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1. Introducció 

 

 

La actual situació de crisis ha fet que molta gent es decanti per preparar-se millor i obtenir 
titulacions. Molta gent ha perdut la feina i per la gent que la conserva les jornades laborals 
molts cops s’han vist reduïdes. 

Per tant, gran nombre de persones opten per la formació professional per tal de capacitar-se i 
exercir una professió. 

S’ha de tenir en compte que les professions de tècnic que s’obtenen amb  formació 
professional (ja sigui amb els cicles formatius de grau superior, com amb les cicles formatius de 
grau mig) són de les més demandades.  

A Espanya hi ha molta gent amb estudis universitaris en comparació amb molt poca gent que 
opta per la formació professional. 

Aquesta aturada en l’economia del país ha de servir per intentar arreglar aquests desajustos; 
una solució és ampliar els estudis de formació professional a aquells col·lectius que per 
circumstàncies laborals o personal no poden assistir a un centre d’estudis de secundària. 

La formació professional ha deixat de ser un camí per aquells joves que no volen cursar el 
batxillerat o fer una carrera universitària i s’ha estes a un col·lectiu molt més gran.  

L’ objectiu d’aquest treball és de fer una planificació del cicle formatiu de grau superior de 
projectes de edificació a distància, ja que actualment, a Catalunya no existeix la possibilitat de 
cursar aquest cicle en la modalitat on line. 

Cal remarcar que els objectius d’aquest treball son: 

-Fer valer la importància dels estudis de tècnic o de tècnic superior en la societat d’avui dia. 

-Reflexionar sobre el potencial dels estudis a distància i els nombrosos avantatges que poden 
proporcionar. 

-Veure la viabilitat i la possibilitat de la implantació d’aquest cicle a distància. 

-Fer la planificació d’aquest cicle. 

-Proporcionar un material didàctic de mostra. 
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1 Definició i context del problema 
 

 

Com ja s’ha comentat a la introducció, la formació professional és una eina clau per corregir els 
desajustos que actualment trobem a Espanya entre l'oferta de qualificacions i les demandes del 
mercat de treball.  

La majoria de les empreses posseeixen una estructura de llocs de treball més o menys 
piramidal, però, l'oferta de qualificacions a Espanya, a diferència de la majoria dels països 
desenvolupats de la Unió Europea, té una estructura en forma de rellotge de sorra: la proporció 
de persones amb una preparació acadèmica i professional mitjana és molt escassa.  

L'estructura de la resta d’Europa ( i la que pensem que s’assembla més a la òptima) és aquesta 
que apareix a la gràfica rosa, en que l'oferta de qualificacions tendeix a adoptar una forma de 
rombe, és a dir, que hi ha una taxa d'abandonament escolar molt jove molt baixa, el 
desenvolupament acadèmic i professional de grau mitjà és molt elevat i està en sintonia amb la 
realitat que els estudiants es trobaran en el mercat laboral, i la formació acadèmica de grau 
superior està correctament equilibrada per cobrir els llocs que requereixen major complexitat, 
especialització i responsabilitat en el món empresarial. 

 

 

Fig 1:Percentatge ppoblació ocupada de 25 a 64 anys segons els nivell d’educació 

 

Amb tot això, es veu el paper tant important que ha de jugar la formació professional, per tal 
d’ajustar la demanda a la oferta de feina. 

Encara hi ha molta gent que quan pensa en formació professional li venen al cap connotacions 
fortament negatives. Aquesta percepció social està canviant progressivament, però, hi ha un 
important segment de la població que encara considera que són uns estudis orientats a 
persones amb poca capacitat intel·lectual i que només posseeixen habilitats per realitzar 
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tasques purament mecàniques. Aquesta es totalment oposada a la visió que hi ha als països 
més desenvolupats d'Europa com ara, Alemanya, França i Regne Unit (en la majoria de països 
desenvolupats d'Europa la formació professional té un alt reconeixement social i polític) 

La formació professional pot i ha de ser una preparació de moltltíssima qualitat que faciliti la 
transició del sistema educatiu al mercat laboral amb les màximes garanties d'èxit, i per això, 
s'ha de centrar en formar persones amb excel·lents capacitats per ocupar els llocs de tècnics, 
tècnics superiors i comandaments intermedis del teixit productiu del nostre país. 
Resulta irònic destacar que en el marc d'aquesta visió pejorativa de la formació professional, 
Espanya posseeix el major desajust ocupacional de les persones amb educació superior de 
l'OCDE. Tenim un important percentatge de graduats en educació superior que treballen en 
feines d'un nivell inferior al que els correspondria per la seva formació acadèmica. 

És molt important ampliar el col·lectiu d’estudiants de formació professional: 

• S’intenta l’extensió de l’educació per facilitar que aquesta pugui arribar al màxim 
nombre de persones superant les limitacions de l’espai i del temps. 

• S’intenta un model educatiu flexible i adaptable per facilitar el progrés de les persones. 

• Amb  això es vol impulsar la formació al llarg de la vida. 

 
 

En la situació sociopolítica actual del nostre país, la formació professional hauria de jugar un 
paper molt més important del que desenvolupa, per la seva funció de pont entre l'educació i les 
empreses, d'una banda, i per altra, per poder satisfer la vocació de molts alumnes. A més 
també hi ha molta gent que opta per obtenir el títol de la formació professional una vegada que 
ja ha entrat al món laboral. En aquest camp es poden diferenciar dos grups de persones: les 
persones que estan treballant en un sector en concret i volen formar-se en el camp en el que ja 
hi estan treballant i les persones que volen canviar de sector i per tant opten per aquets estudis 

Cal tenir en compte que la Llei Orgànica de les Qualificacions i de la Formació Professional del 
2002 estableix dos subsistemes: 

  
• la formació professional inicial o formació reglada, que depèn del Ministeri d'Educació 
• la Formació per a l'ocupació, que aglutina la formació professional ocupacional i la Formació 
Continua, que depèn del Ministeri de treball. 

En aquest treball ens centrarem en la formació professional reglada ja que es desenvolupa ( 
per impartit a distància) d’un cicle formatiu de grau superior ( que es pot classificar com 
formació professional reglada i dintre aquesta, de formació professional específica) 

El model té present les característiques principals de molts dels potencials alumnes del centre, i 
per tant, ha de fer compatible l’activitat quotidiana i les circumstàncies personals, amb els 
interessos de formació. 
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2 Descripció de la solució 
 

2.1 Descripció de la modalitat a distància 

 

La sol.lució de la impartició del cicle formatiu a distància s'adreça a totes les persones majors 
d'edat que, per diferents motius (càrregues familiars, situacions laborals, impossibilitat d'accedir 
a un centre presencial, mesures privatives de llibertat, problemes de salut, etc.), volen estudiar 
de manera no presencial. 

Es pretén l'extensió de l'educació, facilitant que pugui arribar al màxim de persones superant 
les limitacions de l'espai i del temps. A més es cerca que els interessos, les necessitats i les 
possibilitats de progrés de les persones en el centre d'un model educatiu flexible i adaptable 
que impulsa la formació al llarg de la vida.  

Pretén ser una plataforma de desenvolupament professional que ha de servir al treballador al 
llarg de tota la seva vida laboral .Cal considerar el procés de formació com a permanent, al llarg 
de la vida de la majoria de persones, i flexible, capaç d’adequar-se a les necessitats canviants 
que requereix el mercat de treball, i a les necessitats i requeriments dels treballadors. 

El model  a distancia que existeix actualment a Catalunya de l’IOC ( Institut Obert de 
Catalunya) és un model de formació a distància i flexible que garanteix l’accés continuat a 
l’aprenentatge per obtenir i renovar les qualificacions requerides pel mercat professional, 
facilitant a les persones adultes la possibilitat d’accedir, actualitzar o complementar la seva 
formació, en el temps que tinguin disponible i sense necessitat de desplaçar-se a un centre de 
formació. 

Els principis que guien la didàctica  del  IOC ( extrets del PEC, projecte educatiu del Centre 
Institut Obert de Catalunya) i per tant ens els que es basa el present treball son:  

• Flexibilitat. El model té present les característiques de l'alumnat del centre, i fa compatible 
l’activitat quotidiana i les circumstàncies individuals, amb els interessos personals, facilitant la 
formació des de qualsevol lloc, a qualsevol hora i al ritme que cada alumne decideixi. 

• L'atenció personalitzada. L’ institut entén l’educació com un procés integral, no 
exclusivament instructiu, que es desenvolupa tenint en compte la diversitat de capacitats, 
d’interessos i de ritmes d’aprenentatges de cada alumne/a. Per aquesta raó es proporciona 
atenció i orientació personal, acadèmica i professional a tot l’alumnat. 

• L'aprenentatge compartit. L'IOC planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip i 
estimula la comunicació i la cooperació entre tots els elements humans del procés formatiu. A 
l'aula virtual l'alumnat interactua amb el professorat i amb els companys i companyes de grup, 
aprèn i genera coneixement, compartint les seves idees o propostes i soluciona els dubtes 
individualment i/o amb l'ajut dels altres (professorat, tutor/a, companys/es). 

• L'aprenentatge significatiu. L'IOC concep l'aprenentatge com un procés de construcció en el 
qual l'estudiant aprèn en la mesura que és capaç de trobar sentit a allò que fa i de relacionar-ho 
amb els seus coneixements previs. Implica posar en marxa les habilitats i les actituds 
necessàries per apropiar-se d'uns continguts i posar-los al servei de la resolució d'una activitat, 
d'un problema o d'una tasca. Això requereix estimular la capacitat autodidacta de l'alumnat, la 
curiositat científica i investigadora, la creativitat i l'actitud crítica i raonada. 

• L'avaluació. La avaluació es realitza de forma contínua al llarg de tot el procés formatiu i es 
concep com una eina que potencia el desenvolupament integral de l'alumne 
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Aquests principis s’articulen a través de dues figures essencials: professor/a i tutor/a. 

El professorat actua com a facilitador de l’aprenentatge, ajudant l’estudiant, motivant-lo, 
orientant-lo, resolent els dubtes que pugui tenir i determinant el grau de consecució dels 
objectius d'aprenentatge. 

El tutor/a acompanya i assessora l'alumnat al llarg del seu procés formatiu. La funció del 
tutor/a és ajudar l’estudiant en el seu procés de formació i ser un referent de la institució per a 
l’alumne. La funció de transmissió de continguts es fonamenta en els materials didàctics i els 
recursos associats. Per la qual cosa la funció del professorat i dels tutors és de potenciació i 
orientació, és a dir, de facilitador i d'acompanyament del procés d'ensenyament-aprenentatge 
posant èmfasi en els valors propis del centre: 

• Autonomia: el professorat i els tutors vetllen perquè els estudiants adquireixin les eines 
necessàries per autoregular-se i per aprendre; és a dir; per saber buscar la informació que 
necessiten o per saber resoldre els problemes que se'ls hi plantegen. 

• Esforç: el professorat fomenta l'esforç en l'alumne, valorant la seva perseverança, la seva 
constància i la seva tenacitat. 

• Esperit crític: es fomenta en els estudiants la participació activa en una societat democràtica, 
a través dels textos que la societat genera, tant pel que fa a la interpretació com a la producció. 

• Solidaritat: des de l'IOC es promou la utilització dels fòrums de la comunitat educativa com a 
espais d'intercanvi, participació i ajuda mútua entre tots els seus integrants. 

• Responsabilitat: es fomenta que l'alumnat assumeixi la responsabilitat en el propi procés 
d'aprenentatge complint els compromisos acadèmics adquirits. 

A continuació es desenvolupa la planificació del cicle per la seva impartició a distància. Ala 
hora de fer aquesta planificació s’ha intentat seguir els criteris que actualment estableix la IOC ( 
per als cicles que s’oferten a distància) però amb algunes petites diferències que es van 
comentant al llarg dels següents apartats. 

 

2.2 Planificació del cicle formatiu. 

2.2.1  Introducció 

 

Una de les competències exclusives de l’Estat és la fixació dels ensenyaments mínims  (els 
continguts bàsics dels ensenyaments mínims requereixen el 55% dels horaris escolars per a 
les comunitats autònomes que tinguin llengua cooficial i el 65% per a aquelles que no la 
tinguin). A les comunitats autònomes els hi correspon les competències normatives de 
desenvolupament de les normes estatals. 

 
En aquest cas es el Real Decreto 690/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Proyectos de Edificación y se fijan sus enseñanzas mínimas.  
 
En el Real Decret s’estableix: 
 

• Identificació del títol, perfil professional, entorn professional i prospectiva del títol en el 
sector o sectors. Inclou la competència general, les competències professionals, 
personals i socials. La relació de les qualificacions i unitats de competència del Catàleg 
Nacional de les Qualificacions Professionals incloses dins el títol, l’entorn professional i 
la prospectiva del títol en el sector. 
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• Ensenyaments del cicle formatiu i paràmetres bàsics dels context: objectius generals, 

mòduls professionals, espais , equipaments i professorat. 
 

• Accés i vinculació a altres estudis i correspondència dels mòduls professionals amb les 
unitats de competència 

 
La Generalitat desenvolupa el cicle establint la relació dels  mòduls professionals amb les  
unitats formatives. De cada Unitat formativa estableix els resultats d’aprenentatge, criteris 
d’avaluació i continguts. A més d’això, també estableix orientacions als centres per organitzar el 
nou cicle formatiu. 
 

 
Fig 2: agents que intervenen en el desenvolupament dels cicles 

 
Els mòduls professionals són l’estructura en que s’organitzen els cicles formatius. Cada mòdul 
es composa de diverses unitats formatives (UF) i cada UF de diversos resultats d’aprenentatge 
(RA) i cada RA es composa de diversos criteris d’avaluació (CA). A part també es fa una 
proposta de continguts, tot i que els centres educatius tenen llibertat per adaptar aquesta 
proposta a les seves necessitats. 
 
Cada mòdul (i cada unitat formativa) té associat les hores que ha de durar, però a més hi ha 
mòduls que tenen hores de lliure disposició, que el centre les pot imputar a les unitats 
formatives (d’aquest mòdul) que cregui convenient o inclús crear una Unitat Formativa nova. 
Dit això es procedeix amb la planificació del cicle. 
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2.2.2 Anàlisi del títol i del perfil professional 
 

Títol: 

Denominació: Projectes d'Edificació. 
Nivell: Formació Professional de Grau Superior. 
Durada: 2.000 hores. 
Família Professional: Edificació i Obra Civil. 
Referent europeu: CINE-5b (Classificació Internacional Normalitzada de l'Educació). 

 

Perfil professional del títol: 

 “El perfil professional del títol de Tècnic Superior en Projectes d'Edificació queda determinat 
per la seva competència general, les seves competències professionals, personals i socials, i 
per la relació de qualificacions i, si s'escau, unitats de competència del Catàleg Nacional de 
Qualificacions Professionals incloses en el títol”. 

2.2.3  Anàlisi de les competències i qualificacions professionals 

 

L’alumne un cop hagi assolit el cicle formatiu haurà après tot un conjunt de competències 
professionals,personals i socials que es consideren imprescindibles per l’entorn laboral on 
l’alumne s’haurà de desenvolupar professionalment. 
 

Anàlisi de les competències 

Competència general. 

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

Competències professionals, personals i socials. 

Competències professionals.  

 
a) Intervenir en el desenvolupament de projectes d'edificació obtenint i analitzant la informació 
necessària i proposant  diferents solucions. 

b) Intervenir en la redacció de la documentació escrita de projectes d'edificació mitjançant 
l'elaboració de memòries, plecs de condicions, amidaments, pressupostos i altres estudis 
requerits utilitzant aplicacions informàtiques. 

 
c) Elaborar la documentació gràfica de projectes d'edificació mitjançant la representació dels 
plànols necessaris per a la definició dels mateixos, utilitzant aplicacions informàtiques de 
disseny assistit per ordinador. 

 
d) Predimensionar i, si s'escau, dimensionar sota les instruccions del responsable facultatiu els 
elements integrants de les instal·lacions de fontaneria, sanejament, climatització, ventilació, 
electricitat, telecomunicacions i especials en edificis, aplicant procediments de càlcul establerts 
i interpretant els resultats. 
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e) Predimensionar elements integrants d'estructures d'edificació i, si s'escau, col · laborar en la 
seva definició, operant amb aplicacions informàtiques sota les instruccions del responsable 
facultatiu. 

 
f) Elaborar models, plans i presentacions en 2D i 3D per facilitar la visualització i comprensió de 
projectes d'edificació. 

 
g) Gestionar la documentació de projectes i obres d'edificació, reproduint i organitzant d’acord 
amb els criteris de qualitat establerts. 

 
h) Sol·licitar i comparar ofertes obtenint la informació destinada a subministradors, contractistes 
o subcontractistes avaluant i homogeneïtzant les rebudes. 

 
i) Valorar projectes i obres generant pressupostos d'acord amb la informació de capítols i 
partides i / o ofertes rebudes. 

 
j) Elaborar plans / programes, realitzant càlculs bàsics de rendiments, per permetre el control 
de la fase de redacció del projecte, del procés de contractació i de la fase d'execució d'obres 
d'edificació. 

 
k) Adequar el pla / programa i els costos, al progrés real dels treballs, partint del seguiment 
periòdic realitzat, o de les necessitats sorgides a partir de canvis o imprevistos. 

l) Elaborar certificacions d'obra, ajustant les relacions valorades als mesuraments aprovats per 
procedir a la seva emissió i facturació. 

 
m) Intervenir en la qualificació energètica d'edificis en projecte o construïts, col·laborant en el 
procés de certificació utilitzant eines i programes informàtics homologats amb aquesta finalitat. 

 
n) Elaborar plans de seguretat i salut, i de gestió de residus de construcció i demolicions, 
utilitzant la documentació del projecte i garantint el compliment de la normativa. 

ñ) Obtenir les autoritzacions perceptives, realitzant els tràmits administratius requerits en relació 
al projecte i / o execució d'obres d'edificació. 

 
o) Realitzar replantejaments de punts, alineacions i cotes altimètriques, estacionant i operant 
correctament amb els instruments i útils topogràfics de mesura. 

Competències personals 

p) Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements 
científics, tècnics i tecnològics relatius al seu entorn professional, gestionant la seva formació i 
els recursos existents en l'aprenentatge al llarg de la vida i utilitzant les tecnologies de la 
informació i la comunicació . 

 
q) Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l'àmbit de la 
seva competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball personal i en el 
dels membres de l'equip. 

Competències socials 
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r) Organitzar i coordinar equips de treball, supervisant el desenvolupament d'aquest, amb 
responsabilitat, mantenint relacions fluides i assumint el lideratge, així com, aportant solucions 
als conflictes grupals que es presenten. 

 
s) Comunicar-se amb els seus iguals, superiors, clients i persones sota la seva responsabilitat 
utilitzant vies eficaces de comunicació, transmetent la informació o coneixements adequats, i 
respectant l'autonomia i competència de les persones que intervenen en l'àmbit del seu treball. 

 
t) Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i el del seu equip, supervisant 
i aplicant els procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals d'acord amb el que 
estableix la normativa i els objectius de l'empresa. 

 
o) Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d'accessibilitat universal i de disseny 
per a tots, en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de 
serveis. 

 
v) Realitzar la gestió bàsica per a la creació i funcionament d'una petita empresa i tenir 
iniciativa en la seva activitat professional amb sentit de la responsabilitat social. 

 
w) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat 
professional, d'acord amb el que estableix la legislació vigent, participant activament en la vida 
econòmica, social i cultural. 

 

Relació Mòduls- competències 

Les competències professionals, personals i socials d'aquest títol són les exposades en el punt 
anterior 

Els mòduls professionals d'aquest títol són les que es relacionen a continuació: 

 

MÒDULS PROFESSIONALS 

MP01. Representacions de construcció 

MP02. Amidaments i valoracions de construcció 

MP03. Replanteigs de construcció 

MP04. Planificació de construcció 

MP05. Instal·lacions en edificació 

MP06. Eficiència energètica en edificació 

MP07. Desenvolupament de projectes d’edificació residencial 

MP08. Desenvolupament de projectes d’edificació no residencial 

MP09. Estructures de construcció 

MP10. Disseny i construcció d’edificis 

MP11. Formació i orientació laboral 

MP12. Empresa i iniciativa emprenedora 



 
Planificació del cicle formatiu de Grau Superior   
de Projectes d’Edificació per impartir-lo  a distància. 

  12 
 

MP13. Projecte en edificació 

MP14. Formació en centres de treball 

 

A continuació es relacionen els mòduls professionals amb les competències 

Mòduls professionals 
Competències professionals, personals i socials 

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w 

MP01. Representacions 
de construcció x  x   x                   

MP02. Amidaments i 
valoracions de construcció 

x x     x x x x x x
x 

            

MP03. Replanteigs de 
construcció x          x     x         

MP04. Planificació de 
construcció x x     x       x       x    

MP05. Instal·lacions en 
edificació x                        

MP06. Eficiència 
energètica en edificació 

x            x            

MP07. Desenvolupament 
de projectes d’edificació 
residencial 

x x x       x     x          

MP08.Desenvolupament 
de projectes d’edificació 
no residencial 

x x x x                     

MP09. Estructures de 
construcció x x   x                    

MP10. Disseny i 
construcció d’edificis 

x    x                    

MP11. Formació i 
orientació laboral                 x  x x x x   

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

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

MP14. Formació en 
centres de treball x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  x 
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Anàlisi de les qualificacions professionals 

 

 

QUALIFICACIONS PROFESSIONALS INCLOSES EN EL TÍTOL 

 

Qualificació completa 

 

Denominació UC 

 

 

Representació de projectes 
d’edificació 

EOC201_3  

UC0638_3: Realizar representacions de construcció 

 
UC0639_3: Realizar i supervisar desenvolupaments de projectes d’edificació 
 
 
UC0640_3: Representar instal·lacions d’edificis. 
 

 

Control de projectes i obres de 
construcció 

EOC 273_3  

 

 

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

 
UC0875_3: Processar el control de costos en construcció. 
 

 

UC0876_3: Gestionar sistemes de documentació de projectes de construcció. 
 

 

Qualificacions incompletes 

 

 

 

Aixecaments i replanteigs 

 

EOC274_3  

 

UC0879_3: Realitzar replanteigs de projectes 

 

Eficiència energètica d’edificis 

ENA358_3  

 

UC1195_3: Col·laborar en el procés de certificació energètica de d’edificis. 
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2.2.4 Assignació de les hores de lliure disposició (HLLD) i distribució 

de mòduls professionals al llarg del cicle. 

 

S’assignen les hores de lliure disposició a la següent taula: 

 

Mòdul 
Hores 

màx-mín 

Hores 

HLD 
Unitats formatives 

Hores 

mínimes 

proposta 
distribuci
óHLLD 

MP01. Representacions de 
construcció  

231-198 33 

UF1. Representació bàsica de projectes de construcció 66 11 

UF2. Representació assistida per ordinador 66 11 

UF3. Presentació i gestió documental de 
projectes de construcció 

66 11 

MP02. Amidaments i valoracions de 
construcció 99 0 

UF1. Amidaments i pressupostos 

 
66 0 

UF2. Control de costos 33 0 

    

MP03. Replanteigs de construcció 
99 

 

0 

 

UF1. Organització dels replanteigs 
33 0 

UF2. Replanteigs d'obres 
66 0 

MP04. Planificació de construcció 132-99 33 
UF1. Estudis i plans de seguretat 33 11 

UF2. Planificació de projectes i obres 66 22 

MP05. Instal·lacions en edificació 99 0 

UF1. Instal·lacions d’aigua i electricitat 33 0 

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

44 0 

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

22 0 

MP06. Eficiència energètica en 
edificació 

66 0 
UF1. Limitació de la demanda energètica 
d'edificis 

22 0 

UF2. Qualificació energètica d'edificis 
44 0 

MP07. Desenvolupament de projectes 
d'edificació residencial 

 

264-231 33 

UF1. Estudis previs de projectes d’edificació 33 0 

UF2. Projecte bàsic d’edificació 66 11 

UF3. Projecte executiu d’edificació 66 11 

UF4. Projectes d’edificació amb programari de 
modelatge 66 11 

MP08. Desenvolupament de projectes 
d'edificació no residencial 165-132 33 

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

33 11 

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

66 11 

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

33 11 

MP09. Estructures de construcció 132-99 33  UF1. Càlcul d’elements estructurals 33 11 
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Mòdul 
Hores 

màx-mín 

Hores 

HLD 
Unitats formatives 

Hores 

mínimes 

proposta 
distribuci
óHLLD 

UF2. Construcció d’elements estructurals 33 11 

 UF3. Terrenys i obres de terra 33 11 

MP10. Disseny i construcció d'edificis 

 
165 0 

UF1. Definició de projectes d’edificació 
66 0 

UF2. Solucions constructives en edificació 
66 0 

UF3. Estructures en edificació 
33 0 

MP 11. Formació i orientació laboral. 99 0 
UF1. Incorporació al treball 66 0 

UF2. Prevenció de riscos laborals 33 0 

MP 12. Empresa i iniciativa 
emprenedora. 66 0 UF1. Empresa i iniciativa emprenedora 66 0 

MP 13. Projecte en edificació 33 0  33 0 

MP 14. Formació en centres de 
treball. 350 0  350 0 

Total 2000 165  1835 165 

 

 

2.2.5 Distribució de mòduls professionals al llarg del cicle. 

 

En la modalitat a distància, els cicles tenen la mateixa durada que en la modalitat presencial 
però cada persona els cursa al seu ritme, segons les hores que hi pot dedicar. 
El curs acadèmic a distància  s’organitza en semestres o blocs: 

• el primer semestre va de setembre a gener. 

• el segon semestre va de febrer a juny 

 

Per tal de planificar la distribució dels mòduls professionals al llarg del cicle, he agafat de 
referència l’organització del curs del IOC ( Institut obert de Catalunya) però s’intentarà que cada 
mòdul es cursi en un mateix semestre. Tot i que el IOC proposa que els mòduls poden durar un 
semestre (si necessiten fins a 150 hores) o dos semestres (si necessiten més de 150 h) sempre 
s’aconsellarà als alumnes que facin els mòduls en un sol semestre.  

Els estudis es poden iniciar en qualsevol dels dos semestres. Es proposa un itinerari formatiu 
per tal de poder acabar el cicle formatiu en dos anys. Aquest itinerari es recomana pels 
alumnes que es dediquen a temps complet (o gairebé) a aquest cicle. En funció de les 
necessitats i de les circumstàncies personal de cadascú podran anar cursant els mòduls al seu 
ritme. 

Per realitzar aquesta proposta de itinerari s’ha tingut en compte: 

• Aquest cicle formatiu es desplega, ordinàriament, en dos cursos acadèmics. 

• La FCT es realitzarà alternant-la amb les hores lectives durant el 2n curs. 
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• Cada  semestre en contarà a raó de 15 setmanes lectives. (seguint la planificació del 
curs escolar  de la IOC) 

 

Mòduls 1r quadrimestre 
Hores 
màx 

MP01 Representacions de construcció 231 

MP02. Amidaments i valoracions de construcció 99 

MP03. Replanteigs de construcció 99 

MP06 Eficiència energètica en edificació 66 

Hores Lectives 495 

 

 

Mòduls 2n quadrimestre 
Hores 
màx 

MP04. Planificació de construcció 132 

MP05. Instal·lacions en edificació 99 

MP07. Desenvolupament de projectes d’edificació 
residencial 

264 

Hores Lectives 495 

 

 

Mòduls 3r quadrimestre 
Hores 
màx 

MP08. Desenvolupament de projectes d’edificació no 
residencial 165 

MP09. Estructures de construcció 132 

MP10. Disseny i construcció d’edificis 165 

MP13. Projecte en edificació 33 

Hores Lectives 495 

 

 

Mòduls 4t quadrimestre 
Hores 
màx 

MP11. Formació i orientació laboral 99 

MP12. Empresa i iniciativa emprenedora 66 

MP14. Formació en centres de treball 350 

Hores Lectives 515 
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Amb aquest itinerari formatiu, s’obté una càrrega lectiva els tres primers quadrimestres de 33 
hores a la setmana, mentre que per el tercer a una mica més de 34 hores a la setmana. 

En conclusió, aquest cicle formatiu de grau superior constarà del 82,5% de les hores correspon 
als mòduls teòrics i de la part restant, un 17,5% de les hores en els diferents centres de treball. 

 

 

 

MÒDULS PROFESSIONALS  

 

Durada (h) Especialitat del cos de 
professorat * 

MP01. Representacions de construcció 
231 PT 612 

MP02. Amidaments i valoracions de construcció 
99 PS 504 

MP03. Replanteigs de construcció 99 PS 504 

MP04. Planificació de construcció 132 PS 504 

MP05. Instal·lacions en edificació 99 PS 504 

MP06. Eficiència energètica en edificació 66 PS 504 

MP07. Desenvolupament de projectes d’edificació residencial 264 PT 612 

MP08. Desenvolupament de projectes d’edificació no residencial 165 PT 612 

MP09. Estructures de construcció 132 PS 504 

MP10. Disseny i construcció d’edificis 165 PS 504 

MP11. Formació i orientació laboral 99 PS 505 

MP12. Empresa i iniciativa emprenedora 66 PS 505 

MP13. Projecte en edificació 33 PS 504 / PT 612 

MP14. Formació en centres de treball 350 - 

   

 

 

2.2.6 Establiment de criteris generals sobre la metodologia a emprar 

 
 Modalitat d’ensenyament 

 

Malgrat que la formació sigui a distància, en els mòduls on es consideri necessari, es preveu la 
possibilitat de realitzar jornades tècniques presencials, sempre i quan no siguin obligatòries ja 
que es considera que hi ha alumnes que no hi podran assistir. A part, en determinats mòduls 
s'utilitzarà la metodologia del treball en equip en un entorn virtual, ja que en l’àmbit professional 
normalment es treballa en equip. 

La idea de  l'aula virtual es que l’alumne no es senti sol en el seu procés d’aprenentatge, es 
concebut com un lloc on l’alumne pot interactuar amb els altres companys i els professors. 
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S’obriran debats per part dels alumnes i professors on cadascú hi podrà dir la seva, a més de 
poder fer dubtes que podran ser resolts per altres companys o professors. Això ajudarà a crear 
un ambient de cooperació i involucrar més als alumnes en la seva formació. 

L’objectiu d’això es estimular la participació activa de l'alumnat , permetent, al mateix temps, 
que el procés d'ensenyament s'ajusti als diferents ritmes i possibilitats. 

El pla de treball del mòdul contindrà els continguts i les activitats organitzades i 
temporitzades, es proposa la metodologia de treball, els recursos i els criteris i el calendari 
d'avaluació. 

El model es basa en un model que desenvolupa la seva activitat en xarxa i a la xarxa 

 
Horari i Calendari Setmanal 

L’horari d’aquest cicle es totalment lliure, només s’ha de tenir en compte que hi ha unes hores 
mínimes a la setmana en funció del número de mòduls que es cursi per tal d’anar seguint els 
mòduls. Hi ha entregues periòdiques d’activitats i l’avaluació continuada esdevé molt important, 
per tant, és gairebé imprescindible la constància per part de l’alumnat. 

Es proposa els tres primers quadrimestres més intensius, perquè durant el quart quadrimestre 
els alumnes desenvolupin el mòdul de formació en centres de treball (FCT). 

L’horari de la FCT el concretarà cada alumne amb el seu centre de treball corresponent. 

 

Metodologia 

 

En la realització d’aquest cicle formatiu donarem molta importància a l’adquisició de 
competències les quals facin que l’alumne acabi el màxim de preparat possible per afrontar el 
món laboral. Això ho aconseguirem acostant-lo a aquest durant la realització dels estudis. 

Molts dels mòduls professionals dels que disposa aquest cicle tracten de temes que en el món 
laboral es treballen amb programari específic, aquest pot ser des de programari de dibuix 
assistit per ordinador, de tractament d’imatges, de càlculs d’estructures, de control de la 
planificació de l’obra, de control de costos... Així, en mesura del que sigui possible es mirarà de 
fer exercicis amb ells, encara que sigui d’un nivell inicial però molt il·lustratiu de com utilitzar 
aquests programes i les seves finalitats. 

A més a més, sempre que sigui possible s’utilitzarà aquest programari en llengua anglesa. 
Entregant un document amb traduccions i/o manual d’ús. 

Quan es cregui necessari s’obriran debats al campus virtual (d’obligada participació) en el qual 
els alumnes es vegin obligats a fer servir la lògica i a arribar a conclusions per a ells mateixos, 
a més a més els  docents intentaran emfatitzar les opinions més evolucionades. 

En assignatures d’alts continguts teòrics cobrarà molta importància els treballs de recerca 
d’informació. 
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2.2.7 Establiment de criteris generals d’utilització d’espais, 

equipaments i recursos 

 

Els recursos didàctics necessaris per tal de dur a terme aquest cicle formatiu, i que per tant 
l’alumne ha de utilitzar son: 

 

• Continguts en format digital: seguint una política de intentar estalviar el màxim possible 
de paper, tot el contingut estarà en format digital. Aquest continguts estaran formats per 
explicacions teòriques, exercicis resolts a mode d’exemple, activitats que han de fer els 
alumnes. A més, a cada unitat formativa hi haurà un bibliografia recomanada per tal 
que l’estudiant pugui ampliar els seus coneixements.  

• Campus virtual: allà és on l’alumne interactua amb les altres companys,els 
professors,on hi troba tot el material didàctic en format digital i també hi ha fòrums als 
que pot participar. Al campus digital sempre hi haurà un calendari on l’alumne pot veure 
les tasques de tots els mòduls als que està matriculat (això el pot ajudar molt a 
planificar la feina). 

• Exercicis avaluació contínua: han de ser resolts per l’alumne a la data assignada. El 
professor sempre farà una avaluació comentada als alumnes, comentant els criteris de 
avaluació o mostrant la rúbrica que han fet servir per corregir. Sempre es farà una 
avaluació que permeti als alumnes aprendre dels seus errors i en segons quins casos 
del grup en general. 

 

2.2.8 Establiment de criteris generals sobre l'avaluació i la 

recuperació dels mòduls 

 

L’avaluació forma part del procés ensenyament-aprenentatge i com a tal ha de ser 
individualitzada i ha de valorar l’aprenentatge de cada alumne/a, en relació a les competències 
professionals, personals i socials i als objectius generals i resultats d'aprenentatge establerts en 
el currículum. 

• La informació sobre l’avaluació es registrarà als aplicatius informàtics corresponents i serà 
transmesa a l’alumnat i a la direcció acadèmica. 

• L’avaluació es farà tenint en compte els resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació de 
les unitats formatives. 

• L'alumnat, al llarg de tot el procés d'ensenyament-aprenentatge, serà informat sobre com i 
quan se l'avaluarà, de què serà avaluat i dels criteris d'avaluació que es seguiran en cada 
mòdul i en cada unitat formativa. 

Per superar el cicle formatiu, cal que tots els mòduls tinguin qualificació positiva i cal, a més, 
haver obtingut la valoració d’Apte en el mòdul de Formació en centres de treball (FCT). 

Segons la normativa vigent i sempre que reuneixi les condicions exigides, l’alumnat podrà 
participar en els altres procediments que preveu la llei per superar els mòduls o les unitats 
formatives, com ara: convalidacions, acreditacions de competències, exempcions del mòdul 
d'FCT i proves d’obtenció del títol. 

L’avaluació dels aprenentatges es fa per unitats formatives per tal de permetre una millor 
capitalització de la formació. 
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Com a norma general, l’avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat es realitza mitjançant 
l’avaluació contínua i una prova d’avaluació final excepte en els mòduls de Projecte i FCT. Per 
a l'avaluació de les unitats formatives de determinats mòduls, a part de la prova d'avaluació 
final, també es pot er una avaluació continuada en el que  s'avalua també la participació en 
treballs en equip, pràctiques o jornades tècniques i altres estratègies metodològiques definides 
establertes en la programació del mòdul. 

L'avaluació de l'FCT es fa mitjançant un quadern virtual i depèn del grau d'assoliment de les 
competències professionals per part de l'alumnat. 

L'avaluació del mòdul de Projecte és contínua i depèn del procés seguit i del resultat obtingut. 

Avaluació final: 

Si l’alumne ve de l’avaluació continuada: 

• L’examen final representarà un pes del 40% de la nota final 

Si l’alumne no ve de l’avaluació continuada: 

• L’examen final representarà un pes del 100% de la nota final 

Qualificació del mòdul: 

La qualificació del mòdul serà la mitjana ponderada de les UF en funció de la seva durada en 
hores,  

Qualif. Mòdul =  (Q.UF1 x % + ....... + Q.UFn x %) 

 

Qualificació de la UF: 

Per el que fa a l’avaluació continuada, la qualificació de la UF serà la mitjana ponderada dels 
NF en funció de la seva durada en hores. L’avaluació continuada ( per els alumnes que es 
vulguin acollir a aquesta modalitat) representarà el 60% de la nota final 

Qualif. UF =(  (Q.NF1 x % + ....... + Q.NFn x %))*60%+EF *40% 

 

Pel cas dels alumnes que no facin l’avaluació continuada , la nota serà 

Qualif. UF =EF *100% 

Essent EF, examen final 

 

L’examen final es farà al final del semestre. Es farà un examen per cada mòdul i aquest 
examen tindrà tantes parts com unitats formatives té el mòdul.  
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2.2.9 Establiment de les línies generals d’organització del mòdul de 

Formació en Centres de Treball (FCT).  

 

 

L'alumnat pot sol·licitar l'exempció del crèdit de Formació en centres de treball (FCT). 

El crèdit de FCT consisteix en un determinat nombre d'hores de pràctiques formatives no 
laborals que realitza l'alumnat en centres de treball situats a l'entorn del seu domicili, mitjançant 
un conveni de col·laboració que subscriuen l’ institut i l'empresa. Aquestes pràctiques formen 
part del programa formatiu (curricular) dels ensenyaments de formació professional. 

Quan l'alumnat pot acreditar que ha assolit els objectius de l'FCT, de manera parcial o total, 
mitjançant l'experiència laboral, en podrà demanar l'exempció total o parcial, és a dir, podrà 
demanar que es tingui en compte la seva experiència laboral per no haver de cursar aquest 
crèdit o mòdul. Les persones que tinguin acreditada una o més unitats de competència 
mitjançant el programa Qualifica't podran sol·licitar l'exempció total de l'FCT. 

La sol·licitud d'exempció de l'FCT es pot demanar quan l'alumne tingui superats un mínim 
de 4 mòduls, crèdits o blocs, per tant, no es pot sol·licitar en el primer semestre dels estudis. 

Per poder demanar l'exempció total de l'FCT cal justificar, que s'han realitzat les tasques 
pròpies del perfil professional. 

 
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo, estableix que es pot determinar l’exempció 
sempre que s’acrediti una experiència corresponent al treball a temps complert d’un any, 
relacionat amb els estudis professionals. 

A l’annex 1 es presenten les activitats formatives de referència que s’han d’acreditar  en el 
mòdul de FCT 

Per tal de poder demanar la exempció del mòdul de formació en centres de treball, s’ha de 
acreditar amb la següent informació: 

• Treballadors per compte propi 

Certificat d'alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques i / o certificat del període de cotització 
en el règim especial de treballadors autònoms. 

 
Declaració de l'interessat o memòria de les activitats desenvolupades en el seu exercici 
professional. 

• Treballadors per compte aliena 

Certificat de l'empresa o empreses on haja adquirit l'experiència laboral, en el qual figuri la 
durada del contracte, el o els llocs de treball exercits i l'activitat desenvolupada en l'exercici 
professional. 

 

Resultats d’aprenentatge (RA) i criteris d’avaluació (CA) (a  l’annex es presenten les activitats 
formatives de referència): 

RA 1. Identifica l'estructura, l'organització i les condicions de treball de l'empresa, centre o 
servei, relacionant-ho amb les activitats que realitza.  
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CA 1.1 Identifica les característiques generals de l'empresa, centre o servei i l’organigrama i les 
funcions de cada àrea. 

CA 1.2 Identifica els procediments de treball en el desenvolupament de l’activitat.  

CA 1.3 Identifica les competències dels llocs de treball en el desenvolupament de l’activitat 

CA 1.4 Identifica les característiques del mercat o entorn, tipus d'usuaris i proveïdors.  

CA 1.5 Identifica les activitats de responsabilitat social de l'empresa, centre o servei cap a 
l’entorn.  

CA 1.6 Identifica el flux de serveis o els canals de comercialització més freqüents en aquesta 
activitat. 

CA 1.7 Relaciona avantatges i inconvenients de l'estructura de l’empresa, centre o servei, 
enfront a altres tipus d’organitzacions relacionades. 

CA 1.8 Identifica el conveni col·lectiu o el sistema de relacions laborals al que està acollida 
l'empresa, centre o servei 

CA 1.9 Identifica els incentius laborals, les activitats d’integració o de formació i les mesures de 
conciliació en relació amb l’activitat. 

CA 1.10 Valora les condicions de treball en el clima laboral de l'empresa, centre o servei. 

CA 1.11 Valora la importància de treballar en grup per aconseguir amb eficàcia els objectius 
establerts en l’activitat i resoldre els problemes que es plantegen. 

 

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

 

CA 2.1 Compleix l’horari establert. 

CA 2.2 Mostra una presentació personal adequada. 

CA 2.3 És responsable en l’execució de les tasques assignades. 

CA 2.4 S’adapta als canvis de les tasques assignades. 

CA 2.5 Manifesta iniciativa en la resolució de problemes. 

CA 2.6 Valora la importància de la seva activitat professional. 

CA 2.7 Manté organitzada la seva àrea de treball. 

CA 2.8 Té cura dels materials, equips o eines que utilitza en la seva activitat. 

CA 2.9 Manté una actitud clara de respecte al medi ambient. 

CA 2.10 Estableix una comunicació i relació eficaç amb el personal de l’empresa.  

CA 2.11 Es coordina amb els membres del seu equip de treball. 
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RA 3 Realitza les activitats formatives de referència seguint protocols establerts pel centre de 
treball. 

 

CA 3.1 Executa les tasques segons els procediments establerts.  

CA 3.2 Identifica les característiques particulars dels mitjans de producció, equips i eines. 

CA 3.3 Aplica les normes de prevenció de riscos laborals en l’activitat professional.  

CA 3.4 Utilitza els equips de protecció individual segons els riscos de l’activitat professional i les 
normes pel centre de treball. 

CA 3.5 Aplica les normes internes i externes vinculades a l’activitat. 

CA 3.6. Obté la informació i els mitjans necessaris per realitzar l’activitat assignada. 

CA 3.7 Interpreta i expressa la informació amb la terminologia o simbologia i els mitjans propis 
de l’activitat.  

CA 3.8 Detecta anomalies o desviacions en l’àmbit de l’activitat assignada, n’identifica les 
causes i proposa possibles solucions.  

 

Planificació: 

 

Per tenir dret a realitzar l’FCT s’hauran de tenir aprovats, com a mínim, 4 mòduls . 

L’FCT es farà durant el 2on any 

Per tal de poder fer el correcte seguiment de les pràctiques , cada setmana l’alumne haurà 
d’entregar una petita memòria indicant quines activitats ha realitzat al centre de treball, quins 
nous coneixements ha adquirit i quins coneixements ha pogut posar en pràctica. Aquest 
document el signarà també el tutor de l’alumne a l’empresa. 

Les 350 hores de pràctiques es repartiran al segon any s’acordarà l’horari d’aquestes a 
conveniència de l’alumne i el centre de treball . 

Per tal de evitar que l’alumne no desenvolupi les tasques que li corresponen ( que l’empresa li 
faci fer tasques de secretaria, manteniment, etc) el tutor del mòdul de FCT podrà fer visites 
sorpreses al centre de treball durant el període de pràctiques. 

S’intentarà que els centres/ empreses col·laboradores siguin punteres amb l’àmbit professional, 
és a dir que utilitzin software i eines que no siguin obsoletes i a on l’alumne pugui posar en 
pràctica tots el coneixements adquirits a les sessions teòriques. 

Quan l’alumne hagi fet més o menys la meitat de les hores al centre de treball, mantindrà una 
entrevista amb professor per tal de comentar si l’alumne està assolint els objectius que 
desitjava, aquesta entrevista es repetirà al final de l’estada al centre de treball. Això també 
servirà per saber si l’empresa podrà tornar a col·laborar amb el cicle l’any següent.  
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3 Resultats:Planificació del Mòdul 5: Instal·lacions en 
edificació 

 

En la següent apartat  es desenvolupa: 

Mòdul 5: Instal·lacions en edificació 

Durada: 99 hores 

Hores de lliure disposició: no se n’assignen. 

Unitats formatives que el componen: 

UF1: Instal·lacions d’aigua i electricitat. 33 hores 

UF2: Instal·lacions de gas, calefacció, climatització, ventilació i producció d’ACS. 44 hores 

UF3: Instal·lacions especials, de protecció contra incendis i de telecomunicacions. 22 hores 

Tot això queda reflectit a la següent taula següent: 

 

Mòdul H 
H 
LLD 

 H H LLD 

MP05. Instal·lacions en 
edificació 99 0 

UF1. Instal·lacions d’aigua i electricitat 33 0 

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

44 0 

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

22 0 

 

3.1.1 Ordre cronològic de les unitats formatives 

 

S’agafa com a mitja que el quadrimestre dura 15 setmanes. Per tant cada setmana s’haurà de 
dedicar una mitja de 6,6 hores a aquest mòdul. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15

1

2

3

4

5

6

6,6

H

O

R

E

S

SETMANES

UF 1

12

UF 2 UF 3
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3.1.2 Programació i temporització fins arribar a les activitats 

d’ensenyament  aprenentatge de la  UF 1, UF2 i UF · 

 

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

Durada : 33 hores 

Els resultats d’aprenentatge (RA), criteris d’avaluació (CA)  i els continguts de la unitat 
formativa 1 es troben a l’annex 4. 

En la present memòria només s’inclouran les relacions 

A continuació es relacionen els resultats aprenentatge (RA) amb els continguts (C). 

 

RA continguts 

RA 1 C1 

RA 2 C2 

 

I els resultats d’aprenentatge (RA) amb els continguts i els criteris d’avaluació (CA) 

 

RA continguts CA 

RA 1 C1 1.1/1.2/1.3./1.4/1.5/1.6/1.7/1.8/1.9/1.10/1.11/1.12/1.13/1.14 

RA 2 C2 2.1/2.2/2.3/2.4/2.5/2.6/2.7/2.8/2.9/2.10/2.11/2.12 

 

Tenint en compte que per a la Unitat Formativa 1 es disposa de 33 hores, seguidament es 
determinen els dos nuclis formatius i es temporitzen: 

 

Dur Nom NF Continguts RA CA 

18h Inst. de 
fontaneria i 
sanejament 

1 1 1 1.1/1.2/1.3./1.4/1.5/1.6/1.7/1.8/1.9/1.10/1.11/1.12/1.13/
1.14 

15h Inst. 
d’electricitat 

2 2 2 2.1/2.2/2.3/2.4/2.5/2.6/2.7/2.8/2.9/2.10/2.11/2.12 

 

Tot seguit es presenten les activitats d’ensenyament/aprenentatge temporitzades per cada un 
dels dos nuclis formatius. 

Per al nucli formatiu 1 
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NF1: INSTAL.LACIONS DE FONTANERIA I 
SANEJAMENT 18 h

ACTIVITATS E/A cont RA CA
Instruments 
d'avaluació 
continuada

Lectura apunts de Fontaneria i Sanejament (6h)

Participació obligatòria (mínim dues intervencions 
per persona) debat online (1h)

Realització de petit questionari amb preguntes 
curtes o tipo text sobre conceptes e intal.lacions 
de fonteneria i sanejament (30 min)

Activitat: dimensionar i dibuixar la instal.lació de 
fontaneria i sanejament d'una vivenda unifamiliar 
(10h)

Comentaris on line amb el tutor sobre les errades 
del treball (30 min)

1.1/ 
1.2/1.3/1.4/1

.5/1.6/1.7
1

1.Petit 
questionari i 
debat

2. Activitat 
instal.lació 
fontaneria i 
sanejament

1.1/1.2/1.3/
1.4/1.5/1.6/
1.7/1.8/1.9/
1.10/1.11/1
.12/1.13/1.

14

 

 

Al inici del nucli formatiu al campus virtual es penjaran els apunts d’aquest nucli. Els apunts 
seran breus, clars i amb molta bibliografia i accés a links perquè els alumnes puguin ampliar els 
seus coneixements per realitzar la petita prova on line i l’activitat de la millor manera possible. 

La participació al debat és obligatòria, tot i que no es qualifica,  però sense fer les dues 
aportacions al debat l’alumne no tindrà dret a fer la prova on line . 

La idea de que cada alumne faci dues aportacions es perquè així es veurà obligat a llegir molts 
dels comentaris que fan els seus companys o tutors, mentre que si només es fa una aportació, 
si es fa al principi de tot, els alumnes tenen tendència a deixar de llegir els demés comentaris. 

La finalitat de l’activitat és que l’alumne posi en pràctica tots els coneixements que ha adquirit 
amb la lectura dels apunts, que pugui fer consultes al professor dels conceptes que no han 
quedat clars i que ampliï la informació amb els recursos proposats. L’avaluació d’aquest treball 
també ha de servir perquè l’alumne pugui reflexionar i tenir coneixement dels errors que ha fet 
en aquesta activitat. Amb això s’intenta un major grau d’assoliment dels coneixements. 

Per el que fa al nucli formatiu dos, la metodologia és pràcticament la mateixa. 
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NF2: INSTAL.LACIONS D'ELECTRICITAT 15 h

ACTIVITATS E/A cont RA CA
Instruments 
d'avaluació 
continuada

Lectura apunts d'electricitat (6h)

Participació obligatòria (mínim dues intervencions 
per persona) debat online (1h)

Realització de petit questionari amb preguntes 
curtes o tipo text sobre conceptes de 
instal.lacions d'electricitat (30 min)

Activitat: dimensionar i dibuixar la instal.lació 
elèctrica d'una vivenda unifamiliar (la mateixa que 
l'activitat anterior) i fer una previsió per la 
instal.lació del jardí d'aquesta  (10h)

Comentaris on line amb el tutor sobre les errades 
del treball (30 min)

2.1/2.2/2.3/
2.4/2.5/2.6/
2.7/2.8/2.9/
2.10/2.11/2

.12

2.1/2.2/2.3/2
.4

2

1.Petit 
questionari i 
debat

2. Activitat 
instal.lació 
elèctrica

 

 

Avaluació i qualificació de la UF i del mòdul 

Cal recordar que hi ha dues opcions per la qualificació de la UF. 

• Si l’alumne es vol acollir a la modalitat de l’avaluació continuada, que es el més 
recomanable ( i el que s’espera que adoptin la majoria dels estudiants)  

Així,  la qualificació de la UF serà la mitjana ponderada dels NF en funció de la seva durada 
en hores.. L’avaluació continuada  representarà el 60% de la nota final 

Qualif. UF =(  (Q.NF1 x % + ....... + Q.NFn x %))*60%+EF *40%. 

Per a la UF1 del mòdul 5: 

Qualif. UF1 =(  (Q.NF1·54,54% + Q.NF2·45,46 %) )60%+EF *40%. 

Essent EF, examen final 

Per el que fa la l’avaluació continuada, de cada nucli formatiu, la petita prova on- line té un 
pes d’un 20% ( de la nota d’avaluació continua del nucli formatiu corresponent) mentre que 
l’activitat principal té un pes del 80% ( de la nota d’avaluació continua del nucli formatiu 
corresponent) 

 

Q1 ACT1

RA1 /NF1 20% 80%

RA 2/NF2

Qualificació dels 
Resultats 

d’aprenentatge

Instruments d’avaluació continuada (%)

Qüestionaris test Activitats/treballs  individuals  escrits
Q2 ACT2

20% 80%  
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• Si l’alumne no es vol acollir a la modalitat de l’avaluació continuada, la qualificació es 
farà 

Qualif. UF =EF *100% 

Essent EF, examen final. 

 

L’examen final es farà al final del semestre. Es farà un examen per cada mòdul i aquest 
examen tindrà tantes parts com unitats formatives té el mòdul.  

Per el cas del mòdul 5, l’examen final tindrà tres parts: una part que correspon al al UF1, una a 
la UF2 i la tercera a la UF3. 

 

La qualificació del mòdul 5 és fa a partir de la mitjana ponderada de les UF en funció de la seva 
durada en hores,  

Qualif. Mòdul 5=  (Q.UF1·33,33 % + Q.UF2·44,44 % + Q.UF3·22,23 % ) 

 

 

UF 2: Instal·lacions de gas, calefacció, climatització, ventilació i producció 
d’ACS. 

Durada : 44 hores  

Els resultats d’aprenentatge (RA) i criteris d’avaluació (CA)  i els continguts de la unitat 
formativa 1 es troben a l’annex 5. 

En la present memòria només s’inclouran les relacions 

A continuació es relacionen els resultats aprenentatge (RA) amb els continguts 

RA continguts 

RA 1 C1 

RA 2 C2 

RA 3 C3 

RA 4 C4 

 

I els RA amb els continguts i els criteris d’avaluació (CA) 

RA continguts CA 

RA 1 C1 1.1/1.2/1.3./1.4/1.5/1.6/1.7/1.8/1.9/1.10/1.11 

RA 2 C2 2.1/2.2/2.3/2.4/2.5/2.6/2.7/2.8/2.9/2.10/2.11/2.12/2.13 

RA 3 C3 3.1/3.2/3.4/3.5/3.6/3.7/3.8/3.9 

RA 4 C4 4.1/4.2/4.3/4.4/4.5/4.6/4.7/4.8/4.9/4.10 
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Essent 3.9 el nou criteri d’avaluació introduït (veure annex 5) 

Tenint en compte que per a la Unitat Formativa 2 es disposa de 44 hores, seguidament es 
determinen els dos nuclis formatius i es temporitzen: 

 

Dur Nom NF Contingut
s 

RA CA 

6h Inst. de 
ventilació 

1 1 1 1.1/1.2/1.3./1.4/1.5/1.6/1.7/1.8/1.9/1.10/1.11 

12h Inst. de gas i 
calefacció  

2 2 2 2.1/2.2/2.3/2.4/2.5/2.6/2.7/2.8/2.9/2.10/2.11/2.12/2.13 

12h Inst de 
climatització 

3 3 3 3.1/3.2/3.4/3.5/3.6/3.7/3.8/ 3.9 

14h Inst de ACS 4 4 4 4.1/4.2/4.3/4.4/4.5/4.6/4.7/4.8/4.9/4.10 

 

 

Tot seguit es presenten les activitats d’ensenyament/aprenentatge temporitzades de cada un 
dels dos nuclis formatius. 

Per al nucli formatiu 1 

NF1: INSTAL.LACIONS DE VENTILACIÓ 6h

ACTIVITATS E/A cont RA CA
Instruments 
d'avaluació 
continuada

Lectura apunts de  ventilació (1h 30 min)

Participació obligatòria (mínim dues intervencions 
per persona) debat online (1h)

Realització de petit questionari amb preguntes 
curtes o tipo text sobre conceptes de ventilació  
(30 min)

Activitat: dimensionar i dibuixar la instal.lació de 
ventilació d'un parking(2h 30 min)

Comentaris on line amb el tutor sobre les errades 
del treball (30 min)

1.1/ 1.2 1

1.Petit 
questionari i 
debat

1.1/1.2/1.3/1
.4/1.5/1.6/1.
7/1.8/1.9/1.1

0/1.11
2. Activitat 
instal.lació 
ventilació

 

 

La metodologia és molt semblant a la UF1 
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Al inici del nucli formatiu al campus virtual es penjaran els apunts d’aquest nucli. Els apunts 
seran breus, clars i amb molta bibliografia i accés a links perquè els alumnes puguin ampliar els 
seus coneixements per realitzar la petita prova on line i l’activitat de la millor manera possible. 

La participació al debat és obligatòria, tot i que no es qualifica, però sense fer les dues 
aportacions al debat l’alumne no tindrà dret a fer la prova on line . 

La idea de que cada alumne faci dues aportacions es perquè així es veurà obligat a llegir molts 
dels comentaris que fan els seus companys o tutors, mentre que si només es fa una aportació, 
si es fa al principi de tot, els alumnes tenen tendència a deixar de llegir els demés comentaris. 

La finalitat de l’activitat és que l’alumne posi a la pràctica tots els coneixements que ha adquirit 
amb la lectura dels  apunt, que pugui fer consultes al professor dels conceptes que no han 
quedat clars i que ampliï la informació amb els recursos proposats. L’avaluació d’aquest treball 
també ha de servir perquè l’alumne pugui reflexionar i tenir coneixement dels errors que ha fet 
en aquesta activitat. Amb això s’intenta un major grau d’assoliment dels coneixements. 

 

Per el que fa al nucli formatiu dos, tres i quatre la metodologia es pràcticament la mateixa. 

 

 

NF2: INSTAL.LACIONS DE GAS I 
CALEFACCIÓ 12h

ACTIVITATS E/A cont RA CA
Instruments 
d'avaluació 
continuada

Lectura apunts  de gas i calefacció (4h)

Participació obligatòria (mínim dues intervencions 
per persona) debat online (1h)

Realització de petit questionari amb preguntes 
curtes o tipo text sobre conceptes e intal.lacions 
de calefacció i gas (30 min)

Activitat: dimensionar i dibuixar la instal.lació de 
calefacció d'una vivenda unifamiliar (6h)

Comentaris on line amb el tutor sobre les errades 
del treball (30 min)

2.1/ 
2.2/2.3/2.4/2

.5
2

2.1/2.2/2.3/2
.4/2.5/2.6/2.
7/2.8/2.9/2.1

0/2.11

1.Petit 
questionari i 
debat

2. Activitat 
instal.lació 
calefacció
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NF3: INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 
12h

ACTIVITATS E/A cont RA CA
Instruments 
d'avaluació 
continuada

Lectura apunts climatització(4h)

Participació obligatòria (mínim dues intervencions 
per persona) debat online (1h)

Realització de petit questionari amb preguntes 
curtes o tipo text sobre conceptes de 
climatització (30 min)

Activitat: dimensionar i dibuixar la instal.lació de 
climatització d'una vivenda unifamiliar (6h)

Comentaris on line amb el tutor sobre les errades 
del treball (30 min)

3.1/ 3.2 3
3.1/3.2/3.3/3
.4/3.5/3.6/3.

7/3.8/3.9

1.Petit 
questionari i 
debat

2. Activitat 
instal.lació 
climatització

 
 

ACTIVITATS E/A cont RA CA
Instruments 
d'avaluació 
continuada

Lectura apunts instala.lacions de ACS  i solar 
térmica(5h)

Participació obligatòria (mínim dues intervencions 
per persona) debat online (1h

Realització de petit questionari amb preguntes 
curtes o tipo text sobre conceptes de ACS (30 
min)

Activitat :dimensionr i dibuixar instalació de ACS 
d'una vivenda amb plaques térmiques (7 h)

Comentaris on line amb el tutor sobre les errades 
del treball (30 min)

NF4: INSTAL.LACIONS DE AIGUA CALENTA SANTIÀRIA  14h

4.1/ 
4.2/4.3/4.4/4
.5/4.6/4.7/4.
8/4.9/4.10/4.

11

4

4.1/4.2/4.3/4
.4/4.5/4.6/4.
7/4.8/4.9/4.1

0

1.Petit 
questionari i 
debat

2. Activitat 
instal.lació  
ACS

 
 
 
Avaluació i qualificació de la UF i del mòdul 

Cal recordar que hi ha dues opcions per la qualificació de la UF. 

• Si l’alumne es vol acollir a la modalitat de l’avaluació continuada, que es el més 
recomanable ( i el que s’espera que adoptin la majoria dels estudiants)  

Així,  la qualificació de la UF serà la mitjana ponderada dels NF en funció de la seva durada 
en hores.. L’avaluació continuada  representarà el 60% de la nota final 
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Qualif. UF =(  (Q.NF1 x % + ....... + Q.NFn x %))*60%+EF *40%. 

 

Per a la UF2 del mòdul 5: 

Q.UF2=((Q.NF1·13,64%+Q.NF2·27,27%+Q.NF3·27,27%+Q.NF4·31,82%))60%+EF*40% 

Essent EF, examen final 

Per el que fa la l’avaluació continuada, de cada nucli formatiu, la petita prova on- line té un 
pes d’un 20% ( de la nota d’avaluació continua del nucli formatiu corresponent) mentre que 
l’activitat principal té un pes del 80% ( de la nota d’avaluació continua del nucli formatiu 
corresponent) 

Q1 Q2 Q3 Q4 ACT1 ACT2 ACT3 ACT4

RA1/NF1 20% 80%

RA 2/NF2 20% 80%

RA 3/NF3 20% 80%

RA 4/NF4 20% 80%

Qualificació dels 
Resultats 

d’aprenentatge

Instruments d’avaluació continuada(%)

Qüestionaris test Activitats/treballs  individuals  escrits

 

 

 

• Si l’alumne no es vol acollir a la modalitat de l’avaluació continuada, la qualificació es 
farà 

Qualif. UF =EF *100% 

Essent EF, examen final. 

 

L’examen final es farà al final del semestre. Es farà un examen per cada mòdul i aquest 
examen tindrà tantes parts com unitats formatives té el mòdul.  

Per el cas del mòdul 5, l’examen final tindrà tres parts: una part que correspon al al UF1, una a 
la UF2 i la tercera a la UF3. 

 

La qualificació del mòdul 5 és fa a partir de la mitjana ponderada de les UF en funció de la seva 
durada en hores,  

Qualif. Mòdul 5=  (Q.UF1·33,33 % + Q.UF2·44,44 % + Q.UF3·22,23 % ) 

 

 

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

Durada : 22 hores 

Els resultats d’aprenentatge (RA) i criteris d’avaluació (CA)  i els continguts de la unitat 
formativa 1 es troben a l’annex 6. 
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En la present memòria només s’inclouran les relacions 

 

A continuació es relacionen els resultats aprenentatge (RA) amb els continguts 

RA continguts 

RA 1 C1 

RA 2 C2 

RA 3 C3 

 

 

I els RA amb els continguts i els criteris d’avaluació (CA) 

RA continguts CA 

RA 1 C1 1.1/1.2/1.3./1.4/1.5/1.6/1.7/1.8 

RA 2 C2 2.1/2.2/2.3/2.4/2.5/2.6/2.7/2.8/2.9/2.10 

RA 3 C3 3.1/3.2/3.4/3.5/3.6/3.7 

 

 

Tenint en compte que per a la Unitat Formativa 3 es disposa de 22 hores, seguidament es 
determinen els dos nuclis formatius i es temporitzen: 

Dur Nom NF Continguts RA CA 

6h Inst. especials 1 1 1 1.1/1.2/1.3./1.4/1.5/1.6/1.7/1.8 

10h Inst. contra 
incendis 

2 2 2 2.1/2.2/2.3/2.4/2.5/2.6/2.7/2.8/2.9/2.10 

6h Inst de 
telecomunicacions 

3 3 3 3.1/3.2/3.4/3.5/3.6/3.7 

 

 

Tot seguit es presenten les activitats d’ensenyament/aprenentatge temporitzades de cada un 
dels dos nuclis formatius. 

Per al nucli formatiu 1 
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NF1: INSTAL.LACIONS ESPECIALS 6h

ACTIVITATS E/A cont RA CA
Instruments 
d'avaluació 
continuada

Lectura apunts intal.lacions (1h 30 min)

Participació obligatòria (mínim dues intervencions 
per persona) debat online (1h)

Realització de petit questionari amb preguntes 
curtes o tipo text sobre conceptes de 
instal.lacions especials (30 min)

Activitat: petit treball amb indicacions  de la 
representació intal.lacions especials en un centre 
comercial de dues plantes (2h 30 min)

Comentaris on line amb el tutor sobre les errades 
del treball (30 min)

1.1/ 
1.2/1.3/1.4/1
.5/1.6/1.7/1.

8

1

1.Petit 
questionari i 
debat

2. Activitat 
instal.lacions 
especials

1.1/1.2/1.3/1
.4/1.5/1.6/1.

7/1.8

 
 
La metodologia és molt semblant a la UF1 i la UF2 

Al inici del nucli formatiu al campis virtual es penjaran els apunts d’aquest nucli. Els apunts 
seran breus, clars i amb molta bibliografia i accés a links perquè els alumnes puguin ampliar els 
seus coneixements i realitzar la petita prova on line i l’activitat de la millor manera possible. 

La participació al debat és obligatòria, tot i que no es qualifica,  però sense fer les dues 
aportacions al debat l’alumne no tindrà dret a fer la prova on line . 

La idea de que cada alumne faci dues aportacions es perquè així es veurà obligat a llegir molts 
dels comentaris que fan els seus companys o tutors, mentre que si només es fa una aportació, 
si es fa al principi de tot, els alumnes tenen tendència a deixar de llegir els demés comentaris. 

 

La finalitat de l’activitat és que l’alumne posi a la pràctica tots els coneixements que ha adquirit 
amb la lectura dels  apunt, que pugui fer consultes al professor dels conceptes que no han 
quedat clars i que ampliï la informació amb els recursos proposats. L’avaluació d’aquest treball 
també ha de servir perquè l’alumne pugui reflexionar i tenir coneixement dels errors que ha fet 
en aquesta activitat. Amb això s’intenta un major grau d’assoliment dels coneixements. 

 

Per el que fa al nucli formatiu dos i tres la metodologia es pràcticament la mateixa. 
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NF2: INSTAL.LACIONS CONTRAINCENDIS 10h

ACTIVITATS E/A cont RA CA
Instruments 
d'avaluació 
continuada

Lectura instal.lacions contraincendis (2 h 30 min)

Participació obligatòria (mínim dues intervencions 
per persona) debat online (1h)

Realització de petit questionari amb preguntes 
curtes o tipo text sobre conceptes e intal.lacions 
contraincendis (30 min)

Activitat: petit treball amb indicacions  de la 
representació intal.lacions contraincendis en un 
centre comercial de dues plantes (5h 30 min)

Comentaris on line amb el tutor sobre les errades 
del treball (30 min)

2.1/ 2.2/2.3 2

2.1/2.2/2.3/2
.4/2.5/2.6/2.
7/2.8/2.9/2.1

0

1.Petit 
questionari i 
debat

2. Activitat 
instal.lacion 
contraincendi
s

 
 
 
NF3: INSTAL.LACIONS 
TELECOMUNICACIONS 6h

ACTIVITATS E/A cont RA CA
Instruments 
d'avaluació 
continuada

Lectura apunts  telecomunicacions(1h 30 min)

Participació obligatòria (mínim dues intervencions 
per persona) debat online (1h)

Realització de petit questionari amb preguntes 
curtes o tipo text sobre conceptes de 
telecomunicacions (30 min)

Activitat: petit treball amb indicacions  de la 
representació intal.lacions telecomunicacions en 
un centre comercial de dues plantes (2h 30 min)

Comentaris on line amb el tutor sobre les errades 
del treball (30 min)

3.1/ 
3.2/3.3/3.4/3

.5
3

3.1/3.2/3.3/3
.4/3.5

1.Petit 
questionari i 
debat

2. Activitat 
instal.lació 
telecomunica
cions

 
 
Avaluació i qualificació de la UF i del mòdul 

Cal recordar que hi ha dues opcions per la qualificació de la UF. 

• Si l’alumne es vol acollir a la modalitat de l’avaluació continuada, que es el més 
recomanable ( i el que s’espera que adoptin la majoria dels estudiants)  
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Així,  la qualificació de la UF serà la mitjana ponderada dels NF en funció de la seva durada 
en hores.. L’avaluació continuada  representarà el 60% de la nota final 

Qualif. UF =(  (Q.NF1 x % + ....... + Q.NFn x %))*60%+EF *40%. 

Per a la UF2 del mòdul 5: 

Q.UF2=((Q.NF1·27,27% +Q.NF2·45,46% +Q.NF3·27,27%) ) 60%+EF*40% 

Essent EF, examen final 

Per el que fa la l’avaluació continuada, de cada nucli formatiu, la petita prova on- line té un 
pes d’un 20% ( de la nota d’avaluació continua del nucli formatiu corresponent) mentre que 
l’activitat principal té un pes del 80% ( de la nota d’avaluació continua del nucli formatiu 
corresponent) 

Q1 Q2 ACT1 ACT2

RA1/NF1 20% 80%

RA 2/NF2 20% 80%

RA 3/NF3

Qualificació dels 
Resultats 

d’aprenentatge

Instruments d’avaluació continuada (%)

Qüestionaris test Activitats/treballs  individuals  escrits
ACT3Q3

80%20%  

 

 

• Si l’alumne no es vol acollir a la modalitat de l’avaluació continuada, la qualificació es 
farà 

Qualif. UF =EF *100% 

Essent EF, examen final. 

 

L’examen final es farà al final del semestre. Es farà un examen per cada mòdul i aquest 
examen tindrà tantes parts com unitats formatives té el mòdul.  

Per el cas del mòdul 5, l’examen final tindrà tres parts: una part que correspon al al UF1, una a 
la UF2 i la tercera a la UF3. 

La qualificació del mòdul 5 és fa a partir de la mitjana ponderada de les UF en funció de la seva 
durada en hores,  

Qualif. Mòdul 5=  (Q.UF1·33,33 % + Q.UF2·44,44 % + Q.UF3·22,23 % ). 
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4 Exemple activitats ensenyament / aprenentatge 
 
A l’annex 7  hi ha més exemples d’activitats ensenyament/aprenentatge: 
 
Cicle: Projectes d'Edificació 

Dept.: Edificació Mòdul:  
05 Mòdul 5: Instal·lacions en edificació 

 

Activitat :dimensionar i dibuixar 
instal·lació de ACS d'una vivenda 
amb plaques tèrmiques 

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

NF 
NF4: INSTAL.LACIONS DE AIGUA CALENTA 
SANTIÀRIA  

Data: Temps estimat:7h  

 

Resultats d’aprenentatge: 

 

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

 

 

Equip i materials:  

Ordinador amb connexió a Internet, activitat lliurada individualment 

 

Criteris d’avaluació: 

 

 
4.1 Calcula la dimensió del camp de col·lectors en funció dels requisits d’aprofitament 
de les zones geogràfiques. 

4.2 Estableix la distribució del camp de captadors en funció de la superfície disponible. 

4.3 Descriu els sistemes d’emmagatzematge, distribució i control a partir de les 
característiques de la instal·lació. 

4.4 Elabora la documentació de la instal·lació que inclou plànols, pressupost i manual 
de vigilància i manteniment de la instal·lació. 

4.5 Selecciona els components de la instal·lació amb  programari i aplicacions 
específiques. 

4.6 Calcula les necessitats d’aigua calenta sanitària segons reglamentació vigent. 
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4.7 Selecciona el tipus i  calcula la potència d’energia convencional auxiliar necessària 
de la instal·lació. 

4.8 Elabora l’esquema funcional d’una instal·lació solar tèrmica. 

4.9 Estudia la viabilitat d’altres sistemes de producció d’ACS mitjançant energies d’alta 
eficiència. 

4.10 Adopta un compromís ètic amb els valors de conservació i defensa del medi 
ambient. 

 
 
 
 
 
Activitats: 
 

ACTIVITAT 1:Dimensionat d’una instal·lació de ACS amb col·lectors solars: 

 

1. Es disposa d’una vivenda aïllada unifamiliar al camp ( veure plànol adjunt) 
 

Amb el mínim fixat per el CTE i el que creguis convenient , dissenya la instal·lació de ACS. 

Quin es el nombre mínim de plaques que has de posar? En posaries més? Creus que es 
convenient possar més plaques per estalviar-se combustible del sistema de recolzament 

Quin sistema de recolzament esculls. 

Dimensiona els elements 

Enumera tots els components de ACS i especifica’ls tant com puguis. 

 

 

ACTIVITAT 2: Presentació d’un projecte d’una instal·lació de ACS amb col·lectors solars: 

 

 

Amb l’activitat anterior, dibuixa al plànol la instal·lació, fes l’estat d’amidaments i la memòria 
amb la justificació dels càlculs tan completa com puguis. 



 
Planificació del cicle formatiu de Grau Superior   
de Projectes d’Edificació per impartir-lo  a distància. 

  39 
 

Qualificació de les activitats 

 

Activitat 1 
 

Aquesta activitat es puntuarà i qualificarà sobre 10 punts 

 

CONCEPTE  PUNTUACIÓ 

Determinació del nombre mínim de plaques (CTE) 1,5 punts 

Justificació i raonament del nombre de plaques a 
col·locar. 

1,5 punts 

Elecció del sistema de recolzament i justificació 2punts 

Dimensionat elements 2 punts 

Nomenar els components de la instal·lació de ACS 2punts 

Ordre, claredat, altres aportacions o raonaments 
peticionals 

1 punt 

 

 

 

CONCEPTE BEN ASSOLIT MITJANAMENT 
ASSOLIT 

NO ASSOLIT 

Determinació del nombre 
mínim de plaques (CTE) 

Arribar a trobar el num 
correcte tenint en compte 
tots el paràmetres de 
CTE: si es general o per 
efecte joule, zona 
climàtica, demanda ACS 

Arribar a trobar el num 
correcte tenint en compte 
alguns  el paràmetres de 
CTE: si es general o per 
efecte joule, zona 
climàtica, demanda ACS 

No arrribar a trobar a 
trobar els criteris del CTE 

Justificació i raonament 
del nombre de plaques a 
col·locar. 

Saber justificar i raonar 
correctament l’apartat 
anterior 

No justificar del tot 
correctament l’apartat 
anterior 

No justificar l’apartat 
anterior o fer-ho totalment 
malament 

Elecció del sistema de 
recolzament i justificació 

Elecció del sistema de 
recolzament , amb 
l’elecció raonada ( tot i 
que no sigui la més 
adient per al professor) 

Elecció del sistema de 
recolzament fent un 
raonament no correcte 
del tot 

No saber seleccionar el 
sistema de recolzament 

Dimensionat elements Dimensionar 
correctament tots els 
elements tenint en 
compte quins paràmetres 
serveixen per 
dimensionar-los 

Dimensionar els 
elements no tenint molt 
clar quins paràmetres 
serveixen per 
dimensionar-los. 

No saber per on partir per 
dimensionar els elements 
de la instal·lació 

Nomenar els components Nombrar tos i cadascun Deixar-se algun Deixar-se molts 
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de la instal·lació de ACS dels components de la 
instal·lació 

component a nomenar o 
fer-ne algun malament 

components a nomenar o 
fer-ho malament 

Ordre, claredat, altres 
aportacions o 
raonaments peticionals 

   

 

 

Activitat 2: 
 
Aquesta activitat es puntuarà i qualificarà sobre 10 punts. 

 

CONCEPTE PUNTUACIÓ 

Plànol amb els elements  3,5 punts 

Plànol clar i fàcil per el instal·lador 2 punts 

Estat d’amidaments 2punts 

Memòria 1,5 punts 

Ordre, claredat, altres aportacions o raonaments 
peticionals 

1 punt 

 

CONCEPTE BEN ASSOLIT MITJANAMENT 
ASSOLIT 

NO ASSOLIT 

Plànol amb els elements Saber representar els 
elements i no deixar-se 
cap element sense 
representar 

Saber representar els 
elements però deixar-se 
algun element sense 
representar 

NO saber com 
representar els elements 
o deixar-se molts 
elements sense 
representar 

Plànol clar i fàcil per el 
instal·lador 

Plànol clar, net, a escala 
adequada i amb les 
anotacions suficients per 
entendra-ho 

Que no compleixi alguna 
de las característiques 
del “ben assolit” 

Que no compleixi la 
majoria de les 
característiques del “ben 
assolit” 

Estat d’amidaments Saber estructurar l’estat 
d’amidaments, sabent 
trobar o fer les partides i 
la descripció d’aquestes. 
No deixar-se cap 
element. 

Que no compleixi alguna 
de las característiques 
del “ben assolit” 

Que no compleixi la 
majoria de les 
característiques del “ben 
assolit” 

Memòria Realitzar una memòria 
clara descriptiva i que 
deixi entreveure que 
l’alumne ha entés els 
conceptes 

Fer una memòria 
descriptiva no molt clara i 
amb els conceptes no 
molt clars 

Fer una memòria densa, 
difícil, o amb descripcions 
mal fetes on no quedin 
clars els conceptes 

Ordre, claredat, altres    
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aportacions o 
raonaments peticionals 

 
 
 

2%501%50 ActivitatActivitatQact +=
 

 
 

*El plànol de planta s’entregarà en format dwg als alumnes , perquè hi puguin treballar amb 
més facilitat. 

 

 

 

 

 

 



 
Planificació del cicle formatiu de Grau Superior   
de Projectes d’Edificació per impartir-lo  a distància. 

  42 
 



 
Planificació del cicle formatiu de Grau Superior   
de Projectes d’Edificació per impartir-lo  a distància. 

  43 
 



 
Planificació del cicle formatiu de Grau Superior   
de Projectes d’Edificació per impartir-lo  a distància. 

  44 
 

 

5 Conclusions 
 

Amb l’elaboració del Treball  fi de màster es pretenia donar resposta a una qüestió plantejada, 
que és l’anàlisi d’una situació problemàtica, proposar una solució, fer una planificació del cicle , 
concretant amb un mòdul i presentar algunes activitats d’ensenyament aprenentatge  a mode 
d’exemple. 

Amb aquest treball s’han assolit aquests objectius: 

-Avaluació de la situació actual de la educació i del món laboral, per arribar a la, 

-Presentació de la necessitat i importància que té la impartició de cicles formatius a distància, 

-Planificació del cicle formatiu de grau superior de   Projectes d’Edificació  per impartir-lo a 
distància, ja que actualment no existeix la modalitat d’aquest cicle a distància.  

-Veure la viabilitat de la implantació d’aquest cicle a distància. 

-Temporització del mòdul 5 de Instal·lacions en Edificació i presentació de les activitats 
d’ensenyament/aprenentatge. 

També es volia donar molta importància a la necessitat d’un canvi en la societat actual per 
arribar al model europeu i aconseguir més tècnics i tècnics superiors, disminuint el nombre de 
persones sense titulació.  Amb l’ajuda de la implantació del ensenyament de la formació 
professional a distància es pot arribar a millorar notablement aquesta situació 

Un altre motiu per implantar aquesta solució proposada és intentar aconseguir que el sector de 
la construcció d’aquest país no s’endarrereixi encara més, en comparació amb la resta de 
països europeus, en el que respecte a l’eficiència energètica, la sostenibilitat, el tractament de 
tota mena de residus ... 

Aquest TFM dóna una resposta global en aquest tema, fent una reflexió de la importància de la 
formació professional (en general i a distància), de la importància dels ensenyaments a 
distància i de la viabilitat de la implantació d’aquests. 

Per acabar , s’ha de remarcar la importància d'integrar els tres subsistemes de la formació 
professional: reglada, ocupacional i contínua. Aquesta integració és molt fàcil amb el cas de 
l’ensenyament a distància ja que està a l’abast de tothom i afavoreix l’aprenentatge al llarg de 
la vida. 
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Florentino Felgueroso y Sergi Jiménez Martín. “Formación profesional: No debemos tropezar 
dos veces en la misma piedra”  

IOC. Projecte Educatiu del Centre,disponible a< http://ioc.xtec.cat/educacio/ioc-documents-del-
centre> 

IOC. Reglament de règim interior ,disponible a< http://ioc.xtec.cat/educacio/ioc-documents-del-
centre> 

IOC. Projectes curriculars,disponible a< http://ioc.xtec.cat/educacio/ioc-documents-del-centre> 

IOC. Pla per la llengua i la cohesió social, disponible a< http://ioc.xtec.cat/educacio/ioc-
documents-del-centre> 
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IOC. Recursos i material, disponible a<http://ioc.xtec.cat/educacio/recursos-materials-
aprenentatge > 

Ministerio de Educación y cultura. Información general dela FP, disponible a 
<http://www.todofp.es/todofp/sobre-fp.html> 

UOC. Informació general, disponible a <http://www.uoc.edu/portal/catala/index.html> 

IOC. Informació general, disponible a <http://ioc.xtec.cat/educacio/> 

Altre web grafia: 

http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Estudiar%20a%20Catalunya%20Estudis/formaci
o%20professional/Cicles%20formatius%20per%20fam%C3%ADlies%20professionals/Edificaci
%C3%B3%20i%20Obra%20civil/Documents/FCT/fct_desenv_aplic_proj_construccio_GS.pdf 

 

http://www.americalearningmedia.com/component/content/article/70-opinion/263-ventajas-y-
desventajas-de-la-realidad-aumentada-a-la-hora-de-disenar-ambientes-de-aprendizaje 

 

 


