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7. Annex 

7.1 Fitxes d’activitats 
Les fitxes d’activitats serveixen com a guia per al professor per saber en cada moment que ha 
de fer, quin material utilitzar, quins objectius estan definits i en quant de temps. 

En aquestes fitxes utilitzarem les següents sigles: 

FAA Fitxa d’activitat de l’alumne/a. Consta de dues parts: desenvolupament de continguts 
conceptuals i procedimentals i activitats d’ensenyament aprenentatge. 

E/A Ensenyament aprenentatge 

(P) Activitat desenvolupada pel professor. 

(A) Activitat d’E/A desenvolupada per l’alumnat individualment; una part es fa a classe amb 
la supervisió del professor i l’altra en el seu temps lliure. 

(G) Activitat d’E/A desenvolupada per l’alumnat grupalment; una part es fa a classe amb la 
supervisió del professor i l’altra en el seu temps lliure. 

(P/A) Activitat desenvolupada conjuntament entre el professor i l’alumnat. 

(MA) Equip i material de l’alumne/a 

(MP) Equip i material del professor 

7.1.1. Unitat formativa 1 

 Nucli formatiu 1 

FITXA FA.UF1.NF01.01 –  Processos de deformació volumètrica 

Objectius Desenvolupar la teoria de: Laminat, estirat, extrusió, forjat. 

Equip i 
materials 

 

(MA) Dossier lliurat a l’inici de curs. 

(MP) Apunts del professor 

 Aula convencional 

Retroprojector i transparències 

Activitats 

 

(P)  Plantejar a l’alumnat els objectius a assolir. 

Explicar el contingut conceptual i procedimental de la unitat. Propiciar el debat 
entre P/A. 

(A) Resolució de les activitats d’E/A.  

(P) Fixar un termini de resolució i de presentació de les activitats d’E/A. 

Criteris 
d’avaluació 

 

(P) Comprovar que tot l’alumnat ha resolt les activitats E/A de la FAA en el 
termini establert. Posar nota d’actitud. 

(P) Recollir les FAA per posar nota de coneixements de les activitats E/A. 

Temporització 20h 

Taula 1. FA.UF1.NF01.01 



FITXA FA.UF1.NF01.02 – Processos de conformat mecànic 

Objectius Desenvolupar la teoria de: Doblegat, embotit, tall i les eines. 

Equip i 
materials 

 

(MA) Dossier lliurat a l’inici de curs. 

(MP) Apunts del professor 

 Aula convencional 

Retroprojector i transparències 

Activitats 

 

(P)  Plantejar a l’alumnat els objectius a assolir. 

Explicar el contingut conceptual i procedimental de la unitat. Propiciar el debat 
entre P/A. 

(A) Resolució de les activitats d’E/A.  

(P) Fixar un termini de resolució i de presentació de les activitats d’E/A. 

Criteris 
d’avaluació 

 

(P) Comprovar que tot l’alumnat ha resolt les activitats E/A de la FAA en el 
termini establert. Posar nota d’actitud. 

(P) Recollir les FAA per posar nota de coneixements de les activitats E/A. 

Temporització 20h 

Taula 2. FA.UF1.NF01.02 

 

FITXA FA.UF1.NF01.03 – Eines per al conformat de deformació volumètrica 

Objectius Desenvolupar la teoria de: Laminadors, trens de laminat, premses de forjat, 
matrius de forjat i estirat. 

Equip i 
materials 

 

(MA) Dossier lliurat a l’inici de curs. 

(MP) Apunts del professor 

 Aula convencional 

Retroprojector i transparències 

Activitats 

 

(P)  Plantejar a l’alumnat els objectius a assolir. 

Explicar el contingut conceptual i procedimental de la unitat. Propiciar el debat 
entre P/A. 

(A) Resolució de les activitats d’E/A.  

(P) Fixar un termini de resolució i de presentació de les activitats d’E/A. 

Criteris 
d’avaluació 

 

(P) Comprovar que tot l’alumnat ha resolt les activitats E/A de la FAA en el 
termini establert. Posar nota d’actitud. 

(P) Recollir les FAA per posar nota de coneixements de les activitats E/A. 

Temporització 18h 

Taula 3. FA.UF1.NF01.03 

 

 

 



FITXA FA.UF1.NF01.04 – Premses 

Objectius Desenvolupar la teoria de premses. 

Equip i 
materials 

 

(MA) Dossier lliurat a l’inici de curs. 

(MP) Apunts del professor 

 Aula convencional 

Retroprojector i transparències 

 

Activitats 

 

(P)  Plantejar a l’alumnat els objectius a assolir. 

Explicar el contingut conceptual i procedimental de la unitat. Propiciar el debat 
entre P/A. 

(A) Resolució de les activitats d’E/A.  

(P) Fixar un termini de resolució i de presentació de les activitats d’E/A. 

 

Criteris 
d’avaluació 

 

(P) Comprovar que tot l’alumnat ha resolt les activitats E/A de la FAA en el 
termini establert. Posar nota d’actitud. 

(P) Recollir les FAA per posar nota de coneixements de les activitats E/A. 

Temporització 5h 

Taula 4. FA.UF1.NF01.04   

FITXA FA.UF1.NF01.05 – Comportament plàstic dels metalls i dels seus aliatges. 

Objectius Desenvolupar la teoria del comportament plàstic dels metalls i dels seus aliatges. 

Equip i 
materials 

 

(MA) Dossier lliurat a l’inici de curs. 

(MP) Apunts del professor 

 Aula convencional 

Retroprojector i transparències 

Activitats 

 

(P)  Plantejar a l’alumnat els objectius a assolir. 

Explicar el contingut conceptual i procedimental de la unitat. Propiciar el debat 
entre P/A. 

(A) Resolució de les activitats d’E/A.  

(P) Fixar un termini de resolució i de presentació de les activitats d’E/A. 

Criteris 
d’avaluació 

 

(P) Comprovar que tot l’alumnat ha resolt les activitats E/A de la FAA en el 
termini establert. Posar nota d’actitud. 

(P) Recollir les FAA per posar nota de coneixements de les activitats E/A. 

Temporització 3h 

Taula 5. FA.UF1.NF01.05 



 Nucli formatiu 2 

 

FITXA FA.UF1.NF02.01 – Tipus de materials, propietats i tractaments. 

Objectius Desenvolupar la teoria de tipus de materials, propietats i tractaments. 

Equip i 
materials 

 

(MA) Dossier lliurat a l’inici de curs. 

(MP) Apunts del professor 

 Aula convencional 

Retroprojector i transparències 

Activitats 

 

(P)  Plantejar a l’alumnat els objectius a assolir. 

Explicar el contingut conceptual i procedimental de la unitat. Propiciar el debat 
entre P/A. 

(A) Resolució de les activitats d’E/A.  

(P) Fixar un termini de resolució i de presentació de les activitats d’E/A. 

Criteris 
d’avaluació 

 

(P) Comprovar que tot l’alumnat ha resolt les activitats E/A de la FAA en el 
termini establert. Posar nota d’actitud. 

(P) Recollir les FAA per posar nota de coneixements de les activitats E/A. 

Temporització 10h 

Taula 6. FA.UF1.NF02.01 

FITXA FA.UF1.NF02.02 – Materials metàl·lics, ceràmics i polimèrics més usuals 
als estris de processat de xapa i estampació. 

Objectius Desenvolupar la teoria de materials metàl·lics, ceràmics i polimèrics més usuals 
als estris de processat de xapa i estampació. 

Equip i 
materials 

 

(MA) Dossier lliurat a l’inici de curs. 

(MP) Apunts del professor 

 Aula convencional 

Retroprojector i transparències 

Activitats 

 

(P)  Plantejar a l’alumnat els objectius a assolir. 

Explicar el contingut conceptual i procedimental de la unitat. Propiciar el debat 
entre P/A. 

(A) Resolució de les activitats d’E/A.  

(P) Fixar un termini de resolució i de presentació de les activitats d’E/A. 

Criteris 
d’avaluació 

 

(P) Comprovar que tot l’alumnat ha resolt les activitats E/A de la FAA en el 
termini establert. Posar nota d’actitud. 

(P) Recollir les FAA per posar nota de coneixements de les activitats E/A. 

Temporització 10h 

Taula 7. FA.UF1.NF02.02 

 



 

FITXA FA.UF1.NF02.03  –  Catàlegs comercials. 

Objectius Utilitat dels catàlegs comercials, on fer la cerca dels components, etc. 

Equip i 
materials 

 

(MP) Apunts del professor 

 Aula amb ordinadors i connexió a internet 

Retroprojector i transparències 

Activitats 

 

(P)  Plantejar a l’alumnat els objectius a assolir. 

Explicar el contingut conceptual i procedimental de la unitat. Propiciar el debat 
entre P/A. 

(A) Resolució de les activitats d’E/A.  

(P) Fixar un termini de resolució i de presentació de les activitats d’E/A. 

Criteris 
d’avaluació 

 

(P) Comprovar que tot l’alumnat ha resolt les activitats E/A de la FAA en el 
termini establert. Posar nota d’actitud. 

(P) Recollir les FAA per posar nota de coneixements de les activitats E/A. 

Temporització 6h 

Taula 8. FA.UF1.NF02.03   

 

FITXA FA.UF1.NF02.04  –  Protecció i lubricació. 

Objectius Desenvolupar la teoria de protecció i lubricació. 

Equip i 
materials 

 

(MA) Dossier lliurat a l’inici de curs. 

(MP) Apunts del professor 

 Aula convencional 

Retroprojector i transparències 

Activitats 

 

(P)  Plantejar a l’alumnat els objectius a assolir. 

Explicar el contingut conceptual i procedimental de la unitat. Propiciar el debat 
entre P/A. 

(A) Resolució de les activitats d’E/A.  

(P) Fixar un termini de resolució i de presentació de les activitats d’E/A. 

 

Criteris 
d’avaluació 

 

(P) Comprovar que tot l’alumnat ha resolt les activitats E/A de la FAA en el 
termini establert. Posar nota d’actitud. 

(P) Recollir les FAA per posar nota de coneixements de les activitats E/A. 

Temporització 7h 

Taula 9. FA.UF1.NF02.04   



7.1.2. Unitat formativa 2 

 Nucli formatiu 1 

FITXA FA.UF2.NF01.01 – Principals tipus de matrius de tall 

Objectius Desenvolupar la teoria dels principals tipus de matrius de tall. 

Equip i 
materials 

 

(MA) Dossier lliurat a l’inici de curs. 

(MP) Apunts del professor 

 Aula convencional 

Retroprojector i transparències 

Activitats 

 

(P)  Plantejar a l’alumnat els objectius a assolir. 

Explicar el contingut conceptual i procedimental de la unitat. Propiciar el debat 
entre P/A. 

(A) Resolució de les activitats d’E/A.  

(P) Fixar un termini de resolució i de presentació de les activitats d’E/A. 

Criteris 
d’avaluació 

 

(P) Comprovar que tot l’alumnat ha resolt les activitats E/A de la FAA en el 
termini establert. Posar nota d’actitud. 

(P) Recollir les FAA per posar nota de coneixements de les activitats E/A. 

Temporització 5h 

Taula 10. FA.UF2.NF01.01 

 

FITXA FA.UF2.NF01.02 – Característiques de les matrius de tall 

Objectius Desenvolupar la teoria de les característiques de les matrius de tall. 

Equip i 
materials 

 

(MA) Dossier lliurat a l’inici de curs. 

(MP) Apunts del professor 

 Aula convencional 

Retroprojector i transparències 

Activitats 

 

(P)  Plantejar a l’alumnat els objectius a assolir. 

Explicar el contingut conceptual i procedimental de la unitat. Propiciar el debat 
entre P/A. 

(A) Resolució de les activitats d’E/A.  

(P) Fixar un termini de resolució i de presentació de les activitats d’E/A. 

Criteris 
d’avaluació 

 

(P) Comprovar que tot l’alumnat ha resolt les activitats E/A de la FAA en el 
termini establert. Posar nota d’actitud. 

(P) Recollir les FAA per posar nota de coneixements de les activitats E/A. 

Temporització 5h 

Taula 11. FA.UF2.NF01.02 



 Nucli formatiu 2 

 

FITXA FA.UF2.NF02.01 – Disseny d’una matriu de processat per tall  

Objectius Disseny, ensamblatge i plànols de matrius de tall, fases de treball de les matrius 
de tall, elements principals de les matrius de tall,  tipologia de les peces 
obtingudes. 

Equip i 
materials 

 

(MA) Dossier de plànols. Matriu de tall CO38 

 

Figura 1. Plànol C038 (1) 



 

Figura 2. Plànol C038 (2) 

 

 Figura 3. Plànol C038 (3) 



 

Figura 4. Plànol C038 (4) 

(MP) Apunts del professor 

 Aula d’ordinadors amb sorfware CAD. 

Retroprojector i transparències 

 

Activitats 

 

(P)  Plantejar a l’alumnat els objectius a assolir. 

Explicar el contingut conceptual i procedimental de la unitat. Propiciar el debat 
entre P/A. 

(A) Resolució de les activitats d’E/A.  

(P) Fixar un termini de resolució i de presentació de les activitats d’E/A. 

Criteris 
d’avaluació 

 

(P) Comprovar que tot l’alumnat ha resolt les activitats E/A de la FAA en el 
termini establert. Posar nota d’actitud. 

(P) Recollir les FAA per posar nota de coneixements de les activitats E/A. 

Temporització 73h 

Taula 12. FA.UF2.NF02.01 



7.1.3. Unitat formativa 3 

 Nucli formatiu 1 

FITXA FA.UF3.NF01.01 – Principals tipus de matrius de doblegat 

Objectius Desenvolupar la teoria dels principals tipus de matrius de doblegat. 

Equip i 
materials 

 

(MA) Dossier lliurat a l’inici de curs. 

(MP) Apunts del professor 

 Aula convencional 

Retroprojector i transparències 

Activitats 

 

(P)  Plantejar a l’alumnat els objectius a assolir. 

Explicar el contingut conceptual i procedimental de la unitat. Propiciar el debat 
entre P/A. 

(A) Resolució de les activitats d’E/A.  

(P) Fixar un termini de resolució i de presentació de les activitats d’E/A. 

Criteris 
d’avaluació 

 

(P) Comprovar que tot l’alumnat ha resolt les activitats E/A de la FAA en el 
termini establert. Posar nota d’actitud. 

(P) Recollir les FAA per posar nota de coneixements de les activitats E/A. 

Temporització 5h 

Taula 13. FA.UF3.NF01.01 

 

FITXA FA.UF3.NF01.02 – Característiques de les matrius de doblegat 

Objectius Desenvolupar la teoria de les característiques de les matrius de doblegat. 

Equip i 
materials 

 

(MA) Dossier lliurat a l’inici de curs. 

(MP) Apunts del professor 

 Aula convencional 

Retroprojector i transparències 

Activitats 

 

(P)  Plantejar a l’alumnat els objectius a assolir. 

Explicar el contingut conceptual i procedimental de la unitat. Propiciar el debat 
entre P/A. 

(A) Resolució de les activitats d’E/A.  

(P) Fixar un termini de resolució i de presentació de les activitats d’E/A. 

Criteris 
d’avaluació 

 

(P) Comprovar que tot l’alumnat ha resolt les activitats E/A de la FAA en el 
termini establert. Posar nota d’actitud. 

(P) Recollir les FAA per posar nota de coneixements de les activitats E/A. 

Temporització 5h 

Taula 14. FA.UF3.NF01.02 



 Nucli formatiu 2 

 

FITXA FA.UF3.NF02.01 – Disseny d’una matriu de processat per doblegat  

Objectius Disseny, ensamblatge i plànols de matrius de doblegat, fases de treball de les 
matrius de doblegat, elements principals de les matrius de doblegat,  tipologia de 
les peces obtingudes. 

Equip i 
materials 

 

(MA) Dossier de plànols. Matriu de doblegat CO39 

 

Figura 5. Plànol C039 (1) 



 

Figura 6. Plànol C039 (2) 

 

Figura 7. Plànol C039 (3) 



 

Figura 8. Plànol C039 (4) 

(MP) Apunts del professor 

 Aula d’ordinadors amb software CAD.  

Retroprojector i transparències 

Activitats 

 

(P)  Plantejar a l’alumnat els objectius a assolir. 

Explicar el contingut conceptual i procedimental de la unitat. Propiciar el debat 
entre P/A. 

(A) Resolució de les activitats d’E/A.  

(P) Fixar un termini de resolució i de presentació de les activitats d’E/A. 

Criteris 
d’avaluació 

 

(P) Comprovar que tot l’alumnat ha resolt les activitats E/A de la FAA en el 
termini establert. Posar nota d’actitud. 

(P) Recollir les FAA per posar nota de coneixements de les activitats E/A. 

Temporització 35h 

Taula 15. FA.UF3.NF02.01 

 



7.1.4. Unitat formativa 4 

 Nucli formatiu 1 

FITXA FA.UF4.NF01.01 – Principals tipus de matrius d’embotició 

Objectius Desenvolupar la teoria dels principals tipus de matrius d’embotició. 

Equip i 
materials 

 

(MA) Dossier lliurat a l’inici de curs. 

(MP) Apunts del professor 

 Aula convencional 

Retroprojector i transparències 

Activitats 

 

(P)  Plantejar a l’alumnat els objectius a assolir. 

Explicar el contingut conceptual i procedimental de la unitat. Propiciar el debat 
entre P/A. 

(A) Resolució de les activitats d’E/A.  

(P) Fixar un termini de resolució i de presentació de les activitats d’E/A. 

Criteris 
d’avaluació 

 

(P) Comprovar que tot l’alumnat ha resolt les activitats E/A de la FAA en el 
termini establert. Posar nota d’actitud. 

(P) Recollir les FAA per posar nota de coneixements de les activitats E/A. 

Temporització 5h 

Taula 16. FA.UF4.NF01.01 

 

FITXA FA.UF4.NF01.02 – Característiques de les matrius d’embotició 

Objectius Desenvolupar la teoria de les característiques de les matrius d’embotició. 

Equip i 
materials 

 

(MA) Dossier lliurat a l’inici de curs. 

(MP) Apunts del professor 

 Aula convencional 

Retroprojector i transparències 

Activitats 

 

(P)  Plantejar a l’alumnat els objectius a assolir. 

Explicar el contingut conceptual i procedimental de la unitat. Propiciar el debat 
entre P/A. 

(A) Resolució de les activitats d’E/A.  

(P) Fixar un termini de resolució i de presentació de les activitats d’E/A. 

Criteris 
d’avaluació 

 

(P) Comprovar que tot l’alumnat ha resolt les activitats E/A de la FAA en el 
termini establert. Posar nota d’actitud. 

(P) Recollir les FAA per posar nota de coneixements de les activitats E/A. 

Temporització 5h 

Taula 17. FA.UF4.NF01.02 



 Nucli formatiu 2 

 

FITXA FA.UF4.NF02.01 – Disseny d’una matriu de processat per embotició  

Objectius Disseny, ensamblatge i plànols de matrius de processat per embotició, fases de 
treball de les matrius de processat per embotició, elements principals de les 
matrius de processat per embotició,  tipologia de les peces obtingudes. 

Equip i 
materials 

 

(MA) Dossier de plànols. Matriu de processat per embotició C028 

 

 

Figura 9. Plànol C028  

 



 

Figura 10. Passos procés embotició 

 

(MP) Apunts del professor 

 Aula d’ordinadors amb software CAD. 

Retroprojector i transparències 

Activitats 

 

(P)  Plantejar a l’alumnat els objectius a assolir. 

Explicar el contingut conceptual i procedimental de la unitat. Propiciar el debat 
entre P/A. 

(A) Resolució de les activitats d’E/A.  

(P) Fixar un termini de resolució i de presentació de les activitats d’E/A. 

Criteris 
d’avaluació 

 

(P) Comprovar que tot l’alumnat ha resolt les activitats E/A de la FAA en el 
termini establert. Posar nota d’actitud. 

(P) Recollir les FAA per posar nota de coneixements de les activitats E/A. 

Temporització 40h 

Taula 18. FA.UF4.NF02.01 

 

 



7.1.5. Unitat formativa 5 

 Nucli formatiu 1 

 

FITXA FA.UF5.NF01.01 – Tipus i característiques de: Extrusió, Forjat, Laminat, 
Sinteritzat 

Objectius Desenvolupar la teoria dels principals tipus i característiques d’extrusió, forjat, 
laminat i sinteritzat. 

Equip i 
materials 

 

(MA) Dossier lliurat a l’inici de curs. 

(MP) Apunts del professor 

 Aula convencional 

Activitats 

 

(P)  Plantejar a l’alumnat els objectius a assolir. 

Explicar el contingut conceptual i procedimental de la unitat. Propiciar el debat 
entre P/A. 

(A) Resolució de les activitats d’E/A.  

(P) Fixar un termini de resolució i de presentació de les activitats d’E/A. 

Criteris 
d’avaluació 

 

(P) Comprovar que tot l’alumnat ha resolt les activitats E/A de la FAA en el 
termini establert. Posar nota d’actitud. 

(P) Recollir les FAA per posar nota de coneixements de les activitats E/A. 

Temporització 5h 

Taula 19. FA.UF5.NF01.01 

 Nucli formatiu 2 

 

FITXA FA.UF5.NF02.01 – Disseny d’una matriu de processat per sinteritzat  

Objectius Disseny, ensamblatge i plànols de matrius de processat per sinteritzat, fases de 
treball de les matrius de processat per sinteritzat, elements principals de les 
matrius de processat per sinteritzat,  tipologia de les peces obtingudes. 

Equip i 
materials 

 

(MA) Dossier de plànols. Processat per sinteritzat. 

 



 

Figura 11. Etapes procés sinteritzat 

 

 

Figura 12. Posicions procés sinteritzat  



 

 Figura 13. Tipologia de peces obtingudes 

(MP) Apunts del professor 

 Aula d’ordinadors amb sorfware CAD. 

Retroprojector i transparències 

Activitats 

 

(P)  Plantejar a l’alumnat els objectius a assolir. 

Explicar el contingut conceptual i procedimental de la unitat. Propiciar el debat 
entre P/A. 

(A) Resolució de les activitats d’E/A.  

(P) Fixar un termini de resolució i de presentació de les activitats d’E/A. 

Criteris 
d’avaluació 

 

(P) Comprovar que tot l’alumnat ha resolt les activitats E/A de la FAA en el 
termini establert. Posar nota d’actitud. 

(P) Recollir les FAA per posar nota de coneixements de les activitats E/A. 

Temporització 15h 

Taula 20. FA.UF5.NF02.01 



7.2. Fitxes d’activitat d’alumne 
Aquestes fitxes serveixen per portar el control del que han realitzat els alumnes. Consten de 
dues parts: 

 Desenvolupament de continguts conceptuals i procedimentals 

 Activitats d’ensenyament aprenentatge 

 

ALUMNE:XXX 

FITXA 

NOTA 

Continguts conceptuals i 
procedimentals 

Activitats e/a 

FA.UF1.NF01.01   

   

   

   

   

   

0 No presentat; 1 Correcte; 2 Bé; 3 Molt bé

Taula 21. Fitxa Activitat Alumne (FAA) 

 

 


