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11..   IInntt rroodduucccciióó   

En aquest treball es vol aconseguir un canvi en el contingut, en les estratègies metodològiques, 
en el procediment per avaluar i en el model de programació, pel que fa referència al 
plantejament docent alhora de programar, planificar i portar a terme les pràctiques tècniques 
d’un cicle formatiu.  
També es vol aconseguir que l’alumne s’impliqui més alhora de realitzar aquestes pràctiques i 
en conseqüència augmentar la participació, la predisposició, l’atenció, l’esforç, la motivació, i 
disminuir l’absentisme. 
En aquest treball fi de màster es mostrarà, en base a una idea d’impartir els conceptes pràctics 
al taller, un conjunt de pràctiques tècniques d’un mòdul professional en concret que és el de 
Muntatge i manteniment d’instal·lacions calorífiques, el qual pertany al Cicle Formatiu de Grau 
Mitjà (CFGM) d’Instal·lacions de producció de calor, dins la família professional d’Instal·lacions i 
manteniment. 

2.   DDeeff iinniicc iióó   ii   ccoonntteexxtt   ddeell   pprroobblleemmaa  

22..11  CCoonntteexxtt  ddeell  pprroobblleemmaa  

Actualment a l’institut on he realitzat el pràcticum, estan realitzant el CFGM en Muntatge i 
Manteniment d’instal·lacions de fred, climatització i producció de calor de la família professional 
de manteniment i serveis a la producció amb una duració de 2.000 hores. Aquest cicle formatiu 
és realitza en base al currículum LOGSE.  
A partir del curs que ve, el Cicle LOGSE passarà a ser dos Cicles Formatius amb currículum 
LOE, el d’Instal·lacions de producció de calor i el d’Instal·lacions frigorífiques i de climatització,  
cadascun de 2.000 hores de duració. Segons el departament d’ensenyament aquest dos cicles 
tindran el primer any comú i el segon any podran especialitzar-se en “Fred” o en “Calor”. En 
conseqüència en tres anys podrien aconseguir ambdós títols. 
Des del moment en què el departament de formació professional de l’institut va rebre la noticia 
del canvi de normativa d’aplicació del cicle que ells impartien, van ser conscients de que 
haurien de refer totes les programacions referents als crèdits del cicle i adaptar-les al nous 
mòduls LOE.  
Si comparem  detingudament ambdós currículums, el de LOGSE i el de LOE, podrem observar 
que hi ha hagut canvis significatius com ara en l’organització, la planificació, la nomenclatura i 
la manera de programar els mòduls del cicle formatiu. Seguidament anomenaré els canvis més 
rellevants que afecten directament al nou cicle formatiu comparat amb l’antic, i per tant les 
coses que hauran d’incorporar i/o canviar: 

◦ El cicle formatiu LOGSE passa a ser dos cicles formatius LOE i en conseqüència 
necessiten més hores de professorat. 

◦ Ha canviat tota la nomenclatura del currículum, el que en LOGSE eren objectius 
terminals, conceptes, procediments i actituds ara en LOE són competències 
professionals, personals i socials, resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i 
continguts. 

◦ Pel que fa a la programació, ha canviat significativament el model i la manera de 
programar. 

◦ S’ha eliminat algun crèdit i s’ha afegit algun altre mòdul. 
◦ Els alumnes hauran de se avaluats d’un Resultat d’aprenentatge addicional referent la 

comprensió de la llengua anglesa.  
◦ S’ha incrementat la problemàtica de trobar empreses per realitzar la FCT ja que al 

haver-hi dos cicles formatius necessitaran més empreses. 
D’altra banda en els últims cursos s’ha detectat un augment de l’absentisme i un baix nivell en 
els coneixements bàsics de l’alumnat procedent de l’ESO. 
Aprofitant el canvi de normativa vaig plantejar al meu tutor del pràcticum realitzar un canvi en 
les estratègies metodològiques i les pràctiques tècniques que s’aplicaven fins ara, i en 
conseqüència refer les programacions en base als criteris LOE i intentar augmentar la 
motivació de l’alumnat. 
 

http://www.xtec.es/fp/19/1902.htm
http://www.xtec.es/fp/19/1902.htm
http://www.xtec.es/fp/19/1902.htm
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22..22  DDeeffiinniicciióó  ddeell  pprroobblleemmaa  

Degut al canvi de currículum de LOGSE a LOE per al curs següent en el CFGM en Muntatge i 
Manteniment d’instal·lacions de fred, climatització i producció de calor  que imparteix l’Institut 
on vaig realitzar el pràcticum, i l’augment de l’absentisme així com la falta de motivació en els 
últims cursos, s’han de refer totes les programacions i donar un cop d’efecte a la situació actual 
que tenen alguns alumnes referent a la falta de motivació i les freqüents faltes d’assistència 
sense justificar, fent servir estratègies metodològiques diferents. 

3.   DDeessccrr iippcciióó  ddee   ll aa   ssoolluucciióó   

33..11  SSoolluucciióó  ii  OObbjjeeccttiiuu  dd’’aaqquueesstt  ttrreebbaallll  

Segons el problema plantejat anteriorment, aquest treball es centrarà en realitzar la 
programació segons el currículum LOE de les pràctiques tècniques del mòdul de Muntatge i 
manteniment d’instal·lacions calorífiques del CFGM d’Instal·lacions de producció de calor, amb 
la intenció de renovar les pràctiques actuals i utilitzar estratègies metodològiques que facin 
augmentar la participació, motivació, esforç i interès dels alumnes. 

33..22  PPrreesseennttaacciióó  ddeell  CCiiccllee  FFoorrmmaattiiuu  dd’’IInnssttaall··llaacciioonnss  ddee  PPrroodduucccciióó  ddee  CCaalloorr  

33..22..11  IIddeennttiiffiiccaacciióó  

El Títol de Tècnic en Instal·lacions de Producció de Calor queda identificat pels següents 
elements: 

◦ Denominació: instal·lacions de Producció de Calor. 
◦ Nivell: Formació Professional de Grau Mitjà. 
◦ Duració: 2.000 hores. 
◦ Família Professional: Instal·lacions y Manteniment. 
◦ Referent  europeu:  CINE-3  (Classificació  Internacional  Normalitzada  de  l’Educació). 

33..22..22  PPeerrffiill  PPrrooffeessssiioonnaall  

El perfil professional del Títol de Tècnic en Instal·lacions de Producció de Calor queda 
determinat per la seva competència general, les seves competències professionals, personals i 
socials, i per la relació de qualificacions, i en el seu cas, per les unitats de competència del 
Catàleg Nacional de les qualificacions incloses en el títol. 

33..22..33  CCoommppeettèènncciiaa  ggeenneerraall  

La competència general d’aquest títol consisteix a muntar i mantenir instal·lacions calorífiques, 
solars tèrmiques i de fluids aplicant la normativa vigent, protocols de qualitat, de seguretat i 
prevenció de riscs laborals establerts, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi 
ambient. 

33..22..44PPrreesseennttaacciióó  ddeell  mmòòdduull  pprrooffeessssiioonnaall  ddee  MMuunnttaattggee  ii  mmaanntteenniimmeenntt  dd’’iinnssttaall··llaacciioonnss  ccaalloorrííffiiqquueess  

Mòdul 3: Muntatge i manteniment d’instal·lacions calorífiques. 
Durada: 198 hores 
Hores de lliure disposició: 33 hores 
Unitats formatives que el componen: 

◦ UF1: Muntatge d’instal·lacions de calefacció i extracció. 99 hores.   
◦ UF2: Posada en marxa d’instal·lacions de calefacció i extracció. 33 hores. 
◦ UF3:  Manteniment d’instal·lacions de climatització, ventilació i extracció. 33 hores. 

 
 

http://www.xtec.es/fp/19/1902.htm
http://www.xtec.es/fp/19/1902.htm
http://www.xtec.es/fp/19/1902.htm
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44..   RReessuull ttaattss   

44..11  PPrrooggrraammaacciióó  ddeell  mmòòdduull  33  

44..11..11  OOrrddrree  ccrroonnoollòòggiicc  ddee  lleess  uunniittaattss  ffoorrmmaattiivveess  

Mòdul 3: Muntatge i manteniment d’instal·lacions calorífiques (198 h; 6 h/set) 

Unitats Formatives Hores min + HLLD Durada Total (h) 

UF 1 Muntatge d’instal·lacions de calefacció i extracció 99 + 11 110 

UF 2 Posada en marxa d’instal·lacions de calefacció i extracció 33 + 11 44 

UF 3 Manteniment d’instal·lacions de climatització, ventilació i 

extracció 
33 + 11 44 

 
  Setmana 33 
 
 
  Setmana 1 

44..11..22  EEssttrraattèèggiieess  mmeettooddoollòòggiiqquueess  ii  dd’’oorrggaanniittzzaacciióó  ddeell  mmòòdduull  33  

L’alumne fa la major part de les hores lectives del mòdul, realitzant pràctiques tècniques en 
base als resultats d’aprenentatge que ha d’assolir, també es dona una gran importància a la 
reglamentació aplicable per a les instal·lacions que fa referència aquest mòdul (calefacció i 
extracció). 
Al principi de cada unitat formativa es treballa la reglamentació que afecta als continguts 
d’aquesta, i s’ha d’aplicar en les pràctiques posteriors. S’ha d’aconseguir que els alumnes facin 
servir la reglamentació com un eina més alhora de realitzar totes les activitats.  
Per les classes teòriques de reglamentació es faran explicacions dels punts del reglament i les 
UNE que hauran d’utilitzar, però des de un punt de vista d’utilització pràctica i no teòrica. 
Tots els punts i instruccions tècniques que es tractin, es treballaran en grup fent que tots hi 
participin i s’intentarà que en les hores de classe no facin lectures individuals de la 
reglamentació sinó que els dubtes es resolguin amb tot el grup. 
Per les pràctiques tècniques d’aquesta unitat formativa s’utilitzaran les següents estratègies 
metodològiques genèriques: 

◦ El docent farà de guia, deixant que l’alumne sigui el protagonista i faci servir la 
creativitat i resolució de problemes tècnics. 

◦ Durant les activitats el docent vetllarà per la seguretat dels alumnes i ajudarà a resoldre 
dubtes, fent que la solució la donin els propis alumnes. 

◦ Durant les activitats el docent realitzarà intervencions per tot el grup classe (teòriques i 
pràctiques) en relació als dubtes i mancances que veu dels alumnes sense fer cap 
puntualització a algun alumne en concret sinó que siguin ells els que se n’adonin de les 
errades. 

◦ Al principi de cada E/A, el docent realitzarà una explicació i demostració del que es 
pretén en cada pràctica, perquè s’utilitza i les mesures de seguretat.  

◦ S’entregaran les dades inicials de la pràctica en forma de problema i situació real, les 
dades inicials també serviran per tenir una referència per consultar la normativa.  

◦ També es facilitarà una fitxa que hauran d’omplir abans de començar a treballar amb 
les eines, maquines i material. Aquesta fitxa conté el croquis, les dades i els processos 
que definiran la pràctica, aquesta fitxa la podran tenir durant tota la pràctica però no 
podran començar a treballar fins que el docent hagi donat l’aprovació. Amb això es vol 
aconseguir que l’alumne hagi de visualitzar tots els seus passos, tingui uns 
coneixements previs i sigui conscient del què i com ha d’utilitzar les eines i materials. 

◦ Per omplir les fitxes podran anar a l’aula ordinària. 
◦ Algunes pràctiques es realitzaran utilitzant les instal·lacions pròpies del centre tals com 

la sala de calderes, aires condicionats i radiadors. Amb això l’alumne treballarà sobre 
instal·lacions reals i tindrà una visió més propera del que es pot trobar al mon laboral.  

◦ La graella d’avaluació s’omplirà a partir de les observacions durant l’activitat i el resultat 
final de la pràctica. 

UF 3 Manteniment d’instal·lacions de climatització, ventilació i extracció 

UF 2 Posada en marxa d’instal·lacions de calefacció i extracció 

UF 1 Muntatge d’instal·lacions de calefacció i extracció 
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◦ Per tal d’atendre a la diversitat dels alumnes, referent a les capacitats tècniques i 
d’habilitat dels que els hi costa més, el docent conformarà els grups de 2 persones amb 
la finalitat que si hi ha algun alumne que li costa més, aquest formarà parella amb un 
alumne que tingui més facilitat per realitzar les activitats. 

La majoria de les pràctiques tècniques consten de 3 parts: 
◦ Explicació + dades inicials: En aquesta part el docent explica l’objectiu de la pràctica i 

facilita les dades per realitzar-les. 
◦ Fitxa descriptiva: Aquesta fitxa conté la descripció de la pràctica, (croquis, mesures, 

reglamentació aplicable, eines utilitzades, seqüència d’actuació, EPI’s, etc...) 
◦ Realització de la pràctica + proves/mesures: Els alumnes han de realitzar les 

pràctiques en base a la reglamentació aplicable, les dades inicials i la seguretat laboral. 

44..11..33  AAvvaalluuaacciióó  ddeell  mmòòdduull  33  

La nota d’avaluació del mòdul és la mitjana ponderada de la qualificació de cada unitat 
formativa igual o superior a 5, en cas contrari s’haurà de recuperar la unitat formativa suspesa:  

 
Els instruments d’avaluació del mòdul són: 

◦ Exàmens tipus test de la reglamentació aplicable per a cada unitat formativa. 
◦ Graelles d’avaluació que recullen la capacitat tècnica, d’habilitat i actitud de l’alumne la 

valoració pot ser sobre 10 (Qga10) o 11(Qga11) ítems depenent de la pràctica. 
 

Graella d’avaluació 

Capa-
citats 

Ítem Concepte 0 1 2 3 
Qualifi-
cació 

T
è

c
n

ic
a
 

1 

Interpreta la 
documentació, 
reglamentació i 

simbologia 

No la 
interpreta 

Necessita 
ajuda per 

interpretar-la 

Interpreta 
part 

Interpreta 
perfectament 

 

2 
Selecciona el 

material i equips 
adequats 

No sap que ha 
d’utilitzar 

Necessita 
ajuda per 

seleccionar 

Selecciona 
part 

Selecciona 
perfectament 

 

6 
Resol problemes 

en el procés 
No el resolt 

Necessita 
ajuda per 
resoldre’l 

Resol part 
del 

problema 

Resol el 
problema 

perfectament 
 

H
a
b

il
it

a
t 

4 
Opera amb 
autonomia 

Necessita 
ajuda 

constantment 

Necessitat 
ajuda sovint 

Necessita 
ajuda 

puntualment 

Opera amb 
autonomia 

 

3 
Opera amb 

qualitat i seguretat 
No opera amb 

seguretat 

Opera amb 
seguretat però 
sense qualitat 

Opera amb 
seguretat 

però sense 
qualitat 

Opera amb 
qualitat i 
seguretat 

 

5 
Opera amb ordre i 

netedat 
Marxa sense 

recollir 

Recull però és 
desordenat 

mentres 
treballa 

Ordre i 
netedat 
correcte 

Molt endressat 
i organitzat 

 

A
c
ti

tu
d

 7 
Predisposició al 

treball 
Nul·la Regular Bona Molt bona  

8 
Distribueix 

equitativament el 
treball en equip 

No vol fer res 
No deixa fer 

res 

Arriben a un 
consens 
però no 
equitatiu 

Arriben a un 
consens 
equitatiu 

 

R
e
s
u

lt
a
ts

 9 
Respecta els 

temps estipulats 
No entrega la 
feina a temps 

Entrega la 
feina 2 dies 

tard 

Entrega la 
feina 1 dia 

tard 

Entrega la 
feina a temps 

 

10 
Qualitat final de la 

pràctica 
Dolenta Regular Bona  Molt bona  

11 
Resultat de les 

proves 
No superada Tercer intent Segon intent 

Superada al 
primer intent 

 

Qualificació final de la graella 
d’avaluació 

 

 

Sumatori 
qualificació 
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RReeccuuppeerraacciióó  eexxttrraaoorrddiinnààrriiaa  ddeell  mmòòdduull  33  

La recuperació extraordinària del mòdul es realitzarà mitjançant una pràctica que contingui els 
resultats d’aprenentatge del mòdul i una part més teòrica que constarà d’una fitxa que descrigui 
la pràctica, (croquis, mesures, reglamentació aplicable, eines utilitzades, seqüència d’actuació, 
mesures de seguretat...) Aquesta pràctica s’avaluarà mitjançant 2 instruments d’avaluació, la 
graella d’avaluació exposada anteriorment i la fitxa descriptiva amb els següents percentatges. 
 

 
L’avaluació i recuperació de les unitats formatives es detallen a l’apartat d’avaluació de cada 
unitat formativa. 

44..11..44  EEssppaaiiss  eeqquuiippaammeennttss  ii  rreeccuurrssooss  ddeell  mmòòdduull  33  

La impartició de la reglamentació es realitzarà en un aula ordinària, amb ordinador, canó i 
connexió a Internet. 
Puntualment s’utilitzarà l’aula d’informàtica de l’institut. 
Les pràctiques tècniques es realitzaran al taller d’instal·lacions de calefacció que disposa 
d’eines i el material necessari per realitzar-les. 
El centre ha de disposar del reglament d’instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE) i les UNE 
que fa referència el reglament. 
En algunes pràctiques s’utilitzaran les instal·lacions de l’institut, per realitzar mesures i fer 
tasques de manteniment. 

44..11..55  PPrrooggrraammaacciióó  ddee  llaa  uunniittaatt  ffoorrmmaattiivvaa  11  ((UUFF11))  

DDeetteerrmmiinnaacciióó  ii  tteemmppoorriittzzaacciióó  ddeellss  NNuucclliiss  FFoorrmmaattiiuuss  ((NNFF))  

 

Durada (h) Nom NF C RA CA 

11 Reglamentació sobre muntatge d’instal·lacions de calefacció 1 
1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

30 Soldadura tova i connexions amb material plàstic 2 

12 Connexions i sistemes d’extracció i evacuació 3 

57 Muntatge d’una instal·lació de calefacció 4 

 

DDiisssseennyy  ddee  lleess  aaccttiivviittaattss  dd’’eennsseennyyaammeenntt  ii  AApprreenneennttaattggee  ((EE//AA))  

Instrument d’avaluació 
Pes dels Instruments d’avaluació sobre la recuperació 

extraordinària 

Graella d’avaluació extraordinària 65 % 

Fitxa descriptiva 35 % 

RA CA C. subapartats Durada 

NF 1-  Reglamentació sobre muntatge d’instal·lacions de calefacció i extracció 
1 
2 
3 

1.1 
2.1 
3.1  

1.3 / 1.4 /1.9 
2.3 / 2.5 / 2.6 

3.1 
11 h 

NF 2-  Soldadura tova i connexions amb material plàstic 

2 
3 

2.2 / 2.3 / 2.8 / 2.9 / 2.10 / 2.11 / 2.12 
3.1 / 3.2 / 3.3 / 3.5 / 3.6 / 3.7 / 3.8 / 3.9 

4.1 al 4.8 

2.2 / 2.5 / 2.6 
3.2 / 3.3 

4 
30 h 

NF 3-  Connexions i sistemes d’extracció i evacuació 

2 
3 

2.2 /  2.3 / 2.4 / 2.8 / 2.9 / 2.10 / 2.11 / 2.12 
3.2 / 3.4 / 3.6 / 3.7 / 3.8 / 3.9 

4.1 al 4.8 

2.2 / 2.5 / 2.6 
3.2 / 3.4 

4 
12 h 

NF 4-  Muntatge d’una instal·lació de calefacció 

1 
2 
3 

1.1  al 1.9 
2.1 al 2.12 
3.1 al 3.9 
4.1 al 4.8 

1 
2 
3 
4 

57 h 
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PPrreeppaarraacciióó  ddee  lleess  aaccttiivviittaattss  dd’’EE//AA  

 

NF.2 Soldadura tova i connexions amb material plàstic (30h)             

Activitats    Avaluació 

d'Ensenyament i Aprenentatge Temps RA C CA Instruments d’Avaluació 

A1- Soldadura tova inicial (P1) 12 h  

2 
4 

 
2.2 
2.5 
2.6 
4 
 

2.3 
2.8 
2.9 

2.10 
2.11 
2.12 

4 

- Pràctica soldadura tova 
inicial 
(p1) 

- Graella d’avaluació  
(ga1) D

e
s
c
ri
p
c
ió

 

- Explicació de la pràctica + dades inicials 
- Temps per realitzar la fitxa 
- Realització de la pràctica + estanquitat 

1 h 
2 h 
9 h 

A2- Soldadura tova reparació (P2) 3 h  

 
3 
4 

 
 

3.2 
3.3 
4 
 

 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 
4 

- Pràctica soldadura tova 
reparació 

(p2) 
- Graella d’avaluació 

(ga2) D
e
s
c
ri
p
c
ió

 

- Reparació de pràctica + estanquitat 
 

3 h 
 

A3- Soldadura materials plàstics 1 (P3) 7:30 h  

 
2 
4 
 

2.2 
2.6 
4 

2.3 
2.8 
2.9 

2.10 
2.11 
2.12 

4 

- Pràctica plàstics 1 
Wirsbo 

(p3) 
- Graella d’avaluació 

(ga3) D
e
s
c
ri
p
c
ió

 

- Explicació de la pràctica + dades inicials 
- Temps per realitzar la fitxa 
- Realització de la pràctica + estanquitat 

1 h 
1 h 

5:30 h 

A4- Soldadura materials plàstics 2 (P4) 7:30 h  

 
3 
4 

 
3.2 
3.3 
4 

 
3.1 
3.2 
3.3 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 
4 

- Pràctica plàstics 2 
Termoplàstica 

(p4) 
- Graella d’avaluació 

(ga4) D
e
s
c
ri
p
c
ió

 

- Explicació de la pràctica + dades inicials 
- Temps per realitzar la fitxa 
- Realització de la pràctica + estanquitat 

1 h  
1 h 

5:30 h 

NF.1 Reglamentació sobre muntatge d’instal·lacions de calefacció i extracció (11h)             

Activitats    Avaluació 

d'Ensenyament i Aprenentatge Temps RA C CA Instruments d’Avaluació 

A1- Introducció al RITE 2007 2 h  

1 1.4 1.1  

D
e
s
c
ri
p
c
ió

 

- Explicació general del RITE 
- Motivació sobre el carnet d’instal·lador 
- Explicació sobre com utilitzar el RITE i les UNE 

20 min 
20 min 
1:20 h 

A2- IT 01 Referent muntatge calefacció i 
extracció        

6 h 
 

1 
2 

 
1.3 
1.9 
2.3 
2.5 

 

1.1 
2.1 

 

D
e
s
c
ri
p
c
ió

 

- Exigència del benestar 
- Exigència d’eficiència energètica 
- Exigència de seguretat 

 
1 h 
2 h 
3 h 
 

A3- IT 02 Referent muntatge calefacció i 
extracció         

2 h 
 

 
 

3 
 

 
 

3.1 
3.5 

 

 
 

3.1 
 

 

D
e
s
c
ri
p
c
ió

  
 
- Proves 
 
 

2 h  
 

A4- Prova del Nucli formatiu 1 1 h  

1 
2 
3 

1.3 
1.4 
1.9 
2.3 
2.5 
3.1 
3.5 

1.1 
2.1 
3.1 

 

- Examen tipus test 
(ett1) 

D
e
s
c
ri
p
c
ió

 

- Examen tipus test del NF1 1 h  
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NF.3 Connexions i sistemes d’extracció i evacuació (12h)             

Activitats    Avaluació 

d'Ensenyament i Aprenentatge Temps RA C CA Instruments d’Avaluació 

A1- Soldadura  evacuació aigua (P5) 4 h  

 
2 
4 

 
 
 

2.2 
2.6 
4 
 
 

2.2 
2.3 
2.8 
2.9 
2.10 
2.11 
2.12 

4 

- Pràctica evacuació aigua 
(p5) 

- Graella d’avaluació 
(ga5) 

D
e
s
c
ri
p
c
ió

 

- Explicació de la pràctica + dades inicials 
- Temps per realitzar la fitxa 
- Realització de la pràctica  

30 min 
30 min 

3 h 

A2- Sistema i connexió extracció 1 (P6) 4 h  

2 
4 

2.2 
2.6 
4 

2.3 
2.4 
2.8 
2.9 
2.10 
2.11 
2.12 

4 

- Pràctica extracció 1 
(p6) 

- Graella d’avaluació 
(ga6) 

D
e
s
c
ri
p
c
ió

 

- Explicació de la pràctica + dades inicials 
- Temps per realitzar la fitxa 
- Realització de la pràctica + estanquitat 

30 min 
30 min 

3 h  

A3- Sistema i connexió extracció 2 (P7) 4 h  

3 
4 

3.2 
3.4 
4 

3.2 
3.4 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 
4 

- Pràctica extracció 2 
(p7) 

- Graella d’avaluació 
(ga7) 

D
e
s
c
ri
p
c
ió

 

- Explicació de la pràctica + dades inicials 
- Temps per realitzar la fitxa 
- Realització de la pràctica + estanquitat 

30 min 
30 min 

3 h 

 

NF.4 Muntatge d’una instal·lació de calefacció (57h)             

Activitats    Avaluació 

d'Ensenyament i Aprenentatge Temps RA C CA Instruments d’Avaluació 

A1- Radiador monotubular (P8) 4 h  

 
1 
4 

 
 

1.6 
1.8 
1.9 
4 
 

1.2 
1.5 
1.7 
1.8 
1.9 
4 

- Pràctica radiadors 
monotubular 

(p8) 
- Graella d’avaluació 

(ga8) D
e
s
c
ri
p
c
ió

 

- Explicació de la pràctica + dades inicials 
- Temps per realitzar la fitxa 
- Realització de la pràctica 

30 min 
30 min 

3 h 

A2- Radiador bitubular (P9) 4 h  

2 
4 

2.4 
2.5 
2.6 
4 

2.8 
2.9 
2.10 
2.11 
2.12 

4 

- Pràctica radiadors 
bitubular 

(p9) 
- Graella d’avaluació 

(ga9) D
e
s
c
ri
p
c
ió

 

- Explicació de la pràctica + dades inicials 
- Temps per realitzar la fitxa 
- Realització de la pràctica 

30 min 
30 min 

3 h 

A3- Fixació de Calderes (P10) 3 h  

1 
4 

1.6 
1.7 
4 

1.3 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 
4 

- Pràctica fixació de 
calderes 

(p10) 
- Graella d’avaluació 

(ga10) D
e
s
c
ri
p
c
ió

 

- Explicació de la pràctica  
- Temps per realitzar la fitxa 
- Realització de la pràctica  

30 min 
30 min 

2 h  

A4- Sala de calderes (P11) 6 h  

1 
1.2 
1.4 
1.9 

 
1.1 
1.4 
1.8 

 

- Pràctica sala de 
calderes 

(p11) 
- Graella d’avaluació 

(ga11) D
e
s
c
ri
p
c
ió

 

 
- Explicació de la pràctica 
- Realització de la pràctica + fitxa 
 

30 min 
5:30 h 

A5- Muntatge calefacció (P12) 40 h  

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

- Pràctica muntatge 
calefacció 

(p12) 
- Graella d’avaluació 

(ga12) D
e
s
c
ri
p
c
ió

 

- Explicació de la pràctica + dades inicials 
- Temps per realitzar la fitxa 
- Realització de la pràctica + estanquitat 

2 h 
4 h 

34 h 
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OObbjjeeccttiiuuss  dd’’aapprreenneennttaattggee  ii  eessttrraattèèggiieess  mmeettooddoollòòggiiqquueess  ddee  lleess  aaccttiivviittaattss  dd’’EE//AA  

NF.1 Reglamentació sobre muntatge d’instal·lacions de calefacció i extracció (11h)             

Objectius d’aprenentatge Estratègies de la sessió Avaluació 

A1- Introducció al RITE 2007 2 h - El docent ha de fer un recorregut per el RITE explicant 
les parts que el composen i com trobar la informació que 
necessitem en cada moment, també és important 
explicar que hi ha altres normes que també són d’obligat 
compliment  i que el RITE fa referència. 
- Abans de començar a endinsar-nos en la normativa és 
convenient motivar-los amb el carnet d’instal·lador que 
poden obtenir i les grans avantatges que comporta de 
cara al món laboral. 
- Finalment es procedirà a realitzar exemples i 
situacions de dubte reals, les quals trobem resposta en 
el reglament o en alguna UNE a la que ens derivi. 

 - Aquests objectiu 
d’aprenentatge 
s’avaluarà en 
l’examen tipus test 
(ett1) 

- L’alumne ha de saber com utilitzar el 
RITE i com aconseguir el carnet 
d’instal·lador. 

- L’alumne ha de saber la importància 
de la reglamentació  

A2- IT 01 Referent muntatge 
calefacció i extracció        

6 h - L’alumne ha de ser conscient que una instal·lació s’ha 
de regir sota unes condicions de benestar i protecció del 
medi ambient i que el RITE ens aporta totes aquestes 
dades per tal de poder ajustar al màxim la despesa 
econòmica i contaminació mediambiental derivades de 
les nostres accions en el disseny.  
- S’ha d’aconseguir que l’alumne sigui conscient dels 
paramentares bàsics de benestar, estalvi d’energia i 
seguretat que s’han de tenir en compte en una 
instal·lació de calefacció. 
- S’han de realitzar exemples sobre la temperatura, 
dispositius de seguretat, dimensionament de 
canonades, termòstats, etc... 
- És important que només es tractin els punts referents a 
instal·lacions de calefacció i les extraccions de la 
combustió corresponents. 

- Aquests objectiu 
d’aprenentatge 
s’avaluarà en 
l’examen tipus test 
(ett1) 

- L’alumne ha de recordar com buscar 
les exigències de disseny i 
dimensionament per portar a terme 
el muntatge d’una instal·lació de 
calefacció. 

A3- IT 02 Referent muntatge 
calefacció i extracció         

2 h - El docent ha de transmetre que tota instal·lació ha de 
passar unes proves de verificació  que certifiquin que  
durant l’execució s’ha realitzat el muntatge correctament 
i compleix amb tots els paràmetres que marca la llei.  
- S’han de realitzar exemples sobre diferents situacions 
de pressió de xarxa i material de canonades i els 
alumnes han de saber com trobar les dades i 
procediments necessaris per realitzar-les. 

- Aquests objectiu 
d’aprenentatge 
s’avaluarà en 
l’examen tipus test 
(ett1) 

- L’alumne ha de recordar com buscar 
les dades necessàries per realitzar 
l’estanquitat a una instal·lació de 
calefacció. 

A4- Prova del Nucli formatiu 1 1 h 

- L’examen ha de contenir 20 preguntes amb 4 
possibles resposta per pregunta i han de ser extretes 
únicament del reglament.  
- L’examen es considerarà suspès de cara a l’obtenció 
del carnet d’instal·lador amb una nota inferior al 7. 

- Aquests objectiu 
d’aprenentatge 
s’avaluarà en 
l’examen tipus test 
(ett1) 

- L’alumne ha de saber utilitzar el 
reglament i recordar les dades 
bàsiques a tenir en compte en 
referència al muntatge de 
instal·lacions de calefacció. 

 
 

NF.2 Soldadura tova i connexions amb material plàstic (30h)             

Objectius d’aprenentatge Estratègies de la sessió Avaluació 

A1- Soldadura tova inicial 
(P1) 

12 h - Aquesta pràctica es realitzarà en grup de 2 persones. 
- La pràctica començarà amb una explicació i 
demostració de com s’ha de fer una soldadura amb 
estany, les eines a utilitzar, el procediment correcte, 
l’aïllament tèrmic de canonades i les mesures de 
seguretat que s’han de tenir en compte, tant els EPI’s 
com les de grup i material. 
- Un cop feta l’explicació s’entregarà als alumnes les 
dades inicials d’aquesta pràctica i la fitxa que han 
d’omplir. 
- En aquesta primera pràctica el docent haurà d’estar 
més estona explicant els mecanismes per tal que els 
alumnes sàpiguen en tot moment la feina que han de fer 
i com se’ls avaluarà. 
- Durant l’execució el docent prendrà les notes 
necessàries per omplir la graella d’avaluació. 

 - Aquests objectiu 
d’aprenentatge 
s’avaluarà en la 
graella d’avaluació 
(ga1) 

- L’alumne ha de saber soldar 
canonades de coure utilitzant les 
eines i materials necessaris. 

- L’alumne ha de saber com aïllar 
tèrmicament una canonada. 

- L’alumne ha de realitzar les proves 
d’estanquitat utilitzant les eines i 
equips necessaris segons la 
reglamentació. 
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A2- Soldadura tova 
reparació (P2) 

3 h - Un cop acabada i avaluada la practica anterior, el 
docent realitzarà deliberadament un petit forat en un 
tram de canonada i l’alumne haurà de reparar-la i tornar 
a realitzar la prova d’estanquitat . 
- És important que l’alumne tingui clar el que ha de fer 
abans de començar a realitzar la pràctica, per això s’ha 
de donar molta importància a la fitxa descriptiva que han 
de realitzar prèviament. 

- Aquests objectiu 
d’aprenentatge 
s’avaluarà en la 
graella d’avaluació 
(ga2) 

- L’alumne ha de saber reparar una 
averia, utilitzant les eines i materials 
necessaris 

- L’alumne ha de realitzar les proves 
d’estanquitat utilitzant les eines i 
equips necessaris segons la 
reglamentació. 

A3- Soldadura materials 
plàstics 1 (P3) 

7:30 h 
- Aquesta pràctica es realitzarà en grup de 2 persones. 
- El docent ha de modificar les parelles sovint per tal de 
que tots es relacionin, però intentant que alumnes amb 
més habilitat treballin en conjunt amb alumnes que 
tinguin més dificultat alhora de realitzar les activitats.  
- En aquesta pràctica es treballarà amb material de 
polietilè reticulat d’alta densitat (PEX) 
- La pràctica començarà amb una explicació i 
demostració de com unir canonades i accessoris amb el 
mètode Wirsbo i les mesures de seguretat que s’han de 
tenir en compte, tant els EPI’s com les de grup i 
material. 
- Un cop feta l’explicació s’entregarà als alumnes les 
dades inicials d’aquesta pràctica i la fitxa que han 
d’omplir. 
- Durant l’execució el docent prendrà les notes 
necessàries per omplir la graella d’avaluació. 

- Aquests objectiu 
d’aprenentatge 
s’avaluarà en la 
graella d’avaluació 
(ga3) 

- L’alumne ha de saber unir canonades 
de polietilè reticulat d’alta densitat i 
accessoris. 

- L’alumne ha de realitzar les proves 
d’estanquitat utilitzant les eines i 
equips necessaris segons la 
reglamentació. 

A4- Soldadura materials 
plàstics 2 (P4) 

7:30 h 
- Aquesta pràctica es realitzarà en grup de 2 persones. 
- En aquesta pràctica es treballarà amb material de 
polipropilè (PP) 
- La pràctica començarà amb una explicació i 
demostració de com unir canonades i accessoris amb el 
mètode termoplàstic i les mesures de seguretat que 
s’han de tenir en compte, tant els EPI’s com les de grup 
i material. 
- Un cop feta l’explicació s’entregarà als alumnes les 
dades inicials d’aquesta pràctica i la fitxa que han 
d’omplir. 
- El docent ha de fer que els alumnes s’impliquin en la 
pràctica i elogiar aquelles accions que donen un valor 
afegit a la feina, ja sigui amb coneixements teòrics, 
pràctics o d’actitud. 
- Durant l’execució el docent prendrà les notes 
necessàries per omplir la graella d’avaluació. 

- Aquests objectiu 
d’aprenentatge 
s’avaluarà en la 
graella d’avaluació 
(ga4) 

- L’alumne ha de saber unir canonades 
de polipropilè i accessoris 

- L’alumne ha de realitzar les proves 
d’estanquitat utilitzant les eines i 
equips necessaris segons la 
reglamentació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NF.3 Connexions i sistemes d’extracció i evacuació (12h)             

Objectius d’aprenentatge Procediment de la sessió Avaluació 

A1- Soldadura  evacuació 
aigua (P5) 

4 h 
- Aquesta pràctica es realitzarà en grup de 2 persones. 
- En aquesta pràctica es treballarà amb material de 
Policlorur de Vinil (PVC) 
- La pràctica començarà amb una explicació i 
demostració de com unir canonades i accessoris de 
PVC i les mesures de seguretat que s’han de tenir en 
compte, tant els EPI’s com les de grup i material. 
- Un cop feta l’explicació s’entregarà als alumnes les 
dades inicials d’aquesta pràctica i la fitxa que han 
d’omplir. 
- El docent ha de transmetre que les tècniques i 
coneixements que van adquirint realitzant les 
pràctiques, després les faran servir per realitzar el 
muntatge real d’una instal·lació de calefacció. 
- Durant l’execució el docent prendrà les notes 
necessàries per omplir la graella d’avaluació. 

 - Aquests objectiu 
d’aprenentatge 
s’avaluarà en la 
graella d’avaluació 
(ga5) 

- L’alumne ha de saber unir canonades 
de PVC i accessoris per evacuar 
aigua. 
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A2- Sistema i connexió 
extracció 1 (P6) 

4 h 
- Aquesta pràctica es realitzarà en grup de 2 persones. 
- En aquesta pràctica es treballarà amb material 
galvanitzat per una caldera amb ventilació forçada. 
- La pràctica començarà amb una explicació i 
demostració de com unir conductes i accessoris d’acer 
galvanitzat i les mesures de seguretat que s’han de tenir 
en compte, tant els EPI’s com les de grup i material. 
- Un cop feta l’explicació s’entregarà als alumnes les 
dades inicials d’aquesta pràctica i la fitxa que han 
d’omplir. 
- El docent s’ha de preocupar que es doni gran 
importància a la reglamentació i que és essencial 
conèixer-la de cara a entrar al mon laboral. 
- Durant l’execució el docent prendrà les notes 
necessàries per omplir la graella d’avaluació. 

- Aquests objectiu 
d’aprenentatge 
s’avaluarà en la 
graella d’avaluació 
(ga6) 

- L’ alumne ha de saber unir conductes 
d’acer galvanitzat i accessoris. 

- L’alumne ha de realitzar les proves 
d’estanquitat utilitzant les eines i 
equips necessaris segons la 
reglamentació. 

A3- Sistema i connexió 
extracció 2 (P7) 

4 h 
- Aquesta pràctica es realitzarà en grup de 2 persones. 
- En aquesta pràctica es treballarà amb material d’acer 
inoxidable per una caldera estanca. 
- La pràctica començarà amb una explicació i 
demostració de com unir conductes i accessoris d’acer 
inoxidable i les mesures de seguretat que s’han de tenir 
en compte, tant els EPI’s com les de grup i material. 
- Un cop feta l’explicació s’entregarà als alumnes les 
dades inicials d’aquesta pràctica i la fitxa que han 
d’omplir. 
- El docent ha de detectar alumnes que tinguin més 
dificultats i ajudar-los i motivar-los perquè no es 
rendeixin. 
- Durant l’execució el docent prendrà les notes 
necessàries per omplir la graella d’avaluació. 

- Aquests objectiu 
d’aprenentatge 
s’avaluarà en la 
graella d’avaluació 
(ga7) 

- L’ alumne ha de saber unir conductes 
concèntrics i accessoris. 

- L’alumne ha de realitzar les proves 
d’estanquitat utilitzant les eines i 
equips necessaris segons la 
reglamentació. 

 
 
 
 
 

NF.4 Muntatge d’una instal·lació de calefacció (57h)             

Objectius d’aprenentatge Procediment de la sessió Avaluació 

A1- Radiador monotubular 
(P8) 

4 h 
- Aquesta pràctica es realitzarà en grup de 2 persones. 
- En aquesta pràctica es treballarà amb radiadors 
d’alumini i els accessoris necessaris per realitzar el 
muntatge d’un radiador amb instal·lació monotubular. 
- La pràctica començarà amb una explicació i 
demostració de la unió entre elements dels radiadors, 
els accessoris que necessita pel bon funcionament i les 
mesures de seguretat que s’han de tenir en compte, tant 
els EPI’s com les de grup i material. 
- Un cop feta l’explicació s’entregarà als alumnes les 
dades inicials d’aquesta pràctica i la fitxa que han 
d’omplir. 
- Durant la pràctica el docent pot explicar les avantatges 
i desavantatges que té aquest tipus d’instal·lació 
monotubular. 
- Durant l’execució el docent prendrà les notes 
necessàries per omplir la graella d’avaluació. 

 - Aquests objectiu 
d’aprenentatge 
s’avaluarà en la 
graella d’avaluació 
(ga8) 

- L’alumne ha de saber muntar els 
elements, la subjecció i accessoris 
necessaris d’un radiador per una 
instal·lació monotubular 

A2- Radiador bitubular 
(P9) 

4 h - Aquesta pràctica es realitzarà en grup de 2 persones. 
- En aquesta pràctica es treballarà amb radiadors 
d’alumini i els accessoris necessaris per realitzar el 
muntatge d’un radiador amb instal·lació bitubular. 
- La pràctica començarà amb una explicació i 
demostració de la unió entre elements dels radiadors, 
els accessoris que necessita pel bon funcionament i les 
mesures de seguretat que s’han de tenir en compte, tant 
els EPI’s com les de grup i material. 
- Un cop feta l’explicació s’entregarà als alumnes les 
dades inicials d’aquesta pràctica i la fitxa que han 
d’omplir. 
- Durant la pràctica el docent pot explicar les avantatges 
i desavantatges que té aquest tipus d’instal·lació 
bitubular. 
- Durant l’execució el docent prendrà les notes 
necessàries per omplir la graella d’avaluació. 

- Aquests objectiu 
d’aprenentatge 
s’avaluarà en la 
graella d’avaluació 
(ga9) 

- L’alumne ha de saber muntar els 
elements, la subjecció i accessoris 
necessaris d’un radiador per una 
instal·lació bitubular 
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A3- Fixació de Calderes 
(P10) 

3 h 
- Aquesta pràctica es realitzarà en grup de 2 persones. 
- En aquesta pràctica es treballarà amb calderes 
domèstiques i els manuals d’aquestes. 
- La pràctica començarà amb una explicació de la 
interpretació de les instruccions del fabricant i les 
mesures de seguretat que s’han de tenir en compte, tant 
els EPI’s com les de grup i material. 
- Un cop feta l’explicació s’entregarà als alumnes la fitxa 
que han d’omplir. 
- El docent ha de procurar que els alumnes es 
familiaritzin amb els manuals d’instal·lació específics de 
la caldera objecte de la pràctica i transmetre la 
importància que te executar les accions tal i com descriu 
el manual (pel bon funcionament i garantia). 
- Durant l’execució el docent prendrà les notes 
necessàries per omplir la graella d’avaluació. 

- Aquests objectiu 
d’aprenentatge 
s’avaluarà en la 
graella d’avaluació 
(ga10) 

- L’alumne ha de saber interpretar les 
instruccions del fabricant i realitzar la 
fixació d’una caldera. 

A4- Sala de calderes (P11) 6 h - Aquesta pràctica es realitzarà de manera 2 persones. 
- En aquesta pràctica es treballarà els elements que 
composen una instal·lació de calefacció i la seva funció. 
- La pràctica començarà amb una visita a la sala de 
calderes de l’institut, on s’explicarà en què consisteix 
l’activitat i que en aquesta pràctica no han de tocar rés 
de la instal·lació. 
- La pràctica en sí, serà la fitxa que han d’omplir. 
- Utilitzar les instal·lacions de l’institut pot servir perquè 
els alumnes tinguin una visió més real d’una instal·lació i 
serveixi per identificar els perills i la responsabilitat que 
comporta. 
- Durant l’execució el docent prendrà les notes 
necessàries per omplir la graella d’avaluació. 

- Aquests objectiu 
d’aprenentatge 
s’avaluarà en la 
graella d’avaluació 
(ga11) 

- L’alumne ha de conèixer els elements 
que composen una instal·lació de 
calefacció i la funció que tenen. 

A5- Muntatge calefacció 
(P12) 

40 h 
- Aquesta pràctica es realitzarà en grup de 2 o 3 
persones. 
- En aquesta pràctica es treballarà el replanteig, el 
muntatge i les proves d’estanquitat d’una instal·lació de 
calefacció, posant en pràctica els coneixements 
adquirits en les pràctiques anteriors. 
- La pràctica començarà amb l’entrega de la fitxa que 
hauran d’omplir i un esquema tèrmic d’una instal·lació 
de calefacció que hauran de muntar dins d’un espai 
concret. 
- Tots els alumnes han de participar i col·laborar en les 
tasques que ells mateixos s’hagin imposat, per tal de 
realitzar tot el que es demana en la pràctica dins el 
temps estipulat. 
- Durant l’execució el docent prendrà les notes 
necessàries per omplir la graella d’avaluació. 

- Aquests objectiu 
d’aprenentatge 
s’avaluarà en la 
graella d’avaluació 
(ga12) 

- L’alumne ha de ser capaç de muntar 
una instal·lació de calefacció amb 
tots els elements, subjeccions, 
esquemes i comprovació de 
l’estanquitat. 

 

AAvvaalluuaacciióó  ddeellss  RRAA    

◦ L’avaluació de la UF 1  es farà de forma continua al llarg de la seva durada. 
◦ La participació, assistència i actitud seran aspectes bàsics per a l’avaluació. És necessari un 

70% d’assistència per tenir dret a avaluació continua. 
◦ L’avaluació de la UF 1 es farà per RA i la qualificació s’obté mitjançant aquesta formula: 

 
◦ Per poder aprovar la UF s’hauran d’aprovar cada RA amb un cinc com a mínim  
◦ La qualificació de l’examen de reglamentació haurà de ser com a mínim d’un 4 perquè es 

tingui en compte alhora de fer la ponderació. 
◦ Si un alumne té més del 20% de faltes d’assistència (30 % en cas excepcional, segons l’equip 

docent), en una unitat formativa, l’alumne haurà de fer la recuperació de la unitat formativa. 
 
Instruments d’avaluació 
 
ett1: Examen tipus test reglamentació 
ga n: Graelles d’avaluació de les pràctiques tècniques 
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Recuperació de la UF 1 
 
La recuperació de la UF 1 es realitzarà mitjançant una pràctica que contingui els resultats 
d’aprenentatge de la UF i una part teòrica que constarà d’una fitxa que descrigui la pràctica, 
(croquis, mesures, reglamentació aplicable, eines utilitzades, seqüència d’actuació, mesures de 
seguretat...) Aquesta pràctica s’avaluarà mitjançant 2 instruments d’avaluació, la graella 
d’avaluació exposada en l’apartat d’avaluació del mòdul 3 i la fitxa descriptiva d’aquesta unitat 
formativa amb els següents percentatges.. 
 

44..11..55  EEnnuunncciiaattss  oorriieennttaattiiuuss  ddee  lleess  pprrààccttiiqquueess  ttèèccnniiqquueess  ddee  llaa  UUFF  11  

 

FFiittxxaa  ddeessccrriippttiivvaa  ttiippuuss  ddee  llaa  UUFF  11  

◦ Croquis del muntatge amb cotes / Esquema tèrmic de la instal·lació: 
◦ Eines i material a utilitzar: 
◦ Normativa aplicable: 
◦ Mesures de seguretat aplicables: 
◦ Seqüència d’actuació: 

  

PPrrààccttiiccaa  11  ((PP11))  SSoollddaadduurraa  ttoovvaa  

S’ha de realitzar un tram de canonada per transportar aigua a 60 ºC, aquest tram estarà ubicat 
a l’exterior i treballarà a una pressió de 2 bar. 
Es disposa de 2 metres de tub de coure de 15 mm de diàmetre i dels següents accessoris per 
realitzar el tram de canonada: 

◦ 4 Tes 
◦ 6 Colzes de 90º 
◦ 2 Claus de pas de bola 
◦ 1 Manòmetre 
◦ 1 Purgador automàtic 
◦ 2 Ràcords de llautó per passar de tub llis a unió roscada de 1/2” 
◦ 2 Te roscada de 1/2” 

 
Realitzeu amb els materials esmentats abans i els necessaris per realitzar les soldadures, 
unions i aïllament tèrmic (si cal), una xarxa de canonades amb diferència d’alçada entre els dos 
extrems. També realitzeu la prova d’estanquitat del circuit.  
 

PPrrààccttiiccaa  22  ((PP22))  SSoollddaadduurraa  ttoovvaa  rreeppaarraacciióó  

Localitzeu la fuga en la pràctica anterior, repareu-la i realitzeu la prova d’estanquitat suposant 
que treballarà a una pressió de 3,5 bar 
 

Resultats 

d’aprenentatge 

Pes dels Instruments d’avaluació sobre els RA (%) 

% 
Ett1 

ga

1 

ga

2 

ga

3 

ga

4 

ga

5 

ga

6 

ga

7 

ga

8 

ga

9 

ga

10 

ga

11 

ga

12 

RA1  25        15  15 15 30 25 

RA2  15 10  10  10 10   15   30 25 

RA3  20  20  20   10     30 25 

RA4   10 10 10 10 5 5 5 5 5 5  30 25 

Instrument d’avaluació 
Pes dels Instruments d’avaluació sobre la recuperació 

extraordinària 

Graella d’avaluació recuperació UF 1 65 % 

Fitxa descriptiva UF 1 35 % 
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PPrrààccttiiccaa  33  ((PP33))  SSoollddaadduurraa  mmaatteerriiaallss  ppllààssttiiccss  11  

S’ha de realitzar un tram de canonada per transportar aigua a 45 ºC, aquest tram estarà ubicat 
a l’interior d’una estança no calefactada i treballarà a una pressió de 5 bar. 
Es disposa de 1,5 metres de tub PEX de 12 mm de diàmetre i dels següents accessoris per 
realitzar el tram de canonada: 

◦ 2 Tes 
◦ 4 Colzes  
◦ 2 Claus de pas de bola 
◦ 1 Manòmetre 
◦ 1 Purgador automàtic 
◦ 2 Ràcords per passar de tub llis a unió roscada de 1/2” 
◦ 2 Te roscada de 1/2” 

 
Realitzeu amb els materials esmentats abans i els necessaris per realitzar l’aïllament tèrmic (si 
cal) i les soldadures pel mètode termoplàstic, una xarxa de canonades amb diferència d’alçada 
entre els dos extrems. També realitzeu la prova d’estanquitat del circuit. 
 

PPrrààccttiiccaa  44  ((PP44))  SSoollddaadduurraa  mmaatteerriiaallss  ppllààssttiiccss  22  

S’ha de realitzar un tram de canonada per transportar aigua a 50 ºC, aquest tram estarà ubicat 
a l’interior d’una estança calefactada i treballarà a una pressió de 1 bar. 
Es disposa de 1,5 metres de tub de polipropilè PP de 12 mm de diàmetre i dels següents 
accessoris per realitzar el tram de canonada: 

◦ 2 Tes 
◦ 4 Colzes  
◦ 2 Claus de pas de bola 
◦ 1 Manòmetre 
◦ 1 Purgador automàtic 
◦ 2 Ràcords per passar de tub llis a unió roscada de 1/2” 
◦ 2 Te roscada de 1/2” 

 
Realitzeu amb els materials esmentats abans i els necessaris per realitzar l’aïllament tèrmic (si 
cal) i les soldadures pel mètode termoplàstic, una xarxa de canonades amb diferència d’alçada 
entre els dos extrems. També realitzeu la prova d’estanquitat del circuit. 
 

PPrrààccttiiccaa  55  ((PP55))  SSoollddaadduurraa    eevvaaccuuaacciióó  aaiigguuaa  

S’ha de realitzar un tram de canonada per evacuar aigua. 
Es disposa de 1 metre de tub de PVC de 15 mm de diàmetre i dels següents accessoris per 
realitzar el tram de canonada: 

◦ 4 Colzes  
 

Realitzeu amb els materials esmentats abans i els necessaris per realitzar les unions, una 
xarxa de canonades amb diferència d’alçada entre els dos extrems.  
 

PPrrààccttiiccaa  66  ((PP66))  SSiisstteemmaa  ii  ccoonnnneexxiióó  eexxttrraacccciióó  11  

S’ha de realitzar un tram d’extracció de productes de la combustió per una caldera amb 
ventilació forçada. 
Es disposa de 1,5 metre de tub galvanitzat de 110 mm de diàmetre i dels següents accessoris 
per realitzar el tram de ventilació: 

◦ 2 Colzes  
◦ Element final per exteriors 

 
Realitzeu amb els materials esmentats abans i els necessaris per realitzar les unions, un tram 
d’extracció de PDC. 
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PPrrààccttiiccaa  77  ((PP77))  SSiisstteemmaa  ii  ccoonnnneexxiióó  eexxttrraacccciióó  22  
S’ha de realitzar un tram d’extracció de productes de la combustió per una caldera estanca. 
Es disposa de 1,5 metre de tub d’acer inoxidable de 110 mm de diàmetre i dels següents 
accessoris per realitzar el tram de ventilació: 

◦ 1 Colzes  
◦ Element final per exteriors 

 
Realitzeu amb els materials esmentats abans i els necessaris per realitzar les unions, un tram 
d’extracció de PDC. 

  

PPrrààccttiiccaa  88  ((PP88))  RRaaddiiaaddoorr  mmoonnoottuubbuullaarr 
S’ha de realitzar el muntatge d’un radiador per una instal·lació realitzada amb el sistema 
monotubular. 
Es disposa dels següents accessoris: 

◦ 3 Elements de radiador d’alumini 
◦ 2 tap cecs 
◦ 1 tap amb purgador manual 
◦ Vàlvula de regulació monotubular i accessoris 

 
Realitzeu amb els materials esmentats abans i els necessaris per realitzar el muntatge i les 
unions, un radiador preparat per instal·lar-lo en una xarxa amb un sistema monotubular. 
 

PPrrààccttiiccaa  99  ((PP99))  RRaaddiiaaddoorr  bbiittuubbuullaarr 
S’ha de realitzar el muntatge d’un radiador per una instal·lació realitzada amb el sistema 
bitubular. 
Es disposa dels següents accessoris: 

◦ 3 Elements de radiador d’alumini 
◦ 1 tap cec 
◦ 1 tap amb purgador manual 
◦ Vàlvula de regulació bitubular i accessoris 

 
Realitzeu amb els materials esmentats abans i els necessaris per realitzar el muntatge i les 
unions, un radiador preparat per instal·lar-lo en una xarxa amb un sistema bitubular. 
 

PPrrààccttiiccaa  1100  ((PP1100))  FFiixxaacciióó  ddee  CCaallddeerreess 
S’ha de realitzar la subjecció i anivellament d’una caldera. 
Es disposa de lo següent: 

◦ 1 caldera amb manual d’instal·lació 
 
Realitzeu amb els materials esmentats abans, i els necessaris per realitzar el muntatge i 
l’anivellament d’una caldera. 
 

PPrrààccttiiccaa  1111  ((PP1111))  SSaallaa  ddee  ccaallddeerreess 
Realitzeu l’esquema tèrmic de la sala de calderes de l’institut amb tots els dispositius i 
característiques de funcionament d’aquests. 
 

PPrrààccttiiccaa  1122  ((PP1122))  MMuunnttaattggee  dd’’uunnaa  iinnssttaall··llaacciióó  ddee  ccaalleeffaacccciióó  
S’ha de realitzar el muntatge d’una instal·lació de calefacció amb les següents característiques:  

◦ Per 3 estances (menjador de 20 m
2
, habitació de 10 m

2
, bany de 5 m

2
) orientades a la 

mateixa façana. 
◦ En les dimensions establertes en el taller. 

 
Realitzeu el muntatge d’una instal·lació de calefacció en el taller amb tots els dispositius de 
seguretat i funcionament necessaris. 
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4.1.8 Programació ddee  llaa  uunniittaatt  ffoorrmmaattiivvaa  22  ((UUFF22))  

DDeetteerrmmiinnaacciióó  ii  tteemmppoorriittzzaacciióó  ddeellss  NNuucclliiss  FFoorrmmaattiiuuss  ((NNFF))  

 

Durada (h) Nom NF C RA CA 

11 
Reglamentació sobre la posada en marxa de instal·lacions de 
calefacció i extracció 

1 
1 
2 

1 
2 

1 
2 

10 Elements elèctrics de instal·lacions calorífiques 2 
1 
3 

1 
3 

1 
3 

23 Posada en marxa de instal·lacions calorífiques 3 
2 
3 

2 
3 

2 
3 

 

DDiisssseennyy  ddee  lleess  aaccttiivviittaattss  dd’’eennsseennyyaammeenntt  ii  AApprreenneennttaattggee  ((EE//AA))  

 

 

PPrreeppaarraacciióó  ddee  lleess  aaccttiivviittaattss  dd’’EE//AA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA CA C. subapartats Durada 

NF 1-  Reglamentació sobre la posada en marxa de instal·lacions de calefacció i extracció 
1 
2 

1.1 
2.1 / 2.10 

1.1 / 1.2 
2.1 / 2.7 / 2.8 / 2.9 

11 h 

NF 2-   Elements elèctrics de instal·lacions calorífiques i extracció 

1 
3 

1.1 al 1.9 
3.1 al 3.8 

1.1 al 1.4 
3.1 al 3.6 

10 h 

NF 3-   Posada en marxa de instal·lacions calorífiques i extracció 
2 
3 

2.1 al 2.10 
3.1 al 3.8 

2.1 al 2.9  
3.1 al 3.6 

23 h 

NF.1 Reglamentació sobre  la posada en marxa de instal·lacions de calefacció i extracció  (11h)             

Activitats    Avaluació 

d'Ensenyament i Aprenentatge Temps RA C CA Instruments d’Avaluació 

A1- IT 01 Referent posada en marxa 
calefacció i extracció        

6 h 
 

1 
2 

1.1 
1.2 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 

1.1 
2.1 
2.10 

 

D
e
s
c
ri
p
c
ió

 

- Exigència del benestar 
- Exigència d’eficiència energètica 
- Exigència de seguretat 

1 h 
3 h 
2 h 

A2- IT 02 Referent posada en marxa 
calefacció i extracció         

4 h 
 

1 
2 

1.1 
1.2 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 

1.1 
2.1 
2.10 

 

D
e
s
c
ri
p
c
ió

  
 
- Ajustament i equilibrat 
- Eficiència energètica 
 
 

 
2 h 
2 h 

 

A3- Prova del Nucli formatiu 1 1 h  

1 
2 

1.1 
1.2 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 

1.1 
2.1 
2.10 

- Examen tipus test 
(ett2) 

D
e
s
c
ri
p
c
ió

 

- Examen tipus test del NF1 
1 h  
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OObbjjeeccttiiuuss  dd’’aapprreenneennttaattggee  ii  eessttrraattèèggiieess  mmeettooddoollòòggiiqquueess  ddee  lleess  aaccttiivviittaattss  dd’’EE//AA  

NF.1 Reglamentació sobre  la posada en marxa de instal·lacions de calefacció i extracció (11h)             

Objectius d’aprenentatge Estratègies de la sessió Avaluació 

A1- IT 01 Referent posada en 
marxa calefacció i 
extracció       

6 h - El docent ha d’utilitzar la reglamentació de tal manera 
que l’alumne l’ha de veure com una eina més i una guia 
per tal de desenvolupar la seva feina correctament. 
- El docent ha de realitzar exemples reals on quedi clar 
que l’ús de la reglamentació és essencial.  

 - Aquests objectiu 
d’aprenentatge 
s’avaluarà en 
l’examen tipus test 
(ett2) 

- L’alumne ha de saber com buscar  
els paràmetres de verificació de la 
posta en marxa d’una instal·lació 

A2- IT 02 Referent posada en 
marxa calefacció i 
extracció       

4 h 
- L’alumne ha de ser conscient que encara que es 
realitzin unes proves parcials durant d’execució, la 
instal·lació ha de ser verificada un cop acabada y 
realitzar la documentació necessària per tal de poder 
entregar la instal·lació al client i certificar que s’ha 
realitzat tot el procediment de verificació. 
- És important que es realitzin exemples reals on 
intervinguin les distancies de seguretat que s’han de 
deixar amb altres instal·lacions i demostrar les 
conseqüències que pot tenir el no deixar-les. 

- Aquests objectiu 
d’aprenentatge 
s’avaluarà en 
l’examen tipus test 
(ett2) 

- L’alumne ha de saber com buscar  els 
procediments de verificació de la 
posta en marxa d’una instal·lació 

NF.2 Elements elèctrics de instal·lacions calorífiques (10h)             

Activitats    Avaluació 

d'Ensenyament i Aprenentatge Temps RA C CA Instruments d’Avaluació 

A1- Esquemes unifilars instal·lació de 
calefacció 

3 h 
 

1 
1.1 
1.2 

1.1 

- Pràctica esquemes 
unifilars 
(p13) 

- Graella d’avaluació 
(ga13) 

D
e
s
c
ri
p
c
ió

 

- Explicació de la pràctica  
- Realització de la pràctica + fitxa 

 
30 min 
2:30 h 

 

A2-  Muntatge elèctric instal·lació de 
calefacció         

7 h 
 

1 
3 

1.3 
1.4 
3 
 

1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 
3 

- Pràctica muntatge 
elèctric 
(p14) 

- Graella d’avaluació 
(ga14) 

D
e
s
c
ri
p
c
ió

  
- Explicació de la pràctica  
- Temps per realitzar la fitxa 
- Realització de la pràctica  
 

 
30 min 
30 min 

6 h 
 

NF.3 Posada en marxa de instal·lacions calorífiques  (23h)             

Activitats    Avaluació 

d'Ensenyament i Aprenentatge Temps RA C CA Instruments d’Avaluació 

A1- Posada en marxa 15 h  

2 
3 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
3 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.8 
2.9 

2.10 
3 

- Pràctica fixació de 
calderes 

(p15) 
- Graella d’avaluació 

(ga15) D
e
s
c
ri
p
c
ió

 

- Explicació de la pràctica  
- Temps per realitzar la fitxa 
- Realització de la pràctica  

 
30 min 
30 min 
14 h 

 

A2-  Ajustaments i equilibrat         7 h  

2 
3 

2.7 
2.8 
2.9 
3 

2.5 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 

2.10 
3 

- Pràctica fixació de 
calderes 

(p16) 
- Graella d’avaluació 

(ga16) D
e
s
c
ri
p
c
ió

 

 
- Explicació de la pràctica  
- Realització de la pràctica + fitxa 
 

 
30 min 
6:30 h 
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A3- Prova del Nucli formatiu 1 1 h 

- L’examen ha de contenir 20 preguntes amb 4 
possibles resposta per pregunta i han de ser extretes 
únicament del reglament.  
- L’examen es considerarà suspès de cara a l’obtenció 
del carnet d’instal·lador amb una nota inferior al 7. 

- Aquests objectiu 
d’aprenentatge 
s’avaluarà en 
l’examen tipus test 
(ett2) 
 

- L’alumne ha de saber utilitzar el 
reglament i recordar les dades 
bàsiques a tenir en compte en 
referència a la posada en marxa de 
instal·lacions de calefacció. 

 

NF.2 Elements elèctrics de instal·lacions calorífiques (10h)             

Objectius d’aprenentatge Estratègies de la sessió Avaluació 

A1- Esquemes unifilars 
instal·lació de calefacció 

3 h - Aquesta pràctica la realitzaran individualment. 
- L’alumne realitzarà els esquemes unifilars necessaris 
(protecció, comandament i potència)  dels elements de 
la instal·lació que prèviament han realitzat en la unitat 
formativa anterior (sondes, termòstats, bombes, 
electrovàlvules) 
- L’alumne ja té uns coneixements previs elèctrics, ja 
que han realitzat l’assignatura d’automatismes, així que 
el docent ha fer que interpretin els esquemes dels 
fabricants dels components de la instal·lació. 
- En aquesta activitat la pròpia fitxa descriptiva serà la 
pràctica. 
- Durant l’execució el docent prendrà les notes 
necessàries per omplir la graella d’avaluació. 

- Aquests objectiu 
d’aprenentatge 
s’avaluarà en la 
graella d’avaluació 
(ga13) 

 - L’alumne ha de saber realitzar els 
esquemes elèctrics necessaris per 
posar en marxa la instal·lació 

A2-  Muntatge elèctric 
instal·lació de calefacció        

7 h 
- Aquesta pràctica es realitzarà en grup de 2 o 3 
persones. 
- En aquesta activitat treballaran el muntatge de tota la 
part elèctrica necessària per la posada en marxa de la 
instal·lació. 
- Durant l’execució el docent prendrà les notes 
necessàries per omplir la graella d’avaluació. 

- Aquests objectiu 
d’aprenentatge 
s’avaluarà en la 
graella d’avaluació 
(ga14) 

- L’alumne ha se saber realitzar el 
muntatge elèctric de la instal·lació, 
respectant les mesures i distancies 
de seguretat amb altres instal·lacions 

 

NF.3 Posada en marxa de instal·lacions calorífiques  (23h)             

Objectius d’aprenentatge Estratègies de la sessió Avaluació 

A1- Posada en marxa 15 h - Aquesta pràctica es realitzarà en grup de 2 o 3 
persones. 
- La pràctica començarà amb una explicació de la 
interpretació de les instruccions del fabricant i les 
mesures de seguretat que s’han de tenir en compte, tant 
els EPI’s com les de grup i material. 
- L’alumne ha de realitzar la seqüència d’actuació amb 
tots els elements que ha de verificar abans de posar en 
marxa la instal·lació. 
- Abans de posar en marxa la instal·lació el docent 
haurà de verificar les connexions del gas combustible i 
les connexions elèctriques de cada grup. 
- Durant l’execució el docent prendrà les notes 
necessàries per omplir la graella d’avaluació. 

- Aquests objectiu 
d’aprenentatge 
s’avaluarà en la 
graella d’avaluació 
(ga15) 

- L’alumne ha de interpretar i realitzar 
la seqüència de posada en marxa de 
la instal·lació. 

A2-  Ajustaments i equilibrat         7 h - Aquesta pràctica es realitzarà en grup de 2 o 3 
persones. 
- La pràctica començarà amb una explicació les 
mesures de seguretat que s’han de tenir en compte, tant 
els EPI’s com les de grup i material. 
- En aquesta pràctica es treballaran les accions que 
s’han de portar a terme per verificar el funcionament de 
la instal·lació segons les instruccions del fabricant, 
realitzant les mesures necessàries per verificar el 
funcionament dels dispositius de seguretat, l’equilibrat 
hidràulic i determinar la correcta combustió dels fums. 
- Els alumnes hauran de prendre nota de les dades 
obtingudes, les incidències i la resolució que han portat 
a terme per resoldre els defectes i lliurar-los al final de la 
pràctica. 
- Durant l’execució el docent prendrà les notes 
necessàries per omplir la graella d’avaluació. 

- Aquests objectiu 
d’aprenentatge 
s’avaluarà en la 
graella d’avaluació 
(ga16) 

- L’alumne ha de conèixer els 
paràmetres de funcionament òptims 
dels elements instal·lats, utilitzant les 
instruccions del fabricant. 
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AAvvaalluuaacciióó  ddeellss  RRAA    

◦ L’avaluació de la UF 2  es farà de forma continua al llarg de la seva durada. 
◦ La participació, assistència i actitud seran aspectes bàsics per a l’avaluació. És necessari un 

70% d’assistència per tenir dret a avaluació continua. 
◦ L’avaluació de la UF 1 es farà per RA i la qualificació s’obté mitjançant aquesta formula: 

 
◦ Per poder aprovar la UF s’hauran d’aprovar cada RA amb un cinc com a mínim  
◦ La qualificació de l’examen de reglamentació haurà de ser com a mínim d’un 4 perquè es 

tingui en compte alhora de fer la ponderació. 
◦ Si un alumne té més del 20% de faltes d’assistència (30 % en cas excepcional, segons l’equip 

docent), en una unitat formativa, l’alumne haurà de fer la recuperació de la unitat formativa. 
 
Instruments d’avaluació 
 
ett1: Examen tipus test reglamentació 
ga n: Graelles d’avaluació de les pràctiques tècniques 
 

 
 
Recuperació de la UF 2 
 
La recuperació de la UF 2 es realitzarà mitjançant una pràctica que contingui els resultats 
d’aprenentatge de la UF i una part teòrica que constarà d’una fitxa que descrigui la pràctica, 
(esquemes, mesures, reglamentació aplicable, eines utilitzades, seqüència d’actuació, mesures 
de seguretat...) Aquesta pràctica s’avaluarà mitjançant 2 instruments d’avaluació, la graella 
d’avaluació exposada en l’apartat d’avaluació del mòdul 3 i la fitxa descriptiva d’aquesta unitat 
formativa amb els següents percentatges. 
 
 

 

44..11..99  EEnnuunncciiaattss  oorriieennttaattiiuuss  ddee  lleess  pprrààccttiiqquueess  ttèèccnniiqquueess  ddee  llaa  UUFF  22  

 

FFiittxxaa  ddeessccrriippttiivvaa  ttiippuuss  ddee  llaa  UUFF  22  

  
◦ Esquemes unifilars/Procés de posada en funcionament: 
◦ Eines i material a utilitzar: 
◦ Normativa aplicable: 
◦ Mesures de seguretat aplicables: 
◦ Seqüència d’actuació: 

 
 
 
 
 
 

Resultats 

d’aprenentatge 

Pes dels Instruments d’avaluació sobre els RA (%) 
% 

Ett2 ga13 ga14 ga15 ga16 

RA1  25 35 40   33 

RA2  25   40 35 33 

RA3   25 25 25 25 33 

Instrument d’avaluació 
Pes dels Instruments d’avaluació sobre la recuperació 

extraordinària 

Graella d’avaluació recuperació UF 2 60 % 

Fitxa descriptiva UF 2 40 % 
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PPrrààccttiiccaa  1133  ((PP1133))  EEssqquueemmeess  uunniiffiillaarrss  dd’’uunnaa  iinnssttaall··llaacciióó  ddee  ccaalleeffaacccciióó  

S’han de realitzar els esquemes unifilars d’una instal·lació de calefacció. 
 
Realitzeu els esquemes unifilars de potència, comandament i protecció de la instal·lació de 
calefacció que bau muntar al taller. 
 

PPrrààccttiiccaa  1144  ((PP1144))  MMuunnttaattggee  eellèèccttrriicc  dd’’uunnaa  iinnssttaall··llaacciióó  ddee  ccaalleeffaacccciióó                

S’ha de realitzar el muntatge elèctric d’una instal·lació de calefacció. 
 
Realitzeu el muntatge elèctric segons els esquemes unifilars realitzats en la practica anterior de 
tots els elements de regulació, control i quadre elèctric de la instal·lació de calefacció que bau 
muntar al taller. 
 

PPrrààccttiiccaa  1155  ((PP1155))  PPoossaaddaa  eenn  mmaarrxxaa  dd’’uunnaa  iinnssttaall··llaacciióó  ddee  ccaalleeffaacccciióó                

S’ha de posar en marxa una instal·lació de calefacció. 
 
Realitzeu la posada en marxa segons el procediment i verificacions que marca la 
reglamentació, de la instal·lació de calefacció que bau muntar al taller. 
 

PPrrààccttiiccaa  1166  ((PP1166))  AAjjuussttaammeennttss  ii  eeqquuiilliibbrraatt  dd’’uunnaa  iinnssttaall··llaacciióó  ddee  ccaalleeffaacccciióó                  

S’ha d’ajustar i equilibrar una instal·lació de calefacció. 
 
Realitzeu l’ajustament i l’equilibrat segons les instruccions del fabricant i la reglamentació 
aplicable, de la instal·lació de calefacció que bau muntar al taller. 
 

4.1.10 Programació ddee  llaa  uunniittaatt  ffoorrmmaattiivvaa  33  ((UUFF33))  

DDeetteerrmmiinnaacciióó  ii  tteemmppoorriittzzaacciióó  ddeellss  NNuucclliiss  FFoorrmmaattiiuuss  ((NNFF))  

 

Durada (h) Nom NF C RA CA 

8 
Reglamentació sobre el manteniment de instal·lacions de 
calefacció i extracció 

1 1 1 1 

30 Manteniment d’una instal·lació de calefacció i extracció 
 

2 
 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

6 Mesures de la instal·lació de calefacció i extracció 3 
1 
3 

1 
3 

1 
3 

 

DDiisssseennyy  ddee  lleess  aaccttiivviittaattss  dd’’eennsseennyyaammeenntt  ii  AApprreenneennttaattggee  ((EE//AA))  

 

 

  

  

RA CA C. subapartats Durada 

NF 1-  Reglamentació sobre el manteniment de instal·lacions de calefacció i extracció 
1 1.2 1.1 / 1.8 8 h 

NF 2-   Manteniment d’una instal·lació de calefacció i extracció 

1 
2 
3 
4 

1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.7 / 1.8 / 1.9 / 1.10 / 1.11 
2.1 al 2.16 
3.1 al 3.9 
4.1 al 4.7 

1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.7 / 1.8 
2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 

3.1 / 3.2 / 3.3 / 3.4 / 3.5 / 3.6 
-- 

30 h 

NF 3-   Mesures de la instal·lació de calefacció i extracció 

1 
3 

1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.9 / 1.10 / 1.11 
3.1 al 3.9 

1.4 / 1.5 / 1.6 
3.1 / 3.2 / 3.3 / 3.4 / 3.5 / 3.6 

6 h 
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PPrreeppaarraacciióó  ddee  lleess  aaccttiivviittaattss  dd’’EE//AA  

 
 
 

NF.1 Reglamentació sobre  la posada en marxa de instal·lacions de calefacció i extracció  (8h)             

Activitats    Avaluació 

d'Ensenyament i Aprenentatge Temps RA C CA Instruments d’Avaluació 

A1- IT 03 Referent manteniment de 
calefacció i extracció        

5 h 
 

1 
1.1 
1.8 

1.2  

D
e
s
c
ri
p
c
ió

 

- Manteniment Preventiu 
- Gestió energètica 
- Instruccions 

3 h 
1 h 
1 h 

A2- IT 04 Referent inspeccions calefacció i 
extracció         

2 h 
 

 
1 

1.1 
1.8 

1.2  

D
e
s
c
ri
p
c
ió

  
 
- Inspeccions d’eficiència energètica 
 
 

 
2 h 

 

A3- Prova del Nucli formatiu 1 1 h  

1 
1.1 
1.8 

1.2 
- Examen tipus test 

(ett3) 

D
e
s
c
ri
p
c
ió

 

- Examen tipus test del NF1 
1 h  
 

NF.2 Manteniment d’una instal·lació de calefacció i extracció (30h)             

Activitats    Avaluació 

d'Ensenyament i Aprenentatge Temps RA C CA Instruments d’Avaluació 

A1- Programa de manteniment 8:30 h  

1 
2 

1.1 
2.1 
2.3 

1.1 
1.2 
1.9 
2.3 
2.6 

- Pràctica Pla 
manteniment 

(p17) 
- Graella d’avaluació 

(ga17) D
e
s
c
ri
p
c
ió

 

- Explicació de la pràctica  
- Realització de la pràctica + fitxa 

 
30 min 

8 h 
 

A2-  Intercanviadors         4 h  

1 
3 

1.2 
1.8 

1.3 
1.7 
1.10 
1.11 

- Pràctica intercanviadors 
(p18) 

- Graella d’avaluació 
(ga18) 

D
e
s
c
ri
p
c
ió

  
- Explicació de la pràctica  
- Temps per realitzar la fitxa 
- Realització de la pràctica 
 

 
30 min 
30 min 

3 h 
 

A3- Purgat 4 h  

1 
2 
3 

1.8 
2.1 
3 

 
1.3 
1.7 
1.10 
1.11 
2.12 

 

- Pràctica Purgat 
(p19) 

- Graella d’avaluació 
(ga19) 

D
e
s
c
ri
p
c
ió

  
- Explicació de la pràctica  
- Temps per realitzar la fitxa 
- Realització de la pràctica 
 

 
30 min 
30 min 

3 h 
 

A4- Cremadors 4:30 h  

1 
3 
4 

1.4 
3 

1.3 
3 
4 

- Pràctica Cremadors 
(p20) 

- Graella d’avaluació 
(ga20) 

D
e
s
c
ri
p
c
ió

 

- Explicació de la pràctica  
- Realització de la pràctica + fitxa 

 
30 min 

4 h 
 

A5- Caldera 4:30 h  

1 
3 
4 

1.3 
3 

1.3 
3 
4 

- Pràctica Caldera 
(p21) 

- Graella d’avaluació 
(ga21) 

D
e
s
c
ri
p
c
ió

 

- Explicació de la pràctica  
- Realització de la pràctica + fitxa 

 
30 min 

4 h 
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OObbjjeeccttiiuuss  dd’’aapprreenneennttaattggee  ii  eessttrraattèèggiieess  mmeettooddoollòòggiiqquueess  ddee  lleess  aaccttiivviittaattss  dd’’EE//AA  

NF.1 Reglamentació sobre  la posada en marxa de instal·lacions de calefacció i extracció  (8h)             

Objectius d’aprenentatge Estratègies de la sessió Avaluació 

A1- IT 03 Referent 
manteniment de 
calefacció i extracció       

5 h 
- El docent ha de transmetre que tota instal·lació 
necessita un manteniment preventiu i que la 
reglamentació ens diu la periodicitat d’aquest depenent 
de la potència de la instal·lació. 
- És important que els alumnes sàpiguen que existeix un 
programa de manteniment preventiu on descriu quines 
operacions de manteniment s’han de realitzar i quan 
s’han fet. 
- Els alumnes han de saber que existeix un programa de 
gestió energètica per a cada instal·lació que consisteix 
en prendre mesures dels elements clau de la instal·lació 
i comparar-les amb les de posada en servei. 

 - Aquests objectiu 
d’aprenentatge 
s’avaluarà en 
l’examen tipus test 
(ett3) 

 - L’alumne ha de recordar com trobar 
la periodicitat de manteniment dels 
elements de la instal·lació 

A2- IT 04 Referent 
inspeccions calefacció 
i extracció         

2 h 
- Els alumnes com futurs instal·ladors han de saber que 
les instal·lacions reben inspeccions periòdiques 
referents a l’eficiència energètica, rendiment i 
manteniment realitzat. 

- Aquests objectiu 
d’aprenentatge 
s’avaluarà en 
l’examen tipus test 
(ett3) 

- L’alumne ha de recordar les 
inspeccions que s’han de fer a la 
instal·lació 

A3- Prova del Nucli formatiu 1 1 h 
- L’examen ha de contenir 20 preguntes amb 4 
possibles resposta per pregunta i han de ser extretes 
únicament del reglament.  
- L’examen es considerarà suspès de cara a l’obtenció 
del carnet d’instal·lador amb una nota inferior al 7. 

- Aquests objectiu 
d’aprenentatge 
s’avaluarà en 
l’examen tipus test 
(ett3) 
 

- L’alumne ha de saber utilitzar el 
reglament i recordar les dades 
bàsiques a tenir en compte en 
referència al manteniment de 
instal·lacions de calefacció. 

 

NF.2 Manteniment d’una instal·lació de calefacció i extracció (30h)             

Objectius d’aprenentatge Estratègies de la sessió Avaluació 

A1- Programa de 
manteniment 

8:30 h 
- Aquesta pràctica es realitzarà individualment. 
- Aquesta pràctica es realitzarà utilitzant la sala de 
calderes de l’institut. 
- Els alumnes hauran de realitzar un programa de 
manteniment dels elements que composen la instal·lació 
i descriure la periodicitat i acció que s’ha de realitzar per 
cadascun d’ells tenint en compte la reglamentació i les 
instruccions del fabricant. 
- Treballar amb instal·lacions reals pot servir perquè 
agafin més confiança alhora d’entrar al mon laboral.   
- En aquesta activitat la pròpia fitxa descriptiva serà la 
pràctica. 
- Durant l’execució el docent prendrà les notes 
necessàries per omplir la graella d’avaluació. 

 - Aquests objectiu 
d’aprenentatge 
s’avaluarà en la 
graella d’avaluació 
(ga17) 

- L’alumne ha de realitzar un programa 
de manteniment d’una instal·lació de 
calefacció 

A6- Desmuntatge  4:30 h  

2 
3 

2.2 
2.3 
2.4 

2.8 
2.9 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 

3 

- Pràctica Desmuntatge 
(p22) 

- Graella d’avaluació 
(ga22) 

D
e
s
c
ri
p
c
ió

 

- Explicació de la pràctica  
- Realització de la pràctica + fitxa 

 
30 min 

4 h 
 

NF.3 Mesures de la instal·lació de calefacció i extracció (6h)             

Activitats    Avaluació 

d'Ensenyament i Aprenentatge Temps RA C CA Instruments d’Avaluació 

A1- Mesures 6 h  

1 
2 
3 

 
1.5 
1.6 
1.7 
2.1 
3 

1.4 
1.5 
1.6 
1.9 
2.1 
2.2 
3 

- Pràctica Mesures 
(p23) 

- Graella d’avaluació 
(ga23) 

D
e
s
c
ri
p
c
ió

 

- Explicació de la pràctica  
- Realització de la pràctica + fitxa 

 
30 min 
5:30 h 
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A2-  Intercanviadors         4 h 
- Aquesta pràctica es realitzarà en grup de 3 persones. 
- Aquesta pràctica es realitzarà utilitzant els aires 
condicionats de l’institut. 
- La pràctica començarà amb una explicació de la 
interpretació de les instruccions del fabricant en 
referència al manteniment necessari dels 
intercanviadors i les mesures de seguretat que s’han de 
tenir en compte, tant els EPI’s com les de grup i 
material. 
- Els alumnes realitzaran operacions de neteja dels 
intercanviadors dels aires condicionats de l’institut ( 4 
aproximadament) seguint les instruccions del fabricant i 
utilitzant les eines i elements de protecció adients per 
aquesta activitat en concret. 
- Durant l’execució el docent prendrà les notes 
necessàries per omplir la graella d’avaluació. 

- Aquests objectiu 
d’aprenentatge 
s’avaluarà en la 
graella d’avaluació 
(ga18) 

- L’alumne ha de saber realitzar 
operacions de manteniment 
preventiu tenint en compte la 
reglamentació i instruccions del 
fabricant. 

A3- Purgat 4 h - Aquesta pràctica es realitzarà en grup de 3 persones. 
- Aquesta pràctica es realitzarà utilitzant els radiadors de 
l’institut. 
- Els alumnes han de realitzar el purgat dels radiadors 
de l’institut segons el procediment correcte, y verificar 
finalment que la instal·lació treballa a la pressió 
recomanada. 
- El docent ha de transmetre la importància que te ser 
responsable d’una instal·lació i les conseqüències que 
pot produir realitzar les actuacions sense seguir el 
procediment establert i les instruccions corresponents. 
- Durant l’execució el docent prendrà les notes 
necessàries per omplir la graella d’avaluació. 

- Aquests objectiu 
d’aprenentatge 
s’avaluarà en la 
graella d’avaluació 
(ga19) 

- L’alumne ha de saber realitzar 
operacions de manteniment 
preventiu tenint en compte la 
reglamentació i instruccions del 
fabricant. 

A4- Cremadors 4:30 h 
- Aquesta pràctica es realitzarà en grup de 2 persones 
- Una part d’aquesta pràctica es realitzarà al taller i un 
altre a l’aula d’informàtica. 
- Tota la documentació que es doni a l’alumne i les 
explicacions per part del docent es realitzaran en 
llengua anglesa, els alumnes podran disposar d’eines 
de traducció alhora de realitzar la fitxa. 
- La pràctica consisteix en interpretar el manual i les 
instruccions del fabricant per realitzar el desmuntatge, 
anàlisi de les parts que el composen i posterior 
muntatge d’un cremador de gasoil. 
- La comunicació entre alumne i docent es realitzarà en 
llengua anglesa. 
- En aquesta activitat la pròpia fitxa descriptiva serà la 
pràctica. 
- Per valorar la competència de l’alumne en l’anglès, el 
docent valorarà molt positivament la predisposició que 
te l’alumne en comunicar-se en anglès, d’altra banda es 
penalitzarà les converses en castellà o català entre 
alumnes. 

- Aquests objectiu 
d’aprenentatge 
s’avaluarà en la 
graella d’avaluació 
(ga20) 

 - L’alumne ha de saber realitzar 
operacions de manteniment correctiu 
tenint en compte la reglamentació i 
instruccions del fabricant. 

- L’alumne ha de saber interpretar 
manuals i instruccions del fabricant 
en llengua anglesa. 

A5- Caldera 4:30 h 
 
 
 
- Aquesta pràctica es realitzarà en grup de 2 persones 
- Una part d’aquesta pràctica es realitzarà al taller i un 
altre a l’aula d’informàtica. 
- Tota la documentació que es doni a l’alumne i les 
explicacions per part del docent es realitzaran en 
llengua anglesa, els alumnes podran disposar d’eines 
de traducció alhora de realitzar la fitxa. 
- La pràctica consisteix en interpretar el manual i les 
instruccions del fabricant per realitzar el desmuntatge, 
anàlisi de les parts que el composen i posterior 
muntatge d’una caldera. 
- La comunicació entre alumne i docent es realitzarà en 
llengua anglesa. 
- En aquesta activitat la pròpia fitxa descriptiva serà la 
pràctica. 
- Per valorar la competència de l’alumne en l’anglès, el 
docent valorarà molt positivament la predisposició que 
te l’alumne en comunicar-se en anglès, d’altra banda es 
penalitzarà les converses en castellà o català entre 
alumnes. 
 
 

- Aquests objectiu 
d’aprenentatge 
s’avaluarà en la 
graella d’avaluació 
(ga21) 

- L’alumne ha de saber realitzar 
operacions de manteniment correctiu 
tenint en compte la reglamentació i 
instruccions del fabricant. 

- L’alumne ha de saber interpretar 
manuals i instruccions del fabricant 
en llengua anglesa. 
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A6- Desmuntatge  4:30 h - Aquesta pràctica es realitzarà en grup de 3 persones. 
- La pràctica consisteix en que l’alumne desmunti tota la 
instal·lació de calefacció que han anat realitzant en les 
pràctiques anteriors, seguint un procediment i les 
mesures de seguretat tant personal, de grup i del 
material. 
- En la fitxa descriptiva hauran de detallar el 
procediment de desmuntatge. 
- Durant l’execució el docent prendrà les notes 
necessàries per omplir la graella d’avaluació. 

- Aquests objectiu 
d’aprenentatge 
s’avaluarà en la 
graella d’avaluació 
(ga22) 

- L’alumne ha de saber realitzar 
operacions de desmuntatge seguint 
un procediment i mesures de 
seguretat  

 

 

NF.3 Mesures de la instal·lació de calefacció i extracció (6h)             

Objectius d’aprenentatge Estratègies de la sessió Avaluació 

A1- Mesures 6 h - Aquesta pràctica es realitzarà en grup de 2 persones. 
- Aquesta pràctica es realitzarà utilitzant la sala de 
calderes de l’institut. 
- La pràctica consisteix en que els alumnes han de 
prendre les mesures elèctriques, hidràuliques i de 
combustió que diu el reglament per determinar el 
rendiment de la instal·lació. 
- En la fitxa descriptiva hauran de descriure les mesures 
extretes i analitzar el funcionament donant com a 
resultat el rendiment de la instal·lació. 
- Durant l’execució el docent prendrà les notes 
necessàries per omplir la graella d’avaluació. 

 - Aquests objectiu 
d’aprenentatge 
s’avaluarà en la 
graella d’avaluació 
(ga23) 

 - L’alumne ha de saber realitzar totes 
les mesures necessàries per  
realitzar un anàlisi del funcionament 
de la instal·lació. 

 
 

AAvvaalluuaacciióó  ddeellss  RRAA    

◦ L’avaluació de la UF 3  es farà de forma continua al llarg de la seva durada. 
◦ La participació, assistència i actitud seran aspectes bàsics per a l’avaluació. És necessari un 

70% d’assistència per tenir dret a avaluació continua. 
◦ L’avaluació de la UF 1 es farà per RA i la qualificació s’obté mitjançant aquesta formula: 

 
◦ Per poder aprovar la UF s’hauran d’aprovar cada RA amb un cinc com a mínim  
◦ La qualificació de l’examen de reglamentació haurà de ser com a mínim d’un 4 perquè es 

tingui en compte alhora de fer la ponderació. 
◦ Si un alumne té més del 20% de faltes d’assistència (30 % en cas excepcional, segons l’equip 

docent), en una unitat formativa, l’alumne haurà de fer la recuperació de la unitat formativa. 
 
Instruments d’avaluació 
 
Ett3: Examen tipus test reglamentació 
ga n: Graelles d’avaluació de les pràctiques tècniques 
 

 
 
Recuperació de la UF 3 
 
La recuperació de la UF 3 es realitzarà mitjançant una pràctica que contingui els resultats 
d’aprenentatge de la UF i una part teòrica que constarà d’una fitxa que descrigui la pràctica, 
(esquemes, mesures, reglamentació aplicable, eines utilitzades, seqüència d’actuació, mesures 
de seguretat...) Aquesta pràctica s’avaluarà mitjançant 2 instruments d’avaluació, la graella 
d’avaluació exposada en l’apartat d’avaluació del mòdul 3 i la fitxa descriptiva d’aquesta unitat 
formativa amb els següents percentatges. 
 

Resultats 

d’aprenentatge 

Pes dels Instruments d’avaluació sobre els RA (%) 
% 

Ett3 ga17 ga18 ga19 ga20 ga21 ga22 ga23 

RA1  25 15 10 10 15 15 10  30 

RA2   25  25   25 25 30 

RA3    15 15 15 15 20 20 30 

RA 4     50 50   10 
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44..11..1111  EEnnuunncciiaattss  oorriieennttaattiiuuss  ddee  lleess  pprrààccttiiqquueess  ttèèccnniiqquueess  ddee  llaa  UUFF  33  

FFiittxxaa  ddeessccrriippttiivvaa  ttiippuuss  ddee  llaa  UUFF  33  

◦ Programa de manteniment / Acció de manteniment:  
◦ Eines i material a utilitzar: 
◦ Normativa aplicable: 
◦ Mesures de seguretat aplicables: 
◦ Seqüència d’actuació: 

 

PPrrààccttiiccaa  1177  ((PP1177))  PPrrooggrraammaa  ddee  mmaanntteenniimmeenntt  

S’ha de realitzar un programa de manteniment d’una instal·lació de calefacció. 
 
Realitzeu el programa de manteniment segons el reglament i les instruccions dels fabricants, 
de la instal·lació de calefacció de l’institut 
 

PPrrààccttiiccaa  1188  ((PP1188))  IInntteerrccaannvviiaaddoorrss          

S’ha de realitzar el manteniment preventiu d’uns aires condicionats. 
 
Realitzeu la neteja dels intercanviadors dels aires condicionats del institut, segons les 
instruccions del fabricant. 
 

PPrrààccttiiccaa  1199  ((PP1199))  PPuurrggaatt  

S’ha de realitzar el purgat dels radiadors d’una instal·lació de calefacció. 
 
Realitzeu el purgat dels radiadors necessaris, de la instal·lació de calefacció del institut. 
 

PPrrààccttiiccaa  2200  ((PP2200))  CCrreemmaaddoorrss  

S’ha de realitzar el manteniment correctiu d’un cremador de gasoil. 
 
Realitzeu el desmuntatge, anàlisi i muntatge dels elements que composen un cremador de 
gasoil utilitzant el manual i les instruccions del fabricant en anglès. 
 

PPrrààccttiiccaa  2211  ((PP2211))  CCaallddeerraa  

S’ha de realitzar el manteniment correctiu d’una caldera de gas natural. 
 
Realitzeu el desmuntatge, anàlisi i muntatge dels elements que composen una caldera de gas 
natural, utilitzant el manual i les instruccions del fabricant en anglès. 
 

PPrrààccttiiccaa  2222  ((PP2222))  DDeessmmuunnttaattggee  

S’ha de realitzar el desmuntatge d’una instal·lació de calefacció. 
 
Realitzeu el desmuntatge total de la instal·lació de calefacció que bau realitzar en el taller. 
 

PPrrààccttiiccaa  2233  ((PP2233))  MMeessuurreess  

S’ha de mesurar el rendiment d’una instal·lació de calefacció. 
 
Realitzeu les mesures necessàries per determinar el rendiment de la instal·lació de calefacció 
de l’institut. 

Instrument d’avaluació 
Pes dels Instruments d’avaluació sobre la recuperació 

extraordinària 

Graella d’avaluació recuperació UF 3 60 % 

Fitxa descriptiva UF 3 40 % 
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55..   CCoonncclluuss iioonnss   

En el present treball s’ha intentat donar una possible solució al problema que s’ha trobat el 
departament de Formació Professional de l’Institut on vaig realitzar el pràcticum, amb el canvi 
de normativa de LOGSE a LOE.  
En aquest treball s’ha donat una proposta d’un nou model de programació, una nova manera 
d’avaluar i unes estratègies diferents a les que fins ara s’aplicaven al cicle formatiu i 
concretament en els crèdits de pràctiques tècniques. També s’han proposat  orientacions per 
noves pràctiques tècniques i s’han introduït dues pràctiques que donen resposta al resultat 
d’aprenentatge referent a la llengua anglesa.  
Amb aquest treball s’ha volgut donar una nova manera de fer i planificar un mòdul de 
practiques tècniques. Encara que s’hagi treballat sobre un mòdul concret, es pot extrapolar a 
altres mòduls pràctics si canviem els continguts. 
Segons la meva filosofia docent, on l’alumne és el responsable del seu aprenentatge i el docent 
ha de vetllar perquè això s’aconsegueixi, crec que la importància d’aquest treball radica en les 
estratègies metodològiques aplicades en les activitats proposades, on l’alumne ha de pensar i 
visualitzar la feina que ha de realitzar abans de començar-la.  
Un altre objectiu que es volia aconseguir amb aquest treball era que l’alumne s’impliqués, 
s’esforcés i estigués més motivat, en conseqüència es redueix l’absentisme. Sota el meu punt 
de vista, donar la responsabilitat a l’alumne del seu propi aprenentatge potencia aquests 
aspectes tant personals i importants. 
També he volgut donar gran importància a la normativa aplicable en les instal·lacions 
tèrmiques, sent aquesta l’objectiu principal de consulta per portar a terme totes les accions i 
procediments que s’utilitzen al llarg de tot el mòdul.  
Per concloure, estic convençut de que amb les idees aportades en aquest treball es pot 
aconseguir que l’alumne sigui més autodidacte, segur de si mateix i aconseguir un hàbit de 
treball més metodològic, segur, i de qualitat.  
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66..   BBiibbll iiooggrraaff iiaa   

 

 Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre:   
◦ Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) 

 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo:  
◦ Ley Orgánica de Educación (LOE) 

 

 Real Decreto 1027/2007 de 20 de Julio:  
◦ Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 

 

 RITE i Resumen de normas UNE, CEYSA 5ª Edición Septiembre 2004, Editorial 
Técnica 

66..11  WWeebbggrraaffííaa  

 

 http://www.xtec.es/fp/19/1902.htm 
o Annex del DECRET 198/1997, de 30 de juliol:  

◦ Currículum LOGSE del Cicle Formatiu de Grau mitjà de muntatge i 
manteniment d'instal·lacions de fred, climatització i producció de calor. 

 

 http://www.xtec.es/estudis/fp/nova_fp/nous_titols/index.htm 
o Reial Decret 1792/2010 de 30 de Desembre 

◦ Currículum LOE del Cicle Formatiu de Grau mitjà de Instal·lacions de 
producció de calor. 
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