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A. INTRODUCCIÓ: 

S’ha plantejat fer un TFM, que pogués ser útil al centre, i sobretot que tingués un caire actual i 
per que no, basat en el nou tipus d’aprenentatge com pot ser l’ensenyament a distància. Un 
tema molt d’avui en dia, en la línea del “Blended learning”1 (aprenentatge semipresencial), 
basat en la combinació de diferents tipus de metodologies didàctiques. 

S’ha tingut en compte tot allò que les noves tecnologies ens poden facilitar per que 
l’aprenentatge sigui el més adient i proper als alumnes, possible. 

La intenció és que sigui una eina útil, tan pel tutor com per l’alumne, que ajudi a compartir 
recursos i a un millor retroalimentació i diàleg entre l’ alumne i el professor. Per aquest motiu 
s’ha pensat en el moodle , el qual ja està instaurat en el centre, però que actualment no es fa 
servir en el Cicle Formatiu, en qüestió. 

Aquest cicle formatiu no té llibre de text, i ara com ara, els professors deixen les activitats i la 
documentació que creuen necessària al servidor del centre, en una carpeta que anomenen 
“PÚBLIC”, a on tots els alumnes poden accedir, consultar i descarregar-se la documentació que 
necessitin, o que creguin necessària.  

De la mateixa manera, quan els alumnes entreguen un exercici, aquest el tornen a deixar en el 
PC, però aquesta vegada en una altra carpeta, l’anomenada “BÚSTIA”. 

Però que passa si l’alumne finalitza el seu exercici a casa? Doncs que fins que no arriba al 
institut, no el pot entregar. I si es posa malalt? Doncs fins que no pugui tornar al institut, no 
podrà entregar-lo 

De la mateixa manera si l’alumne es posa malalt, es perdrà la classe i haurà de demanar als 
seus companys que li deixin els apunts que hagin pres, per que no hi ha llibres de text que 
ajudin a un seguiment del mòdul, si per un motiu o un altre no s’assisteix a classe. 

El centre disposa de moodle , però en el Cicle Formatiu de Projectes d’Edificació, com ja s’ha 
comentat, no s’utilitza. Tenint en compte que els alumnes no disposen de llibres de text que els 
ajudin a realitzar tasques, o que complementin els apunts que han pres a classe, és una bona 
oportunitat de posar-ho en marxa, per que els avantatges són nombrosos com anirem veient. 

B. ANTECEDENTS: 

Moodle  significa “Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment” (Entorn dinàmic orientat a objectes d’aprenentatge 
modular)  

El seu creador és, Martin Dougiamas 2, i el va dissenyar  com 
un sistema de gestió informàtica per als docents, als quals els hi 
permet la creació de comunitats d’aprenentatge en línea3.  

La base del Moodle  també conegut per “Learning management 
system” és de teoria constutivista [4], fent possible que els 
estudiants formin part del seu propi aprenentatge de moltes 
maneres diferents. El docent crearà un entorn virtual, posant a 
l’abast de l’estudiant tanta informació útil com cregui convenient, 
per que aquest pugui construir el seu coneixement.          Fig1.  Martin Dougiamas 
                  Fotografia: www.Elpais.com 

                                                           
1
 És l’aprenentatge realitzat a través de la combinació eficient de diferents mètodes d’ impartició de 

classes, models d’ensenyament i estils d’aprenentatges. Pot ser realitzat mitjançant la combinació de 
l’ús de recursos virtuals i físics

[1]
 

2
 Informàtic Australià que va programar el moodle l’any 2002, com a plataforma d’ensenyament 

virtual
[2]

 
3
Tipus d’aprenentatge a distància, que permeten que l’individu tingui l’oportunitat de fer el seu 

aprenentatge a través d’Internet “e-learning”, a través del mòbil “mobile-learning”, a través d’un 
campus virtual com pot ser el “moodle” o d’altres

[3]  
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Centrarem doncs a l’estudiant, i no al docent, com a nucli de l’aprenentatge (aprenentatge 
significatiu )4, a on l’alumne podrà aconseguir els seus coneixements, arrel d'uns coneixements 
propis previs. 
 
Des de els seus orígens, el sistema moodle  ha estat un gran èxit constatat, també aquí a 
Espanya, on ja al 2008, moltes universitats i instituts, implanten aquest sistema[6], el moodle.  
No només com a entorn virtual d’aprenentatge, sinó també com a eina TIC.  
 
Als docents els hi agrada per la versatilitat del sistema, i per la senzillesa alhora de fer-lo servir, 
per que representa una eina que complementa i ajuda en la seva tasca del dia a dia. Una eina 
que permet una interlocució ràpida i estreta amb els alumnes, amb moltes possibilitats, algunes 
de les quals veurem en aquest TFM. 

C. OBJECTIUS: 

Al cicle formatiu de Projectes d’Edificació hi ha molta normativa i molts manuals que poden ser 
de gran utilitat per ajudar a l’aprenentatge dels diversos mòduls que componen el Cicle. Eines 
que a més a més són molt necessàries per consultar, alhora de fer els mòduls de projectes. 

A més com ja s’ha comentat abans, els estudiants no tenen llibres de text que recolzin el seu 
aprenentatge i/o els hi serveixi de guia. 

En aquest sentit, tenir un lloc on poder deixar la informació que ajuda a la impartició del mòdul, 
potser molt útil des de el punt de vista acadèmic, i als alumnes, els hi pot ajudar molt en el seu 
treball i en l’estudi dia a dia.  

Aquest centre en qüestió, està molt ben dotat en quan a tecnologia, en aquest sentit, el centre 
disposa d’un moodle  que en el cas del Cicle Formatiu de Grau Superior de Projectes 
d’Edificació, com ja s’ha comentat anteriorment, no fan servir sigui pel motiu que sigui. 

Els docents del cicle són conscients de la gran ajuda i de la incidència positiva que pot tenir en 
vers els alumnes, el fet de tenir en funcionament el moodle. Els avantatges d’aquesta eina 
informàtica són moltes i la interacció entre els alumne i el docent esdevindrà molt positiva. 

A més com que el moodle  és una eina que es pot fer servir també des de casa, pot ajudar molt 
a l’estudiant en les consultes, mentre estudia o fa els projectes. 

Així doncs els objectius principals d’aquest TFM seran: 

• Posar en marxa el moodle  en el mòdul de Planificació d’obres i projectes 
• Donar als alumnes un suport didàctic  en l’aprenentatge del mòdul 
• Ajudar a l’ordenació dels continguts  del mòdul 
• Posar a l’abast de l’alumne aquella normativa i documentació útil per el desenvolupament 

del mòdul 
• Donar un lloc adient per l’entrega dels treballs i/o exercicis  encomanats 
• Millorar la retroalimentació  amb els treballs dels exercicis realitzats. 
 

D. METODOLOGIA 

En el moodle  té cabuda tot tipus de metodologia, perquè, com ja s’ha comentat, és una eina 
molt versàtil, en la que es poden crear molts tipus de tasques, des de penjar la presentació i 
temari d’una típica classe magistral, fer un fòrum on els alumnes puguin expressar la seva 
opinió sobre un tema concret, penjar uns exercicis de reforç per els alumnes, i gairebé tot el 
què el docent es pugui plantejar. 

                                                           
4
 L’Aprenentatge significatiu va ser introduït per David Ausubel (1918-2008) a la dècada dels 60  com a 

contrapunt a l’aprenentatge memorístic o per repetició
[5]  
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Encara que parlar d’estratègies metodològiques, no és l’objectiu principal d’aquest TFM, si que 
sembla força interessant la posada en marxa d’un moodle amb sistemes diferents 
d’aprenentatge, per fer les classes més dinàmiques, enriquidores i a la vegada entenedores.  

Abans s’ha comentat que el moodle  té moltes possibilitats, que és una eina molt versàtil, i això 
és el que s’ha volgut plasmar en aquest TFM i en concret, alhora d’elaborar-lo pel mòdul 
Formatiu: Planificació de Projectes i Obres. És per aquest motiu que s’han aplicat diferents 
tipus de metodologies, perquè es pugui observar la part dinàmica i enriquidora d’aquest 
sistema, el moodle . 

E. PROCÉS DE REALITZACIÓ DEL MOODLE: 

S’ha de tenir en compte, que el moodle és una eina, a on el docent organitza els continguts 
dels diferents mòduls o assignatures: els  exercicis que proposa per els alumnes, les diferents 
tasques, etc. 

Però abans de començar a realitzar-lo i deixar els diferents continguts dins el moodle, el docent 
ha de tenir clar què és el que desa, l’organització dels mateixos, i quins exercicis són, els que 
ell creu, més adients per els seus alumnes, i també per a la impartició del mòdul. 

Tot això no es podrà fer si abans no es realitza un planificació acorada del mòdul en qüestió. 

1. LA PLANIFICACIÓ DEL MÒDUL 5: 

Mòdul 4: Planificació de construcció 

Durada: 132 hores 

Hores de lliure disposició: 33 hores 

Unitats formatives que el componen: 

UF1: Estudis i plans de seguretat. 33 hores 

UF2: Planificació de projectes i obres. 66 hores 

Assignació de les hores de lliure disposició: (taula I) 

Mòdul 4 H assignades H lliures disposició H totals 
UF 1 33 11 44 
UF2 66 22 88 
  H total mòdul 4  132 
 

Quantes hores impartirem a la setmana?: 

M04 = 132h / 33set = 4h/setmana 

Temporització: (taula II) 

Sabent que impartirem 4h/setmana de la M04 (planificació de construcció), vol dir que 
impartirem les UF al llarg del curs es farà de la següent manera: 
 
Mòdul 4 H totals H/setmana Nº set. mòdul Assignació setmanes 
UF 1 44 4 11 De la 1 a la 11 
UF 2 88 4 22 De la 12 a la 33 
 132 4 33  
 

                                                           
5
 Tota la informació sobre el mòdul es troba a la pàgina web del Departament d’Ensenyament. D’allà el 

docent extraurà tota la informació necessària per a la impartició del mòdul segons la normativa 
Educativa actual LOE (L2/2006 de 3 de maig de 2006)

 [7]    
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 Fig. 2  Gràfic de repartició de 
les UF durant el curs escolar 

D’aquest mòdul programarem la UF2, “Planificació de projectes i obres”, a la que se li ha donat 
un pes lectiu de 66h, i que serà impartit des de la setmana 12 del curs, fins a la setmana 33, tal 
i com s’ha programat en aquest apartat. 

Ens dedicarem, per tant, a realitzar la programació i temporització dels diferents continguts 
d’aquesta UF2, per tal de crear les diferents activitats d’ensenyament i aprenentatge que 
posteriorment s’introduiran en el moodle  del centre. 

2. ORDENACIÓ DELS CONTINGUTS: 

 
UF2 : Planificació de projectes i obres 
 
Continguts 6:  
 
1. Identificació d’activitats i mètodes de planificació de desenvolupament de projectes:  

1.1 Desenvolupament de projectes de construcció. Fases, documentació associada i 
tràmits. Agents que intervenen o es consulten. 
1.2 Determinació dels plànols i documents necessaris per a la definició d’un projecte. 
Contingut i condicions de lliurament segons les diferents fases. 
1.3 Projectes d’edificis d’ús residencial i no residencial. 
1.4 Projectes de rehabilitació. 
1.5 Tipus de projectes d’obra civil: vials, urbanitzacions, serveis urbans, ... 
1.6 Planificació i programació d’activitats en l’elaboració de projectes de construcció. 
Funció. Objectiu. Abast. Fases. 
1.7 Plans. Tipus. Principis bàsics per a l’elaboració de plans. Definició del pla de treball. 
1.8 Mètodes i principis bàsics de planificació. Pert, CPM, Gantt, Roy. 
1.9 Descripció dels processos de desenvolupament de projectes de construcció. Criteris 
per a la seva descomposició en fases. Relacions entre les fases. 
1.10 Descripció d’activitats en construcció. Criteris per a la descomposició dels 
processos de projecte en activitats. 
1.11 Identificació d’activitats. Relacions de precedència i simultaneïtat. Quadres 
d’activitats. 
1.12 Determinació d’objectius, terminis i recursos materials i humans disponibles. 
1.13 Determinació de les pautes de col·laboració amb gabinets especialitzats externs. 
1.14 Establiment del mètode de comprovació del contingut dels diferents documents i 
plànols d’un projecte. 
1.15 Distribució en apartats dels plànols i documents per a la confecció dels expedients.  

                                                           
6
 Els continguts del mòdul estan realitzats pel Departament d’Ensenyament i estan recollits a la pàgina 

web de l’ XTEC, i poden ser consultats: www.xtec.com  

UF1 = Estudis i plans de seguretat: 

33h lectives en total 

UF2 = Planificació de projectes i 

obres: 66h lectives en total 
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2. Identificació d’activitats i mètodes de planificació d’obres de construcció: 

2.1 Execució d’obres de construcció. Fases i processos. Agents que intervenen o es 
consulten. 
2.2 Planificació i programació d’activitats d’obres de construcció. Funció. Objectiu. Abast. 
Fases. 
2.3 Plans. Tipus. Principis bàsics per a l’elaboració de plans. 
2.4 Mètodes i principis bàsics de planificació. Pert, CPM, Gantt, Roy. 
2.5 Descripció dels processos d’execució d’obres de construcció. Criteris per a la seva 
descomposició en fases. Relacions entre les fases. 
2.6 Descripció d’activitats en construcció. Criteris per a la descomposició dels processos 
constructius en activitats i durada. 
2.7 Identificació d’activitats. Relacions de precedència i simultaneïtat. Quadres 
d’activitats. 
2.8 Determinació d’objectius, terminis i recursos materials i humans disponibles. 
2.9 Treballs i tràmits per la contractació d’obres. 

 
3. Elaboració de seqüències de processos de desenvolupament de projectes i execució d’obres 
en construcció: 

3.1 Seqüència d’activitats en edificació. Tipologia de projectes i obres d’edificació. 
3.2 Seqüència d’activitats en obres civils. Pla bàsic. Diagrama de fases. 
3.3 Relacions entre activitats. Representació esquemàtica. Criteris per a l’agrupació 
d’activitats. 
3.4 Estimació de recursos. Relació entre rendiments, costos i temps. 
3.5 Estructura jeràrquica de les obres de construcció:  direcció facultativa, coordinador de 
seguretat, cap d’obra, encarregats, caps d’equip, operaris, entre d’altres 
3.6 Eines informàtiques per a l’elaboració de diagrames i esquemes. 

 
4. Programació de projectes i obres de construcció: 

4.1 Documentació tècnica per a la programació d’activitats. Documentació gràfica. 
Unitats d’obra. Amidaments i valoracions. Estimació de costos. Rendiments. 
4.2 Bases de dades en construcció. 
4.3 Estimació de temps. Precedències i simultaneïtats. 
4.4 Tècniques de programació. Aplicació de procediments per a la representació i el 
càlcul de programes.  
4.5 Elaboració de programes de disseny, de contractació i de control d’obres de 
construcció. Fases. Etapes. Activitats. Recursos. Temps. Agents que intervenen. 
4.6 Aplicació de programes informàtics per a la programació. 
4.7 Resolució de problemes en la programació de projectes i obres de construcció. 

 
5. Seguiment de la planificació: 

5.1 Actualització de la planificació 
5.2 Elaboració de calendaris, cronogrames i diagrames de control. 
5.3 Revisió de la planificació. Desviacions. Modificacions al projecte. 
5.4 Informes de planificació. Avanç del projecte. 

 
6. Gestió del control documental: 

6.1 Funció del control documental. 
6.2 Etapes en la creació i tramitació de documents. 
6.3 Sistemes de control documental. 
6.4 Documents subjectes a control documental: comunicació, econòmics, disseny, 
gestió, legals i qualitat. 
6.5 Documents emprats en la fase inicial, de disseny i execució. 
6.6 Actualització de la documentació de projecte i obra. 
6.7 Aplicacions informàtiques emprades en control documental. 
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Ordenació dels continguts: (taula III) 
 
 CONTINGUT Nº ORDRE 

1 Identificació d’activitats i mètodes de planificació de desenvolupament de 
projectes 

1 

2 Identificació d’activitats i mètodes de planificació d’obres de 
construcció 

2 

3 Elaboració de seqüències de processos de desenvolupament de 
projectes i execució d’obres en construcció 

3 

4 Programació de projectes i obres de construcció 4 
5 Seguiment de la planificació 5 
6 Gestió del control documental 6 

 
L’ordre de continguts establert pel Departament d’Ensenyament sembla correcte, per la qual cosa no es 
farà cap canvi en aquest, i per tant quedarà ordenat segons queda indicat a la taula superior 
 
 
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 7: 
 
1. Identifica les activitats de desenvolupament de projectes de construcció, relacionant-les amb 
les fases del procés i amb els procediments de planificació. 
 

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

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

2.1 Relaciona els treballs que es realitzaran amb la documentació de projecte i amb la 
tipologia de les activitats implicades. 
2.2 Selecciona els plànols i detalls constructius que descriuen els treballs d’execució.  
2.3 Recopila les dades rellevants per a la planificació.  
2.4 Descompon els processos en les diferents fases. 
2.5 Determina les activitats necessàries per generar els programes de disseny i de 
contractació d’un projecte donat. 
2.6 Relaciona les diferents activitats amb la seva durada. 

                                                           
7
 Els Resultats d’Aprenentatge i els Criteris d’Avaluació del mòdul estan realitzats pel Departament 

d’Ensenyament i estan recollits a la pàgina web de l’ XTEC, i poden ser consultats: www.xtec.cat   
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2.7 Aplica la tècnica de planificació d’acord amb l’objectiu establert 
2.8 Estableix la relació de les activitats seguint el procediment operatiu característic de 
la tècnica de planificació emprada. 
2.9 Elabora un quadre amb la descripció succinta de les activitats. 
2.10 Identifica els agents que intervenen i/o es consulten en els processos de 
contractació d’obres. 
2.11 Relaciona els treballs i tràmits habituals que comporta la contractació de les obres 
d’execució d’un projecte, determinant el seu desenvolupament en el temps. 

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

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

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

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

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

5.1 Identifica el procediment establert per realitzar el seguiment del pla. 
5.2 Selecciona la informació rellevant per controlar l’avenç del projecte o de l’obra. 
5.3 Elabora un calendari per al seguiment del pla d’acord amb la periodicitat requerida. 



  MEMÒRIA TFM: 88139 
Heidi Andreo de Soto 

ELABORACIÓ DE MOODLE  Pàgina 10 de 28 
COM A EINA DIDÀCTICA   Juny 2013 

 

5.4 Representa mitjançant cronogrames realistes l’avanç, el control i les desviacions de 
la programació. 
5.5 Comprova temps d’execució i recursos assignats. 
5.6 Utilitza TIC en l’elaboració de diagrames de seguiment. 
5.7 Reassigna recursos per corregir desviacions. 
5.8 Realitza l’estimació del temps d’execució segons els recursos reassignats. 
5.9 Analitza les desviacions usuals en el desenvolupament temporal dels processos de 
disseny i contractació i proposa mesures per corregir-les. 
5.10 Elabora diagrames de plans corregits d’acord amb nous terminis d’execució 

 
6. Gestiona la qualitat dels documents del projecte, analitzant sistemes de documentació i 
aplicant tècniques de control. 
 
 Criteris d’avaluació: 

6.1 Identifica els avantatges de les tècniques de control documental. 
6.2 Detecta els defectes habituals en l’aplicació de les tècniques de control documental. 
6.3 Identifica les actuacions requerides per a la implantació del control documental. 
6.4 Identifica els intercanvis d’informació i documentació en els projectes de 

construcció. 
6.5 Identifica els formats específics utilitzats en construcció i els elements essencials de 
la seva identificació i codificació 
6.6 Elabora informes de control per a l’intercanvi de documentació i per a les 
representacions. 
6.7 Realitza l’arxiu físic i informàtic dels documents.  
6.8 Identifica les característiques dels nous entorns d’organització del treball. 
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Relació entre els Nucli formatiu de la UF1 i els se us Resultats 
d’aprenentatge: Recordem que la normativa ens relaciona les unitats 
formatives  

NUCLIS FORMATIUS 

  

amb els nuclis formatius, els continguts I també amb els criteris d’avaluació i els 
resultants d’aprenentatge, doncs ara relacionarem els nuclis formatius amb els seus 
resultants d’aprenentatge. 

RESULTATS D’APRENETATGE 
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3. LA TEMPORITZACIÓ DEL MÒDUL 8: 

Una vegada s’han relacionat els Nuclis formatius (d’ara en endavant NF) amb els Resultats 
d’Aprenentatge (d’ara en endavant RA), que dóna el Departament d’Ensenyament i que podem 
trobar a la pàgina web de l’Xtec, passarem a programar el mòdul amb les hores de dedicació a 
cadascuna de les NF o RA. 

D’aquesta manera la programació del mòdul es realitzarà segons la taula següent, organitzada 
per NF i els seus continguts (els quals també venen donats pel Departament d’Ensenyament). 

A la taula en qüestió, hem assignat les hores de dedicació a cadascun dels continguts, que 
s’entimen oportunes, per desprès poder desenvolupar les activitats de 
ensenyament/aprenentatge (d’ara en endavant E/A), tal i com s’anirà veient en el 
desenvolupament del NF i d’aquest TFM. 

TEMPORITZACIÓ DEL MÒDUL Mp -04 (TAULA IV) 
UF 2: Planificació de projectes i obres: 66h + 22h de lliure disposició  

Nº ORD CONTINGUT H. LECTIVES 

1 Identificació d’activitats i mètodes de planificaci ó de desenvolupament 
de projectes 30 

1.1 Desenvolupament de projectes de construcció. Fases, documentació 
associada i tràmits. Agents que intervenen o es consulten. 1 

1.2 
Determinació dels plànols i documents necessaris per a la definició 
d’un projecte. Contingut i condicions de lliurament segons les 
diferents fases. 

1 

1.3 Projectes d’edificis d’ús residencial i no residencial 
1 

1.4 Projectes de rehabilitació. 
1.5 Tipus de projectes d’obra civil: vials, urbanitzacions, serveis urbans, ... 1 

1.6 Planificació i programació d’activitats en l’elaboració de projectes de 
construcció. Funció. Objectiu. Abast. Fases 

4 

1.7 Plans. Tipus. Principis bàsics per a l’elaboració de plans. Definició del 
pla de treball. 

1 

1.8 Mètodes i principis bàsics de planificació. Pert, CPM, Gantt, Roy 6 

1.9 
Descripció dels processos de desenvolupament de projectes de 
construcció. Criteris per a la seva descomposició en fases. Relacions 
entre les fases. 

3 

1.10 Descripció d’activitats en construcció. Criteris per a la descomposició 
dels processos de projecte en activitats. 

2 

1.11 Identificació d’activitats. Relacions de precedència i simultaneïtat. 
Quadres d’activitats. 

4 

1.12 Determinació d’objectius, terminis i recursos materials i humans 
disponibles. 

1 

1.13 Determinació de les pautes de col·laboració amb gabinets 
especialitzats externs. 

1 

1.14 Establiment del mètode de comprovació del contingut dels diferents 
documents i plànols d’un projecte 

3 

1.15 Distribució en apartats dels plànols i documents per a la confecció 
dels expedients 

1 

2 Identificació d’activitats i mètodes de planificaci ó d’obres de 
construcció 16 

2.1 Execució d’obres de construcció. Fases i processos. Agents que 
intervenen o es consulten. 

2 

2.2 
Planificació i programació d’activitats d’obres de construcció. Funció. 
Objectiu. Abast. Fases Planificació i programació d’activitats d’obres 
de construcció. Funció. Objectiu. Abast. Fases 

4 

2.3 Plans. Tipus. Principis bàsics per a l’elaboració de plans 1 

                                                           
8
 La temporització del mòdul es realitza a criteri del Docent que l’imparteix, tot tenint en compte els 

Continguts, els Resultats d’Aprenentatge i els Criteris d’Avaluació concrets, que marca el Departament 
d’Ensenyament i que podem veure a la pàgina web www.xtec.cat 
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2.4 Mètodes i principis bàsics de planificació. Pert, CPM, Gantt, Roy. 1 

2.5 Descripció dels processos d’execució d’obres de construcció. Criteris 
per a la seva descomposició en fases. Relacions entre les fases 

1 

2.6 Descripció d’activitats en construcció. Criteris per a la descomposició 
dels processos constructius en activitats i durada 

1 

2.7 Identificació d’activitats. Relacions de precedència i simultaneïtat. 
Quadres d’activitats 

2 

2.8 Determinació d’objectius, terminis i recursos materials i humans 
disponibles 

3 

2.9 Treballs i tràmits per la contractació d’obres. 1 

3 Elaboració de seqüències de processos de desenvolup ament de 
projectes i execució d’obres en construcció 12 

3.1 Seqüència d’activitats en edificació. Tipologia de projectes i obres 
d’edificació 

4 

3.2 Seqüència d’activitats en obres civils. Pla bàsic. Diagrama de fases. 2 

3.3 Relacions entre activitats. Representació esquemàtica. Criteris per a 
l’agrupació d’activitats 

1 

3.4 Estimació de recursos. Relació entre rendiments, costos i temps. 2 

3.5 
Estructura jeràrquica de les obres de construcció:  direcció facultativa, 
coordinador de seguretat, cap d’obra, encarregats, caps d’equip, 
operaris, entre d’altres 

1 

3.6 Eines informàtiques per a l’elaboració de diagrames i esquemes. 2 
4 Programació de projectes i obres de construcció  16 

4.1 
Documentació tècnica per a la programació d’activitats. Documentació 
gràfica. Unitats d’obra. Amidaments i valoracions. Estimació de 
costos. Rendiments. 

1 

4.2 Bases de dades en construcció 1 
4.3 Estimació de temps. Precedències i simultaneïtats 1 

4.4 Tècniques de programació. Aplicació de procediments per a la 
representació i el càlcul de programes 

1 

4.5 
Elaboració de programes de disseny, de contractació i de control 
d’obres de construcció. Fases. Etapes. Activitats. Recursos. Temps. 
Agents que intervenen 

2 

4.6 Aplicació de programes informàtics per a la programació 2 

4.7 Resolució de problemes en la programació de projectes i obres de 
construcció 

8 

5 Seguiment de la planificació  8 
5.1 Actualització de la planificació: 2 
5.2 Elaboració de calendaris, cronogrames i diagrames de control. 1 
5.3 Revisió de la planificació. Desviacions. Modificacions al projecte. 1 
5.4 Informes de planificació. Avanç del projecte 4 

6 Gestió del control documental  6 
6.1 Funció del control documental. 0,5 
6.2 Etapes en la creació i tramitació de documents 0,5 
6.3 Sistemes de control documental 2 

6.4 Documents subjectes a control documental: comunicació, econòmics, 
disseny, gestió, legals i qualitat 

1 

6.5 Documents emprats en la fase inicial, de disseny i execució 0,5 
6.6 Actualització de la documentació de projecte i obra 1 
6.7 Aplicacions informàtiques emprades en control documental 0,5 
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QUADRE RESUM NF – RA (TAULA V) 

UF 2: Planificació de proje ctes i obres: 66h + 22h de lliure disposició  
NF RA Hores Setmanes 

1. Identificació d’activitats i 
mètodes de planificació de 
desenvolupament de projectes 

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

30 
De la 12 a 

la 19 

2. Identificació d’activitats i 
mètodes de planificació d’obres 
de construcció 

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

16 
De la 19 a 

la 23 

3. Elaboració de seqüències de 
processos de desenvolupament 
de projectes i execució d’obres  

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

12 
De la 23 a 

la 26 

4.Programació de projectes i 
obres de construcció 

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

16 
De la 26 a 

la 30 

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

8 
De la 30 a 

la 32 

6. Gestió del control 
documental 

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

6 
De la 32 a 

la 33 
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4. PLANIFICACIÓ DE LES SESSIONS DEL MÒDUL MP-04 UF2 : DISSENY ACTIVITAT D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE: 

Tal i com ja s’ha comentat amb anterioritat, ja s’ha desenvolupat la programació del mòdul, ara només resta el desenvolupament de les activitats d’E/A, i 
també els instruments que s’utilitzaran per realitzar l’avaluació dels alumnes. Tot això varia d’un centre a un altre, per què com ja s’ha comentat, es tracta 
del treball que desenvolupa el docent, per tal d’ensenyar als seus alumnes, i per tant hi han diferències substancials alhora del disseny de les activitats 
entre els diferents centres. 

Des del punt de vista acadèmic, es proposa la realització de les següents activitats, incloses en la taula següent, les quals serveixen per realitzar i 
programar el moodle  objecte d’aquest TFM. 

DISSENY ACTIVITAT D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE  (TAULA VI) 
RA1 NF1: Continguts   

Activitats E/A H 
Avaluació  

Hores lectives dedicades: 30  CA Instruments d’avaluació  

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

1.2 Determinació dels plànols i documents 
necessaris per a la definició d’un projecte. 
Contingut i condicions de lliurament segons les 
diferents fases 

INTRODUCCIO A LA 
UNITAT FORMATIVA 
Classe magistral  basant 
l’explicació en un exemple 
real de projectes de tot 
tipus: Obra nova 
d’edificació i obra civil, 
projecte de rehabilitació. 
Exercici pràctic: 
Analitzem la documentació 
dels projectes 

6 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 

Quadern Virtual 

1.3 Projectes d’edificis d’ús residencial i no 
residencial. 
1.4 Projectes de rehabilitació 
1.5 Tipus de projectes d’obra civil: vials, 
urbanitzacions, serveis urbans, ... 
1.1 Desenvolupament de projectes de 
construcció. Fases, documentació associada i 
tràmits. Agents que intervenen o es consulten. 
1.13 Determinació de les pautes de col·laboració 
amb gabinets especialitzats externs. 
1.14 Establiment del mètode de comprovació del 
contingut dels diferents documents i plànols d’un 
projecte 
1.15 Distribució en apartats dels plànols i 
documents per a la confecció dels expedients 
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 1.6 Planificació i programació d’activitats en 
l’elaboració de projectes de construcció. Funció. 
Objectiu. Abast. Fases. 

Classe magistral : El puzle 
Puzle 9: Mètodes de 
planificació: Gantt, Roy, 
Pert/CPM 
Treball individual escrit 
Treball en grup escrit 
Exercicis:  Proposta 
estudiants 

16 

 

Treball individual  
Treball en grup 
Participació en el fòrum  
d’experts 
Entrega d’exercicis 
proposats pel companys 

1.7 Plans. Tipus. Principis bàsics per a 
l’elaboració de plans. Definició del pla de treball 
1.8 Mètodes i principis bàsics de planificació. 
Pert, CPM, Gantt, Roy 

1.9 Descripció dels processos de 
desenvolupament de projectes de construcció. 
Criteris per a la seva descomposició en fases. 
Relacions entre les fases. 

Classe Teòrico-Pràctica : 
Treballem un exercici 
conjunt mitjançant la 
Pissarra digital 

8 Quadern Virtual 
1.10 Descripció d’activitats en construcció. 
Criteris per a la descomposició dels processos de 
projecte en activitats 
1.11 Identificació d’activitats. Relacions de 
precedència i simultaneïtat. Quadres d’activitats. 
1.12 Determinació d’objectius, terminis i recursos 
materials i humans disponibles 

 
 

DISSENY ACTIVITAT D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE  (TAULA VII) 
RA2 NF 2: Continguts  

Activitats E/A H 
Avaluació 

Hores lectives dedicades: 12 CA Instruments d’avaluació 

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

2.1 Execució d’obres de construcció. Fases i 
processos. Agents que intervenen o es consulten. 

Classe Teòrico-Pràctica : 
Treballem un exercici 
conjunt mitjançant la 
Pissarra digital 
Classe Teòrica : 
Fem la planificació amb 
Gantt 

6 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 
2.10 
2.11 

Quadern virtual 

2.2 Planificació i programació d’activitats d’obres 
de construcció. Funció. Objectiu. Abast. Fases 
Planificació i programació d’activitats d’obres de 
construcció. Funció. Objectiu. Abast. Fases 
2.3 Plans. Tipus. Principis bàsics per a 
l’elaboració de plans 2 
2.4 Mètodes i principis bàsics de planificació. 
Pert, CPM, Gantt, Roy. 

                                                           
9
 La tècnica puzle 

[8]
va ser desenvolupada pel professor Elliot Aronson al 1971, i és una tècnica basada en l’aprenentatge cooperatiu  
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 2.5 Descripció dels processos d’execució d’obres 
de construcció. Criteris per a la seva 
descomposició en fases. Relacions entre les 
fases Classe magistral  amb 

ajuda de instruments TIC. 
2 

 

Prova d’avaluació : 
Descomposició de fases de 
l’obra i relació entre elles 
Planificació d’una obra amb 
el mètode de Gantt 

2.6 Descripció d’activitats en construcció. Criteris 
per a la descomposició dels processos 
constructius en activitats i durada 
2.7 Identificació d’activitats. Relacions de 
precedència i simultaneïtat. Quadres d’activitats 

Exercici Pràctic: 
Descomposició de fases de 
l’obra i relació entre elles 
Planificació d’una obra amb 
el mètode de Gantt 

6 2.8 Determinació d’objectius, terminis i recursos 
materials i humans disponibles 
2.9 Treballs i tràmits per la contractació d’obres. 

 
 

DISSENY ACTIVITAT D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE  (TAULA VIII) 
RA3 NF 3: Continguts  

Activitats E/A H 
Avaluació 

Hores lectives dedicades: 12 CA Instruments d’avaluació 

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

3.1 Seqüència d’activitats en edificació. Tipologia 
de projectes i obres d’edificació 

Classe Teòrico-pràctica : 
Ús del microsoft-project 

10 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 

Exercici  proposat amb el 
programa informàtic 

3.2 Seqüència d’activitats en obres civils. Pla 
bàsic. Diagrama de fases. 
3.3 Relacions entre activitats. Representació 
esquemàtica. Criteris per a l’agrupació d’activitats 
3.4 Estimació de recursos. Relació entre 
rendiments, costos i temps. 
3.5 Estructura jeràrquica de les obres de 
construcció:  direcció facultativa, coordinador de 
seguretat, cap d’obra, encarregats, caps d’equip, 
operaris, entre d’altres 

Classe magistral  amb 
ajuda de instruments TIC: 
Fem un recordatori del que 
s’ha explicat 

2  

3.6 Eines informàtiques per a l’elaboració de 
diagrames i esquemes. 
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DISSENY ACTIVITAT D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE  (TAULA IX) 

RA4 NF 4: Continguts  
Activitats E/A H 

Avaluació 
Hores lectives dedicades: 16 CA Instruments d’avaluació 

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

4.1  Documentació tècnica per a la programació 
d’activitats. Documentació gràfica. Unitats d’obra. 
Amidaments i valoracions. Estimació de costos. 
Rendiments. 

Classe magistral  amb 
ajuda de instruments TIC 
Doc. projectes 

1 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
4.7 
4.8 
4.9 
4.10 
4.11 
4.12 
4.13 
4.14 

Avaluació  de l’exercici 
proposat i realitzat amb el 
mètode de ABP  

4.2  Bases de dades en construcció 

ABP 10 
Ús del microsoft-project 

15 

4.3  Estimació de temps. Precedències i 
simultaneïtats 
4.4  Tècniques de programació. Aplicació de 
procediments per a la representació i el càlcul de 
programes 
4.5  Elaboració de programes de disseny, de 
contractació i de control d’obres de construcció. 
Fases. Etapes. Activitats. Recursos. Temps. 
Agents que intervenen 
4.6  Aplicació de programes informàtics per a la 
programació 
4.7  Resolució de problemes en la programació 
de projectes i obres de construcció 

 
 

DISSENY ACTIVITAT D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE  (TAULA X) 
RA5 NF 5: Continguts  

Activitats E/A H 
Avaluació 

Hores lectives dedicades: 8 CA Instruments d’avaluació 

Realitza el seguiment 
de plans de 
desenvolupament de 
projectes i d’execució 
d’obres de construcció 

5.1   Actualització de la planificació: 
Classe magistral :  
Seguiment planificació 
amb el microsoft Project 

2 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 

Entrega de l’exercici  
5.2 Elaboració de calendaris, cronogrames i 
diagrames de control. 

Supòsit pràctic 
Fem el seguiment de la 

6 

                                                           
10 El ABP (Aprenentatge basat en projectes) o també conegut com PBL (Project Based Learning),  és una metodologia d’ensenyament pensada per que l'alumne desenvolupi de manera activa 

l’aprenentatge de  coneixements a través del plantejament d’un treball o problema
[9]
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detectades, aplicant 
tècniques de 
programació i proposant 
correccions a les 
desviacions 

5.3 Revisió de la planificació. Desviacions. 
Modificacions al projecte. 

planificació realitzada amb 
el ABP 

5.6 
5.7 
5.8 
5.9 
5.10 5.4   Informes de planificació. Avanç del projecte 

 
 

DISSENY ACTIVITAT D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE  (TAULA XI) 
RA6 NF 6: Continguts  

Activitats E/A H 
Avaluació 

Hores lectives dedicades: 6 CA Instruments d’avaluació 

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

Funció del control documental. 

Classe Magistral :amb 
ajuda d’eines TIC 
• Sistemes ISO 
• Registres de 

documentació 
• Actualització de la 

documentació 

6 

6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 
6.7 
6.8 

Prova escrita d’avaluació  

Etapes en la creació i tramitació de documents 
Sistemes de control documental 
Documents subjectes a control documental: 
comunicació, econòmics, disseny, gestió, legals i 
qualitat 
Documents emprats en la fase inicial, de disseny i 
execució 
Actualització de la documentació de projecte i 
obra 
Aplicacions informàtiques emprades en control 
documental 

 
 

Les diferents taules realitzades, s’han organitzat pels resultats d’aprenentatge que han d’assolir els alumnes, els quals ja s’han relacionat anteriorment, 
amb els diferents NF, que el Departament d’Ensenyament ha programat pel mòdul. 

 



  MEMÒRIA TFM: 88139 
 ELABORACIÓ DE MOODLE COM A EINA DIDÀCTICA 

 

ELABORACIÓ DE MOODLE  Pàgina 20 de 28 
COM A EINA DIDÀCTICA   Juny 2013 

 

F. EL MOODLE: 

Una vegada s’ha realitzat tota la programació del mòdul, només queda crear totes les activitats d’E/A i 
posar-les dins el moodle , segons ha quedat ordenat i organitzat en les taules que s’han realitzat 
anteriorment. 

D’aquesta manera el moodle , tindrà el següent aspecte: 

 

Fig. 3:  Pantalla principal del moodle  vista pels alumnes 

L’organització del moodle queda relacionat doncs, amb les activitats d’E/A que han estat planificades 
amb anterioritat, i que han quedat descrites i organitzades a les taules corresponents (de la taula VI 
fins a la taula XI). I queda seqüenciat de la següent manera: 

0. Introducció a la Planificació 

1. Els projectes 

2. Mètodes de Planificació: Introducció 

3. Mètodes de Planificació: Gantt 

4. Mètodes de Planificació: Pert 

5. Mètodes de Planificació: Roy 

6. Fases de la Planificació: Relació entre elles 

Dintre de cadascú del punts, hi ha inserides les corresponents activitats d’E/A realitzades pel docent, i 
que l’alumne podrà visualitzar en el moment en que el docent cregui oportú, i a les quals, l’alumne 
tindrà accés des del centre i des de casa seva, o des de qualsevol altre lloc, mitjançant una connexió 
a Internet. 

El que s’ha programat dins el moodle són les diferents activitats d’E/A que pertanyen al NF1 (taula VI) 
del mòdul MP04 del Cicle Formatiu de Projectes d’Edificació i engloben 30h de classe o el que seria 
el mateix, 15 sessions formatives, sent cadascuna de les quals, de 2h de durada. 
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A continuació, es pot observar la correspondència dins el moodle de totes les activitats d’E/A i com queden relacionades amb el que s’ha estat 
planificat anteriorment. D’aquesta manera es pot observar que, totes les activitats planificades, les sessions magistrals, els exercicis, etc., tenen 
cabuda en ell. Per tant els alumnes, accedint al moodle podran tenir el seu abast tanta documentació i exercicis com el docent cregui convenient. 

La imatge inferior, és el resultat real de la realització del moodle proposat per aquest TFM. De la posada en funcionament de les activitats que s’han 
realitzat pel centre i el mòdul en qüestió, però ja s’ha comentat que aquesta eina és molt versàtil, i per tant, qualsevol docent, podrà posar més 
informació i més exercicis si així ho creu oportú, és a dir que podrà canviar el contingut i adaptar-lo a cadascun dels cursos i dels alumnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4. Fotografia de l’índex del moodle del  CFGS Projectes 
d’edificació. 
 
Es pot observar la correspondència entre el moodle 
i la programació d’activitats realitzada anteriorment. 
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Fig. 5. Fotografia de l’índex del moodle del  CFGS Projectes d’edificació 

Com es pot observar en el punt 1 (Els Projectes), de l’índex del moodle s’ha introduït: 
• La classe magistral, que ha estat realitzada mitjançant una presentació en Power-point (Annex II) 
• Un arxiu PDF (Annex III) que conté informació addicional, sobre la documentació dels projectes, que es considera d’utilitat per l’alumne alhora 

de realitzar les activitats proposades 
• Dos exercicis (Annex IV), que serviran com a instrument d’avaluació, els quals s’han de realitzar mitjançant, el que dins el moodle es coneix 

per Quadern Virtual[9], el qual permet al docent la correcció dels exercicis on-line11, a més de poder fer comentaris i correccions respecte 
l’activitat, que l’alumne podrà visualitzar posteriorment. 

                                                           
11

 Expressió anglosaxona que vol dir “en línea”. Amb aquesta expressió es vol recalcar, que no cal que el docent es baixi cadascuna de les activitats realitzades per els 
alumnes, les imprimeixi, corregeixi, ho escaneixi, etc. Sinó que la correcció i retroalimentació, es pot fer directament en l’arxiu on s’ha creat l’activitat  

Power-Point (Annex II) com a 
suport de la Classe magistral + 
PDF Documentació de projectes 
(Annex III)  com a eina de 
suport per els exercicis 

Instrument d’avaluació: 
Quadern Virtual: Exercicis 
proposats (Annex IV) 
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De la mateixa manera, es pot analitzar el punt 2 de l’índex del moodle, i observar també la correspondència entre les activitats creades amb les que 
s’han programat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6. Fotografia de l’índex del moodle del  CFGS Projectes 
d’edificació 

En aquest cas, en el punt 2, s’utilitzarà com a mètode 
didàctic, la tècnica del puzle, és per això que aquest 
punt té un tractament una mica diferent, i és que 
només engloba la introducció als “Mètodes de 
planificació” i com es realitzaran les següents 
sessions de classe, com a guia per a l’estudiant. 
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Desprès és desplegaran tota una sèrie de punts, del 3 al 5, a on es tractaran els diferents mètodes un 
per un, amb les seves corresponents activitats i activitats d’avaluació. 
S`ha comentat anteriorment, que el docent pot anar donant la informació a mida que li sembli oportú, 
això  fa  que l’alumne no rebi tota la informació de cop, sinó que aquesta estigui dosificada, y que la 
rebi en el moment que el docent cregui convenient. 
En aquest sentit, i com s’ha decidit aplicar la tècnica del puzle per treballar els diferents mètodes de 
planificació, el docent, pot anar obrint els “ulls12” que consideri oportuns. 
En aquest cas en concret, quan es comença a impartir les sessions, podríem deixar oberts la 
introducció i els punts dels diferents mètodes de planificació, sense que es visualitzin els exercicis de 
reforç proposats, o la tasca del treball en grup, que s’entregarà al final de tot, i per tant quedaria per 
l’alumne una visió del moodle com aquesta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7: Imatge del moodle en el Rol 
d’alumne, amb la visualització dels continguts 
que el docent estima oportuns en cada 
moment. 
 
 
 

Fig. 8 : Ampliació del punt 2 del moodle de 
Planificació i Projectes d’obres. Elements que 
conté 

 
 
 
 
 
 
  

Com es pot veure en la Fig.7, i comparant-la amb la Fig.6 (de la pàgina 23) s’ha ocultat a l’alumne, 
part de la informació que hi ha el moodle, per tal de que els diferents continguts del mòdul es vagin 
donant a mesura que es necessiten. 
 
Fins ara s’han analitzat la concordança de les activitats d’E/A programades i desades en el moodle 
dels punts 1 i 2, que pertanyen a la RA1 del MP04 (planificació i projectes d’obra), i es pot veure 
clarament que tot el que s’ha proposat, desprès ha tingut cabuda en el moodle. Ara es començarà 
amb l’anàlisi dels punts 3, 4 i 5, els quals tenen un tipus de tractament una mica diferent, perquè com 
ja s’ha comentat, es proposa que els alumnes utilitzin el mètode del Puzle com a eina didàctica pel 
seu aprenentatge. Com s’ha organitzat el moodle per utilitzar-ho amb aquesta metodologia? 
Veiem quines activitats s’han programat i realitzat al moodle. 

                                                           
12

 Fa referència a la visualització o no de les diferents activitats, segons es cregui oportú. 

Presentació Power-Point (Annex V): 
Dinàmica del Puzle 

Rúbrica de correcció dels Treballs que 
han d’entregar els alumnes (Annex VI) 
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Fig. 6 : Pàgina del moodle de Planificació i Projectes d’obres vista pels alumnes 
 
 
Es pot observar que s’han diferenciat clarament els mètodes de planificació que l’alumne ha de treballar. Són els punts 3, 4 i 5. A on s’han creat les 
següents activitats: 

• FORUM D’EXPERTS: A on els estudiants podran intercanviar opinions, fer preguntes, respondre les diferents qüestions d’altres companys i a 
on el docent podrà anar corregint i guiant als alumnes 

• LINKS D’INTERNET a on els alumnes podran trobar informació sobre el treball que han de realitzar. Aquests links no són únics, però el docent 
els posa com a exemple per que els hi poden facilitar una mica la tasca de recerca d’informació. 

• LLOC D’ENTREGA DEL TREBALL: Una vegada s’ha realitzat el treball individual l’alumne podrà penjar-ho al lloc habilitat, abans de la data de 
termini. 
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G. CONCLUSIONS 

Al llarg d’aquest TFM, s’ha explicat el procés de realització i posada en servei del moodle, que en 
aquest cas pertany al mòdul de Planificació i Projectes d’obres, del CFGS Projectes d’edificació. 

També s’ha fet incís en la versatilitat d’aquesta eina de treball, i fins i tot s’ha parlat del gran èxit 
constat del moodle arreu del món, però també aquí, a Espanya. 

Al final s’ha aconseguit desenvolupar i posar en funcionament el moodle, en el mòdul formatiu 
“Planificació i Projectes d’obra” del cicle esmentat anteriorment, i que conté moltes eines que faciliten 
la feina del tutor, però que a la vegada, fan més accessible la impartició del mòdul i l’acompanyament 
de les matèries donades i del recolzament que pot tenir l’alumne. 

Recordem que els objectius principals d’aquest TFM eren: 

• Posar en marxa el moodle  en el mòdul de Planificació d’obres i projectes 
• Donar als alumnes un suport didàctic  en l’aprenentatge del mòdul 
• Ajudar a l’ordenació dels continguts  del mòdul 
• Posar a l’abast de l’alumne aquella normativa i documentació útil per el desenvolupament del 

mòdul 
• Donar un lloc adient per l’entrega dels treballs i/o exercicis  encomanats 
• Millorar la retroalimentació  dels treballs i/o exercicis realitzats pels alumnes 

En aquest sentit, tal i com s’ha vist al llarg del desenvolupament d’aquest TFM, dins el moodle, s’han 
creat nombroses tasques i molt diverses, el que pot ajudar a una millor comprensió del mòdul. 
 
S’han creat exercicis de reforç (Annex 7), atenent també a la diversitat acadèmica, en aquest cas a 
l’excel·lència educativa. S’han ordenat els continguts, i s’ha posat a l’abast de l’alumne documentació 
addicional (Annex 3) que li pot ajudar a una millor comprensió del mòdul en qüestió. Per últim s’han 
creat tasques per entregues de treballs i Quaderns Virtuals (Annexes 4 i 9), que ajuden a una millor 
retroalimentació de la feina feta, tal i com ja s’ha explicat dins el TFM. 
 
Amb tot això hem vist que s’han complert tots els objectius que s’havien marcat per l’elaboració del 
moodle. 
 
Tot el que s’ha vist al llarg d’aquest TFM, posa en evidència que l’ensenyament d’avui en dia no ha de 
basar-se només en la classe magistral de sempre, sinó, que hi ha multitud de maneres d’ensenyar i 
que tenir a l’abast una eina tant senzilla de fer servir, i tant útil, pot fer que la difícil tasca del docent, 
sigui si més no una mica més senzilla i agradable. 
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