mitjà d’hipervincles, aprenen el 
més important amb utilització instantània i coses divertides i/o emotives, els agrada interactuar 
simultàniament amb altres persones” [1] 

Tots els centres que imparteixen CF disposen d’aules equipades amb ordinadors i connexió 
Internet, utilitzen eines de programari específic i plataformes educatives com a complement de 
la formació presencial. Es per això que les TIC s’utilitzen de forma generalitzada en 
l’aprenentatge (TAC) per assolir les competències professionals. 

Sota el títol “Implementació d’estratègies metodològiques, activitats i instruments d’avaluació 
per a cursar a distància el CFGS de Projectes d’Edificació, utilitzant eines de software lliure i 
plataformes educatives” s’ha donat un pas més enllà i possibilitar la implementació de 

l’aprenentatge dels MP que conformen aquest CF de forma integral a distància.  

 

 

1.1. OBJECTIUS 

Els objectius que s’han determinat en aquest TFM són: 

I. Ampliar l’oferta formativa d’ensenyaments superiors a distància.  
II. Possibilitar l’assoliment de les competències professionals d’un CF en un entorn virtual. 

Ara només es poden assolir en un entorn presencial o mitjançant la seva convalidació 
acreditant l’experiència laboral (Programes Acredita’t i Qualifica’t) 

III. Possibilitar que els treballadors del sector de la construcció puguin millorar les seves 
competències professionals  

IV. Estudiar les característiques de l’e-learning així com la tipologia de plataformes 
educatives que existeixen. 

V. Analitzar les possibilitats de les eines de que disposa el Campus IOC. 
VI. Estudiar estratègies metodològiques, activitats, instruments d’avaluació i eines de 

programari a utilitzar en la implementació del CFGS de Projectes d’Edificació a distància. 
VII. Realitzar la programació didàctica del CFGS de Projectes d’Edificació per cursar-ho a 

distància. 
VIII. Potenciar l’aprenentatge autònom de l’estudiant.  

 
  

[1] Alart, N. Els 10 manaments de l’educació. 2010 



 

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

4 

 

 

2. DEFINICIÓ I CONTEXT 
DEL PROBLEMA 

 

2.1. ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ 

A Catalunya, l’IOC ofereix la possibilitat de cursar estudis secundaris i superiors a distància des 
de fa set anys. Durant aquest període ha anat ampliant la seva oferta formativa, tot i això a dia 
d’avui encara no inclou cap CF de la Família Professional d’Edificació i Obra Civil. La 
implementació a distància d’un CF d’aquesta família permetria: 

 Ampliar l’oferta formativa d’Ensenyaments Superiors a distància.  
 Accedir a Estudis Superiors a estudiants que per motius geogràfics o de disponibilitat 

horària no puguin assistir a les classes presencials.  
 Renovar les qualificacions de molts professionals (delineants o ajudants), especialment 

en relació a la utilització de les noves eines de programari informàtic disponibles. El 
procés de formació és permanent al llarg de la vida on els treballadors s’han d’adaptar al 
canvis, en anglès es coneix com long life learning. 

 L’especialització de professionals sobre temes concrets, és a dir, actualitzar o completar 
la seva formació que poguessin necessitar en un moment donat, just in time. 

 Complementar els coneixements i continguts amb un caràcter més pràctic pels 
estudiants universitaris que cursen Graus relacionats amb l’edificació. Per potenciar 
aquest sector s’haurien d’establir una sèrie de convalidacions o reconeixements. 

S’ha seleccionat el CFGS de Projectes d’Edificació entre tots els CF de la Família Professional 
d’Edificació i Obra Civil per ser l´únic versió LOE que estava desenvolupat pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya al moment d’iniciar aquest TFM. A més, aquest 
CF té una forta implantació en el territori. Actualment a Catalunya, es pot cursar en un total de 
20 centres. Per últim afegir que el RD 690/2010 que estableix el Títol de Tècnic Superior en 
Projectes d’Edificació ja preveu la possibilitat d’impartir aquests estudis a distància sempre i 
quan es garanteixi que l’alumne aconsegueixi els RA. 

Figura 1. Logotip de l’IOC [2] 

 

2.2. CONEIXEMENT DEL CFGS DE PROJECTES D’EDIFICACIÓ 

2.2.1. Identificació 

Denominació Tècnic Superior en Projectes d’Edificació  

Nivell Formació Professional de Grau Superior 

Família professional Edificació i obra civil 

Durada 2000 hores. (120 crèdits ECTS) 

Referent europeu CINE-5b (Classificació Internacional Normalitzada de l’Educació). 

Normativa aplicable 
RD 690/2010, de 20 de maig, pel que s’estableix el títol de Tècnic Superior en 
Projectes d’Edificació i es fixen les seus ensenyaments mínims. 

Extret de [3] 
 

 

[2] Web de l’IOC. 
[3] RD 690/2010. 
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2.2.2. Relació de mòduls professionals 

Nº MP MP CODI MP ECTS 

01 Representacions de construcció 0563 18 

02 Amidaments i valoracions de construcció 0564 6 

03 Replanteigs de construcció 0565 7 

04 Planificació de construcció 0566 6 

05 Instal·lacions en edificació 0568 8 

06 Eficiència energètica en edificació 0569 4 

07 Desenvolupament de projectes d’edificació residencial 0570 11 

08 Desenvolupament de projectes d’edificació no residencial 0571 9 

09 Estructures de construcció 0562 6 

10 Disseny i construcció d’edificis 0567 9 

11 Formació i orientació laboral 0573 5 

12 Empresa i iniciativa emprenedora 0574 4 

13 Projecte en edificació 0572 5 

14 Formació en centres de treball 0575 22 

Extret de [3] 
 

2.2.3.  Competències 

Competència general 
“La competència general d’aquest títol consisteix a elaborar la documentació tècnica de 
projectes d’edificació, realitzar replanteigs d’obra i gestionar el control documental per a la seva 
execució, respectant la normativa vigent i les condicions establertes de qualitat, seguretat i 
medi ambient” [3] 

Competències professionals, personals i socials:  
Són les definides pel RD 690/2010 i es troben relacionades a l’Annex 1. A la taula següent 
s’especifiquen les que s’assoleixen en cadascun dels MP del CF[3]: 

 

a b c d e F g h i J k l m n ñ o p q r s T u v Mòduls professionals 

  x   X x          x x x  X x  MP01. Representacions de construcció 

 x     x x x  x x   x  x x x x X x x MP02. Amidaments i valoracions 

               x x  x x x x x MP03. Replanteigs de construcció 

x x     x x  x x x  x x  x x   x x x MP04. Planificació de construcció 

x x x x  X x x x   x            MP05. Instal·lacions en edificació 

            x    x x x x   x MP06. Eficiència energètica en edificació 

x x x x x X x  x    x x   x x x x   x MP07. D. projectes d’edificació residencial 

x x x x   x  x        x x  x    MP08. D. projectes d’edificació no residencial 

x x x x x   x x x    x  x     x x  MP09. Estructures de construcció 

x x x  x            x x  x x x  MP10. Disseny i construcció d’edificis 

 x     x       x x  x x x x x x x MP11. Formació i orientació laboral 

              x  x x x x x x x MP12. Empresa i iniciativa emprenedora 

x x x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x x MP13. Projecte en edificació 

                       MP14. Formació en centres de treball 

 

 

2.2.4. Qualificacions del Cicle Formatiu 

Qualificacions completes.  
Cursant aquest CF s’obtenen dos competències completes (RD 690/2010). A les taules 
següents es relacionen les UC en que es composen cadascuna d’elles amb les UF associades. 

[3] RD 690/2010. 
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EOC201_3: Representació de projectes d’edificació: 

Denominació UC M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 

UC0638_3: Realitzar 
representacions de construcció 

UF1 
UF2 
UF3 

       UF1 
UF1 
UF3 

UC0639_3: Realitzar i supervisar 
desenvolupaments de projectes 
d’edificació 

UF1      

UF1 
UF2 
UF3 
UF4 

UF1 
UF3 

UF2 UF1 

UC0640_3: Representar 
instal·lacions d’edificis. 

    
UF1 
UF2 
UF3 

  
UF1 
UF2 

 UF1 

 

EOC 273_3: Control de projectes i obres de construcció: 

Denominació UC M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 

UC0874_3: Realitzar la planificació 
i el seguiment de projectes i obres 
de construcció. 

   
UF1 
UF2 

     
UF1 
UF2 
UF3 

UC0875_3: Processar el control de 
costos en construcció. 

 
UF1 
UF2 

       UF1 

UC0876_3: Gestionar sistemes de 
documentació de projectes de 
construcció. 

UF3      

UF1 
UF2 
UF3 
UF4 

UF1 
UF2 
UF3 

  

 

Qualificacions incompletes 
Un cop superat el CF també t’obtenen dos competències de forma parcial (RD 690/2010). A les 
taules següents es relacionen les UC amb les UF associades.de cadascuna d’elles  

EOC274_3: Aixecaments i replanteigs: 

Denominació UC M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 

UC0879_3: Realitzar replanteigs de 
projectes 

  
UF1 
UF2 

     UF3  

 

ENA358_3: Eficiència energètica d’edificis: 

Denominació UC M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 

UC1195_3: Col·laborar en el 
procés de certificació energètica de 
d’edificis. 

     
UF1 
UF2 

   UF1 
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3. DESCRIPCIÓ DE LA 
SOLUCIÓ PROPOSADA 

 

La implementació del CFGS de Projectes d’edificació per cursar-ho a distància es realitza 
mitjançant el Campus de l’IOC. Per poder fer una adaptació adequada es parteix de conceptes 
més generals com en què consisteix l’e-learning, quins elements disposa i quines plataformes 
educatives existeixen actualment, per acabar concretant amb la del Campus IOC i establint les 
metodologies pedagògiques, la tipologia d’activitats ensenyament-aprenentatge, els 
instruments d’avaluació, les funcions del professorat i les eines de programari a utilitzar. 

 

3.1. E-LEARNING 

L’e-learning, que es pot traduir com tele-educació o tele-formació, és l’aplicació de les TIC a 
l’aprenentatge. Comprèn totes les metodologies pedagògiques suportades de forma electrònica 
que permeten a l’alumnat  assolir les competències professionals sense la necessitat d’haver 
d’anar a classes presencials. “Possibilita un aprenentatge interactiu, flexible i accessible a 
qualsevol receptor potencial”[5]. Amb l’anomenat “e-learning 2.0” s’aconsegueix que aquest 
aprenentatge sigui interactiu i col·laboratiu, entre alumnes i entre l’alumnat i el professorat, 
convertint-se en un aprenentatge social. 

L’e-learning en el transcurs dels darrers anys ha sofert una evolució que ha provocat l’aparició 
d’una sèrie de conceptes. Aquests s’anomenen normalment pel seu acrònim i indiquen les 
millores introduïdes. Es parlava de: 

 CBL (Computer-based learning). S’utilitza els ordinadors com a eina d’aprenentatge, és a 
dir, el que actualment es coneix com a TAC. 

 CBT (Computer based training). Presenta activitats a resoldre i utilitza com a suport el 
CD-ROM. Es tracta d’una metodologia complementaria a la classe magistral o a un llibre. 

 IBT (Internet based training). Utilitza Internet per fer arribar els continguts a l’estudiant. 

D’altra banda, existeixen un seguit de termes similars per anomenar altres tipologies 
d’aprenentatges relacionats. Aquests són: 

 B-learning (Blended learning) Es tracta de formació semipresencial. S’utilitza a la majoria 
dels centres. “Es completa la formació presencial amb la formació a través de les TIC” [2] 

 E-reading. Es faciliten recursos sense poder interactuar amb ells ni tenir el suport del 
professorat. 

 

3.1.1. Avantatges de l’e-learning 

Els avantatges que proporciona l’e-learning són:  

 Proporciona una gran flexibilitat respecte als horaris de dedicació. S’adapta a les 
necessitats personals i evita el desplaçament al centre. 

 Facilita l’accés a un gran nombre de fonts d’informació de forma actualitzada i amb la 
possibilitat d’utilitzar múltiples formats. 

 Disminueix el cost vers la formació presencial. 
 S’adapta als diferents ritmes d’aprenentatge, just for me, l’alumne és el subjecte actiu del 

seu aprenentatge. Potencia l’aprendre a aprendre. 
 Permet la matricula selectiva únicament dels MP que interessen a l’alumne. 
 Promou la interactivitat amb altres estudiants i amb el professor. 

[4] IOC. Projecte curricular d'FP 
[5] Azcorra, A.; Bernardos, C.J.; Gallego, O Informe sobre el estado de la teleeducación en España  
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3.1.2. Inconvenients de l’e-learning 

Respecte a les limitacions cal considerar que: 

 El més important és la soledat davant la que es troba l’estudiant. No té referencies 
físiques. Això implica una gran autodisciplina i capacitat per aprendre de forma autònoma 

 “La comunicació es realitza per un únic canal el que dona com a resultat relacions 
interpersonals menys profundes i complertes... limitant la seva socialització... i empobrint 
l’intercanvi directe d’experiències” [6] 

 Existeix poca experiència en la seva utilització. 
 Requereix de recursos estructurals i organitzatius, una rigorosa planificació i uns 

coneixements previs en la utilització de les TIC. Molts docents no disposen del nivell 
formatiu necessari. 

 La dificultat d’homogeneïtzar els materials lliurats a l’alumne. 
 L’aprenentatge depèn de la connexió a Internet amb els riscos de seguretat en 

l’autentificació que suposa. 
 

3.2. ELEMENTS DE L’E-LEARNING 

A continuació s’analitzen els elements principals que formen l’e-learning. Són tres la 

plataforma, els continguts i les eines col·laboratives. 

3.2.1. Plataforma educativa 

La plataforma o CV (Campus Virtual) és el programari que permet crear espais d’aprenentatge i 
gestionar la formació a distància. Tant a nivell dels continguts com dels participants i de les 
seves comunicacions de forma que els estudiants amb el seguiment i l’assessorament del 
professorat poden aprendre de manera autònoma.  

El procés d’aprenentatge es desenvolupa a través d’Internet mitjançant un navegador Web. A 
la figura següent s’observa el seu funcionament on “els cursos són creats externament i un 
administrador s’encarrega de gestionar l’aprenentatge dels alumnes i les funcions dels 
professors” [6] 

 

 
Figura 2. El esquema del funcionament d’una plataforma. [6] 

 

Classificació de les plataformes 
Les plataformes han sofert una evolució al llarg del temps. Es poden classificar en funció de la 
solució que aporten. Les CMS (Content Management System) són sistemes de gestió i creació 
de continguts en línia. Les LMS (Learning Mangement System) també són sistemes de gestió i 
creació de continguts en línia, però permeten la intercomunicació dels usuaris i la creació i 
gestió d’espais personals. Actualment les CMS i les LMS s’utilitzen de forma equivalent, així 
com el VLE (Virtual Learning Enviorment). L’evolució d’aquestes són les anomenades LCMS 
que permeten la creació i gestió dels continguts personalitzats per cada estudiant obtenint un 
resultat molt més eficient. 

[6] Centro de Excelencia de Software Libre. Estudio de herramientas de e-learning  
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El nombre de plataformes que existeix és molt gran. Poden ser de programari lliure o de 
propietat. (veure apartat 3.7). Entre les LMS de programari lliure destaquen Moodle (que és la 
utilitzada per el Campus IOC), Claroline, dotLRN i d’entre les de programari de propietat 
destaquen Blackboard, Desire2Learn i eCollage. ATutor és una LCMS de programari lliure. A la 
taula següent s’especifiquen les característiques principals d’algunes de les plataformes més 
utilitzades, així com els responsables del seu desenvolupament amb alguns exemples de 
empreses i organismes que l’utilitzen. 

 

Programari lliure: 

 

ATUTOR. Desenvolupat per Universitat de Toronto, Canadà. Llenguatge PHP amb 

base de Dades MySQL i un servidor web Apache. Disponible per Linux i Windows.  
Utilitzada per: Universitat de Honolulu, StudyOnline i StartToWeb. Enllaç: <http://atutor.ca/> 

 

Moodle. Desenvolupat per Martin Dougiamas, Austràlia. Llenguatge PHP amb base de 

Dades MySQL, PostgreSQL, Oracle i Microsoft SQL server. Disponible per  Windows, Mac OS 
X, Netware 6 i Linux.  
Utilitzada per: UPC, Universitat Internacional d’Andalusia i Universitat Politècnica de 
Cartagena. Enllaç: <http://moodle.org/> 

 

Claroline. Desenvolupat per la Universitat de Louvain, Bèlgica. Llenguatge PHP amb servidor 

MySQL. Disponible per Linux, Unix, Mac OS X i Windows.  
Utilitzada per: UEM, Universitat de Cantabria i Universitat de Vigo.  
Enllaç: <http://www.claroline.net/?lang=es> 

 

dotLRN. Desenvolupat per Framework OpenACS. Llenguatge TCL amb servidor AOL Server. 

Disponible per  Windows i Linux.  
Utilitzada per: Harvard Kennedy School, MIT Sloan School of Management i UCLA.  
Enllaç: <http://openacs.org/projects/dotlrn/> 

Programari de propietat 

 

BlackBoard. Desenvolupat a Washington, DC, EE. UU.  

Utilitzada per: Col·legi Seneca, Universitat de Cincinnati i Universitat de Durham.  
Enllaç: <http://www.blackboard.com/> 

 

Desire2Learn. Desenvolupat a Kitchener, Canada.  

Utilitzada per:Columbia College, i Virtual Virginia i University of Wisconsin System. 
Enllaç: <http://www.desire2learn.com/> 

Característiques de les plataformes 
Les plataformes han de proporcionar les següents característiques: 

 Accessibilitat amb els diferents perfils d’usuaris i funcionalitat. Ha de facilitar la seva 
utilització i la interactivitat entre els usuaris. 

 Seguretat enfront atacs externs. 
 Actualització amb el recolzament tècnic suficient. 
 Estandardització per possibilitar la reutilització dels cursos. Això es possible amb la 

utilització de l’estàndard IEEE LOM amb el perfil de aplicació SCORM. 
 Flexibilitat, de forma que es pugui adaptar a les necessitats de l’organització on s’implanti 

i dels usuaris, així com la possibilitat de personalitzar la interfície. 
 

3.2.2. Eines col·laboratives 

Les eines col·laboratives permeten l’intercanvi d’informació entre l’alumnat o entre l’alumnat i el 
professorat. Promouen l’aprenentatge social, cooperatiu i col·laboratiu. La comunicació entre 
els usuaris de la plataforma pot realitzar-se de forma: 

 Sincrònica, en temps real. El debat és més natural, face to face. Són un exemple els xats 
o videoconferències. 

 Asincrònica, si no es realitza en temps real. L’intercanvi d’informacions no depèn del 
moment de connexió dels participants. Són un exemple el correu electrònic i els fòrums. 

  

http://www.honoluluuniversityonline.com/
http://studyitonline.com/courses/ATutor153/browse.php
http://starttoweb.net/browse.php
http://starttoweb.net/browse.php
http://atutor.ca/
https://atenea.upc.edu/
http://cintaf.unia.es/
http://www.upct.es/
http://www.upct.es/
http://moodle.org/
http://campusvirtual.uem.es/
http://campusvirtual.unican.es/
http://www.uvigo.es/
http://www.claroline.net/?lang=es
http://www.hks.harvard.edu/
http://mitsloan.mit.edu/
http://www.ucla.edu/
http://openacs.org/projects/dotlrn/
http://www.senecac.on.ca/
http://www.uc.edu/
http://www.dur.ac.uk/
http://www.blackboard.com/International/EMEA/Overview.aspx?lang=en-us
http://www.ccis.edu/online/
http://www.virtualvirginia.org/
http://www.wisconsin.edu/)
http://www.desire2learn.com/
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3.2.3. Continguts 

Els continguts o Courseware són els materials d’aprenentatge que es faciliten als estudiants 
perquè assoleixen les competències de cada MP. Com s’ha comentat anteriorment es 
convenient que segueixin formats estàndard per poder reutilitzar-los (SCORM). 

Es poden facilitar en varis formats com ara universal, text, full de càlcul, multimèdia o amb els 
formats dels programari específic utilitzat a cada MP. També poden ser interactius com la WBT. 
La distribució dels continguts es realitza mitjançant objectes d’aprenentatge (OA). “Un OA és un 
recurs digital que pot ser reutilitzat per ajudar en l'aprenentatge" [7] El proveïdor dels continguts 
s’encarrega del seu disseny i creació prèviament a l’inici del curs. A l’actualitat entre les 
institucions educatives es detecta un moviment estès mundialment d’obrir completament els 
continguts de totes les matèries i posar-los lliurament a Internet. El MIT va liderar aquest 
moviment fa una dècada amb el Open Course Ware. 

 

3.3. CAMPUS IOC 

L’IOC utilitza una plataforma Moodle de codi obert LMS anomenada “Campus IOC” que facilita 
la producció i gestió de cursos per Internet. Tant la seva utilització com el seu manteniment són 
bastants senzills. “La pàgina web de Moodle disposa d'un tracker per gestionar el control de 

versions i les evolucions en el codi” [6]  

El Campus de l’IOC disposa d’una sèrie d’eines que permeten l’administració (gestió d’usuaris i 
definició de perfils), la comunicació entre els usuaris, la creació i gestió dels continguts, la 
formació de grups dintre d’un curs i el seguiment, avaluació i qualificació dels alumnes. 

L’accés al Campus es realitza mitjançant la pàgina web de l’IOC sense necessitat d’instal·lar-se 
un programa específic i es troba restringit als usuaris registrats que han d’autentificar-se 
introduint una clau.  

 

3.3.1. Perfils d’usuari  

El Campus IOC permet utilitzar diferents tipus de perfils d’usuari en funció dels privilegis que 
posseeixen. Es defineix: 

 L’Administrador és el màxim responsable de la gestió del Campus. Edita i gestiona tot 
l’entorn, pot realitzar totes les funcions de la resta de perfils. 

 L’Estudiant pot accedir als cursos matriculats i realitzar les activitats proposades. A 
l’IOC, els estudiants nous realitzen un mòdul d'introducció al Campus per conèixer el 
seu funcionament. 

 El Professor: realitza el seguiment de l’alumnat i l’avaluació de les tasques, també pot 
disposar de permís per editar el seu curs (continguts i activitats). 

 El Creador de cursos: edita i crea tots els materials d’un curs. 
 La Secretaria: gestiona la matricula dels estudiants i al professorat. 
 El Visitant: pot accedir als serveis del Campus i cursos demo. 

 

3.3.2. Interfície del Campus IOC 

Un cop validada la clau d’accés el Campus IOC presenta una interfície que permet al usuari 
accedir a tots els cursos als quals està inscrit. Cada curs és un MP del CF. La interfície es troba 
dividida en tres columnes, dues laterals i una central: 

 La part central es destina al curs, per tant és la més ample. A la seva vegada es troba 
dividida pels temes que formen el curs. 

 Les columnes laterals es composen de blocs amb diferents funcions. El professor els 
pot configurar segons les necessitats del curs i permeten a l’alumne interactuar, ja sigui 
per comunicar-se amb la resta de companys i/o amb el professor o per gestionar els 
diferents elements del curs. 

[6] Centro de Excelencia de Software Libre. Estudio de herramientas de e-learning 
[7] Wiley D, “Connecting learning objects to instructional design theory: A definition, a metaphor, and a taxonomy”. 
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A la part superior hi ha una barra que indica la ubicació i permet el desplaçament per les 
diferents carpetes així com la identificació del usuari i l’opció de Sortida. A la figura següent es 
mostra la interfície d’un Moodle similar al utilitzat al Campus IOC indicant les seves parts i 

elements principals. 

 

Figura 3. Interfície d’usuari d’un Campus Virtual similar a la utilitzat per l’IOC [8] 

 

3.3.3. Blocs de la interfície 

A continuació s’analitzen les funcions i elements que formen els diferents blocs de les 
columnes laterals. Les imatges de les figures següents s’han extret del Campus Atenea [10] 

 

Eines d’usuari 
Permeten canviar la contrasenya, accedir a la e-secretaria i veure les 
qualificacions dels cursos (MP) matriculats. 
 

 

Persones 

Mostra un llistat de tots els participants del curs (MP), tant dels alumnes 
matriculats com del professorat que l’imparteix. Permet consultar els 
seus perfils i veure l’hora de l’última connexió realitzada. 
 

 

Activitats 

Està format pels diferents recursos i eines col·laboratives que disposa 
l’alumnat dintre d’un curs així com les tasques obligatòries o voluntàries 
que ha de realitzar. Veure apartat 3.3.4. 
 

 

Administració 

Permet editar la informació del perfil (nom, correu electrònic, fotografia) 
així com veure les qualificacions obtingudes en les tasques realitzades.  

 

 

Els meus cursos 

Aquest bloc permet accedir de forma ràpida a tots els cursos (MP) en 
que s’ha matriculat l’alumne.  

 

 

Cerca fòrums 

Permet la recerca de temes de conversa als fòrums a partir de paraules 
clau. 

 
 

Columna 
lateral 

Columna 
lateral 

Panell de 
navegació 

Identificació 
usuari 

Columna 
central 

Blocs 

Blocs 

[8] Centre d’educació d’adults Palau del Mar 
[10] Campus Atenea 
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Activitat recent 

Mostra les últimes activitats que hi ha hagut sobre el curs (MP) des de 
la darrera vegada que es va consultar.  

 

Calendari 

Permet veure els esdeveniments propers i crear-ne 
de nous, així com fer subscripcions RSS sobre 
actualitzacions, és a dir, la sindicació de continguts. 
Els agregadors són les aplicacions que permeten 
visualitzar els nous continguts i el marcador dinàmic 
o feed és la icona taronja que ens subscriu. 

 

 

Esdeveniments pròxims 

Mostra una llista amb les properes dates importants que té l’usuari, per 
exemple els terminis de lliurament de les activitats. 

 

Missatges 

Informa de l’estat de la bústia de correu electrònic. 

 
Intercanvi d’arxius 

Permet als alumnes el lliurament de les tasques, existeixen diferents possibilitats: pujant els 
arxius en qualsevol format directament o escrivint un text en línia. El professor pot fixar la data 
límit de lliurament. Un cop l’alumne fa el lliurament queda enregistrada la data i l’hora. 

 
Usuaris en línia  

Permet veure tots els participants que es troben connectats en un mateix moment. 

 

 

Últimes noticies 

Informa de les últimes modificacions produïdes al Moodle. 

 

3.3.4. Blocs d’activitats  

Es tracta del bloc més important del Campus IOC. És on els estudiants realitzen la major part 
d’activitats. És el lloc on el professorat facilita els continguts (recursos) i proposa les activitats 
(tasques), on l’alumnat pot realitzar les autoavaluacions (qüestionaris) i comunicar-se amb la 
resta de membres del curs mitjançant les eines col·laboratives (fòrum, xat i wiki). 

El professor, dins d’aquest ampli ventall de possibilitats, activa i configura les activitats de cada 
curs entre un en funció de les necessitats del MP i dels seus coneixements informàtics sobre el 
funcionament del Moodle. A continuació es defineixen les activitats més comuns que 

s’acostumen a utilitzar: 

Qüestionari 
Permet a l’alumnat fer un seguiment del seu procés d’aprenentatge. Es tracta d’una 
autoavaluació que proporciona un cop finalitzada la qualificació i una retroalimentació de 
forma automàtica. Les preguntes es poden realitzar de múltiples maneres: elecció 

múltiple, aparellament, veritat/fals, amb resposta curta o numèrica. 

Fòrum o debat virtual 
És una eina col·laborativa que permet als participants intercanviar opinions i informació 
sobre temes específics del curs de forma asincrònica. Segons el RRI de l’IOC, “els 
usuaris són els únics responsables de les idees i opinions que s'hi expressen, i en la 

seva participació hauran de procurar: adoptar un llenguatge respectuós amb la resta de 
persones, utilitzar el fòrum d'acord amb la seva finalitat i respectar la tasca d'intervenció de 
l’Institut en el fòrum”[11].  

[9] Wikipedia. 
[11] IOC. Reglament de Règim Intern. 

 
Figura 4.  

Logotip RSS [9] 
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Les participacions als fòrums poden ser avaluables, tant pel professor/a com per la resta de 
companys i companyes. Es recomana que les intervencions siguin curtes, argumentades, 
respectuoses i clares. En aquest espai no cal utilitzar un llenguatge molt formal. Per aclarir el to 
de veu en que s’està parlant i evitar malentesos es poden utilitzar “emoticones”. 

Xat o xerrada en línia:  
És una eina col·laborativa que permet la comunicació simultània o sincrònica entre els 
diferents participants que es troben connectats a Internet en un mateix moment. Els 
missatges són més curts que en el fòrum i menys elaborats. El professor actua com a 

moderador i també pot valorar el nombre i qualitat de les aportacions. 

Wiki o enciclopèdia virtual:  
És un espai col∙laboratiu on els participants poden crear, editar, esborrar o modificar 
continguts. Possibilita la construcció col·lectiva de glossaris dels diferents temes del 
curs. “Wiki” que significa “ràpid” en hawaià permet una publicació àgil. Les informacions 

es visualitzen de forma immediata sense cap moderador, ni control que les contrasti. En aquest 
cas el professor revisarà de forma asincrònica les informacions.  

Recursos 
Són els materials que el professor facilita a l’alumnat i constitueixen la base sobre la que 
es fonamenta l’acció formativa. Han de ser complets i estar ben estructurats per permetre 
l’autoaprenentatge. Al Campus, els recursos facilitats es poden agrupar en: 

 Els continguts que es treballaran durant el curs dividit en UF. Un autor o varis amb 
l’ajuda d’un coordinador s’encarreguen de produir-los per cadascun dels MP. Com 
s’indica a l’apartat 3.2.3 es poden utilitzar varis formats: pdf, vídeo, web 1.0 o web 2.0. 

 La bibliografia, les publicacions i llibres recomanats que complementen les UF. 
 Els enllaços a pàgines web externes perquè consultin documentació i/o ampliïn 

informacions. Com buscadors genèrics es recomana utilitzar: 

     
Bing Google Slideshare Wikipedia Youtube 

Tasques 
Són les diferents activitats i treballs que l’alumne realitza en el transcurs del curs i que 
posteriorment avalua el professor. Al realitzar-les, l’estudiant adopta un paper actiu en el 
seu procés d’aprenentatge, posant en pràctica els continguts i prenen les decisions 

oportunes. Poden ser opcionals o obligatòries i prèviament l’alumnat ha de conèixer els CA que 
s’aplicaran en la seva avaluació. La majoria es desenvolupen de forma individual, tot i que 
també, es durant a terme algunes en grup. Per facilitar el treball col·laboratiu entre els 
membres d’un grup s’habilitaran fòrums privats perquè puguin comunicar-se entre ells.  

A continuació es relaciona un llistat de les tasques que es poden utilitzar per implementar el 
CFGS de Projectes d’Edificació utilitzant el Campus IOC. Juntament amb el nom s’inclou una 
petita descripció de en que consisteix la tasca i un exemple amb on es pot aplicar. 

Blog o diari a Internet: permet crear i dissenyar un espai a l’alumne. Es pot fer servir perquè 
els alumnes presentin els renders dels treballs realitzats amb petites explicacions justificant el 
disseny escollit i altres els companys puguin comentar-los. Seria interessant compartir-los amb 
estudiants de centres d’altres països per incorporar la llengua anglesa a la vegada que 
enriqueixen la seva visió. Lliurament en format web (*.html). Per crear-los es poden utilitzar els 
recursos on line: Blogger i Wordpress. 

Croquis a mà: s’exigeix en molts dels CA de les UF d’aquest CF. L’estudiant representa de 
forma esquemàtica elements de l’edifici o detalls constructius. L’alumne ha de escanejar el 
document i lliurar-lo en format universal (*.pdf) o fotografia (*.jpg).  

http://www.bing.com/
http://www.google.es/
http://www.slideshare.net/
http://es.wikipedia.org/
http://www.youtube.es/
http://es.wordpress.com/
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Debat: permet realitzar una discussió entre diferents estudiants sobre un tema. Es proposa una 
problemàtica i els estudiants han de argumentar i justificar la solució tècnica a adoptar. Per 
exemple es pot realitzar per a definir la execució de la fonamentació d’un edifici a partir d’uns 
condicionants. Es pot dur a terme amb qualsevol eina col·laborativa, sent les més indicades les 
del tipus asincrònic, com per exemple el fòrum. Lliurament en format web (*.html). 

E-portafoli: recull reflexions sobre el procés d’aprenentatge de l’estudiant a partir dels seus 
punts forts i dels aspectes que pot millorar. És una eina molt útil per fer el Currículum vitae i 
mostrar els treballs més interessants que ha realitzat. Lliurament en format web (*.html). 

Mapa conceptual: reforça la comprensió d’un text al identificar els conceptes principals i la 
seva relació. Pot ser jeràrquic (partint d’un concepte principal situat a la part superior), aranya 
(el concepte principal es situa al centre), o seqüencial (organitzat de forma lineal). Es pot 
utilitzar en qualsevol dels documents que se li faciliten al estudiant o d’un article relacionat. 
Lliurament en format fotografia (*.jpg) o universal (*.pdf). 

Pluja d’idees o Brain Storming: permet que els alumnes donin opinions ràpides sobre una 
qüestió determinada o una problemàtica proposada. Es pot dur a terme amb qualsevol eina 
col·laborativa, sent les més indicades les del tipus sincrònic, com per exemple el xat. Lliurament 
en format web (*.html) 

Pràctica d’amidaments: permet realitzar l’amidament de les partides que composen una unitat 
d’obra o d’un petit projecte. Pot ser guiada a partir d’uns plànols determinats o lliure vinculada 
amb un disseny realitzat per l’alumne. Lliurament en format universal (*pdf) o full de càlcul (*ods 
o*.xls). 

Pràctica de càlculs d’eficiència energètica: en una edificació residencial. Es realitza amb 

l’ajut de programari específic i es lliura en format universal (*.pdf). 

Pràctica de càlculs d’instal·lacions: en un edifici residencial. Es realitza amb l’ajut de 
programari específic o mitjançant un full de càlcul. lliurament en format universal (*.pdf) o en un 
full de càlcul (*ods o*.xls). 

Pràctica de càlcul de nòmina: es pot utilitzar programari específic o un full de càlcul. 

Lliurament en format universal (*pdf) o full de càlcul (*.ods o*.xls). 

Pràctica de càlculs estructurals: pot ser de dimensionament o de comprovació. Lliurament en 
format universal (*pdf, escanejant la solució realitzada a mà), full de càlcul (*.ods o *.xls, 
resolent-la amb la fulla de càlcul proposada) o gràfica (*.dwg o *.dxf amb el mètode Cremona). 

Pràctica de control documental: en compliment dels sistemes de qualitat d’una empresa. Es 
pot realitzar un control i seguiment de la codificació dels plànols d’un projecte. Lliurament en 
format universal (*.pdf) o text (*.odt o *.doc). 

Pràctica de disseny 2D: pot ser guiada on l’alumne ha de reproduir o modificar una figura o 
lliure donant solució a una necessitat. En tot cas ha de considerar les limitacions que fixa la 
normativa vigent. Lliurament en format universal (*.pdf), de disseny (*.dwg o*.dxf, ordenant els 
elements en capes) o en un blog. 

Pràctica de disseny 3D: permet desenvolupar volumètricament un edifici i aplicar-hi els 
materials i lluminositat en tots els espais interiors. També pot ser guiada reproduint una figura o 
desenvolupant el volum d’un edifici a partir de unes plantes o lliure donant solució a una 
necessitat. També ha de considerar les limitacions que fixa la normativa vigent. El lliurament en 
format universal (*.pdf) consistirà en una sèrie de renders amb diferents vistes. 

Pràctica de disseny BIM: permet desenvolupar volumètricament un edifici i obtenir els 
amidaments i les plantes i seccions necessàries. També ha de considerar les limitacions que 
fixa la normativa vigent. Lliurament en format universal (*.pdf) o de disseny (*.rvt) 

Pràctica de planificació i/o seguiment: de les partides que composen una unitat d’obra o 
d’un petit projecte. Pot ser guiada a partir d’uns plànols determinats o lliure relacionada amb un 
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disseny realitzat per l’alumne. Lliurament en format universal (*.pdf), full de càlcul (*ods o*.xls) o 
programari específic (*.gan o *.xml)  

Pràctica de retoc fotogràfic: pot desenvolupar-se per modificar les característiques d’una 

fotografia o barrejar-se’n varies. Lliurament en format universal (*.pdf) o de fotografia (*.jpg). 

Presentació: permet sintetitzar i organitzar de forma visual els continguts d’una UF. La 
impossibilitat de poder exposar-la a classe es pot resoldre amb l’acompanyament d’un vídeo. 
És indicada pels MP més tècnics, com per exemple els que es treballen temes de topografia. 
Lliurament en format presentació (*.odp, *.ppt o http://prezi.com/). 

Projecte: integra les capacitats i coneixements adquirits de varis o tots els MP. Consisteix en 
desenvolupar el disseny d’un edifici o una part d’ell a partir de unes limitacions establertes. 
Lliurament en format universal (*.pdf). 

Treball escrit: permet aprofundir sobre una determinada matèria. És important valorar la seva 
capacitat de síntesi i anàlisi, i sobre tot, evitar el plagi. La temàtica pot ser fixada pel professor o 
triada pel alumne dins del contingut que presenta una UF. Lliurament en format text (*.odt o 
*.doc) o universal (*.pdf). 

Vídeo: permet treballar altres competències com l’expressió d’idees i d’emocions, la 
comunicació i la interacció amb l’espai i l´entorn. Pot utilitzar-se perquè l’alumnat expliqui un 
procediment o realitzi la exposició i defensa d’un treball. S’avaluarà tant la forma (interpretació i 
mitjans) com el contingut. Aquesta tasca es pot enriquir si la resta de companys també 
visualitzen els vídeos i comenten els punts forts i els punts de millora. És indicada pels MP més 
tècnics, com per exemple els que es treballen temes de topografia. Lliurament en format vídeo 
(*.wmv, *.mov, *.mpg, *.flv, *.rm o *.avi). 

Visita a obra: es tracta d’una activitat presencial i voluntària. Es pot facilitar material abans de 
realitzar-la com ara per exemple algun plànol i posteriorment és recomanable obrir un fòrum 
per establir un fil conversa. En el transcurs de cada quadrimestre, tots els alumnes que cursin 
algun curs (MP) del CF tindran la possibilitat d’assistir a una de les següents visites: 

 Visita a una obra d’edificació per observar els processos constructius, les fases d’obra i 
la maquinaria utilitzada. 

 Visita a un laboratori de control de qualitat, per observar diferents assajos realitzats a 
formigó i a terres. 

 Visita a una fàbrica de prefabricats, per observar el procés de fabricació dels elements 
prefabricats i la preparació de la ferralla. 

WebQuest: permet realitzar una recerca d’informació i/o recursos per Internet de forma guiada. 
Es proposa una qüestió que l’alumne ha de respondre navegant dins de les pàgines web 
facilitades. Es pot utilitzar perquè recerquin components d’instal·lacions, acabats de materials, 
detalls constructius o el procés constructiu d’una unitat d’obra. Lliurament en format universal 
(*.pdf) o text (*.odt o *.doc). 

 

3.4. METODOLOGIES PEDAGÒGIQUES 

3.4.1. Criteris generals sobre la metodologia a emprar 

L’alumnat realitza l’aprenentatge dels MP que composen CFGS de Projectes d’Edificació a 
distància, és a dir, amb llibertat d’ubicació i escollint el ritme i horari de dedicació. Únicament, 
s’ha de realitzar de forma presencial el MP 14: FCT i les proves d'avaluació final de cada 
quadrimestre. De forma voluntària, l’IOC organitza trobades presencials a l'inici de cada 
semestre. En aquest CF també existeix la possibilitat d’assistir (de forma voluntària) a una visita 
a obra cada quadrimestre. 

Com la implementació s’ha emmarcat dins del IOC, es segueixen les metodologies definides al 
seu “Projecte curricular d'FP”. Aquestes es basen en que “l'estudiant és el centre de tot el 
desenvolupament tecnològic i metodològic. Al voltant d'ell es configura tot un context que 
pretén ajudar-lo en els seus estudis i facilitar-li al màxim la feina”[4]   

http://prezi.com/
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“Els principis que guien la metodologia didàctica de l’IOC són: la flexibilitat, usabilitat i 
adaptabilitat tecnològica” [4] i es basen en: 

 El constructivisme. L’estudiant és l’artífex del seu aprenentatge. Ha de ser capaç de 
resoldre una determinada situació a partir dels seus coneixements previs. Per això ha 
de tenir una actitud proactiva. El professor/a es converteix en un mediador que facilita 
la construcció de coneixement, potenciant l’aprendre a aprendre. Un exemple pot ser la 
representació de les lleis d’esforços (axial i tallant) d’una biga continua a partir de les 
reaccions. 

 L’aprenentatge significatiu. L’estudiant ha de trobar interessant allò que aprèn, és a dir, 
ha de trobar una utilitat i a ser possible posar els coneixements en pràctica. Com va dir 
Confuci: “Escolto i oblido, veig i recordo i faig i comprenc”. Per aconseguir es 
recomanable variar la tipologia de tasques, que tinguin un caràcter eminentment pràctic 
i es basin en casos reals. Per exemple, si al estudiar les patologies estructurals 
l’estudiant se’n recorda de les esquerdes que ha vist recentment en una altre edificació. 

 L’aprenentatge col·laboratiu. Els estudiants treballen en xarxa compartint els 
coneixements i enriquint tots el procés. Es trenca la unidireccionalitat de les 
metodologies transmissives. La interacció amb els altres companys com amb el 
professor es facilita amb les eines col·laboratives que disposa el Campus IOC. Com a 
mínim en el MP de Projecte i en un altre es treballarà en grup. “A l'aula virtual l'alumnat 
interactua amb el professorat i amb els companys i companyes de grup, aprèn i genera 
coneixement compartint les seves idees o propostes i soluciona els dubtes relatius als 
continguts dels mòduls individualment i/o amb l'ajut dels altres (professorat, tutor/a, 
companys/es)” [4] 

En resum, s’ha de assegurar que l’alumne disposa dels conceptes inclusors a partir dels que 
construirà el seu propi coneixement, és a dir, treballant dins de la Zona de Desenvolupament 
Propera. Perquè aquest perduri en la seva memòria ha d’arribar a ser significatiu i perquè 
s’enriqueixi s’ha de realitzar de forma col·laborativa entre tots els companys. 

Respecte a la utilització de les TIC i les TAC ja queda implícita des d’un inici degut a que 
l’alumne ha d’accedir al Campus Virtual a través d’Internet. Es necessari que disposi d’uns 
coneixements informàtics mínims i d’un ordinador amb connexió a Internet.  

  
Figura 5. L’estudiant com a centre del model pedagògic [4] 

 

3.4.2. Incorporació de la llengua anglesa  

La incorporació de l’anglès pretén normalitzar la seva utilització en situacions professionals 
habituals. En aquest CF es realitza de dos formes. Per una banda, el PELE de l’IOC incorpora 
l’anglès al MP 12 Empresa i Iniciativa emprenedora i d’altre banda les “Orientacions per la 
programació del CFGS de Projectes d’edificació del Departament d'Ensenyament” demanen 
que s’afegeixin en un d’aquests MP 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 13 els següents RA: 

 “Interpreta informació professional en llengua anglesa -manuals tècnics, instruccions, 
catàlegs de productes i/o serveis, articles tècnics, informes, normativa, entre d'altres, 
aplicant-ho en les activitats professionals més habituals. 

[4] IOC. Projecte curricular d'FP  
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 Aplica en situacions professionals la informació continguda en textos tècnics o 
normativa relacionats amb l'àmbit professional. 

 Identifica i selecciona amb agilitat els continguts rellevants de novetats, articles, 
noticies, informes i normativa, sobre diversos termes professionals. 

 Analitza detalladament les informacions específiques seleccionades. 
 Actua en conseqüència per donar resposta als missatges tècnics rebuts a través de 

suports convencionals -correu postal, fax- o telemàtics -correu electrònic, web-. 
 Selecciona i extreu informació rellevant en llengua anglesa segons prescripcions 

establertes, per elaborar en llengua pròpia comparatives, informes breus o extractes. 
 Complimenta en llengua anglesa documentació i/o formularis del camp professional 

habituals. 
 Utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada 

de textos.” [12] 

S’ha triat el MP 01 Representacions de Construccions per incorporar aquests RA. Es realitza 
de diferents formes per una banda alguns dels recursos es facilitaran en aquest idioma (vídeos, 
tutorials, nomenclatura dels elements i menús del programari,...) i per l’altre es proposa 
desenvolupar un projecte de forma col·laborativa amb un centre d’un altre país de parla no 
hispànica on es cursin estudis similars.  

Per exemple, es proposa als alumnes dels dos centres realitzar el disseny urbanístic en 3D 
d’una població acotada dins d’una parcel·la de terreny (topografia base). A l’enunciat es 
facilitarà la planificació urbanística de les parcel·les amb els usos permesos, densitats, volums, 
dotacions d’equipaments i espais verds. Es desenvoluparà amb el Sketch Up (programari 
gratuït). Per dur-la a terme, es faran grups de 6 estudiants formats amb 3 estudiants de l’IOC i 
3 de l’altre centre. Mitjançant eines col·laboratives hauran de repartir-se els terrenys que 
edificarà i urbanitzarà cadascun, així com acordaran els paràmetres per donar uniformitat tant a 
la urbanització com als edificis. A part dels renders i de l’arxiu del Sketch Up també al finalitzar 
l’activitat també hauran de lliurar una copia de les converses que han mantingut. 

 

3.4.3. Atenció a la diversitat 

L’IOC garanteix l’atenció individualitzada de l'alumnat mitjançant les tutories i l’actuació del 
professorat dels MP. Es preveu realitzar adaptacions curriculars per a l'alumnat que presenta 
discapacitats. En l’organització de les proves finals així com en les trobades presencials es 
tenen en compte les necessitats específiques de l'alumnat. 

 

3.4.4. Tutoria 

Les funcions que desenvolupen els tutors queden definides pel RRI i pel “Projecte Curricular” 
de l’IOC. Cada alumne té assignat un tutor que realitza el seguiment de la seva progressió 
acadèmica, l’orienta i l’assessora sobre el desenvolupament dels seus estudis. Per comunicar-
se utilitza el tauler i el fòrum i per fer el seguiment pot veure la seva activitat dins Campus IOC, 
els resultats de les tasques i/o revisar la seva planificació d’autoaprenentatge. Es recomanable 
que el tutor organitzi sessions presencials per millorar la connexió entre tots els alumnes. 

 

3.5. CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ 

3.5.1. Criteris generals d'avaluació 

El “Projecte curricular d'FP” de l’IOC defineix els criteris que seran d’aplicació. Aquests són 

 Per superar el CF l’alumne ha de superar tots els MP de forma independent amb una 
qualificació positiva, excepte el MP14: FCT on ha de resultar Apte, o sol·licitar la seva 
convalidació. 

 Per superar un MP l’alumne ha d’aprovar de forma independent totes les UF amb una 
nota igual o superior a 5 sobre 10. La nota final del MP s’obté de forma ponderada 

[12] XTEC. Orientacions per la programació del CFGS de Projectes d’edificació. Departament d'ensenyament.  
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segons el pes d’hores de cada UF (veure apartat 4.3). Els MP superats acrediten les 
UC establertes en el perfil professional del títol. 

 L’avaluació dels aprenentatges es realitza de forma contínua al llarg de tot el procés 
formatiu (avaluació formativa) mitjançat els EAC (Exercicis d’Avaluació Contínua) i amb 
la PAF (Prova d’Avaluació Final) al final del quadrimestre, que es realitza de forma 
presencial en els centres adscrits a l’IOC. 

 L’avaluació és individual i considera els RA i els CA de les UF. L'alumnat té dret a ser 
avaluat dels MP matriculats i ha de conèixer amb antelació com i quan se l'avaluarà. 

 L’IOC garanteix l’aplicació dels mateixos criteris d’avaluació a tot l’alumnat que cursa 
un mateix MP o UF en un semestre determinat. 

 Els instruments d’avaluació depenen de la tasca poden ser proves escrites objectives, 
graelles d’observació, Proves pràctiques Autoavaluació on line, ... 

 

3.5.2. Junta d’Avaluació  

La Junta d’Avaluació es forma amb l’equip docent, i s’encarrega de fer el seguiment dels 
aprenentatges i de prendre les decisions que en resultin. Està presidida pel tutor/a del CF. 

 

3.5.3. Qualificacions 

La qualificació final de les UF i del MP és numèrica de l’1 al 10, sense decimals. La qualificació 
final del CF és la mitjana aritmètica ponderada per les hores del MP i expressada amb dos 
decimals. Es calcula amb la següent expressió: 

1312111098

7654321

07.004.005.009.006.009.0

11.004.008.006.007.006.018.0

MPMPMPMPMPMP

MPMPMPMPMPMPMPCF

QQQQQQ

QQQQQQQQ





 
Els MP convalidats no es consideren en el càlcul de la mitjana del CF. En el cas d’haver 
obtingut l’exempció total del MP 14: FCT, es qualificarà com Exempt.  

El “Projecte curricular d'FP” de l’IOC defineix les ponderacions dels EAC i de la prova final 
presencial. Cada alumne rep una qualificació qualitativa dels EAC. A continuació es relacionen 
les qualificacions amb el seu equivalent numèric: 

 A Molt bona de 8,50 a 10,00 
 B Bona de 6,50 a 8,49 
 C+ Suficient de 5,00 a 6,49 
 C– Baixa de 3,00 a 4,99 
 D Molt baixa fins a 2,99 
 N* No presentat. No s’emet qualificació 0,00 

La mitjana de les qualificacions dels EAC de cada UF repercuteix positivament en la 
qualificació final, si és positiva (≥5) i la qualificació del la PAF≥4 per cadascuna de les UF, de la 
de la següent manera: A +1, B +0,75 i C+ +0,50. El “Projecte curricular d'FP” de l’IOC també 
permet avaluar de forma independent algunes de les tasques que presenten al llarg del curs els 
alumnes, disminuint així el pes de la PAF. Aquest criteri és més adient donat que, per un 
costat, el CF té un caràcter eminentment pràctic i es necessari que els alumnes dominin les 
eines de programari i, per altre costat, que al augmentar la ponderació de les tasques també 
augmenta la motivació per realitzar-les. 

 

3.5.4. Convocatòries 

L’avaluació ordinària és realitza amb el lliurament dins dels temps establert de les diferents 
tasques i amb la PAF1 (prova d’avaluació final ordinària). Si amb les qualificacions obtingudes 
l’estudiant no supera alguna de les UF, aleshores, haurà de presentar-se a la PAF2 (prova 
d’avaluació final extraordinària).   
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En cas que a un alumne no hagi presentat alguna de les tasques considerades com 
obligatòries dins del temps establert podrà presentar-la el dia de l’examen, però serà 
qualificada com a màxim amb un 5. 

“Cada UF pot ser objecte d’avaluació en quatre convocatòries ordinàries, excepte el mòdul de 
FCT que ho és en dues. Amb caràcter excepcional, l’alumnat podrà sol·licitar una cinquena 
convocatòria extraordinària per motius de malaltia, discapacitat o altres que condicionin o 
impedeixin el desenvolupament del estudis. El/la director/a del centre la resoldrà... L’alumnat 
que no s’hi presenti a la segona convocatòria no la perdrà a efectes del còmput màxim i 
constarà com a ‘no presentat’ (NP)” [13] 

 

3.6. PROFESSORAT 

3.6.1. Perfil del professorat 

El RD 690/2010 estableix l’especialitat del professor que pot impartir cadascun dels MP. En la 
següent taula es relacionen els MP del CF amb la seva càrrega i les especialitats del cos de 
professorat que els poden impartir: 

MÒDULS PROFESSIONALS 
CRÈDITS 

ECTS 
ESPECIALITAT 
PROFESSORAT 

MP01. Representacions de construcció 18 PT 612 

MP02. Amidaments i valoracions de construcció 6 PS 504 

MP03. Replanteigs de construcció 7 PS 504 

MP04. Planificació de construcció 6 PS 504 

MP05. Instal·lacions en edificació 8 PS 504 

MP06. Eficiència energètica en edificació 4 PS 504 

MP07. Desenvolupament de projectes d’edificació residencial 11 PT 612 

MP08. Desenvolupament de projectes d’edificació no residencial 9 PT 612 

MP09. Estructures de construcció 6 PS 504 

MP10. Disseny i construcció d’edificis 9 PS 504 

MP11. Formació i orientació laboral 5 PS 505 

MP12. Empresa i iniciativa emprenedora 4 PS 505 

MP13. Projecte en edificació 5 PS 504 / PT 612 

Extret de [3] 

 

3.6.1. El paper del professorat 

El RRI de l’IOC defineix les seves funcions. Actualment el professor ha deixat de ser el centre 
en el procés d’aprenentatge i s’encarrega de facilitar l’aprenentatge de l’alumnat. L’ajuda i 
resolt els seus dubtes, el motivar perquè realitzi l’esforç necessari, fa el seu seguiment i 
l’avalua. 

El professor ha de conèixer el funcionament del Campus IOC per extreure’n el màxim 
rendiment. L’IOC demana que la retroacció es realitzi en menys de 48h, per tant es necessari 
que realitzi un seguiment diari. La dedicació d’hores de treball que ha de realitzar el professor 
depèn del nombre d’alumnes matriculats i dels crèdits ECTS d el curs, tot i que, el primer any 
d’implantació es preveu una càrrega de treball superior. 

  

[3] RD 690/2010. 
[13] FARRÉ, F. Apunts de l’assignatura Didàctica de la FP. L’avaluació dels cicles formatius.  
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3.7. EINES DE PROGRAMARI 

L’estudiant ha d’estar disposat a instal·lar-se al seu ordinador les eines de programari 
necessàries per desenvolupar alguns dels MP. Això es degut al caràcter fonamentalment 
pràctic d’aquest CF. De fet, el RD 629/2010 exigeix la utilització de programari específic al 
MP01 Representacions de construcció, al MP06 Eficiència energètica i al MP07 
Desenvolupament de Projectes residencials. 

L’IOC, d’acord amb els seus valors, aposta per la utilització de programari lliure, degut a que li 
aporta independència tecnològica enfront de tercers. El RRI de l’IOC exigeix que el format dels 
documents que s’intercanviïn tinguin sempre una versió en un format obert (ISO 26300).  

El programari lliure (Free software) no s’ha de confondre amb el Programari gratuït. El fet que 
un programa sigui lliure no implica necessàriament la seva gratuïtat. El programari gratuït es 
distribueix sense cap cost, però limitant la seva distribució o utilització, mentre que el 
programari lliure amb el suport de la Free Software Foundation té el codi obert (Open Source) i 
permet al usuari a “executar, copiar, distribuir, estudiar, canviar i millorar el programari” [14]. 
Això es tradueix en quatre tipus de llibertat pels usuaris: 

 “La llibertat per a executar el programa, per a qualsevol propòsit (llibertat 0).  
 La llibertat d'estudiar com treballa el programa, i adaptar-lo a les necessitats pròpies 

(llibertat 1). L'accés al codi font es una condició prèvia per a això. 
 La llibertat de redistribuir còpies per a poder ajudar als vostres veïns (llibertat 2). 
 La llibertat per a millorar el programa, i alliberar les vostres millores al públic, per a què 

tota la comunitat pugui beneficiar-se (llibertat 3). L'accés al codi font és una condició 
prèvia per a això”.[14] 

El programari lliure permet utilitzar els fitxers del programari de propietat, tot i que de vegades 
es poden produir modificacions de les seves característiques. 

  

 
Figura 6. Logotip de l’Open Source, de la Free Software Foundation i del GNU [14 i 15]. 

 

En el cas d’aquest CF, no es poden cobrir totes les necessitats exclusivament amb eines de 
programari lliure. Es per aquest motiu que en alguns MP només es possible fer servir el 
programari de propietat. En tot cas, tot el programari utilitzat disposa d’una versió gratuïta. 

A continuació es relaciona un llistat no exhaustiu de programari lliure i gratuït disponible per 
Windows classificat en dues categories. Una primera que engloba programari específic perquè 
el professorat pugui preparar activitats interactives i una segona amb el programari genèric que 
es pot utilitzar de forma transversal en qualsevol dels MP. El programari específic per cadascun 
dels MP es relaciona a l’apartat 4.3. A l’Annex 5 s’indica l’adreça de la pàgina web per 
descarregar el programari i enllaços amb tutorials per la seva utilització. 

 

3.7.1. Programari específic pel professorat 

Funció Nom del Programari Format 

Crea EVA 
 

Moodle  lliure 

Crea WebQuest 
 

Webquest 
 

Zunal recurs on line 

Elabora activitats educatives  HotPotatoes 
 

Jclic  lliure 

Gestiona i crea wikis  Dokuwiki  lliure 

 

[14] Web Open Source. 
[15] Web Projecte GNU. 
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3.7.2. Programari genèric per tots els MP 

 

Funció 
Programari en 
format lliure 

Programari en 
format gratuït 

Antiespia  Winpooch  Spybot 

Antivirus 
 

Clamwin 
 

Avast 

Capturador d’imatge de pantalla   
 

MWSnap 

Compressor d’arxius  7-zip 
 

IZArc 

Creador d’arxius PDF 
 

PDF Creator   

Creador de CD i DVD 
 

cdrTools 
 

CDBurnerXP 

Creador e-portafolis 
 

Mahara   

Creador i editor de vídeo 
 

Avidemux 
 

Movie Maker 

Editor i captura vídeo 
 

Virtualdub   

Elaborador de mapes conceptuals  Dia 
 

CMap Tools 

Gestió de clients de correu 
 

Thunderbird   

Navegador web 
 

Firefox   

Textos, full de càlcul i presentacions. 
 

Open Office   

Visualitzador PDF   
 

Adobe Reader 

Visualitzador/servidor multimèdia 
 

VCL   
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4. RESULTAT: 
PROGRAMACIÓ DEL CF 

 

El resultat obtingut és la possibilitat de preparar la programació didàctica per impartir a 
distància el CFGS de Projectes d’Edificació, a partir de l’aplicació d’aquestes metodologies 
pedagògiques, activitats d’ensenyament-aprenentatge, així com amb l’anàlisi dels elements del 
Campus IOC i de les eines de programari. La programació d’aquest CF s’ha realitzat segons 
fixa el “RD 690/2010, de 20 de maig, pel que s’estableix el títol de Tècnic Superior en Projectes 
d’Edificació i es fixen les seus ensenyaments mínims.” juntament amb les “Orientacions per la 
programació del CFGS de Projectes d’edificació”, el “Pla d’activitats del CFGS de Projectes 
d’edificació” i la “Fitxa resum del CFGS de Projectes d’edificació” facilitats pel Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  

Com la programació exhaustiva de tot el CF requereix un treball d’una magnitud molt superior a 
la delimitada pel TFM, s’ha optat per programar tots els MP fins al nivell dels NF. Finalment per 
exemplificar el desenvolupament complet d’una UF amb la definició de les activitats 
d’aprenentatge-ensenyament i els instruments d’avaluació que s’aplicaran, s’ha escollit la UF2 
“Construcció d’elements estructurals” del MP 09 “Estructures de construcció”.  

 

4.1. OBJECTIUS GENERALS DEL CF 

Els objectius generals del CFGS de Projectes d’edificació determinats a les Orientacions per la 
programació Departament d'Ensenyament es troben relacionats a l’Annex 2. 

 

4.2. ORGANITZACIÓ CURRICULAR 

El CF està dividit en 2 cursos i cada curs està format per 2 quadrimestres. Els alumnes 
realitzen una matricula independent per cada quadrimestre. El primer quadrimestre es cursa de 
setembre a gener i el segon de febrer a juny. A les taules següents s’indica l’itinerari formatiu 
recomanat per cursar el CF en 2 anys, tot i que l’estudiant és lliure de matricular-se del MP que 
vulgui (excepte en el cas del MP13 i 14 que ho ha de fer en finalitzar els estudis). 

1rCURS Nº  Mòduls Professionals CODI  ECTS  ECTS  

1r Q 

01 Representacions de construcció I (UF02) 0563 8 

30 
05 Instal·lacions en edificació 0568 8 

03 Replanteigs de construcció 0565 7 

10 Disseny i construcció d’edificis I (UF01 i UF02) 0567 7 

2n Q 

01 Representacions de construcció II (UF01 i UF03) 0563 10 

32 

04 Planificació de construcció 0566 6 

06 Eficiència energètica en edificació 0569 4 

09 Estructures de construcció 0562 6 

10 Disseny i construcció d’edificis II (UF03) 0567 2 

12 Empresa i iniciativa emprenedora 0574 4 
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2nCURS Nº  Mòduls Professionals CODI  ECTS  ECTS  

1r Q 

02 Amidaments i valoracions de construcció 0564 6 

28 

07 Desenvolupament de projectes d’edificació residencial I (UF01 I 02) 0570 4.5 

08 Desenvolupament de projectes d’edificació no residencial I (UF01) 0571 2.5 

11 Formació i orientació laboral 0573 5 

14 FCT 0575 10 

2n Q 

07 Desenvolupament de projectes d’edificació residencial II (UF03 I 04) 0570 6.5 

30 
08 Desenvolupament de projectes d’edificació no residencial II (UF02 I 03) 0571 6.5 

13 Projecte en edificació 0572 5 

14 FCT 0575 12 

 

El “Projecte Curricular de l’FP del IOC” estableix que els MP que tenen més de 150 hores 
(8ETCS) no es poden cursar en un únic quadrimestre. Per tant, segons es pot observar a les 
taules anteriors els MP: MP01 (18ETCS), MP07 (11ETCS), MP08 (9ETCS) i MP10 (9ETCS) 
s’han dividit en dues parts independents, la part I i la part II. El MP14: FCT, tot i que consta de 
22ETCS es realitza amb una matrícula única per evitar que perdi el sentit global que posseeix. 

 

 

4.3. TEMPORITZACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS MP I DE LES UF 

A l’IOC la programació de cada MP es realitza mitjançant el “pla de treball del mòdul”. S’han 
seguit els criteris generals d'elaboració de les programacions que defineix el “Projecte curricular 
d'FP de l’IOC”, però com no ha sigut possible aconseguir el format específic utilitzat per l’IOC, 
s’ha utilitzat el del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. El procés 
realitzat per cadascun dels MP ha estat el següent:  

1.. Relacionar les UF de cada MP 
2n. Relacionar els NF corresponents a cada UF 
3r. Descriure les estratègies metodològiques i d’organització del MP 
4t. Especificar l’avaluació i qualificació del MP  
5è. Determinar el programari específic a utilitzar per l’alumnat, alguns recursos del MP per 

el professorat i una relació no exhaustiva amb la normativa relacionada que existeix.  

En aquesta programació, no s’especifiquen els espais on es durà a terme la formació al ésser 
l’estudiant qui tria la seva ubicació. Respecte als equipaments, segons s’ha comentat 
anteriorment, tots els estudiants hauran de disposar d’un ordinador amb connexió a Internet. 

La temporització dels MP s’ha fet a partir del nombre de ECTS que fixa el RD 690/2010 per 
cadascun d’ells. Els ECTS estimen la dedicació total que ha de realitzar un alumne per poder 
superar un determinat MP, incloent tant els temps d’estudi personal, d’elaboració de les 
tasques,... Es considera que 1ECTS equival a 25h de dedicació. És important no confondre el 
nombre d’hores de dedicació (el CF té 120ETCS que equivalen a 3.000h) amb les hores 
d’assistència a classe en format presencial (el CF es realitza en un total de 2.000h). S’ha de dir, 
que la relació entre les hores lectives assignades a un MP no manté una relació constant amb 
els ECTS. Es constata que varia entre 12,4 i 24,0 hores presencials/ECTS. Per exemple el 
MP02 que correspon a 6ECTS té una càrrega lectiva presencial de 99h, mentre el MP03 que 
correspon a 7ECTS té la mateixa càrrega lectiva 99h. 

Per últim comentar que les UF de tots els MP es cursaran de forma seqüencial. Les hores de 
lliure disposició s’han distribuït entre les UF existents, sense crear-ne cap de nova.  
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4.4.1. MP01: Representacions de construcció 

Relació UF al MP Representacions de construcció I (8 ETCS = 200h): 

Unitats Formatives 
Hores 

RD690/2010 
Hores 
treball 

UF2. Representació assistida per ordinador 66h + 33HLD 200h 

Relació de Nuclis Formatius: 

UF 2: Representació assistida per ordinador (200 h) 

NF1: Normes generals de representació. RA1 [A3] 15h 

NF2: Dibuix en 2D RA1 [A3] 80h 

NF3: Dibuix en 3D. RA1 [A3] 60h 

NF4: Plànols de projectes d’edificació. RA1 [A3] 30h 

NF5: Plànols de projectes d’obra civil. RA1 [A3] 15h 

Relació UF al MP Representacions de construcció II (10 ETCS = 250h): 

Unitats Formatives 
Hores 

RD690/2010 
Hores 
treball 

UF1. Representació bàsica de projectes de construcció 66h + 0 HLD 125h 

UF3. Presentació i gestió documental de projectes de construcció 66h + 0 HLD 125h 
 

Relació de Nuclis Formatius: 

UF 1: Representació bàsica de projectes de construcció (125 h) 

NF1: Representació d’elements de construcció: RA1 [A3] 100 h 

NF2: Realització de croquis de construccions. RA 2 [A3] 25 h 

UF 3: Presentació i gestió documental de projectes de construcció (125 h) 

NF1: Propostes d’organització i distribució d’edificis RA1 [A3] 75 h 

NF2: Elaboració de maquetes (amb SketchUp) RA 2 [A3] 25 h 

NF3: Gestió de la documentació gràfica de projectes RA 3 [A3] 25h 

Estratègies metodològiques i organització del MP 
El MP es cursa a distància segons s’indica a l’apartat 3.4. L’estudiant treballa bàsicament de 
forma individual, tot i que al fòrum del Campus IOC s’habilitaren fils de conversa per promoure 
el treball col·laboratiu. Com a mínim s’obrirà un fil de conversa per cadascuna de les eines de 
programari que s’utilitzin, amb un debat per resoldre dubtes i un altre perquè els alumnes 
puguin compartir i comentar recursos. El curs disposarà també d’un xat on el professor 
establirà un dia a la setmana per respondre consultes de forma sincrònica. Per potenciar la 
formació de l’esperit de grup dins del curs, algunes de les tasques podran ser consultades i 
comentades per la resta de companys. 

Avaluació i qualificació del MP 
L’avaluació es realitza de forma individualitzada amb els instruments d’avaluació de les 
activitats(50%), de la prova escrita final (45%) i la participació en eines col·laboratives (5%). A 
més, en aquest MP s’incorporen els RA de l’anglès amb un pes del 20% sobre la qualificació. 
La qualificació del Mòdul Professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació: 

2)(1 UFIMP QQ   
543212 ·1.0·1.0·3.0·4.0·1.0 NFNFNFNFNFUF QQQQQQ   

 

31)(1 5.05.0 UFUFIIMP QQQ   
211 ·2.0·8.0 NFNFUF QQQ   

3213 ·2.0·2.0·6.0 NFNFNFUF QQQQ   

 

[A3] Veure Annex 3. 
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Programari específic (veure Annex 5): 
 Disseny assistit per ordinador: AutoCAD (gratuït estudiants) i Qcad. (lliure)  
 Disseny en 3D BIM: Autodesk Revit Architecture (gratuït estudiants)  
 Disseny en 3D: Sketch up (gratuït)  

Recursos del MP 
 Associació nacional del poliestirè expandit. Detalls CAD: <http://www.anape.es> 
 BloquesAutoCAD: <http://www.bloquesautocad.com/> 
 Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Diccionari visual de la construcció: 

<http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.2a0ef7c1d39370645f13ae92b0c0e
1a0/?vgnextoid=767c5ec7a3448210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=76
7c5ec7a3448210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default> 

 DibujoIndustrial:<http://dibujoindustrial.es/> 
 Fernández-Coca, A. Universitat de les Illes Balears. Open Course Ware. Expressió 

gràfica: <http://ocw.uib.es/ocw/arquitectura/expresion-grafica> 
 HoshiCAD. Blocs d’AutoCAD: <http://www.hoshicad.com/main.php> 
 Otero, C. Universidad de Cantabria. Open Course Ware. CAD-3D: 

<http://ocw.unican.es/ensenanzas-tecnicas/cad-3d> 
 Revicity. Recursos per a Revit: <http://www.revitcity.com/downloads.php> 

Normativa relacionada 
 Norma UNE 1027:1995. Plegat de plànols. 
 Norma UNE 1032:1982. Principis Generals de Representació  
 Norma UNE 1035:1995. Quadre de Retolació 
 Norma UNE 1039:1994. Acotació 
 Norma UNE 1135:1995. Llista d’Elements  
 Norma UNE-EN ISO 3098-2:200. Retolació  
 Norma UNE-EN ISO 5455:1996. Escales  
 Norma UNE-EN ISO 5457:2000. Formats  

 

4.4.2. MP02: Amidaments i valoracions de construcció 

Relació UF al MP Amidaments i valoracions de construcció (6 ETCS = 150h): 

Unitats Formatives 
Hores 

RD690/2010 
Hores 
treball 

UF1. Amidaments i pressupostos 66h + 0 HLD 100h 

UF2. Control de costos 33h + 0 HLD 50h 

Relació de Nuclis Formatius: 

UF 1: Amidaments i pressupostos (100h) 

NF1: Confecció de preus d’unitats d’obra. RA 1 i 2 [A3] 30h 

NF2: Amidament d’unitats d’obra RA 3 i 5 [A3] 50h 

NF3: Elaboració de pressupostos. RA 4 i 5 [A3] 20h 

UF 2: Control de costos (50 h) 

NF1: Control de costos en construcció. RA 1,2 i 4 [A3] 40h 

NF2: Procés de contractació en construcció. RA3 [A3] 10h 

 

Estratègies metodològiques i organització del MP 
El MP es cursa a distància segons s’indica a l’apartat 3.4. L’estudiant treballa bàsicament de 
forma individual, tot i que algunes tasques s’adoptaran diferents agrupacions. Al fòrum del 
Campus IOC s’habilitaren fils de conversa per promoure el treball col·laboratiu. Com a mínim 
s’obrirà un fil de conversa per cadascun dels NF. El curs disposarà també d’un xat on el 
professor establirà un dia a la setmana per respondre consultes de forma sincrònica. 

[A3] Veure Annex 3. 

http://www.anape.es/
http://www.bloquesautocad.com/
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.2a0ef7c1d39370645f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=767c5ec7a3448210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=767c5ec7a3448210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.2a0ef7c1d39370645f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=767c5ec7a3448210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=767c5ec7a3448210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.2a0ef7c1d39370645f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=767c5ec7a3448210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=767c5ec7a3448210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://dibujoindustrial.es/
http://ocw.uib.es/ocw/arquitectura/expresion-grafica
http://www.hoshicad.com/main.php
http://ocw.unican.es/ensenanzas-tecnicas/cad-3d
http://www.revitcity.com/downloads.php
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Avaluació i qualificació del MP 
L’avaluació es realitza de forma individualitzada mb els instruments d’avaluació de les 
activitats(45%), la prova escrita final (50%) i la participació en eines col·laboratives (5%). La 
qualificació del Mòdul Professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació: 

212 3.07.0 UFUFMP QQQ   
3211 ·2.0·5.0·3.0 NFNFNFUF QQQQ   

212 ·2.0·8.0 NFNFUF QQQ   

Programari específic (veure Annex 5): 
 Generador de preus de la construcció: CYPE (gratuït “Alter Hours”*).  

Recursos del MP 
 Capeco. Costos y presupuestos en edificación: 

<http://es.scribd.com/doc/37866619/Costos-y-Presupuestos-en-Edificacion-CAPECO> 
 Costos y presupuestos en construcción: <http://www.slideshare.net/arturo21070/costos-

y-presupuestos-en-construccion> 
 GISA. Documentació genèrica per a totes les licitacions: 

<http://licitacions.infraestructures.cat/downloads/documentacion> 
 Sistema de Control de Costos: <http://www.slideshare.net/jcfdezmx2/control-de-costos-

presentation> 

Normativa sobre contractació 
 Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció.  
 RD 1109/2007, desenvolupa la Ley32/2006. 
 RD1359/2011, s'aprova la relació de materials bàsics i les fórmules-tipus generals de 

revisió de preus dels contractes d'obres i de contractes de subministrament de fabricació 
d'armament i equipament de les administracions públiques. 

 RDL 3/2011, s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic  

 

4.4.3. MP03: Replanteigs de construcció 

Relació UF al MP Replanteigs de construcció (7 ETCS = 175h): 

Unitats Formatives 
Hores 

RD690/2010 
Hores 
treball 

UF1. Organització dels replanteigs 33h + 0 HLD 60h 

UF2. Replanteigs d'obres 66h + 0 HLD 115h 

Relació de Nuclis Formatius: 

UF 1: Organització dels replanteigs (60h) 

NF1: Recopilació de dades. RA 1 [A3] 20h 

NF2: Croquis, plànols i càlculs de replanteig. RA 2 i 4 [A3] 30h 

NF 3: Planificació dels treballs de replanteig. RA 3 [A3] 10h 

UF 2: Replanteigs d'obres (115h) 

NF1: Preparació del replanteig. RA 1 [A3] 25h 

NF2: Replanteig de punts i elements. RA 2 [A3] 90h 

 

Estratègies metodològiques i organització del MP 
El MP es cursa a distància segons s’indica a l’apartat 3.4. L’estudiant treballa bàsicament de 
forma individual, tot i que algunes tasques s’adoptaran diferents agrupacions. Es treballarà de 
forma especial amb el vídeo amb el que els alumnes hauran de simular procediments. Al fòrum 
del Campus IOC s’habilitaren fils de conversa per promoure el treball col·laboratiu, com a 
mínim s’obrirà un fil de conversa per cadascun dels NF. 

* Programari de propietat que disposa de una versió gratuïta “Alter Hours” que permet treballar entre les 22h i les 8h 
de dilluns a divendres i els caps de setmana. 
[A3] Veure Annex 3. 

http://es.scribd.com/doc/37866619/Costos-y-Presupuestos-en-Edificacion-CAPECO
http://www.slideshare.net/arturo21070/costos-y-presupuestos-en-construccion
http://www.slideshare.net/arturo21070/costos-y-presupuestos-en-construccion
http://licitacions.infraestructures.cat/downloads/documentacion
http://www.slideshare.net/jcfdezmx2/control-de-costos-presentation
http://www.slideshare.net/jcfdezmx2/control-de-costos-presentation
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El curs disposarà també d’un xat on el professor establirà un dia a la setmana per respondre 
consultes de forma sincrònica. Per potenciar la formació de l’esperit de grup dins de la classe, 
alguns treballs podran ser consultats i comentats per la resta de companys. 

Avaluació i qualificació del MP 
L’avaluació es realitza de forma individualitzada amb els instruments d’avaluació de les 
activitats(60%), la prova escrita final (35%) i la participació en eines col·laboratives (5%). La 
qualificació del Mòdul Professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació: 

213 6.04.0 UFUFMP QQQ   
3211 ·2.0·5.0·3.0 NFNFNFUF QQQQ   

212 ·8.0·2.0 NFNFUF QQQ   

Programari específic (veure Annex 5): 
 Realitzar càlculs topogràfics: Topocal (gratuït).  

Recursos del MP 
 Chueca, M. (1982) Topografía. Tomo I y II. Editorial Dossat 

 De Luis, JM. Universidad de Cantabria. Open Course Ware. Topografía y geodesia: 
<http://ocw.unican.es/ensenanzas-tecnicas/topografia-y-geodesia-1> 

 Domínguez, F. T(1993) Topografía general y aplicada. Editorial Mundi-Prensa 

 Martín, L. (1987) Topografía y replanteos. Editorial Romargraf 

 Otero, I. y otros. Universidad Politécnica de Madrid. OpenCourseWare. Topografía, 

cartografia y geodesia:<http://ocw.upm.es/ingenieria-cartografica-geodesica-y-

fotogrametria/topografia-cartografia-y-geodesia?set_language=en> 

 Visor Iberprix <http://www2.ign.es/iberpix/visoriberpix/visorign.html> 
 Vissir 3.2 <http://www.icc.cat/vissir3/index.html?lang=cat> 
 Xiqués, J. (1994)Topografia i replantejament I. Editorial Edicions UPC 
 Xiqués, J. (1996)Topografia i replantejament II.  Editorial Edicions UPC 

 

 

4.4.4. MP04: Planificació de construcció 

Relació UF al MP Planificació de construcció (6 ETCS = 150h): 

Unitats Formatives 
Hores 

RD690/2010 
Hores 
treball 

UF1. Estudis i plans de seguretat 33 h +11HLD 50h 

UF2. Planificació de projectes i obres 66 h +22HLD 100h 

Relació de Nuclis Formatius: 

UF 1: Estudis i plans de seguretat (50h) 

NF1: Riscos i mesures preventives de cada fase d’obra RA 1 [A3] 15h 

NF2: Estudi de seguretat i salut i Pla de Seguretat i Salut. RA 2 [A3] 20h 

NF3. Seguiment del Pla de Seguretat i Salut. RA 3 [A3] 15h 

UF 1: Planificació de projectes i obres (100h) 

NF1: Identificació d’activitats i mètodes de planificació RA 1 i 2 [A3] 20h 

NF2: Elaboració de seqüències de processos. RA 3 [A3] 30h 

NF3. Programació i seguiment. RA 4 i 5 [A3] 20h 

NF4: Gestió del control documental. RA 6 [A3] 30h 

 
  

[A3] Veure Annex 3. 

http://ocw.unican.es/ensenanzas-tecnicas/topografia-y-geodesia-1
http://ocw.upm.es/ingenieria-cartografica-geodesica-y-fotogrametria/topografia-cartografia-y-geodesia?set_language=en
http://ocw.upm.es/ingenieria-cartografica-geodesica-y-fotogrametria/topografia-cartografia-y-geodesia?set_language=en
http://www2.ign.es/iberpix/visoriberpix/visorign.html
http://www.icc.cat/vissir3/index.html?lang=cat
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Estratègies metodològiques i organització del MP 
El MP es cursa a distància segons s’indica a l’apartat 3.4. L’estudiant treballa bàsicament de 
forma individual, tot i que algunes tasques s’adoptaran diferents agrupacions. Al fòrum del 
Campus IOC s’habilitaren fils de conversa per promoure el treball col·laboratiu. Com a mínim 
s’obrirà un fil de conversa per cadascun dels NF. El curs disposarà també d’un xat on el 
professor establirà un dia a la setmana per respondre consultes de forma sincrònica. Per 
potenciar la formació de l’esperit de grup dins de la classe, alguns treballs podran ser 
consultats i comentats per la resta de companys. 

Avaluació i qualificació del MP 
L’avaluació es realitza de forma individualitzada amb els instruments d’avaluació de les 
activitats(45%), la prova escrita final (50%) i la participació en eines col·laboratives (5%). La 
qualificació del Mòdul Professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació: 

214 6.04.0 UFUFMP QQQ   
3211 ·3.0·4.0·3.0 NFNFNFUF QQQQ   

43212 ·3.0·2.0·3.0·2.0 NFNFNFNFUF QQQQQ   

Programari específic (veure Annex 5): 
 Gestiona documentació: Alfresco (gratuït) 
 Planifica les activitats: Ganttproject (lliure)  
 Realitza Estudi Seguretat i Salut i Seguiment pressupost: Cype (gratuït “Alter Hours”*). 

Recursos del MP 
 Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo: <http://osha.europa.eu/ > 
 Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo: <www.insht.es/> 
 IUSC. Curs de gestió de projectes: <http://www.iusc.es/recursos/gesproy/index.html> 
 Vídeo gestió de qualitat ISO9001. <http://www.youtube.com/watch?v=9sUQRLWpg74> 
 Vídeo ISO 9001 para tu empresa. <http://www.youtube.com/watch?v=EiKJ26MeeFg> 

Normativa sobre qualitat 
 ISO 9000 a 9005. 
 Model europeu EFQM. <http://www.efqm.org/en/> 
 NTE. Normes tecnològiques d’edificació. 
 RD 314/2006, aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE ). 
 UNE 66900 a 66905 establertes per AENOR <http://www.aenor.es/> 

Normativa sobre prevenció de riscos laborals 
 Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, i les seves modificacions  
 RD 1215/1997 d’equips de treball. 
 RD 39/1997 el Reglament de Serveis de Prevenció.  

 
4.4.5. MP05: Instal·lacions en edificació 

Relació UF al MP Instal·lacions en edificació (8 ETCS = 200h): 

Unitats Formatives 
Hores 

RD690/2010 
Hores 
treball 

UF1. Instal·lacions d’aigua i electricitat 33 h +0HLD 65h 

UF2. Instal·lacions de gas, calefacció , climatització, ventilació i 
producció d’ACS 

44 h +0HLD 90h 

UF3. Instal·lacions de protecció contra incendis i de 
telecomunicacions 

22 h +0HLD 45h 

Relació de Nuclis Formatius: 

UF 1: Instal·lacions d’aigua i electricitat (65h) 

NF1: Configuració d’instal·lacions de fontaneria i sanejament. RA 1 [A3] 30h 

NF2: Configuració d’instal·lacions d’electricitat. RA 2 [A3] 35h 

 

* Programari de propietat que disposa de una versió gratuïta “Alter Hours” que permet treballar entre les 22h i les 8h 
de dilluns a divendres i els caps de setmana. 
[A3] Veure Annex 3. 

http://osha.europa.eu/es/front-page
http://www.insht.es/
http://www.iusc.es/recursos/gesproy/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=9sUQRLWpg74
http://www.youtube.com/watch?v=EiKJ26MeeFg
http://www.efqm.org/en/
http://www.aenor.es/
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UF2: Instal·lacions de gas, calefacció , climatització, ventilació i producció d’ACS (90h) 

NF1: Configuració d’instal·lacions de ventilació. RA 1 [A3] 25h 

NF2: Configuració d’instal·lacions de gas i calefacció. RA 2 [A3] 20h 

NF3: Configuració d’instal·lacions de climatització. RA 3 [A3] 25h 

NF4: Configuració d’instal·lacions d’ACS RA 4 [A3] 20h 

UF 3: Instal·lacions especials, de protecció contra incendis i de telecomunicacions (45h) 

NF1: Representació d’instal·lacions especials. RA 1 [A3] 15h 

NF2: Configuració d’instal·lacions de detecció i extinció d’incendis. RA 2 [A3] 15h 

NF3: Configuració d’instal·lacions de telecomunicacions RA 3 [A3] 15h 

Estratègies metodològiques i organització del MP 
El MP es cursa a distància segons s’indica a l’apartat 3.4. L’estudiant treballa de forma 
individual, tot i que al fòrum del Campus IOC s’habilitaren fils de conversa per promoure el 
treball col·laboratiu. Com a mínim s’obrirà un fil de conversa per cadascun dels NF. El curs 
disposarà també d’un xat on el professor establirà un dia a la setmana per respondre consultes 
de forma sincrònica i d’una W iki on els alumnes desenvoluparan un glossari amb tota la 
terminologia relacionada amb les instal·lacions 

Avaluació i qualificació del MP 
Es realitza de forma individualitzada. L’avaluació es realitzarà amb els instruments d’avaluació 
de les activitats(45%), la prova escrita final (50%) i la participació en eines col·laboratives (5%). 
La qualificació del Mòdul Professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació: 

3215 3.04.03.0 UFUFUFMP QQQQ   

2/)( 211 NFNFUF QQQ   

4/)( 43212 NFNFNFNFUF QQQQQ   

3/)( 3213 NFNFNFUF QQQQ 
 

Programari específic (veure Annex 5): 
 Disseny i càlcul d’il·luminació: Dialux (gratuït)  
 Disseny i càlcul d’instal·lacions: Cype (gratuït “Alter Hours”*).  

Recursos del MP 
 Coll, D. Universitat de les Illes Balears. Open Course Ware. Instal·lacions: 

<http://ocw.uib.es/ocw/arquitectura/instalaciones> 
 Endesa educa: <http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/> 
 Institut Català de l'Energia: <http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen> 
 Llácer, R. y otros. Universidad de Sevilla. OpenCourseWare. Instalaciones: 

<http://ocwus.us.es/construcciones-arquitectonicas/pp/Course_listing> 

Normativa sobre instal·lacions d’aigua i electricitat 
 D 202/1998, s'estableixen Mesures de foment per a l'Estalvi d'aigua en determinats 

edificis restaurats i habitatges.  
 MOPU. NTE. Normes tecnològiques d’edificació. 
 RD 2060/2008, aprova el Reglament d'equips a pressió. 
 RD 314/2006, aprova el CTE. 
 RD 842/2002, aprova el Reglament electrotècnic per baixa tensió. 

Normativa sobre instal·lacions tèrmiques, ventilació i climatització 
 RD 1027/2007,aprova el Reglament d’Instal·lacions tèrmiques en els edificis.  
 RD 1428/1992, disposicions d'aplicació de la Directiva del Consell de les Comunitats 

Europees 90/936/CEE sobre aparells de gas.  
 RD 1826/2009, modifica el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis. 
 RD 314/2006, aprova el CTE. 

* Programari de propietat que disposa de una versió gratuïta “Alter Hours” que permet treballar entre les 22h i les 8h 
de dilluns a divendres i els caps de setmana. 
[A3] Veure Annex 3. 

http://ocw.uib.es/ocw/arquitectura/instalaciones
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/
http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen
http://ocwus.us.es/construcciones-arquitectonicas/pp/Course_listing
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Normativa sobre instal·lacions especials, de protecció contra incendis i de telecomunicacions 
 RD 1942/1993, aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. 
 RD 2291/1985, aprova el Reglament d'aparells d'elevació i manutenció d'aquests. 
 RD 314/2006, aprova el CTE. 
 RD 401/2003, Reglament regulador de les infraestructures comuns de telecomunicació. 

 

4.4.6. MP06: Eficiència energètica en edificació 

Relació UF al MP Eficiència energètica en edificació (4 ETCS = 100h): 

Unitats Formatives 
Hores 

RD690/2010 
Hores 
treball 

UF1. Limitació de la demanda energètica d'edificis 22 h +0HLD 30h 

UF2. Qualificació energètica d'edificis 44 h +0HLD 70h 

Relació de Nuclis Formatius: 

UF 1: Limitació de la demanda energètica d'edificis (30h) 

NF1: Avaluació de l’aïllament en tancaments. RA 1 [A3] 10h 

NF2: Comprovació de l’envolupant i instal·lacions tèrmiques. RA 2 [A3] 10h 

NF3: Determinació de la limitació de la demanda energètica RA 3 [A3] 10h 

UF 2: Qualificació energètica d'edificis (70h) 

NF1: Càlcul de la demanda energètica en edificació. RA 1 [A3] 35h 

NF2: Qualificació energètica dels edificis. RA 2 [A3] 35h 

 

Estratègies metodològiques i organització del MP 
El MP es cursa a distància segons s’indica a l’apartat 3.4. L’estudiant treballa de forma 
individual, tot i que al fòrum del Campus IOC s’habilitaren fils de conversa per promoure el 
treball col·laboratiu. Com a mínim s’obrirà un fil de conversa per cadascun dels NF. El curs 
disposarà també d’un xat on el professor establirà un dia a la setmana per respondre consultes 
de forma sincrònica. 

Avaluació i qualificació del MP 
L’avaluació es realitza de forma individualitzada amb els instruments d’avaluació de les 
activitats(45%), la prova escrita final (50%) i la participació en eines col·laboratives (5%). La 
qualificació del Mòdul Professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació: 

216 7.03.0 UFUFMP QQQ   
3/)( 3211 NFNFNFUF QQQQ   

2/)( 212 NFNFUF QQQ   

Programari específic (veure Annex 5): 
 Determina el nivell d’eficiència energètica: Calener (gratuït)  
 Verifica la exigència de limitació de demanda energètica: Lider (gratuït)  

Recursos del MP 
 Agenda de la Construcció sostenible: <http://csostenible.net/> 
 Comissió Internacional en Il·luminació (CIE): <www.cie.co.at/cie/> 
 Construnario. Catàlegs: <http://www.construnario.com/> 
 Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España: <www.mityc.es/energia> 
 Guía Energía Solar: <www.madrid.org> 
 Guía sobre Eficiencia Energética en Comunidades de Propietarios: <www.madrid.org> 
 Institut per la diversificació i l'estalvi energètic: < http://www.idae.es/> 
 Ordenança Tipus sobre l’Estalvi d’Aigua. Diputació de Barcelona: 

<http://www.diba.cat/documents/63810/508804/xarxasost-pdf-OrdenancaAigua-pdf> 

[A3] Veure Annex 3. 

http://csostenible.net/
http://www.cie.co.at/cie/
http://www.construnario.com/
http://www.mityc.es/energia
http://www.madrid.org/
http://www.madrid.org/
http://www.idae.es/
http://www.diba.cat/documents/63810/508804/xarxasost-pdf-OrdenancaAigua-pdf
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 Sostenibilidad y bioconstrucción <http://phobos.xtec.cat/jfresnil/> 
 Vídeo eficiència energètica i mesures que es poden realitzar. 

<http://www.m30m.tv/ver_video.php?id=ab3911af487b6d78c98ae> 
 Vídeo sobre consum d'energia i consciencies d'una mala eficiència energètica. 

<http://www.e-ficiencia.es/video-sobre-la-eficiencia-energetica/> 

Normativa relacionada 
 D 21/2006, regula d'adopció de criteris mediambientals i d'ecoeficiència en els edificis 
 Directiva 2002/91/CE. Relativa a l'eficiència energètica dels edificis 
 Directiva 2004/8/CE. Relativa al foment de la cogeneració sobre la base de la demanda 

de calor útil al mercat interior de l'energia 
 Directiva 2005/32/CE. Per la qual s'instaura un marc per a l'establiment de requisits de 

disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia. 
 Directiva 2006/32/CE. Sobre l'eficiència de l'ús final de l'energia i els serveis energètics. 
 RD 314/2006, aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE ). 
 RD 47/2007, aprova el Procediment bàsic per a la certificació energètica d’edificis de 

nova construcció  

 

 

4.4.7. MP07: Desenvolupament de projectes d'edificació residencial  

Relació UF al MP Desenvolupament de projectes d’edificació residencial I (4.5 ETCS = 112h): 

Unitats Formatives 
Hores 

RD690/2010 
Hores 
treball 

UF1. Estudis previs de projectes d’edificació. 33 h +0HLD 40h 

UF2. Projecte bàsic d’edificació. 66 h +0HLD 72h 

Relació de Nuclis Formatius: 

UF 1: Estudis previs de projectes d’edificació (40h) 

NF1: Organització del desenvolupament. RA 1 [A3] 20h 

NF2: Elaboració de propostes de distribució. RA 2 [A3] 20h 

UF 2: Projecte bàsic d’edificació (72h) 

NF1: Documentació escrita en residencial plurifamiliar. RA 1* 30h 

NF2: Documentació gràfica en residencial plurifamiliar. RA 2* 42h 

Relació UF al MP Desenvolupament de projectes d’edificació residencial II (6.5 ETCS = 162h): 

Unitats Formatives 
Hores 

RD690/2010 
Hores 
treball 

UF3. Projecte executiu d’edificació. 66 h +0HLD 65h 

UF4. Projectes d’edificació amb programari de modelatge 66 h +33HLD 97h 

Relació de Nuclis Formatius: 

UF 3: Projecte executiu d’edificació (65h) 

NF1: Documentació escrita en residencial plurifamiliar. RA 1 i 4 [A3] 30h 

NF2: Documentació gràfica en residencial plurifamiliar. RA 2 i 3 [A3] 35h 

UF 4: Projectes d’edificació amb programari de modelatge (97h) 

NF1: Organització del desenvolupament en residencial plurifamiliar RA 1 [A3] 25h 

NF2 Documentació gràfica i documental en residencial plurifamiliar RA 2 [A3] 72h 

 
  

[A3] Veure Annex 3. 

http://phobos.xtec.cat/jfresnil/
http://www.m30m.tv/ver_video.php?id=ab3911af487b6d78c98ae
http://www.e-ficiencia.es/video-sobre-la-eficiencia-energetica/
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Estratègies metodològiques i organització del MP 
El MP es cursa a distància segons s’indica a l’apartat 3.4. L’estudiant treballa bàsicament de 
forma individual, tot i que algunes tasques s’adoptaran diferents agrupacions. Al fòrum del 
Campus IOC s’habilitaren fils de conversa per promoure el treball col·laboratiu. Com a mínim 
s’obrirà un fil de conversa per cadascun dels NF. El curs disposarà també d’un xat on el 
professor establirà un dia a la setmana per respondre consultes de forma sincrònica. Per 
potenciar la formació de l’esperit de grup dins de la classe, alguns treballs podran ser 
consultats i comentats per la resta de companys. 

Avaluació i qualificació del MP 
L’avaluació es realitza de forma individualitzada amb els instruments d’avaluació de les 
activitats(70%), la prova escrita final (25%) i la participació en eines col·laboratives (5%). La 
qualificació del Mòdul Professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació: 

21)(7 6.04.0 UFUFIMP QQQ   
211 ·5.0·5.0 NFNFUF QQQ   

212 ·6.0·4.0 NFNFUF QQQ   

 

43)(7 6.04.0 UFUFIIMP QQQ   
213 ·5.0·5.0 NFNFUF QQQ   

214 ·8.0·2.0 NFNFUF QQQ   

Programari específic (veure Annex 5): 
 Disseny assistit per ordinador: AutoCAD (gratuït estudiants) i Qcad. (lliure). 
 Disseny en 3D: Autodesk 3ds Max (gratuït estudiants)  
 Disseny en 3D BIM: Autodesk Revit Architecture (gratuït estudiants)  
 Editor digital d’imatges: Gimp (lliure) 

Recursos del MP 
 CGtextures. Facilita textures de diferents materials.<http://www.cgtextures.com/> 
 Documentacion que deben contener los proyectos y actuacions de arquitecto técnico: 

<http://www.coaatgr.es/descargas/publico/cte/documentacion_proyecto.pdf> 
 Manual de bones pràctiques del COAC: <http://www.coac.net/Barcelona/BP/> 
 Manuals per a la redacció de projectes de GISA: 

<http://www.gisa.cat/downloads/documntacion> 

Normativa relacionada 
 D 135/1995, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 

d'aprovació del Codi d'Accessibilitat. 
 D 462/71 Normes sobre redacció de projectes i direcció d’obres d’edificació 
 D 55/2009, sobre les condicions d’habitabilitat de les vivendes i la cèdula d’habitabilitat. 
 D 89/2010, aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 

(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i 
el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

 Llei 38/1999, d’ordenació de l’edificació. 
 RD 105/2008, regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 
 RD 314/2006, aprova el CTE. 

 

 

4.4.8. MP08: Desenvolupament de projectes d'edificació no 

residencial 

Relació UF al MP Desenvolupament de projectes d'edificació no residencial I (2.5 ETCS = 62h): 

Unitats Formatives 
Hores 

RD690/2010 
Hores 
treball 

UF1. Organització i desenvolupament de projectes d’instal·lacions  
en edificació 

33 h +11HLD 62h 

http://www.cgtextures.com/
http://www.coaatgr.es/descargas/publico/cte/documentacion_proyecto.pdf
http://www.coac.net/Barcelona/BP/
http://www.gisa.cat/downloads/documntacion
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Relació de Nuclis Formatius: 

UF 1: Organització i desenvolupament de projectes d’instal·lacions en edificació (62h) 

NF1: Organització del desenvolupament de projectes 
d’instal·lacions 

RA 1 [A3] 10h 

NF2: Desenvolupament de projectes d’instal·lacions. RA 2 [A3] 37h 

NF3: Elaboració d’esquemes de principi d’instal·lacions RA 3 [A3] 15h 

Relació UF al MP Desenvolupament de projectes d'edificació no residencial II (6.5ETCS=162h): 

Unitats Formatives 
Hores 

RD690/2010 
Hores 
treball 

UF2. Documentació gràfica de projectes d'instal·lacions en 
edificació 

66 h+22HLD 120h 

UF3. Documentació escrita de projectes d’instal·lacions en 
edificació 

33 h+0HLD 42h 

Relació de Nuclis Formatius 

UF 2: Documentació gràfica de projectes d'instal·lacions en edificació (120h) 

NF1: Elaboració de plànols d’instal·lacions. RA 1 [A3] 50h 

NF2: Elaboració de plànols de detall d’instal·lacions. RA 2 [A3] 70h 

UF3. Documentació escrita de projectes d’instal·lacions en edificació (42h) 

NF1: Redacció de documents d’un projecte d’instal·lacions. RA 1 [A3] 15h 

NF2: Elaboració de pressuposts d’instal·lacions. RA 2 [A3] 17h 

NF3: Gestió dels documents d’un projecte d’instal·lacions RA 3 [A3] 10h 

Estratègies metodològiques i organització del MP 
El MP es cursa a distància segons s’indica a l’apartat 3.4. L’estudiant treballa de forma 
individual, tot i que al fòrum del Campus IOC s’habilitaren fils de conversa per promoure el 
treball col·laboratiu. Com a mínim s’obrirà un fil de conversa per cadascun dels NF. El curs 
disposarà també d’un xat on el professor establirà un dia a la setmana per respondre consultes 
de forma sincrònica i d’una Wiki on els alumnes desenvoluparan un glossari amb tota la 
terminologia relacionada amb les instal·lacions 

Avaluació i qualificació del MP 
L’avaluació es realitza de forma individualitzada amb els instruments d’avaluació de les 
activitats(70%), la prova escrita final (25%) i la participació en eines col·laboratives (5%). La 
qualificació del Mòdul Professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació: 

1)(8 UFIMP QQ   
3211 ·25.0·6.0·15.0 NFNFNFUF QQQQ   

 

32)(8 3.07.0 UFUFIIMP QQQ 

 

212 ·6.0·4.0 NFNFUF QQQ   

3213 ·2.0·4.0·4.0 NFNFNFUF QQQQ   

Programari específic (veure Annex 5): 
 Disseny assistit per ordinador: AutoCAD (gratuït estudiants) i Qcad. (lliure). 
 Gestiona documentació: Alfresco (gratuït) 
 Calcula instal·lacions d’un edifici: Cype (gratuït “Alter Hours”*).  

Recursos del MP 
 Coll, D. Universitat de les Illes Balears. Open Course Ware. Instal·lacions: 

<http://ocw.uib.es/ocw/arquitectura/instalaciones> 
 Endesa educa: <http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/> 
 Institut Català de l'Energia: <http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen> 

* Programari de propietat que disposa de una versió gratuïta “Alter Hours” que permet treballar entre les 22h i les 8h 
de dilluns a divendres i els caps de setmana. 
[A3] Veure Annex 3. 

http://ocw.uib.es/ocw/arquitectura/instalaciones
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/
http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen
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Normativa sobre instal·lacions  
 RD 2060/2008, aprova el Reglament d'equips a pressió. 
 RD 314/2006, aprova el CTE. 
 RD 842/2002, aprova el Reglament electrotècnic per baixa tensió. 
 RD 1942/1993, aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. 
 RD 2291/1985, aprova el Reglament d'aparells d'elevació i manutenció d'aquests. 
 RD 401/2003, Reglament regulador de les infraestructures comuns de telecomunicació. 

Normativa sobre qualitat 
 ISO 9000 a 9005. 
 Model europeu EFQM. <http://www.efqm.org/en/> 
 MOPU. NTE. Normes tecnològiques d’edificació. 
 UNE 66900 a 66905 establertes per AENOR <http://www.aenor.es/> 

 

4.4.9. MP09: Estructures de construcció 

Relació de UF al MP09 Estructures de construcció (6 ETCS = 150h): 

Unitats Formatives 
Hores 

RD690/2010 
Hores 
treball 

UF1. Càlcul d’elements estructurals 33 h +33HLD 80 h 

UF2. Construcció d’elements estructurals 33 h + 0 HLD 35 h 

UF3. Terrenys i obres de terra 33 h + 0 HLD 35 h 

Relació de Nuclis Formatius: 

UF 1: Càlcul d’elements estructurals (80 h) 

NF1 Mecànica estructural RA 1 [A3] 25 h 

NF2 Resistència de materials RA 2 [A3] 25 h 

NF3 Dimensionament d’estructures i elements estructurals RA 3 [A3] 30 h 

UF 2: Construcció d’elements estructurals (35h) 

NF1 Fonaments i murs RA 1 [A3] 12 h 

NF2 Elements estructurals de formigó. RA 2 [A3] 12 h 

NF3 Elements estructurals de fàbrica, acer i fusta RA 3 [A3] 11 h 

UF 3: Reconeixement del terreny i obres de terra (35 h) 

NF1 Reconeixement del terreny RA 1 [A3] 20 h 

NF2 Moviment de terres RA 2 [A3] 15 h 

Estratègies metodològiques i organització del MP 
El MP es cursa a distància segons s’indica a l’apartat 3.4. L’estudiant treballa bàsicament de 
forma individual, tot i que algunes tasques s’adoptaran diferents agrupacions. Al fòrum del 
Campus IOC s’habilitaren fils de conversa per promoure el treball col·laboratiu. Com a mínim 
s’obrirà un fil de conversa per cadascun dels NF. El curs disposarà també d’un xat on el 
professor establirà un dia a la setmana per respondre consultes de forma sincrònica. 

Avaluació i qualificació del MP 
L’avaluació es realitza de forma individualitzada amb els instruments d’avaluació de les 
activitats(25%), la prova escrita final (70%) i la participació en eines col·laboratives (5%). La 
qualificació del Mòdul Professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació: 

3219 25.025.05.0 UFUFUFMP QQQQ   

3/)( 3211 NFNFNFUF QQQQ   

3/)( 3212 NFNFNFUF QQQQ 

213 4.06.0 NFNFUF QQQ   

[A3] Veure Annex 3. 

http://www.efqm.org/en/
http://www.aenor.es/
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Programari específic (veure Annex 5): 
 Calcular i dimensionar estructures: CYPE (gratuït “Alter Hours”*).  

Recursos del MP 
 Calavera, J. (1991) Proyecto y cálculo de estructuras de hormigón armado para edificios.  
 Constructalia. El sitio del acero para la construcción:<http://www.constructalia.com> 
 Instituto Geològico y Minero de España Mapa geològic d’Espanya a E 1/50.000. 

<http://www.igme.es/internet/cartografia/cartografia/magna50.asp> 
 Jiménez, J. A. (1980). Geotecnica y cimientos (3 tomos). Editorial Rueda.  
 Promptuari d’estructures: <http://www.miliarium.com/Paginas/Prontu/Estructuras.htm> 
 Salvadori, M / Heller, R () Estructuras para arquitectos. Ed. Kliczkowski Publisher 
 Serra, J, Oteo, C, García,. Mecánica del Suelo y Cimentaciones. UNED. 
 URL. Fonaments: <http://www.salleurl.edu/tecnologia/pdf/teoria/segonB/02.pdf> 
 UPV Vídeo càlcul d’esforços: <http://politube.upv.es/play.php?vid=7479> 

Normativa relacionada 
 RD 1370/1988, Norma Bàsica de l’Edificació "NBE-AE/88. Accions en l’edificació" 
 Ministeri de Foment (1988). EHE Instrucció de Formigó Estructural.  
 RD 314/2006, aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE ). 

 

4.4.10. MP10: Disseny i construcció d’edificis 

Relació UF al MP de Disseny i construcció d’edificis I (7 ETCS = 175h): 

Unitats Formatives 
Hores 

RD690/2010 
Hores 
treball 

UF1:  Definició de projectes d’edificació 66 h + 0 HLD 85h 

UF2: Elements i processos constructius en edificació 66 h + 0 HLD 90h 

Relació de Nuclis Formatius: 

UF 1: Definició de projectes d’edificació (90 h) 

NF1: Propostes d’organització i distribució d’edificis RA1 i 2 [A3] 30 h 

NF2: Definició d’elements de comunicació vertical RA 3 [A3] 20 h 

NF3: Propostes de composició d’alçats RA 4 [A3] 20 h 

NF4: Documentació gràfica i escrita de projectes d’edificació RA 5 [A3] 20h 

UF 2: Elements i processos constructius en edificació (90h) 

NF1: Definició de façanes i tancaments RA 1 [A3] 30 h 

NF2: Definició de cobertes RA 2 [A3] 30 h 

NF3: Detalls constructius de particions, revestiments i acabats RA 3 [A3] 30 h 

Relació UF al MP de Disseny i construcció d’edificis II (2 ETCS = 50h): 

Unitats Formatives 
Hores 

RD690/2010 
Hores 
treball 

UF3: Estructures en edificació 33 h + 0 HLD 50h 

Relació de Nuclis Formatius: 

UF 3: Estructures en edificació (50 h) 

NF1: Elements i solucions estructurals d’edificis RA 1 [A3] 15 h 

NF2: Definició i preparació del càlcul de l’estructura d’edificis RA 2 i 3 [A3] 15 h 

NF3: Representació de l’estructura d’edificis RA 4 [A3] 20 h 

 

* Programari de propietat que disposa de una versió gratuïta “Alter Hours” que permet treballar entre les 22h i les 8h 
de dilluns a divendres i els caps de setmana. 
[A3] Veure Annex 3. 

http://www.igme.es/internet/cartografia/cartografia/magna50.asp
http://www.miliarium.com/Paginas/Prontu/Estructuras.htm
http://www.salleurl.edu/tecnologia/pdf/teoria/segonB/02.pdf
http://politube.upv.es/play.php?vid=7479
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Estratègies metodològiques i organització del MP 
El MP es cursa a distància segons s’indica a l’apartat 3.4. L’estudiant treballa bàsicament de 
forma individual, tot i que algunes tasques s’adoptaran diferents agrupacions. Al fòrum del 
Campus IOC s’habilitaren fils de conversa per promoure el treball col·laboratiu. Com a mínim 
s’obrirà un fil de conversa per cadascun dels NF. El curs disposarà també d’un xat on el 
professor establirà un dia a la setmana per respondre consultes de forma sincrònica. Per 
potenciar la formació de l’esperit de grup dins de la classe, alguns treballs podran ser 
consultats i comentats per la resta de companys. 

Avaluació i qualificació del MP 
L’avaluació es realitza de forma individualitzada amb els instruments d’avaluació de les 
activitats(55%), la prova escrita final (40%) i la participació en eines col·laboratives (5%). La 
qualificació de cadascuna de les parts del MP (QMP) s’obtenen segons la següent ponderació: 

21)(10 5.05.0 UFUFIMP QQQ   
4/)( 43211 NFNFNFNFUF QQQQQ   

3/)( 3212 NFNFNFUF QQQQ   

 

3)(10 UFIIMP QQ   3/)( 3213 NFNFNFUF QQQQ   

Programari específic (veure Annex 5): 
 Disseny assistit per ordinador: AutoCAD (gratuït estudiants) i Qcad. (lliure) 
 Composa la memòria d’un projecte: CYPE (gratuït “Alter Hours”*).  

Recursos del MP 
 Construnario. Catàlegs: <http://www.construnario.com/> 
 Guia de continguts de projectes 

<http://www.coac.net/coditecnic/pagines/guiadecontingutsproj.html> 
 Olivé, J. URL. Acabats: <http://www.salleurl.edu/tecnologia/pdf/teoria/segon/22.pdf> 
 Roca, P. i Villalba, V. Apunts Edificació: <http://assig-camins.upc.es/camins/edificacio/> 
 Universitat Ramón Llull. Open Course Ware. Cobertes:  

http://www.salleurl.edu/tecnologia/pdf/teoria/segon/10.pdf 
 Catàleg informàtic d’elements constructius del CTE: 

<http://www.elementosconstructivos.codigotecnico.org/Pages/BusquedaSC.aspx> 

Normativa relacionada 
 D 135/1995,, de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l'accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'Accessibilitat. 
 D 21/2006, regula d'adopció de criteris mediambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 
 D 462/71 "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", 
 D 55/2009, sobre les condicions d’habitabilitat de les vivendes i la cèdula d’habitabilitat. 
 D 89/2010, aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya. 
 D 55/2009, de “Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat”, que 

desenvolupa el que la Llei del dret a l’habitatge (Llei 18/2007) 
 Llei 38/1999, d’ordenació de l’edificació. 
 RD 105/2008, regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició 
 RD 314/2006, aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE ). 
 RD 47/2007, aprova el Procediment bàsic per a la certificació energètica d’edificis de 

nova construcció. 
 

4.4.11. MP11: Formació i orientació laboral 

Relació de UF al MP11 Formació i orientació laboral (5 ETCS = 125h): 

Relació d’Unitats Formatives 
Hores 

RD690/2010 
Hores 
treball 

UF1. Incorporació al treball 66 h + 0 HLD 90 h 

UF2. Prevenció de riscos laborals 33 h + 0 HLD 35 h 

 

* Programari de propietat que disposa de una versió gratuïta “Alter Hours” que permet treballar entre les 22h i les 8h 
de dilluns a divendres i els caps de setmana. 

http://www.construnario.com/
http://www.coac.net/coditecnic/pagines/guiadecontingutsproj.html
http://www.salleurl.edu/tecnologia/pdf/teoria/segon/22.pdf
http://assig-camins.upc.es/camins/edificacio/
http://www.salleurl.edu/tecnologia/pdf/teoria/segon/10.pdf
http://www.elementosconstructivos.codigotecnico.org/Pages/BusquedaSC.aspx
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Relació de Nuclis Formatius: 

UF 1: Incorporació al treball (90 h) 

NF 1 Recerca activa d'ocupació. RA 1 [A3] 30 h 

NF 2 Gestió del conflicte i equips de treball. RA 2. [A3] 20 h 

NF 3 Contractació. RA 3 [A3] 20 h 

NF 4 Seguretat social, ocupació i desocupació. RA 4 [A3] 20 h 

UF 2: Prevenció de riscos laborals (35 h) 

NF 1 Avaluació de riscos professionals. RA 2 i 3 [A3] 12 h 

NF 2 Aplicació de mesures de prevenció i protecció. RA 4 i 3 [A3] 12 h 

NF 3 Planificació de la prevenció. RA 1 i 3 [A3] 11 h 

 

Estratègies metodològiques i organització del MP 
El MP es cursa a distància segons s’indica a l’apartat 3.4. L’estudiant treballa bàsicament de 
forma individual, tot i que algunes tasques s’adoptaran diferents agrupacions. Al fòrum del 
Campus IOC s’habilitaren fils de conversa per promoure el treball col·laboratiu. Com a mínim 
s’obrirà un fil de conversa per cadascun dels NF. El curs disposarà també d’un xat on el 
professor establirà un dia a la setmana per respondre consultes de forma sincrònica. Per 
potenciar la formació de l’esperit de grup dins de la classe, alguns treballs podran ser 
consultats i comentats per la resta de companys. 

Avaluació i qualificació del MP 
L’avaluació es realitza de forma individualitzada amb els instruments d’avaluació de les 
activitats(30%), la prova escrita final (65%) i la participació en eines col·laboratives (5%). La 
qualificació de cadascuna de les parts del MP (QMP) s’obtenen segons la següent ponderació: 

2111 3.07.0 UFUFMP QQQ   
4/)( 43211 NFNFNFNFUF QQQQQ   

3/)( 3212 NFNFNFUF QQQQ   

Programari específic (veure Annex5): 
 Calcular la nòmina i fer el contracte laboral: NominaSOL (gratuït). 

Recursos del MP 
 Barcelona Activa. <http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/> 
 Blog sobre FOL <http://elblogdefol.blogia.com/> 
 Convenis laborals. <http://convenios.juridicas.com/convenios-sectores.php> 
 Departament de treball <http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/> 
 Europass. <http://europass.cedefop.europa.eu/es/home> 
 Martínez, E. / Guillem, X. FOL, Editorial McMILLAN. 
 Penalonga, A. Formación y orientación laboral GS. Editorial Santillana. 
 Seguretat Social. <http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm> 
 Servei d’Ocupació de Catalunya. <http://www.oficinadetreball.cat/> 

Normativa sobre la incorporació al treball 
 Constitució espanyola 1978 
 Llei 14/1994 Empreses de Treball Temporal 
 Llei 20/2007 Estatut del Treball Autònom 
 RDL 17/1977 sobre Relacions de Treball 
 Llei Orgànica 11/1985 de Llibertat Sindical 
 RDL 1/1994 Llei General de la Seguretat Social 
 RDL 1/1995 Estatut dels Treballadors 
 RDL 1/1995 Estatut dels Treballadors i posteriors modificacions. 
 RDL 2/1995 Llei de Procediment Laboral 
 RDL 5/2000 Infraccions i Seccions en l’Ordre Social 

[A3] Veure Annex 3. 

http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/
http://elblogdefol.blogia.com/
http://convenios.juridicas.com/convenios-sectores.php
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/
http://europass.cedefop.europa.eu/es/home
http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm
http://www.oficinadetreball.cat/
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Normativa sobre prevenció de riscos laborals 
 Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, i les seves modificacions  
 Reial Decret 39/1997 el Reglament de Serveis de Prevenció.  
 Reial Decret 486/1997 disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 
 Reial Decret 485/1997 senyalització en seguretat i salut. 
 Reial Decret 773/1997 equips de protecció individual. 
 Reial Decret 1215/1997 d’equips de treball. 
 RDL 5/2000 sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social. 
 Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. 

 

 

4.4.12. MP12: Empresa i iniciativa emprenedora 

Relació de UF al MP12 Empresa i iniciativa emprenedora (4 ETCS): 

Unitats Formatives 
Hores 

RD690/2010 
Hores 
treball 

UF1. Empresa i iniciativa emprenedora 66 h + 0 HLD 100 h 

Relació de Nuclis Formatius: 

UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora (100 h) 

NF 1 Iniciativa emprenedora. RA 1 [A3] 30 h 

NF 2 Creació i posada en marxa d'una empresa. RA 2 i 3 [A3] 40 h 

NF 3 Funció administrativa d’una PIME. RA 4 [A3] 30 h 

 

Estratègies metodològiques i organització del MP 
El MP es cursa a distància segons s’indica a l’apartat 3.4. L’estudiant treballa bàsicament de 
forma individual, tot i que algunes tasques s’adoptaran diferents agrupacions. Al fòrum del 
Campus IOC s’habilitaren fils de conversa per promoure el treball col·laboratiu. Com a mínim 
s’obrirà un fil de conversa per cadascun dels NF. El curs disposarà també d’un xat on el 
professor establirà un dia a la setmana per respondre consultes de forma sincrònica. A més, en 
aquest MP s’incorporen els RA de l’anglès amb un pes del 20% sobre la qualificació. 

Avaluació i qualificació del MP 
L’avaluació es realitza de forma individualitzada amb els instruments d’avaluació de les 
activitats(45%), la prova escrita final (50%) i la participació en eines col·laboratives (5%). En 
aquest MP s’incorpora l’anglès, per tant els RA del RD 690/2010 tenen un pes del 80%, mentre 
que els RA de les Orientacions del Departament d’Ensenyament vers la utilització de l’anglès 
del 20%. La qualificació de cadascuna de les parts del MP (QMP) s’obtenen segons la següent 

ponderació: 

112 UFMP QQ   3211 ·3.0·4.0·3.0 NFNFNFUF QQQQ   

Programari específic: 
Per desenvolupar no es necessari utilitzar cap programa específic. 

Recursos del MP 
 Editorial Santillana, recursos: <http://www.santillanafol.es/node/343 
 Vídeo sobre tècniques de creativitat. Generar idees de negoci. 

<http://www.empresaeiniciativaemprendedora.com/?Tecnicas-de-Creatividad> 
 Web que proporciona un qüestionari per avaluar la viabilitat d’una idea de negoci. 

<http://www.empresaeiniciativaemprendedora.com/?Es-viable-mi-idea-de-negocio> 
 Youtube. Vídeo el emprendedor moderno: 

<http://www.youtube.com/watch?v=cgzp8vQyxw4&feature=related> 

[A3] Veure Annex 3. 

http://www.empresaeiniciativaemprendedora.com/?Tecnicas-de-Creatividad
http://www.empresaeiniciativaemprendedora.com/?Es-viable-mi-idea-de-negocio
http://www.youtube.com/watch?v=cgzp8vQyxw4&feature=related
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Normativa relacionada 
 Llei 2/2011 d’Economia Sostenible.  
 Llei 20/2007 de l'Estatut del Treball Autònom.  
 Llei 27/1999 de Cooperatives. 
 Llei 32/2010 s'estableix un sistema específic de protecció per cessament d'activitat dels 

treballadors autònoms.  
 Llei 5/2009 Dret Mercantil  
 Llei 7/2011 Dret Fiscal de mesures fiscals y financeres.   
 RD 1515/2007. Pla general de comptabilitat de petites i mitjanes empreses i els criteris 

comptables específics per a microempreses.  
 RD 197/2009 Estatut del Treball Autònom.  
 RDL 1/2010 Llei de Societats de Capital 
 RDL 13/2010. Actuacions en l’àmbit fiscal, laboral i liberalitzadores per a fomentar la 

inversió y la creació de llocs de treball. 

 

4.4.13. MP13: Projecte en edificació 

Relació de UF al MP13 Projecte en edificació (5 ETCS = 125h): 

Unitats Formatives 
Hores 

RD690/2010 
Hores 
treball 

UF 1. Projecte en edificació 33 h + 0 HLD 125 h 

Relació de Nuclis Formatius: 

UF 1: Projecte en edificació (125 h) 

UF1: Definició geomètrica del projecte de casa unifamiliar RA 2 [A3] 60 h 

UF2: Amidaments i pressupost RA 3 [A3] 30 h 

UF3: Redacció del projecte bàsic i executiu  RA 1 [A3] 20 h 

UF4: Planning d’ execució i controls de qualitat a l’obra RA 4 [A3] 15 h 

 

Estratègies metodològiques i organització del MP 
El MP es cursa a distància segons s’indica a l’apartat 3.4. Els estudiants han de preparar tots 
els documents que integren el projecte constructiu d’un edifici: memòria, plànols, plec de 
condicions i pressupost. D’acord amb el “Projecte Curricular de l’IOC” es realitzaran diferents 
tipologies d’agrupacions per desenvolupar les tasques. Al fòrum del Campus IOC s’habilitaran 
fils de conversa privats per facilitar el treball col·laboratiu. Com a mínim s’obrirà un fil de 
conversa privat per cada grup i tasca. El curs disposarà també d’un xat on el professor establirà 
un dia a la setmana per respondre consultes de forma sincrònica. 

Avaluació i qualificació 
La avaluació es realitza a partir del treball en grup presentat (QMP13_grup). Tot i que, a cada 
estudiant, se li aplicarà un coeficient de ponderació (K) per valorar la aportació individual dins 
del grup en funció de les converses realitzades al fòrum. Es calcula segons la següent 
expressió: 

KQQ grupMPindividualMP ·_13_13 
  

El valor de K és entre 1 i 0,7 si la col·laboració és molt bona, entre 0.66 i 0.5 si es bona, entre 
0.49 i 0.2 si es escassa i inferior a 0.2 si es nul·la. D’altre banda, la qualificació de cadascuna 
de les parts del MP (QMP) s’obtenen segons la següent ponderació: 

113 UFMP QQ   ÓPRESENTACIVIDEONFNFUFUFUF QQQQQQ
_43211 ·2.0·05.0·05.0·1.0·6.0   

Programari específic, Recursos del MP i Normativa relacionada 
Inclou tots els utilitzats als MP 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 i 10. 

[A3] Veure Annex 3. 
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4.4.14. MP14: Formació en centres de treball  

Relació de UF al MP14 Formació en centres de treball (22 ETCS = 350h): 

Unitats Formatives 
Hores 

RD690/2010 
Hores 
treball 

UF 1. FCT 350h + 0 HLD 350 h 

Relació de les Activitats de referència (veure Annex 4 on s’inclouen de forma detallada): 

UF 1: FCT (350 h) 

Definició i desenvolupament del projecte bàsic d’un edifici* RA 1, 2 i 3 [A3] 
Hores: sense 

assignar 

Desenvolupament del projecte d’execució d’un edifici* RA 1, 2 i 3 [A3] 
Hores: sense 

assignar 

Valoració i control de costos d’obres de construcció* RA 1, 2 i 3 [A3] 
Hores: sense 

assignar 

Planificació i seguiment de projectes i l’execució d’obres de 
construcció* 

RA 1, 2 i 3 [A3] 
Hores: sense 

assignar 

Gestió de la documentació de projectes i obres de construcció* RA 1, 2 i 3 [A3] 
Hores: sense 

assignar 

Replanteig d’obres de construcció* RA 1, 2 i 3 [A3] 
Hores: sense 

assignar 

Estudi i/o pla de seguretat en obres de construcció* RA 1, 2 i 3 [A3] 
Hores: sense 

assignar 

 
El nombre d’hores per cada activitat així com el nombre d’activitats són definides pel tutor del 
centre en funció de l’empresa on l’estudiant realitza les pràctiques (veure Annex 4). 

Estratègies metodològiques 
Aquest mòdul es cursa de forma presencial. L’alumne realitza pràctiques dins d’una empresa 
mitjançant un conveni entre l’empresa i el centre. Se li assigna un tutor a l’empresa i un altre al 
centre que li donen suport. Per poder cursar aquest MP l'alumne/a ha de tenir pendents de 
superar un màxim de 6 MP. La normativa també permet exempcions totals o parcials en funció 
de l’experiència laboral que pugui acreditar. 

Avaluació i qualificació 
L’avaluació i el seguiment es fa mitjançant un quadern virtual que es basa en el pla d’activitats 
(veure a l’Annex 4 les possibles activitats). La qualificació obtinguda és Apte o No apte, tot i 
que, s’ acompanya d’una valoració orientativa del nivell d’assoliment dels RA. En el cas que 
sigui Apte es diferencia entre Suficient, Bé i Molt bé, i pel No Apte entre Passiu i Negatiu. 

Aplicació on line per gestionat les pràctiques: 
 Qbid.: <https://apps.cambrescat.es:8003/sBidAlumne/> 

Recursos del MP 
 Consell General de Cambres de Catalunya. Guia de formació Qbid: 

<http://www.cambrescat.es/media/docs/manualbid.pdf> 
 Departament d’educació. Sol·licitud d’exempció de la formació en centres de treball: 

<http://www20.gencat.cat/docs/canaleducacio/Home/Estudis/Ensenyaments%20professi
onals/Formacio%20en%20centres%20de%20treball/Exempcions/documents/01_sol_exe
mpcio_formacio_centres_treball.pdf> 

Normativa relacionada 
 ORDRE ENS/193/2002, regula la formació pràctica en centres de treball i els convenis 

de col·laboració amb empreses i entitats. 
 ORDRE EDC/21/2006, (modifica l'Ordre ENS/193/2002), regula la formació pràctica en 

centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats. 
 ORDRE EDU/416/2007 (modifica l'article 5 de l'Ordre ENS/193/2002). 

  

[A3] Veure Annex 3. 

https://apps.cambrescat.es:8003/sBidAlumne/
http://www.cambrescat.es/media/docs/manualbid.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canaleducacio/Home/Estudis/Ensenyaments%20professionals/Formacio%20en%20centres%20de%20treball/Exempcions/documents/01_sol_exempcio_formacio_centres_treball.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canaleducacio/Home/Estudis/Ensenyaments%20professionals/Formacio%20en%20centres%20de%20treball/Exempcions/documents/01_sol_exempcio_formacio_centres_treball.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canaleducacio/Home/Estudis/Ensenyaments%20professionals/Formacio%20en%20centres%20de%20treball/Exempcions/documents/01_sol_exempcio_formacio_centres_treball.pdf
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4.4. PROGRAMACIÓ UF2: CONSTRUCCIÓ D’ELEMENTS 
ESTRUCTURALS 

S’ha seleccionat una única UF per realitzar la seva programació didàctica de forma exhaustiva i 
exemplificar així les activitats d’aprenentatge-ensenyament i els instruments d’avaluació que 
s’aplicaran. S’ha elaborat a partir del “Projecte curricular d'FP” de l’IOC i amb el format facilitat 
pel Departament d’Ensenyament. La UF triada és la UF 2 “Construcció d’elements estructurals” 
de 35h de durada que s’imparteix dins del MP 09 “Estructures de construcció”. Aquesta UF és 
una de les poques que té un component teòric predominant. S’ha escollit per aquest motiu, 
degut a que presenta una adaptació més difícil per cursar-la a distància i mantenir la motivació 
de l’alumnat.  

 

4.4.1. Resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i continguts  

Els RA i els CA es troben relacionats a l’Annex 3 i els continguts a l’Annex 4. 

 

4.4.2. Activitats d’ensenyament i aprenentatge  

NF1 Fonaments i murs (12h) 

Activitats d'Ensenyament i Aprenentatge RA C 
Avaluació 

CA Instruments d’Avaluació 

A1. Fonaments superficials i profunds 5h 

RA 1 
1.1 
1.2 
1.3 

1.1 
1.2 
1.8 
1.9 

1.11 
1.10 
1.12 

 Croquis a mà (C1) 
 Participació al fòrum (F1) 
 Prova escrita final (PAF1) 
 Qüestionari d’autoavaluació 

(Q1) 

D
e
s
c
ri
p

c
ió

 

 Llegir de forma comprensiva els apunts 
facilitats en format PDF sobre: 

- Tipus de fonamentació: Profunda, 
Semiprofunda i Superficial 

- Sabates aïllades 

- Sabates corregudes 

- Elements de travament: bigues 
centradores i bigues riostres 

- Pilots 
 Respondre a qüestionari d’autoavaluació. 
 Realitzar un croquis a mà d’una secció i 

planta de les fonamentacions d’un edifici. 
 Participar al fil del fòrum: Fonaments i murs 

 

A2. Elements de contenció i sistemes de 
millora del terreny 

4h 

RA 1 
1.4 
1.5 
1.6 

1.3 
1.10 
1.12 

 Croquis a mà (C1) 
 Mapa conceptual (M1) 
 Participació al fòrum (F1) 
 Prova escrita final (PAF1) 

D
e
s
c
ri
p

c
ió

 

 Llegir de forma comprensiva dels apunts 
facilitats en format PDF sobre: 

- Elements de contenció i la seva 
estabilitat: Empentes de terres 

- Tipologies: Murs per gravetat, Murs a 
flexió, Murs pantalla 

- Parts d’un mur 
 Elaborar un mapa conceptual dels apunts 

facilitats. 
 Realitzar croquis a mà d’una secció i planta 

d’un mur de contenció. 
 Participar al fil del fòrum: Fonaments i murs 

 

A3. Procediments constructius 3h 

RA 1 
1.7 
1.8 

1.4 
1.5 
1.6 
1.7 

 Participació al fòrum (F1) 
 Prova escrita final (PAF1) 

D
e
s
c
ri
p

c
ió

 

 Visualitzar vídeos sobre procediments 
constructius de murs i fonaments d’edificis. 

 Participar al fil del fòrum: Fonaments i murs 
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NF2 Elements estructurals de formigó (12h) 

Activitats d'Ensenyament i Aprenentatge RA C 
Avaluació 

CA Instruments d’Avaluació 

A1. Estructures de formigó armat 4h 

RA 2 
2.1 
2.5 
2.7 

2.1 
2.2 

2.12 

 Croquis a mà (C2) 
 Prova escrita final (PAF1) 
 Participació al fòrum (F2) 

D
e

s
c
ri
p

c
ió

 

 Llegir de forma comprensiva dels apunts 
facilitats en format PDF sobre: 

- Estructures de formigó. 

- Estructures prefabricades 
 Realitzar croquis a mà representant una 

secció acotada d’una estructura de formigó 
 Participar al fil del fòrum: Elements 

estructurals de formigó 
 

A2. Característiques dels materials 4h 

RA 2 2.2 

2.3 
2.4 

2.10 
2.11 

 Mapa conceptual (M2) 
 Participació al fòrum (F2) 
 Prova escrita final (PAF1) 

D
e

s
c
ri
p

c
ió

 

 Llegir de forma comprensiva dels apunts 
facilitats en format PDF sobre: 

- Característiques del ciment i dels àrids 

- Característiques de les armadures 
 Elaborar un mapa conceptual dels apunts. 
 Participar al fil del fòrum: Elements 

estructurals de formigó 
 

A3. Posada en obra del formigó 4h 

RA 2 
2.3 
2.4 
2.6 

2.5 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 

 Participació al fòrum (F2) 
 Prova escrita final (PAF1) 
 Qüestionari d’autoavaluació 

(Q2) 

D
e
s
c
ri
p

c
ió

 

 Llegir de forma comprensiva dels apunts 
facilitats en format PDF sobre: 

- Fabricació i posada en obra de formigó 

- Encofrats 

- Detalls constructius 
 Visualitzar vídeos sobre encofrat i 

formigonat d’estructures. 
 Respondre a qüestionari d’autoavaluació. 
 Participar al fil del fòrum: Elements 

estructurals de formigó 

 

NF3 Elements estructurals de fàbrica, acer i fusta (11h) 

Activitats d'Ensenyament i Aprenentatge RA C 
Avaluació 

CA Instruments d’Avaluació 

A1. Estructures de fàbrica 3h 

RA 3 

3.9 
3.10 
3.11 
3.12 

3.1 
3.2 
3.5 
3.6 
3.7 

 Croquis a mà (C3) 
 Participació al fòrum (F3.1) 
 Prova escrita final (PAF1) 

D
e
s
c
ri
p

c
ió

 

 Llegir de forma comprensiva dels apunts 
facilitats en format PDF sobre: 

- Estructures de fàbrica 

- Materials utilitzats 
 Realitzar croquis a mà representant les 

estructures de fàbrica. 
 Participar al fil del fòrum: elements 

estructurals de fàbrica 
 

A2. Estructures d’acer 3h 

RA 3 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 

3.1 
3.2 
3.3 
3.6 
3.7 

 Participació al fòrum (F3.2) 
 Prova escrita final (PAF1) 
 Qüestionari d’autoavaluació 

(Q3) 

D
e
s
c
ri
p

c
ió

 

 Llegir de forma comprensiva dels apunts 
facilitats en format PDF sobre: 

- Propietats del material: l’acer 

- Estructures d’acer i detalls constructius 
 Respondre a qüestionari d’autoavaluació. 
 Participar al fil del fòrum: elements 

estructurals d’acer 
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A3. Estructures de fusta 3h 

RA 3 
3.6 
3.7 
3.8 

3.1 
3.2 
3.4 
3.6 
3.7 

 Participació al fòrum (F3.3) 
 Prova escrita final (PAF1) 
 Webquest (W1) 

D
e

s
c
ri
p

c
ió

 

 Lectura comprensiva dels apunts facilitats 
en format PDF sobre: 

- La fusta material de construcció 

- Elements estructurals  

- Detalls constructius 
 Realitzar Webquest sobre construccions de 

fusta. 
 Participar al fil del fòrum: estructures de 

fusta 

 

4.4.3. Metodologia de la unitat formativa 

El MP es cursa a distància segons s’indica a l’apartat 3.4. L’estudiant treballa de forma 
individual, tot i que mitjançant els fils del fòrum podrà treballar de forma col·laborativa amb la 
resta de companys del curs. 

 

4.4.4. Instruments d’avaluació i recuperació de la UF 

L’avaluació de la UF es farà de forma contínua al llarg de la seva durada. Per poder superar la 
UF s’han d’aprovar tots els RA amb un mínim d’un 5. Els instruments d’avaluació que s’utilitzen 
són els següents: 

 C1: Croquis a mà representant una secció i planta de les fonamentacions d’un edifici. 
 C2: Croquis a mà representant una secció acotada d’una estructura de formigó. 
 C3: Croquis a mà representant les estructures de fàbrica. 
 F1: Fil del fòrum: fonaments i murs 
 F2: Fil del fòrum: elements estructurals de formigó 
 F3.1: Fil del fòrum: elements estructurals de fàbrica  
 F3.2: Fil del fòrum: elements estructurals d’acer  
 F3.3: Fil del fòrum: estructures de fusta  
 M1: Mapa conceptual sobre els apunts dels elements de contenció. 
 M2: Mapa conceptual sobre els apunts de les característiques dels materials del formigó. 
 PAF1: Prova escrita final de la UF 02 
 Q1:Qüestionari d’autoavaluació sobre fonaments superficials i profunds. 
 Q2: Qüestionari d’autoavaluació sobre la posada en obra del formigó 
 Q3:Qüestionari d’autoavaluació sobre estructures d’acer. 
 W1: Webquest sobre construccions de fusta. 

La qualificació de cada RA s’obté ponderant els instruments d’avaluació anteriors mitjançant les 
següents expressions. La PAT1 té agrupats els apartats segons el RA al que pertany. 

1·10.01·10.01·05.01·05.01·7.01 QMFCPATQRA 
 

2·10.02·10.02·05.02·05.01·7.02 QMFCPATQRA 
 

1·09.03·10.03.3·02.02.3·02.01.3·02.03·05.01·7.03 WQFFFCPATQRA 
 

 

La qualificació de la UF2 (QUF2) s’obté segons la següent ponderació: 

3212 ·33.0·33.0·33.0 RARARAUF QQQQ 
 

En cas de no superar la UF de forma contínua, es realitzarà una prova en el període de 
recuperació establert pel IOC.  
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5. CONCLUSIONS 

 

 

I. La implementació del CFGS “Projectes d’edificació” a distància amplia l’oferta formativa 
d’ensenyaments superiors, donant resposta a les necessitats d’un alumnat específic. 
No es tracta d’una solució oposada a la formació presencial sinó juxtaposada a 
aquesta. Permet l’assoliment de les competències professionals a alumnes amb 
dificultats per adaptar-se als horaris i localitzacions geogràfiques dels centres, així com 
per actualitzar els coneixements de professionals en actiu.  
 

II. L’estudiant pot assolir les competències professionals amb la mateixa eficiència que en 
l’ensenyament presencial, sempre i quan, el professorat faci servir estratègies 
metodològiques, activitats, instruments d’avaluació, eines de programari adequades i 
es facilitin els recursos (Continguts) desenvolupats de forma adequada. Per aquest 
motiu és important que el professorat conegui les possibilitats que li ofereix la 
plataforma de treball, en aquest cas, el Campus IOC. 
 

III. Les Plataformes educatives han evolucionat en els darrers anys i actualment disposen 
d’eines que minimitzen molts dels inconvenients que presenta l’aprenentatge a 
distància, com ara la reducció de la sensació de solitud i aïllament.  
 

IV. Es constata l'augment progressiu en la disponibilitat i millora del programari lliure, tot i 
que, encara no es disposen d’eines d’aquest tipus prou potents pels treballs més 
específics, com ara el disseny BIM o la realització dels amidaments d’un projecte. 
 

V. L’aprenentatge a distància potencia l’aprendre a aprendre. L’alumne ha de ser capaç 
de planificar el seu temps d’estudi i adoptar una actitud proactiva per poder arribar 
aprendre de forma significativa i constructivista.  
 

  



 

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

45 

 

 

6. FONTS D’INFORMACIÓ 

 

6.1. BIBLIOGRAFIA 

ALART, N. Els 10 manaments de l’educació. [en línia]. 2010. [Consulta: 10 abril 2012]. 
Disponible a: <http://www.xtec.cat/~nalart/llibres/manaments.pdf> 

AZCORRA, A.; BERNARDOS, C. J.; GALLEGO, O. [et al.] (2001). Informe sobre el estado de la 
teleeducación en España [en línia]. Universidad Carlos III. [Consulta: 10 abril 2012]. 
Disponible a: <http://www.it.uc3m.es/azcorra/papers/teleeducacion_mundoinet01.pdf> 

BONEU, JOSEP M. Plataformas abiertas de e-learning para el soporte de contenidos 
educativos abiertos. [en línia]. 2007. RUSC Vol. 4, n.o 1. UOC. [Consulta: 02 abril 2012]. 
Disponible a: <http://www.uoc.edu/rusc/4/1/dt/esp/boneu.pdf> 

CABERO, J. Bases pedagógicas del e-learning. RUSC [en línia]. 2006 Vol. 3, n.° 1. UOC. 
[Consulta: 02 abril 2012]. Disponible a: <http://www.uoc.edu/rusc/3/1/dt/esp/cabero.pdf> 

CENTRO DE EXCELENCIA DE SOFTWARE LIBRE. Estudio de herramientas de e-learning [en 
línia]. Castilla la Mancha [Consulta: 02 abril 2012]. Disponible a: <orge.morfeo-
project.org/.../08%20e-Learning%20CESLCAM.pdf> 

CHAUDHARY, A.  GUIMERÁ, J. RUIZ, G. Hacia una Nueva Generación de Campus Virtuales: 
Integración de Plataformas en el Campus Virtual Facultad de Informática Universidad 
Complutense de Madrid [en línia]. Madrid 2010 [Consulta: 02 abril 2012].< 
http://eprints.ucm.es/11274/1/SSII_0910_-_Integracion_Campus_Virtuales.pdf> 

DELGADO,S. Elearning. análisis de plataformas gratuitas PROYECTO FIN DE CARRERA de 
Ingeniería Informática. Universidad de Valencia [en línia]. Valencia 2003 [Consulta: 02 abril 
2012]. Disponible a: <http://www.uv.es/ticape/docs/sedelce/mem-sedelce.pdf> 

FARRÉ, F. Apunts de l’assignatura Didàctica de la FP. L’avaluació dels cicles formatius. 
FERNANDEZ, E. E-learning. Implantación de proyectos de formación on-line. Madrid 2003. 

Editorial RA-MA. ISBN: 84-7897-579-9 
FERNÁNDEZ-PAMPILLÓN, A. Las plataformas e-learning para la enseñanza y el aprendizaje 

universitario en Internet Universidad Complutense de Madrid  [en línia] Madrid [Consulta: 
02 abril 2012].  Disponible a: < http://eprints.ucm.es/10682/1/capituloE_learning.pdf> 

GENERALITAT DE CATALUNYA. Materials i recursos per a la formació. Iniciació al Moodle. 
Ateneu Xtec [en línia]. Barcelona 2010 [Consulta: 02 abril 2012]. Disponible a: 
<http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/gestio_centres/d004/modul_3/index> 

HURTADO, M, SOTO, F. La igualdad de oportunidades en el mundo digital. Murcia 2008. Edita 
Universidad Politécnica de Cartagena. I.S.B.N.: 978-84-96997-02-8 

IOC. Pla experimental de llengües estrangeres. [en línia] Barcelona 2011. [Consulta: 29 març 
2012]. Disponible a: <http://ioc.xtec.cat/materials/EQUIP_DIRECTIU/projectes/pele.pdf> 

IOC. Pla per la llengua i la cohesió social Institut Obert de Catalunya. [en línia] Barcelona 2011. 
[Consulta: 29 març 2012]. Disponible a: 
<http://ioc.xtec.cat/materials/qualitat/web/PLC_IOC_02_setembre2011_aprovat-signat.pdf> 

IOC. Projecte curricular d'FP Cicles LOE. . [en línia] Barcelona 2011. [Consulta: 29 març 2012].  
<http://ioc.xtec.cat/materials/qualitat/web/PCC_FP_LOE_01_logo_nou-signed-1.pdf> 

IOC. Projecte Educatiu de Centre. [en línia] Barcelona 2011. [Consulta: 29 març 2012].  
Disponible a: <.http://ioc.xtec.cat/materials/qualitat/web/PEC_IOC_01-signat.pdf> 

IOC. Reglament de règim interior. [en línia] Barcelona 2011. [Consulta: 29 març 2012].  
Disponible a: <http://ioc.xtec.cat/materials/qualitat/web/RRI_IOC_03-signat.pdf> 

MARCELO, C. / PUENTE, D. / BALLESTEROS, M.A. / PALAZÓN, A. “Elearning Teleformación. 
Diseño, desarrollo y evolución de la formación a través de Internet”. Editorial Gestión 2000. 
Barcelona 2002. ISBN:84-8088-697-8 

MARTÍNEZ, C. Introducció de l’ús de la PDI i l’entorn Moodle a l’aula. Treball de fi de màster, 
UPC, ICE. [en línia] Barcelona 2010. [Consulta: 29 març 2012]. Disponible a: 
<http://upcommons.upc.edu/pfc/handle/2099.1/11172> 

http://www.xtec.cat/~nalart/llibres/manaments.pdf
http://www.it.uc3m.es/azcorra/papers/teleeducacion_mundoinet01.pdf
http://www.uoc.edu/rusc/4/1/dt/esp/boneu.pdf
http://www.uoc.edu/rusc/3/1/dt/esp/cabero.pdf
http://eprints.ucm.es/11274/1/SSII_0910_-_Integracion_Campus_Virtuales.pdf
http://www.uv.es/ticape/docs/sedelce/mem-sedelce.pdf
http://eprints.ucm.es/10682/1/capituloE_learning.pdf
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/gestio_centres/d004/modul_3/index
http://ioc.xtec.cat/materials/EQUIP_DIRECTIU/projectes/pele.pdf
http://ioc.xtec.cat/materials/qualitat/web/PLC_IOC_02_setembre2011_aprovat-signat.pdf
http://ioc.xtec.cat/materials/qualitat/web/PCC_FP_LOE_01_logo_nou-signed-1.pdf
http://ioc.xtec.cat/materials/qualitat/web/PEC_IOC_01-signat.pdf
http://ioc.xtec.cat/materials/qualitat/web/RRI_IOC_03-signat.pdf
http://upcommons.upc.edu/pfc/handle/2099.1/11172


 

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

46 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Real Decreto 690/2010, de 20 de mayo, por el que se 
establece el título de Técnico Superior en Proyectos de Edificación y se fijan sus 
enseñanzas mínimas. [en línia] Madrid 2010. [Consulta: 26 març 2012]. Disponible a: 
<http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/12/pdfs/BOE-A-2010-9273.pdf> 

RAMÍREZ, M. Proposta de nova metodologia de treball sobre moodle. Treball de fi de màster, 
UPC, ICE. [en línia]. Barcelona 2010 [Consulta: 02 abril 2012]. Disponible a: < 
http://upcommons.upc.edu/pfc/handle/2099.1/10888> 

WILEY D, “Connecting learning objects to instructional design theory: A definition, a metaphor, 
and a taxonomy”. The Instructional Use of Learning Objects. [en línia]. 2000 [Consulta: 11 
abril 2012]. Disponible a: <http://reusability.org/read/chapters/wiley.doc> 

XTEC. Fitxa resum del CFGS de Projectes d’edificació. Departament d'ensenyament. 
Generalitat de Catalunya. [en línia] Barcelona 2011. [Consulta: 29 març 2012]. Disponible 
a: <http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/titolsloe> 

XTEC. Orientacions per la programació del CFGS de Projectes d’edificació. Departament 
d'ensenyament. Generalitat de Catalunya. [en línia] Barcelona 2011. [Consulta: 29 març 
2012].<http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/titolsloe> 

XTEC. Pla d’activitats del CFGS de Projectes d’edificació. Departament d'ensenyament. 
Generalitat de Catalunya. [en línia] Barcelona 2011. [Consulta: 29 març 2012]. Disponible 
a: <http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/titolsloe> 

XTEC. Relació dels mòduls professionals i unitats formatives CFGS de Projectes d’edificació. 
Departament d'ensenyament. Generalitat de Catalunya. [en línia] Barcelona 2011. 
[Consulta: 29 març 2012]. <http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/titolsloe> 

 

6.2. WEBGRAFIA 

 Campus Atenea: <https://atenea.upc.edu> 

 Cdlibre: llistat de programari lliure: <http://www.cdlibre.org/index.html> 

 Edu365.cat: <http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/programari2/index.htm> 

 Gnu, Programari lliure: <http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.ca.html> 

 Grupo de Investigación de Tecnología Educativa: <http://www.um.es/gite> 

 Institut Obert de Catalunya: <http://ioc.xtec.cat/educacio/> 

 Material de formació ACTIC: <http://www.xtec.cat/pas-centres/materials_actic/> 

 Moodle: <http://moodle.org/> 

 Open Source: <http://www.opensource.org/> 

 Projecte GNU: <http://www.gnu.org> 

 Softcatalà: descarrega programari lliure en català:< http://www.softcatala.org> 

 SourceForge: descarrega programari lliure: <http://sourceforge.net> 

 Web educatiu de les Illes Balears: <http://weib.caib.es/Formacio/contingut_for_1_.htm> 

 WebQuestCat: <http://sites.google.com/site/webquestcathome/> 

 Wikipedia: <http://es.wikipedia.org/> 

 Xtec: materials i eines TIC: <http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/index.htm> 

  

http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/12/pdfs/BOE-A-2010-9273.pdf
http://upcommons.upc.edu/pfc/handle/2099.1/10888
http://reusability.org/read/chapters/wiley.doc
http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/titolsloe
http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/titolsloe
http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/titolsloe
http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/titolsloe
https://atenea.upc.edu/
http://www.cdlibre.org/index.html
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.ca.html
http://www.um.es/gite
file:///C:/Users/randoner/Documents/MASTER%20PROFE/A%20TFM/_CFGS%20on%20line/%3chttp:/ioc.xtec.cat/educacio/
http://www.xtec.cat/pas-centres/materials_actic/
http://moodle.org/
http://www.opensource.org/
http://www.gnu.org/
http://www.softcatala.org/
http://sourceforge.net/
http://weib.caib.es/Formacio/contingut_for_1_.htm
http://sites.google.com/site/webquestcathome/
http://es.wikipedia.org/
http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/index.htm

