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1. INTRODUCCIÓ 

Motivació 

Existeix una inquietud principal que ha motivat la redacció del TFM que recull el present 
document, i aquesta és la manca de realitat a les aules respecte al món laboral. En altres 
paraules, i segons l’opinió de l’autor del present document, és una pràctica habitual (com es 
preceptiu) que a les aules de FP es transmetin uns continguts determinats per tal d’assolir els 
objectius que determina el corresponent decret autonòmic. En canvi, no es una pràctica 
habitual que es relacionin aquests continguts amb situacions reals del futur ofici que 
desenvoluparà l’alumnat.  

Aquesta falta d’un pont “coneixements acadèmics-treball” origina tècnics o tècnics superiors 
recent titulats i a punt d’incorporar-se al mon laboral, amb molts de coneixements però sense 
una idea clara de com els hauran de desplegar en un determinat lloc de treball. 

Be, aquesta situació que s’acaba d’exposar, a priori, pot resultar usual (que no normal), ja que 
és sabut que la millor manera d’aprendre un ofici és treballant-hi, i que amb més o menys 
temps, els coneixements adquirits a les aules es transformen en imatges, objectes, processos i 
certes habilitats per resoldre situacions.  

De fet, no és l’objecte del present document substituir els coneixements i habilitats adquirides 
amb l’experiència laboral (objectiu certament complex), sinó avançar a l’alumnat gran part 
d’aquests coneixements per tal de formar professionals més efectius i amb major grau 
d’adaptació a les tasques que se li encomanin. Per altra banda, recolzar les classes amb casos 
reals i desenvolupant iniciatives com la que es proposarà a continuació, a més d’aportar 
informació molt útil a l’alumnat sobre l’ofici, també es contribuirà a un ensenyament més efectiu 
i engrescador. 

Tal i com s’acaba d’avançar, una de les iniciatives que poden resultar molt útils per a aportar 
una concepció del mon laboral per part de l’alumnat, es la celebració de jornades tècniques , i 
aquesta es la temàtica que recull el present document. 
    

Jornades Tècniques 

Una pràctica habitual d’alguns instituts  i escoles de FP a on s’imparteixen CFGS de la branca 
d’Edificació és la d’organitzar jornades tècniques, a on es porten a terme activitats tals com 
visites d’obra de construccions particulars i xerrades amb professionals del sector, amb 
l’objectiu d’apropar a l’alumnat el món de la construcció i l’obra civil. 

El TFM que es desenvolupa en el present document està pensat per utilitzar-se com a guia o 
protocol per al disseny, organització i posterior avaluació d’una jornada tècnica. Es presenta un 
document que estandaritza el procés, assegurant la transmissió d’uns continguts a l’alumnat, i 
fonamentant i justificant cada pas.  

La manera d’articular aquests processos es divideix en dos fases; una primera que descriu el 
procés de disseny de les jornades, a on es detalla l’exposició i justificació d’objectius, selecció 
de blocs temàtics a tractar i la confecció dels programes de les activitats. Es detallarà la 
temporització, els objectius i expectatives per a l’alumnat de cada activitat, i també s’analitzen 
els conceptes previs que el professorat haurà d’impartir a l’alumnat per tal d’entendre les 
tasques específiques que es tractarà a cada activitat. 
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La segona fase consisteix en els aspectes organitzatius de les jornades, a on es defineixen 
processos com la confecció d’un planning d’activitats justificat, l’estudi d’equipaments i material, 
cost econòmic, i el procés a seguir per a l’aprovació de les jornades per part dels òrgans 
col·legiats de l’institiut o escola de FP. 

Per tal de facilitar la comprensió del document, en primer lloc s’exposa el guió genèric de les 
pautes a seguir, i a continuació es despleguen tots els punts utilitzant a mode d’exemple la 
confecció d’unes jornades tècniques destinades al CFGS de Realització de plans d’obres. Per 
aquest motiu s’aprofundeix en una de les activitats exposades i que respon a complementar i 
ampliar el breu temari de control de qualitat que exigeix el currículum d’aquest CFGS.  

Aquesta activitat consistirà en establir un acord amb el laboratori de materials de l’EPSEB 
(UPC) mitjançant el qual es permetrà a l’alumnat conèixer físicament un laboratori de control en 
actiu, i experimentar en primera persona l’execució d’alguns assaigs al propi laboratori.  

 

Per finalitzar també es presenten les eines de control de totes les activitats que s’hagin 
desenvolupat, establint avaluacions parcials que tindran gran utilitat a l’hora de fer una 
valoració i anàlisi final de totes les activitats celebrades. També s’ha desenvolupat una breu 
valoració a on tractarem de detectar tots els punts febles que es poden donar en el transcurs 
de les jornades tècniques, tant pel que es refereix a organització, idoneïtat i satisfacció de cada 
activitat, compliment d’expectatives i qualsevol altre aspecte no previst en la fase de 
planificació.   
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2. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 

Situant-nos en els estudis de CFGS de la branca d’edificació i obra civil, la problemàtica 
observada i la qual ha motivat la redacció d’aquest TFM és una qüestió de manca 
d’apropament, o dit d’una altra manera, d’allunyament entre el món acadèmic i el laboral. Això 
en realitat no es un fet nou o aïllat, sinó que fa, com a mínim, una vintena d’anys que passa i 
que segueix passant en l’actualitat, segons el que ha experimentat i observat l’autor d’aquest 
projecte. 

Quan citem allunyament entre el mon laboral i el mon acadèmic volem referir-nos bàsicament a 
dos conceptes molt clars: 

- En  primer lloc la base, la diferència obvia existent entre aprendre un ofici i la manera en la 
que el desenvoluparem en un determinat lloc de treball.  
Estem d’acord que estudiar no és exactament el mateix que treballar d’allò que hem 
estudiat, i per tant arriba un moment que hem de saber articular tots els coneixements 
adquirits per tal de desenvolupar un ofici determinat amb èxit. 
 

- En segon lloc, l’apropament o “realisme” que es podria donar a les aules envers al món 
laboral, i que pocs cops es dona. Ens referim a exemples simples per part dels/les docents, 
recolzar-nos en casos reals, focalitzar uns determinats continguts donant-li’s la importància 
que es mereixen, coneixent la seva importància en el món laboral.  En altres paraules, tots 
els continguts que es transmeten són importants, però alguns seran de vital importància 
quan l’alumnat s’incorpori a un treball; i això els/les docents els hi hem de fer saber i, sobre 
tot, deixar molt clar per què uns coneixements puntuals seran tant importants. 

Aquests aspectes que acabo d’exposar semblen molt obvis i quasi es podria dir que resoldre’ls 
formen part de la bona pràctica de l’ofici del professorat, però no sempre és d’aquesta manera 
com s’enfoca una classe magistral o qualsevol dels mètodes d’ensenyament escollit. 

Certament cal fer l’apreciació de que, en el cas de la FP -que son els estudis que ens ocupen- 
la formació en centres de treball (FCT) ajudarà en gran mesura a l’alumnat, coneixent (i de fet, 
treballant) un lloc de feina real. Tot i així, l’alumne finalitzarà les FCT coneixent tan sols aquell 
lloc de treball determinat i els coneixements específics requerits per a tal. Encara podríem 
aportar a l’alumnat una visió més global. 

Seguint amb l’estudi del context del problema, cataloguem els conceptes exposats com a 
genèrics  per a qualsevol tipus d’ensenyament, però anant més enllà, també podem analitzar el 
context d’algun CFGS en concret, i és aquest anàlisi el que va tenir oportunitat de portar a 
terme l’autor del present document en la fase de pràctiques del màster en formació de 
professorat. 

Aquestes pràctiques a les que acabem de fer referència, van permetre analitzar els 
coneixements de l’alumnat del CFGS de realització de plans d’obres envers a una matèria molt 
concreta: el control de qualitat de materials. Una de les conclusions extretes va ser que 
l’alumnat tenia molts de coneixements però desordenats. Cal fer alguna cosa per tal els i les 
alumnes tinguin els conceptes i processos molt clars i ben ordenats mentalment, ja que el 
domini d’aquesta temàtica és vital en el curs d’una obra d’edificació i obra civil. 

Per tant, coneixent aquesta problemàtica, el present document proposa el disseny i 
organització de jornades tècniques seguint un procediment molt concret, amb el que es pretén 
aconseguir resoldre les qüestions que s’acaben d’exposar. 
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3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ; DISSENY I ORGANITZACIÓ  DE JORNADES TÈCNIQUES 

Un cop situats en el context d’una problemàtica genèrica i d’una altra molt concreta, iniciem el 
procés de la fase de disseny i organització d’unes jornades tècniques (en endavant “JT”), 
dividint tot el procés en dos parts: disseny i organització. 

L’estructura d’aquest capítol 3 seguirà el següent patró: primerament es plantejarà l’esquema 
de les pautes a seguir per a la primera fase de disseny , i a continuació es desenvoluparan 
amb l’exemple del disseny d’unes JT destinades al CFGS de realització de plans d’obra (en 
endavant “RPO”). A continuació es plantejarà l’esquema de pautes per a la organització  de les 
JT, i seguidament es desenvoluparan seguint amb el mateix exemple. 

  

 

DISSENY JORNADES TÈCNIQUES 

 

OBJECTIUS 

 

ACOTACIÓ INICIAL DEL TEMPS DISPONIBLE 

 

PROPOSTA DE BLOCS TEMÀTICS A TRACTAR 

 

SELECCIÓ DE BLOCS TEMÀTICS. JUSTIFIACIÓ 

 

DESENVOLUPAMENT BLOCS TEMÀTICS: PROGRAMA D’ACTIVITATS 

Temporització 

Continguts transmesos 

Expectatives per a l’alumnat 

Conceptes previs 

 
 

Fig.1. Esquema del procés de disseny de jornades tè cniques  
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3.1. Objectius 

Recordem que les jornades tècniques que en endavant anirem desenvolupant estan destinades 
al CFGS de realització de plans d’obres (RPO). 

El primer pas es determinar l’objectiu o objectius als que responen les nostres JT, i al voltant 
dels quals girarà tot el procés de disseny de les activitats que es portaran a terme, des de la 
selecció de temes a tractar fins a la manera de articular-los. 

Tal i com s’ha exposat en l’anterior capítol 2, en el nostre cas portarem a terme el disseny 
d’unes JT que responen a  dos objectius: 

- L’apropament de l’alumnat al món laboral de l’edifi cació i l’obra civil”.  
Un apropament que te per finalitat principal el formar professionals efectius i que sàpiguen 
optimitzar els recursos al seu abast un cop incorporats al mon laboral. Això no ho 
aconseguirem tan sols transmetent uns continguts regulats per un decret autonòmic 
determinat, sinó oferint un “plus” als nostres alumnes.  

Aquest plus significa explicar a les aules que uns determinats coneixements tenen una 
determinada finalitat en un determinat lloc de treball; explicant que les obres no funcionen 
com es diu als llibres, que es un mon molt bonic però en el que hi ha que tenir molta “ma 
esquerra” i molta autodeterminació, qualitats que es poden entrenar a les aules, per 
exemple, simulant casos reals mitjançant “rol-plays”; explicant quin son els processos 
documentals de les obres, els seus graus d’afectació, i les seves possibles variacions; i un 
llarg etcètera d’informació que normalment no s’exposa a les aules i que, en definitiva, 
donarà a l’alumnat el grau de seguretat necessari per a afrontar les tasques que se li 
encomanin en una obra d’edificació i/o obra civil.  
   

- El control de qualitat de materials de construcció.  
El control de qualitat de materials, en l’opinió de l’autor del present document, no se li dona 
la suficient importància o pes a les aules de FP d’edificació i obra civil (en endavant 
“EiOC”).  

És cert que a l’alumnat de un CFGS no se li pot exigir el mateix nivell de coneixements 
que un/una graduat/da de carrera universitària, pel simple motiu que el currículum del CF, 
òbviament, tampoc ho exigeix, però sí s’ha de ser conscient que un material defectuós 
col·locat a l’obra és un dels pocs motius que desemboquen en la paralització d’una fase o 
de la totalitat de qualsevol construcció (juntament amb accidents laborals greus, desastres 
naturals, exhauriment del pressupost i/o desobediència a la Direcció Facultativa per 
incompliments de projecte).  

Sabent per tant, que la paralització d’una construcció de qualsevol naturalesa genera 
pèrdues econòmiques diàries molt greus, a més d’incompliment de terminis, que en 
definitiva també es tradueix en penalitzacions econòmiques, és l’obligació del professorat 
assegurar que el nostre alumnat estarà previngut. 

 

3.2. Acotació inicial del temps 

En primer lloc, i per tal de preveure l’abast de les JT que programarem, necessitem acotar 
mínimament la durada d’aquestes. Pretenem que el conjunt de les activitats sigui dinàmic a la 
vegada que interessant i que l’alumnat li trobi un sentit pràctic, així que sempre serà preferible 
aprofundir en pocs blocs temàtics i que ens aportin aquest dinamisme que busquem, que 
pretendre tocar moltes temàtiques diferents. 
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Dit en altres paraules, si organitzem unes JT de tres o quatre dies de durada, és molt difícil que 
l’alumnat assisteixi a tots els actes, ja que estem parlant d’organitzar unes 12 o 15 activitats 
entre conferències i altres, i sempre hi haurà alguna activitat menys atractiva per a l’alumnat. 
En canvi, si organitzem unes JT d’un sol dia (o dos matins/dos tardes) compostes per vàries 
activitats de curta durada i que el conjunt giri entorn a un tema comú que resulti atractiu per a 
l’alumnat, llavors serà més fàcil aconseguir un èxit d’assistència i per tant l’acompliment 
d’objectius.  

Per tant, seguint aquesta opció més “dinàmica”, les activitats que desenvoluparem en aquest 
document es poden desplegar en un dia sencer, comptant torn de matí i de tarda, i en el nostre 
cas es reparteixen les activitats en dos tardes (que també podrien ser en dos matins) ocupant 
l’horari lectiu establert normalment en el cicle formatiu. D’aquesta manera no es crea cap 
trasbals als alumnes que compaginen els estudis amb el món laboral o FCT. 

Aquest primer pas d’acotar les JT en dos dies  ja es suficient pel moment. Més endavant 
aprofundirem en l’aspecte dels horaris, però primer de tot passem a estudiar les diferents 
opcions que se’ns presenten per a desenvolupar les JT. 

 

3.3. Proposta de blocs temàtics a tractar 

Com hem comentat en anterioritat, totes les activitats que es desenvolupin han de respondre a 
una idea comú consistent en apropar l’ofici de l’edificació i l’obra civil a l’alumnat, i a una molt 
concreta del cas que ens ocupa, consistent en el control de qualitat de materials. 

Aquests dos objectius els podem desenvolupar amb multitud d’activitats que també poden 
suposar un afegit d’informació interessant. A continuació presentem algunes opcions: 

- Orientació laboral i acadèmica. 
Sempre serà interessant una xerrada d’orientació per tal que l’alumnat que està estudiant el 
CF acabi de decidir si continuarà els seus estudis a nivell de grau, o ja està disposat a 
incorporar-se al món laboral. 
 

- Noves tècniques de construcció o temes específics v aris. 
Xerrades de professionals del sector que exposin noves tècniques de construcció, per 
exemple, façanes ventilades, construcció integral amb prefabricats o utilització del 
policarbonat. També l’ampliació de coneixements de l’alumnat mitjançant l’exposició de 
diferents documents del CTE amb referències de casos pràctics.   
 

- Visita d’obra d’un edifici particular 
Coordinació de la visita d’obra d’un edifici particular a on es pot apreciar in situ les diferents 
fases de construcció, així com altres aspectes tals com la seguretat i salut. 
 

- Xerrada amb diferents figures del sector de la cons trucció 
Quan parlem de figures ens referim al diferent paper que desenvolupen els diferents 
professionals en les obres, tals com Direcció d’Obra, Direcció d’Execució, empresa 
constructora o contractista principal, Project Manager, Direcció Integral, etc. Resultaria 
interessant per a l’alumnat poder apreciar la diferencia en la tipologia de les tasques que 
podrà desenvolupar un cop incorporat/ada al món laboral. 
 

- Coneixement de llocs de treball particulars 
A part de les figures exposades en el punt anterior, i que resulten les tasques més comunes 
dels tècnics a les obres, existeixen altres organismes no tan coneguts i que porten a terme 
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tasques de vital importància en el sector. Ens referim, sobre tot, als laboratoris de control de 
materials o a les divisions d’estudi mediambiental.  
 

- Rutes guiades per la ciutat de Barcelona 
Aprofitant l’avinentesa d’estudiar en aquesta ciutat, que resulta ser un “museu de l’edificació 
a l’aire lliure”, existeixen moltíssimes rutes ja establertes a on es poden apreciar les 
diferents corrents arquitectòniques i les diferents tècniques constructives emprades al llarg 
del temps, així com l’evolució urbanística de la pròpia ciutat. 
 

- Col·loqui o posada en comú amb altres estudiants am b certa experiència laboral 
Sempre tindrà un caire molt pràctic poder parlar d’una manera distesa (taula rodona) amb 
estudiants de graus d’edificació (arquitectura, enginyeria d’edificació, d’obres públiques, etc) 
i poder expressar les seves inquietuds pel que fa a emprendre el repte d’estudiar un grau. A 
la vegada, els components d’aquesta taula rodona haurien de tenir la suficient experiència 
laboral com per poder transmetre als nostres alumnes de CFGS les diferències entre els 
estudis i el món laboral. 

 

3.4. Selecció de blocs temàtics. Justificació. 

Aquest ventall d’opcions sempre podria ser més gran, ja que en el moment que es plantegi 
organitzar unes JT, fora bo que el/la docent responsable d’aquestes es recolzi amb la resta de 
professorat del departament per tal d’aconseguir més punts de vista a l’hora de triar temes 
interessants i pràctics per a l’alumnat. 

En el nostre cas, els set temes exposats serien suficients per a fer una selecció. Per tant, tenint 
sempre present l’objectiu principal de les JT “apropar l’ofici de l’edificació i l’obra civil a 
l’alumnat”; un segon objectiu “secundari” o específic de les JT que estem desenvolupant, i 
coneixent una durada acotada a dos tardes, es desenvoluparan els 5 blocs temàtics  següents: 

 

ORIENTACIÓ LABORAL I ACADÈMICA 

 

OBRES DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

 

L’EMPRESA CONSTRUCTORA 

 

LABORATORI DE CONTROL DE MATERIALS 

 

TAULA RODONA: EXPERIÈNCIA LABORAL I ACADÈMICA 

 

 
S’ha descartat l’exposició de noves tècniques de la construcció perquè respon a una temàtica 
molt concreta i d’altres opcions proposades resolen en millor grau l’acompliment del nostre 

1 

2 

3 

4 

5 
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objectiu principal. Es el cas de les xerrades de diferents figures del sector, que ocupen les 
activitats 2 i 3, que, en definitiva, tracten dels llocs de treball més comuns dels i les tècnics/es 
superiors en RPO. 

Pel que respecta a visites d’obra o rutes guiades, poden resultar activitats molt interessants i 
engrescadores, però finalment no s’han contemplat, ja que s’ha estimat més útil per a la futura 
pràctica laboral de l’estudiantat que es conegui en profunditat el laboratori de control de 
materials, les tasques que s’hi porten a terme, i com afecten aquestes al curs d’una 
construcció.  

Les activitats proposades 1 i 5 segueixen la mateixa línia i volen donar a l’estudiantat del CF 
l’oportunitat per a decidir sobre el seu futur, i conèixer mitjançant un “tu a tu” la realitat dels 
diferents llocs de treball del ram. 

 

3.5. Desenvolupament de blocs temàtics. Programa d’ activitats. 

Cada bloc temàtic es resoldrà amb una activitat (conferència, visita, pràctiques, col·loqui); ha 
d’estar justificada, fonamentada i ha de suposar un aprenentatge per a l’alumnat, a més d’una 
orientació molt útil a l’hora d’incorporar-se al mon laboral. 

Es determina que les cinc activitats que conformaran les JT es desenvoluparan de la següent 
manera, dividint-se en tres blocs d’activitats: 
 

 
CICLE DE CONFERÈNCIES 
 

    1. Orientació laboral i acadèmica 
 

    2. Obres de l’administració pública 
 

    3. L’empresa constructora 

 
 

 
VISITA I EXPERIMENTACIÓ 
 

    4. Laboratori de control de materials 

 
 

 
TAULA RODONA 

 

    5. Experiència laboral i acadèmica 
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3.5.1. Programa cicle de conferències 

Com hem comentat abans, els tres primers blocs temàtics es desenvoluparan en el marc de 
tres conferències. La organització d’aquestes tres conferències no passa tan sols per la recerca 
d’un/una ponent amb experiència en la temàtica, sinó que a més, el/la docent responsable de 
les JT ha d’assegurar que la conferència transmeti uns continguts i compleixi uns objectius i 
expectatives per a l’alumnat.  

Per tal d’aconseguir i controlar aquests objectius, es confeccionarà un brieffing que recollirà tots 
aquests aspectes i que es facilitarà a cada ponent en les reunions prèvies d’organització 
(s’aprofundirà en aquestes reunions més endavant). 
 
A part d’aquesta posada en comú del fil conductor de cada conferència, el/la docent 
responsable de les JT també disposarà d’eines de control i valoració de cada activitat, per tal 
de determinar si realment s’han complert els objectius transmetent-se els continguts que creiem 
oportuns. Aquestes eines seran graelles d’avaluació, i es troben explicades al capítol 
4.Resultats . 

A continuació s’exposa el programa de cada conferència programada: 
 

Bloc temàtic 1 . ORIENTACIÓ LABORAL I ACADÈMICA 

Activitat:  Conferència  i posterior col·loqui 

Durada prevista:  1 hora en total. 45 minuts d’exposició del/la ponent i els 15 últims minuts es 
destinaran a consultes, debat i/o col·loqui moderat pel o la docent responsable de les JT.  

Ponència:  Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament 

Contingut de la conferència: Es requereix que en aquesta primera conferència es doni a 
conèixer a l’alumnat les dues sortides principals un cop finalitzat el CFGS que s’està cursant; 
continuar estudiant o la inserció al món laboral. 

Per un costat, es requereix que s’exposi la opció de la continuació dels estudis a nivell 
universitari detallant quins estudis de grau es poden cursar en funció del CF cursat, accés 
mitjançant les noves proves de les PAU també aplicables a estudiants de CFGS, i 
convalidacions d’assignatures del grau. També tenir en compte que es poden estudiar altres 
CFGS. 

S’inclourà el concepte de les Qualificacions Professionals (QP), que reconeixen i acrediten les 
competències a una persona per a desenvolupar una professió [1] . Les QP adquirides 
mitjançant el CF cursat, i la manera d’obtenir-ne més mitjançant la superació de mòduls 
determinats d’altres cicles formatius.      

Per altra banda, un cop obtingut el títol de tècnic/a superior del CFGS en qüestió, el/la ponent 
ha d’orientar a l’alumnat sobre el ventall de sortides professionals a les que es pot optar, 
incloent en la ponència una breu explicació de la elaboració del currículum vitae i alguns 
consells per a la entrevista de treball. 

Expectatives per a l’alumnat: Un cop finalitzada la conferència, l’alumnat ha de tenir clares 
les dues vies possibles (laboral i universitària) un cop finalitzats els seus estudis de FP. Quins 
estudis de grau pot cursar i com accedir-hi, i a quins llocs de treball pot optar i com accedir-hi. 
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Bloc temàtic 2 . OBRES DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

Activitat:  Conferència  i posterior col·loqui 

Durada prevista:  1 hora en total. 45 minuts d’exposició del/la ponent i els 15 últims minuts es 
destinaran a consultes, debat i/o col·loqui moderat pel o la docent responsable de les JT.  

Ponència (opcions):  Tècnic/a d’organisme gestor públic (GISA, INCASOL, INSOL, SPM, 
etc.). 

 Tècnic/a municipal. 
 Tècnic/a d’enginyeria privada amb experiència en obra pública. 

Contingut de la conferència: Aquesta segona conferència correspon a una de les dos vies 
introduïdes en la conferència anterior: la incorporació al mon laboral; i en aquest cas, en el 
sector de l’edificació i la obra pública promoguda per l’administració, certament ben diferent al 
sector de l’obra privada. 

Es demana al/la ponent (preferiblement tècnic/a de GISA, ja que és l’empresa pública que 
gestiona el 90% de l’obra pública a Catalunya) que exposi la mecànica de les obres públiques; 
el procés de preparació de concursos, que ho porten els departaments anomenats “d’estudis” 
de les empreses concursants, els processos de selecció i adjudicació de projectes basada en 
els diferents sistemes de puntuació vigents, i les figures existents en les obres en fase 
d’execució i les seves funcions: director/a d’obra, director/a d’execució, cap d’obra, cap de 
grup, tècnic de la gerència de l’organisme públic, etc.  

També s’exposarà breument tota la mecànica documental d’aquesta tipologia d’obres: acta de 
replanteig, actes d’obra, actes de preus contradictoris, revisió de preus, informes mensuals, 
informes de control mediambiental, final d’obra, etc. 

La mecànica i processos documentals d’aquesta tipologia d’obres és una temàtica molt 
extensa, així que el/la ponent haurà de focalitzar tota aquesta informació al lloc de treball que 
pot desenvolupar un Tècnic Superior en Realització i Plans d’Obra, que bàsicament estarà 
situat en l’estructura de l’empresa constructora ó l’enginyeria que portarà a terme la Direcció 
d’Execució.  

Expectatives per a l’alumnat: Un cop finalitzada la conferència, l’alumnat ha de tenir una visió 
global del funcionament de l’obra pública i les funcions que desenvoluparan com a tècnics/es 
superiors en RPO, ja sigui treballant en una empresa constructora o en un estudi d’arquitectura, 
enginyeria o consulting. 

A més d’una funció informativa, aquesta conferència complementa els objectius terminals 4, 6 i 
8 del crèdit C8-Formació i orientació laboral [2] . 

 

Bloc temàtic 3 . L’EMPRESA CONSTRUCTORA 

Activitat:  Conferència  i posterior col·loqui 

Durada prevista:  1 hora en total. 45 minuts d’exposició del/la ponent i els 15 últims minuts es 
destinaran a consultes, debat i/o col·loqui moderat pel/la docent responsable de les JT.  

Ponència (opcions):  Cap de grup 
 Cap d’obra 
 Cap de producció 
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Contingut de la conferència: Es pretén donar una visió sobre les tasques de l’empresa 
constructora, recordant breument com funciona aquesta figura dins de l’obra pública, i sobre 
tot, en l’àmbit de l’obra privada. S’explicarà l’estructura d’aquest tipus d’empresa i les funcions 
que desenvolupa cada càrrec.  

També es descriuran les tasques que pot desenvolupar l’alumnat de RPO a dintre dels 
diferents departaments d’una empresa constructora; dept. d’estudis, de compres, projectes, 
obra, etc. 

Expectatives per a l’alumnat: Amb aquesta activitat es tanca el cicle de tres conferències. En 
aquest cas, l’alumnat coneixerà i tindrà l’oportunitat d’aclarir qualsevol dubte respecte al cercle 
de les empreses constructores, que serà una de les principals sortides laborals de l’alumnat. 

També, de la ma d’un professional de la construcció, es coneixeran les diferències entre el 
funcionament de l’obra pública i l’obra privada. 

 

3.5.2. Programa activitat 4: Visita i experimentaci ó d’assaigs al laboratori de control de 
qualitat de materials. 

Context i justificació de l’activitat  

La temàtica de control de qualitat està prevista en el currículum del CF que ens ocupa, CFGS 
de realització i plans d’obra (RPO), i tenint en compte que aquesta temàtica està concentrada 
íntegrament dintre del crèdit 3, i que aquest és un crèdit amb un pes important (mínim 380 
hores), la programació hauria d’incloure un mínim de 35-40 hores de control de qualitat. 
Aquesta estimació està feta en base a les programacions a les que he tingut accés en el institut 
a on he desenvolupat les pràctiques. 

Per ser més concrets, podem consultar el currículum del C-3 al link següent: 
http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/titolslogse/edifica/plaobres/credit3 

 
CRÈDIT 3:  PROGRAMACIÓ DELS TALLS D’OBRA 

Família professional: Edificació i obra civil 

Cicle formatiu: CFGS realització i plans d’obres  

Crèdit 3: Programació dels talls d’obra 

Durada mínima: 380 h  

 

Si ens estudiem el currículum d’aquest crèdit, podem apreciar com la temàtica de “control de 
qualitat” està inclosa tant en objectius com en continguts, i per tant, no és l’objecte d’aquest 
treball incloure coneixements no previstos en el crèdit.  
 

Per tal de no estendre’ns excessivament amb tots els requeriments que determina el currículum 
d’aquest crèdit 3, a continuació reflectim els punts que es refereixen únicament a la temàtica 
que ens ocupa: control de qualitat. 

Objectius terminals: 

1. Identificar les unitats d'obra i els temps d'execució relacionats amb la planificació del 
control i el seguiment dels talls d'obra, a partir del programa general de l'obra.  
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23. Identificar els materials, els productes semielaborats i les unitats d'obra que s'han de 
controlar, a partir de la documentació del pla de qualitat.  

24. Determinar els procediments i els mitjans de control dels materials, els productes 
semielaborats i les unitats d'obra executades, el sistema de presa i custòdia de 
mostres i provetes, els tipus d'assaigs de mostres i els punts d'inspecció i espera, a 
partir de les especificacions del pla de qualitat.  

25. Relacionar els recursos que cal aplicar i les actuacions que cal realitzar continguts en 
el pla de qualitat amb els diferents treballs i situacions especificats en el programa 
d'execució de l'obra. 

Continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals: 

8. Pla de control:  
Nivells de qualitat: reduït, normal, intens.  
Pla de qualitat: objectius, continguts i documents.  
Normativa tècnica de compliment obligat.  
Normativa d'utilització optativa.  
Regles estadístiques.  
Assaigs de materials: tipus, finalitat, paràmetres, procés d'execució.  
Procediments i equips per a la presa de mostres.  
Criteris d'interpretació de resultats.  
Criteris d'acceptació i de rebuig.  
 

9. Control de qualitat:  
Sistemes de control de materials, productes semielaborats, subcontractistes i unitats 
d'obra executada.  
Documents. Plec de condicions.  
El control de la recepció de materials i productes semielaborats: certificats i 
homologacions, sistemes de mostratge i assaig.  
Control de l'execució: assaigs de control de qualitat, inspeccions, proves de càrrega, 
sistemes de presa i custòdia de mostres.  
Equips de mesura, motlles per a provetes i instruments auxiliars per al control i 
l'assaig.  
Manteniment. Manuals.  
 

Continguts de procediments: 
 

5. Determinació del pla de control:  
Interpretació del pla de qualitat de l'obra.  
Identificació dels procediments de control i de mostratge.  
Interpretació de les normatives de prescripció dels procediments.  
Selecció dels mitjans.  
Programació del pla de control.  
Preparació dels mitjans.  
Planificació del mostratge.  
Identificació dels punts d'inspecció i els temps d'espera obligada.  
Determinació del sistema de custòdia de les mostres.  
 

6. Aplicació del pla de qualitat a la recepció:  
Anàlisi del projecte d'obra.  
Identificació dels materials i els productes semielaborats.  
Obtenció de mostres i provetes.  
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Realització de mostratges.  
Preparació de l'equip d'assaig.  
Realització d'assaigs "in situ".  
Valoració dels resultats.  
Acceptació o rebuig.  
 

7. Aplicació del pla de qualitat a l'execució:  
Interpretació del pla de qualitat.  
Determinació dels controls, les proves i els assaigs que cal realitzar.  
Realització de mostratges.  
Preparació dels equips d'assaig.  
Realització d'assaigs a peu d'obra i de proves de càrrega.  
Elaboració de provetes pel laboratori.  
Classificació i custòdia de les mostres.  
Anotació d'inspeccions i observacions.  
Interpretació dels primers resultats i dels resultats de laboratori.  
Acceptació o rebuig dels materials segons els controls realitzats.  

Continguts d’actituds: 

2. Optimació del treball:  
  Eficàcia en la resolució de les contingències sorgides en els processos d'execució.  
4. Direcció de recursos humans:  
  Coordinació de les funcions dels components de les colles.  
5. Compromís amb les obligacions associades al treb all:  

Compliment de la normativa específica, la reglamentació del sector i les normes de 
qualitat.  

7. Intercanvi d'idees, opinions i experiències:  
Esperit crític en l'anàlisi global del programa general i en l'anàlisi dels resultats dels 
treballs.  

Tots aquests requeriments els resumim en el següent quadre: 

 

 
OBJECTIUS TERMINALS ACTITUDS CONTINGUTS PROCEDIMENTS 

 

CONTROL DE QUALITAT 

 

1, 23, 24, 25 
2a, 4a, 5a, 

7a 
8, 9 5, 6, 7 

 

 

Amb aquesta exposició vull fer entendre que no es tracta de una temàtica que es pugui 
resoldre en dos o tres sessions, sinó que realment s’hi ha de treballar, i es transmeten molts de 
conceptes a l’alumnat. 

A partir d’aquí, i assumint que l’alumnat ja té una base molt acceptable adquirida a les aules i 
també fruit del seu treball personal, ens trobem amb una sèrie de conceptes de control de 
qualitat (CQ en endavant) que és certament difícil fer entendre, ja que tractem temes molt 
específics, mètodes i eines complexos. Aquests mètodes i eines són les que es fan servir en un 
laboratori de control de materials de construcció, i que no es troben a l’abast de les aules d’un 
IES. És en aquest moment quan he de tractar temes específics de la temàtica que ens ocupa: 
CQ. 
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Per exemple, un dels controls més importants en obra és el CQ del formigó. És un mètode de 
control molt estudiat i tabulat en la corresponent normativa [3] , i per tant, a priori fàcil d’exposar 
a l’aula i fer entendre a l’alumnat.  

Continuant amb el mateix exemple i sent molt breus, seguint la programació del curs i arribades 
a les sessions de CQ, s’explica a l’alumnat que segons la normativa que regula el formigó 
armat (EHE-2008), s’han de calcular els lots de control depenent del volum de formigó col·locat 
a l’obra i elaborar el pla de control de qualitat. En aquest pla de control es determinen el 
número de mostres de formigó que se n’emportarà el laboratori de control (aquestes “mostres” 
s’anomenen provetes), i els resultats que li sol·licitem a aquest laboratori com a Direcció 
Facultativa o empresa constructora. 

Tot i això no és difícil d’entendre, tot i que fins aquí tan sols es tracta de números i mètodes de 
càlcul simples, però que s’obliden amb molta facilitat. Si l’alumnat tingués l’oportunitat 
d’observar en primera persona com es recullen i fabriquen les provetes de formigó, com es 
tracten al laboratori, com es trenquen per a determinar la resistència a compressió d’aquest 
material, i com s’elabora l’informe corresponent, puc assegurar que aquests números es 
convertiran en imatges que de ben segur suposaran un aprenentatge més efectiu a tot 
l’alumnat.  

 

Plantejament i objectius de l’activitat  

El quart bloc temàtic de les JT que estem desenvolupant consisteix en una sortida al laboratori 
de materials de l’Escola universitària d’enginyers en edificació (arquitectura tècnica), enginyers 
d’organització industrial i topògrafs, de l’UPC.  

Concretament, l’escola rep el nom d’EPSEB, i es troba ubicada al campus sud de l’UPC, a 
l’Avinguda Doctor Marañon 44-50, de la ciutat de Barcelona. 

S’estima que la durada total d’aquesta visita serà de dos hores i mitja, sense comptar amb el 
temps de desplaçament dels alumnes a l’EPSEB. 

Atenent a la justificació de l’activitat exposada en el punt anterior, els objectius principals 
d’aquesta visita a les instal·lacions del laboratori son els següents: 

- Coneixement d’un lloc de treball particular associat a l’edificació i l’obra civil. 
- Coneixement dels equips que s’hi utilitzen, i per tant, els assaigs que s’hi porten a 

terme. 
- Pràctica d’experimentació d’assaigs. 
- Processament dels resultats i interpretació d’actes de resultats d’assaigs 

Al igual que en el cicle de conferències, tenim uns objectius i uns continguts que ens hem 
d’assegurar que es transmetin, així que no es delegarà tota la responsabilitat al personal del 
laboratori, si no que ja es tindrà preparat un guió que s’haurà elaborat conjuntament entre els 
tècnics del laboratori i el/la docent responsable de les JT. Recordem que els tècnics del 
laboratori, així com el director del mateix son professors i professores de l’escola i ja tenen 
experiència en rebre grups i preparar activitats que compleixen gran part dels objectius que ens 
plantegem en aquesta activitat en concret. 

L’autor del present document s’ha reunit amb els tècnics del laboratori de l’EPSEB per tal 
d’assessorar-se i elaborar un programa d’activitats amb un grau de realisme absolut, el qual 
s’exposa detalladament a continuació. 
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Programa  

i. Presentació del laboratori de materials de l’EPS EB 

Temporització prevista: 45 minuts 

Un cop reunit el grup a les dependencies del laboratori 
de materials de l’EPSEB, el o la docent responsable de 
les JT procedeix a presentar els tècnics que formen 
part de l’equip humà del laboratori i que prèviament 
s’hagi acordat que assistiran a l’acte. Es sol·licitarà que 
el director o un dels tècnics amb més experiència faci 
una breu exposició de l’historia del laboratori i les 
tasques que s’hi porten a terme, que bàsicament son 
tres:  

1) Control de qualitat de materials en obra i laboratori.  

2) Diagnosis i propostes d’intervenció.  

3) Investigació. 

En les reunions prèvies, també s’haurà sol·licitat al 
director del laboratori que un tècnic acompanyi al grup i 
serà aquest o aquesta qui farà les explicacions i dirigirà 
l’activitat, sempre acompanyat del/la docent 
responsable de les JT. Aquesta figura, en endavant 
l’anomenarem “tècnic”.  

Serà el tècnic, per tant, qui procedirà a mostrar les 
diferents seccions del laboratori explicant les tasques 
que s’hi porten a terme. Primerament es mostrarà la 
secció de formigó, a on es podran apreciar els motllos 
normalitzats i la zona de recapçat de les provetes amb 
sofre. També es mostrarà la cambra humida i 
s’explicarà les condicions en les que es conserven les 
provetes. 

A continuació es mostrarà la secció de treball amb morters i els aparells que s’hi troben. El 
tècnic mostrarà els tamisos per a fer granulometries, la barrejadora de morters, els motllos 
per a provetes prismàtiques, la cambra de carbonatació i les premses  de micro-provetes i 
provetes prismàtiques. 

Continuant amb la presentació d’espais es conduirà al grup a la zona més controlada, 
anomenada “laboratori analític”. En aquest espai estan controlades permanentment la 
temperatura i humitat per la tipologia d’assaigs que s’hi porten a terme. Es treballa d’una 
manera més analítica i utilitzant reactius químics i maquinària més complexa. Es mostrarà 
l’aparellatge de l’assaig de porositats, de control de permeabilitats i l’assaig de ciment 
aluminós mitjançant reactius químics. 

Per finalitzar es conduirà al grup al laboratori del foc, que es troba ubicat al costat. En 
aquest espai es podrà apreciar la maquinària utilitzada per a assajar els materials, sobre 
tot d’origen petri i ceràmic, sota càrrega de foc i estudiar el seu comportament. 

 
Fig.2: Façana Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona; Fig. 3: Laboratori de materials EPSEB; 
Fig.4: Laboratori del foc EPSEB 

2 

4 

3 
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No caldrà aprofundir en el funcionament dels aparells que allí s’hi troben, ja que segueixen 
processos certament complexos destinats bàsicament a tasques d’investigació. Cal tenir 
en compte que aquests moments ja es podria estimar que portem prop de 45 minuts de 
presentació d’espais i no volem perdre l’atenció del grup, així que ràpidament passarem a 
la següent activitat.  
 

ii. Pràctica d’assaigs 
 
Temporització prevista: 1 hora i 45 minuts en total 

- 10 minuts per formació de grups i introducció. 
- 20 minuts per a cada assaig (x4). 
- 15 minuts per conclusions de l’activitat. 

Un cop coneguts els espais, es procedirà a iniciar la pràctica de laboratori, consistent en 
portar a terme assaigs normalitzats per part de l’alumnat. 

Estimant que el grup-classe serà de 20 alumnes, es faran quatre subgrups  de cinc 
components per tal de portar a terme una atenció més individualitzada. Aquests grups 
portaran a terme quatre assaigs simultàniament i aniran rotant fins que portin a terme els 
quatre assaigs programats. Aquests seran: 

1) Granulometria i observació d’àrids mitjançant lupa petrogràfica. 

2) Recapçat i trencat de proveta de formigó. 

3) Fabricació de provetes prismàtiques de morter de pòrtland. 

4) Trencament a flexotracció i a compressió de provetes prismàtiques de morter. 

Si el grup es superior a 20 individus, cada assaig admetria un màxim de 6 alumnes per 
garantir que tots i totes tenen alguna funció assignada en el procés de l’assaig, i no estan 
solament d’observadors/es. En canvi, si el grup resultés inferior a 20, també es podria 
eliminar un dels quatre assaigs o simplement fer dos subgrups i portar a terme els quatre 
assaigs programats de dos en dos. 

Cadascun dels quatre assaigs es portaran a terme en quatre espais diferents del laboratori 
i es sol·licitarà ajuda als/les becaris/es per tal que sempre hi hagi un integrant de l’equip 
del laboratori a càrrec de cada grup. Per altra banda el laboratori disposarà de tot el 
material, maquinària i equips necessaris per a portar a terme els assaigs. 

 

Assaig 1 . Granulometria i observació d’àrids mitjançant 
lupa binocular petrogràfica. 

Es farà la granulometria d’un morter sec de calç o de 
pòrtland predossificat.  

En primer lloc es mostrarà a l’alumnat els estris que 
s’utilitzaran, sent en aquest cas els tamisos 
normalitzats per a tal assaig, i la màquina 
“garbelladora” (fig. 5 ). 
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Procediment operatori 

El laboratori ja tindrà preparada una mostra del morter 
que s’assajarà el qual s’ha assecat prèviament en una 
estufa específica per a tal ús i a una temperatura de 
105 °C ± 5 °C. Es col·locaran els 8 tamisos normali tzats 
i la safata inferior. S’aboca el producte (morter sec) en 
el tamís superior i es col·loca la tapa. A continuació es 
porta a terme el tamisat mecànic durant 1 minut. 

Prèviament a l’inici de l’assaig es pesa i anota la massa 
de cada tamís, així com la de la safata inferior. Al 
finalitzar l’assaig es torna a pesar cada tamís am la 
quantitat de producte que ha retingut (fig. 6 ) i mitjançant 
la diferència de masses es determina la quantitat de 
cada producte que ha quedat retingut en cada tamís, 
anomenat fracció granulomètrica, així com en la safata 
inferior. 

Resultats 

Coneixent la massa del producte retingut a cada tamís, 
s’explica a l’alumnat que s’introdueixen les dades a un 
software específic i s’obté la corba granulomètrica. 
Com no volem entrar en els processos de gestió de 
resultats, es mostra un exemple de corba 
granulomètrica i la manera d’interpretar-la.  

A continuació procedim a estudiar els àrids mitjançant 
la lupa binocular petrogràfica (fig. 7 ). En aquest cas sí 
que sol·licitarem suport a la geòloga del laboratori, que 
ensenyarà als alumnes a utilitzar la lupa i, d’un mode 
molt simplificat, detectar les principals característiques 
dels àrids observats. Podem apreciar com s’observen 
els àrids retinguts al tamís 0,25 a través de la lupa 
binocular a l’imatge 8. 

Coneixements previs 

L’assaig en qüestió, i sobre tot, la interpretació de resultats (corba granulomètrica) ja entra 
en el programa del crèdit 3 “talls d’obra” en el capítol de subbases de ferms i àrids per a 
formigons. 

Com a bibliografia complementària es recomana revisar-se la normativa UNE que regula 
aquest assaig [5] , i també recomanem un llibre de geologia en concret [5] , el qual 
permetrà conèixer una classificació de roques molt bàsica i suficient per a comprendre el 
procés de caracterització petrogràfica que portem a terme mitjançant la lupa. 

 

 

 
Fig.5: Maquinària de tamissat mecànic; Fig.6: Diferents tamisos amb la fracció granulomètrica retinguda; Fig.7: 
Lupa binocular petrogràfica; Fig. 8: Vista dels àrids retinguts en el tamís 0,25 mitjançant lupa binocular 
petrogràfica. 
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Assaig 2 . Recapçat i trencat de provetes de formigó 

Es portarà a terme el recapçat mitjançant morter de 
sofre i posterior trencament de provetes de formigó. 

Prèviament a l’inici de l’assaig es recordarà a l’alumnat 
la manera normalitzada de fabricar les provetes de 
formigó a l’obra, el desemmotllat a les 24 hores de 
fabricació i el curat a la cambra humida.  

Per a portar a terme l’assaig, el laboratori posarà a 
disposició de cada grup tres provetes de formigó, per 
tal de poder ponderar mínimament els resultats 
obtinguts. 

 
Procediment operatori  

El recapçat consisteix en aplicar una fina capa de sofre 
líquid a la part superior de la proveta per tal d’assegurar 
la planeitat d’aquesta.  

El motiu és que aquesta part de la proveta normalment presenta algunes irregularitats 
derivades del procés de fabricació, ja que s’allisa manualment, mentre que la part inferior 
de la proveta sempre serà perfectament plana degut a la geometria del motllo a on s’ha 
fabricat l’esmentada proveta. 

El procés de recapçat (fig. 9 ) ho portarà a terme un tècnic o becari del laboratori i els 
alumnes ho presenciaran però sense prendre’n part i mantenint una distància de 
seguretat. Això es degut a que el sofre líquid es troba a uns 120 °C, i un us inexpert 
d’aquest material podria esdevenir en un accident. 

Un cop tenim les provetes recapçades, procedirem al trencament d’aquestes en una 
premsa específica (fig. 10 ). En aquesta fase els alumnes sí prendran part en l’assaig, 
col·locant la proveta degudament en la base de la premsa, col·locant el pistó de 
compressió, iniciant la càrrega fins al trencament i anotant els valors de resistència a 
compressió obtinguts. 

Resultats 

S’explica al grup que els valors anotats de resistència a compressió s’introdueixen en un 
software específic i obtenim els resultats ponderats i expressat en les unitats que requereix 
la norma. Aquest procés no el portarem a terme en aquesta pràctica; en canvi es mostrarà 
a l’alumnat un exemple d’acta de resultats i, el que és més important, la interpretació 
d’aquests resultats. 

Coneixements previs 

La fabricació, recapçat i trencament de provetes forma part del temari bàsic de control de 
qualitat en edificació, per tant, l’alumnat ja coneix aquests processos. 

 

 
Fig.9: Procés de recapçat de provetes de formigó amb morter de sofre; Fig.10: Procés de trencament de proveta 
de formigó. 
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En tot cas es recomana que el/la professor/a del crèdit 3 “talls d’obra” revisi a l’aula la 
normativa que regula aquests assaigs [6] [3] , per tal de tenir algunes nocions prèvies del 
que ens trobarem al laboratori. 

 

Assaig 3 . Fabricació de provetes prismàtiques de morter de 
portland. 

L’alumnat fabricarà provetes prismàtiques normalitzades de 
160x40x40mm. Es treballarà amb morter sec de pòrtland 
predossificat que posarà a disposició el laboratori, i es 
seguiran els tres processos: addició d’aigua i pastat, 
comprovació de la consistència de la pasta, emmotllat i 
conservació dels motllos en la cambra humida.  

Procediment operatori 

Tal i com determina la normativa que regula l’assaig [7] , 
s’introdueix en el recipient de pastar la quantitat d’aigua 
necessària segons la relació aigua/morter que determina el 
fabricant, i a continuació es va introduint el morter en pols 
amb l’amassadora (fig. 11 ) funcionant a velocitat lenta 
durant 60 segons. A continuació s’activa la velocitat ràpida 
durant 60 segons més. Es para la màquina amassadora i 
s’amassa manualment durant 30 segons per tal d’assegurar-
nos que no ha quedat material sense hidratar en el fons del 
recipient. A continuació es torna a activar la velocitat lenta 
10 segons i a continuació s’activa la velocitat ràpida durant 
50 segons més. 

Un cop acabat el procés d’amasat es procedeix a comprovar 
la consistència de la pasta de morter seguint la metodologia 
que determina la norma UNE-EN 1015-3 [8] , emprant la 
taula de sacsejades i un utillatge específic. Es mesurarà el 
diàmetre de la “galeta” de pasta resultant (fig. 12 ). 

S’anoten els valors de consistència i es procedeix a 
l’emmotllat de la pasta (figs. 13 i 14 ). S’utilitzaran motllos de 
poliestirè expandit de tres provetes cada motllo, i es preveu 
omplir un d’aquests cada grup, referenciant adientment cada 
motllo. 

Finalment es procedirà a guardar els motllos a dintre de la 
cambra humida, a on es podran desemmotllar les provetes a 
les 24 hores i continuar el procés de curat fins arribar a la 
seva resistència màxima als 28 dies. 

 

 

 
Fig.11: Pastat de morter en amasadora mecànica; Fig.12: Assaig de consistència de morter fresc mitjançant 
taula de sacsejades; Fig.13: Procés d’enmotllat de morter en motllos de poliestirè expandit; Fig.14: Acabat final 
de l’emmotllat de morter. 
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   Totes les fases d’aquesta activitat s’organitzaran de manera que tots els integrants del 
grup portin a terme una tasca: pesatge d’aigua i morter en pols per a la dosificació, 
comandaments de la pastadora mecànica, pastat a ma, taula de sacsejades, mesura de la 
consistència i finalment, emmotllat. 

Resultats 

En aquests assaigs el principal resultat és la fabricació de provetes per tal de sotmetre-les 
a una campanya experimental un cop endurides. 

A banda, sí que s’obtenen dades de la consistència de la pasta de morter, podent 
identificar i classificar aquest material mitjançant els paràmetres que determina la 
normativa UNE específica [8].  

Coneixements prèvis 

Sabem a priori que la fabricació de provetes prismàtiques de morter no serà un concepte 
gaire conegut per part de l’alumnat, tot i que a l’apartat de CQ del programa del crèdit 3 [9] 
es fa una breu exposició d’aquest assaig, però no s’hi aprofundeix. El motiu es que la 
fabricació d’aquesta tipologia de provetes està destinada majoritàriament a investigació, i 
molt poques vegades es sol·licita un control de qualitat del morter predossificat utilitzat en 
una obra, ja que es un tipus de material que el fabricant ja aporta els certificats 
corresponents avalats per un laboratori de control. 

Sent així, és molt important que l’alumnat tingui molt clar els següents conceptes i les 
diferències entre aquests: ciment, àrid fi, morter, formigó, dosificacions, amassades, secat, 
enduriment (fraguado) i curat. 
 

Assaig 4 . Trencament a flexotracció i a compressió de 
probetes prismàtiques de morter. 

A més de fabricar provetes prismàtiques (assaig 3), en 
aquest quart assaig l’alumnat tindrà l’oportunitat de 
trencar provetes prismàtiques de morter de portland per 
tal d’obtenir els valors de resistència mecànica que 
defineixen un tipus o altre de morter. 

El laboratori haurà fabricat prèviament quatre lots de 
tres provetes, i s’haurà coordinat de tal manera que el 
dia de la visita al laboratori tinguin una edat de 28 dies 
exactament, que es la data de trencament segons 
indica la normativa UNE corresponent [10] . 

Procediment operatori 

En primer lloc es procedeix a trencar les provetes a 
flexió (fig. 15 ) i a continuació s’assajarà una de les dos 
meitats obtingudes a compressió.  

Per preparar el primer assaig s’ha de saber que a la 
proveta se li aplicarà una càrrega puntual i que aquesta 
estarà birecolzada. Per tal que la càrrega aplicada 
estigui perfectament centrada, es replantejaran els 
punts de recolzament de la proveta. A continuació es 
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col·locarà el pistó de càrrega i s’iniciarà l’assaig fins 
que trenqui la proveta (fig. 16 ). 
 
Es portarà a terme el mateix procés amb les tres 
provetes destinades per a aquest assaig i s’anotaran 
degudament els resultats de la càrrega del display 
digital de la premsa. 

A continuació es tria una meitat de cada proveta i 
iniciem l’assaig a compressió (figs. 17 i 18 ). Aquest 
assaig es portarà a terme en una altra premsa 
dissenyada específicament per assaigs a compressió 
de petites provetes (prismàtiques, microprovetes, 
provetes testimoni, etc.) 

Resultats 

S’explicarà al grup que els valors anotats de resistència 
a flexió i compressió s’introdueixen en un software 
específic i obtenim els resultats ponderats i expressat 
en les unitats que requereix la norma. Aquest procés no 
el portarem a terme en aquesta pràctica; en canvi es 
mostrarà a l’alumnat un exemple d’acta de resultats i, el 
que és més important, la interpretació d’aquests 
resultats. 
 
Coneixements previs 

L’alumnat ha de tenir coneixements previs d’esforços mecànics simples tals com tracció i 
compressió i com afecten a un material concret.  

La mecànica o estudi i càlcul d’esforços estructurals no forma part dels objectius del CF de 
RPO; tot i així, qualsevol tècnic del sector de l’edificació i l’obra civil ha de tenir unes 
nocions bàsiques d’aquest tipus de comportaments físics. Aquestes nocions (que 
explicades breument són certament simples de comprendre) es poden incloure a dintre de 
la programació del crèdit C3-Talls d’obra en el capítol de control de qualitat i assaigs del 
formigó estructural. 

De totes maneres, torno a incidir en la importància d’adquirir aquestes nocions de 
mecànica per part dels nostres alumnes; i és aquest el motiu pel que en algun IES on 
s’imparteix aquest CF es destinin les 130 HLLD que determina el decret [11]  en la creació 
d’un nou crèdit (C-11) destinat exclusivament a l’estudi i confecció del projecte 
arquitectònic, i dintre d’aquest, el càlcul estructural. 

 
 

iii. Conclusions activitat 
 
Un cop finalitzada la campanya d’assaigs, es destinaran els últims quinze minuts d’estada 
en el laboratori per fer un breu resum per part del professor/a responsable de les JT sobre  

 
Fig.15: Inici assaig trencament a flexió de proveta prismàtica; Fig.16 : Final assaig de trencament a flexió de 
proveta prismàtica; Fig.17: Premsa amb utillatge específic per al trencament a compressió de provetes 
prismàtiques; Fig.18: Detall assaig de trencament a compressió de proveta prismàtica 
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el que s’ha vist i executat. També es respondrà a les qüestions que els alumnes no hagin 
fet fins al moment. 

 
 
3.5.3. Programa activitat 5: Taula rodona “experiència acadèmica i professional en 
l’àmbit de l’edificació i l’obra civil” 

El títol d’aquest capítol respon al cinquè i últim bloc temàtic de les JT, consistent en fer una 
taula rodona o col·loqui entre tots/es els/les alumnes del CF i uns convidats i/o convidades que, 
d’una manera informal i distesa aportaran les seves experiències tant a la universitat com 
posteriorment al món laboral. 

Els convidats tindran totes o algunes de les següents característiques:  

- Ser estudiants de grau. Lògicament d’un grau al que puguin accedir els/les nostres alumnes 
del CF de RPO, es a dir, arquitectura, arquitectura tècnica o enginyeries tècniques. 

- Haver finalitzat un grau. 
- Tenir experiència laboral en el sector 
- Haver finalitzat el CF de RPO i haver adquirit experiència en el sector. 
 
Els casos ideals son graduats/des universitaris/es, joves i amb alguns anys d’experiència 
laboral en edificació i/o obra civil. També seria molt interessant un convidat o convidada que 
respongui al quart cas. 
 

Organització i funcionament 

Temporització: Es preveu 1 hora i 30 minuts, depenent del que duri el col·loqui final. 

Un cop reunits tots i totes les convidades s’iniciarà una taula rodona a on el/la docent 
responsable de les JT actuarà com a moderador/a. 

En primer lloc cada convidat/da informarà de la seva titulació universitària, en què consisteix en 
els estudis de grau corresponents i quines matèries són les que mereixen més atenció i esforç, 
al igual que les més fàcils, les que més agraden, etc., tot fent un resum de la idea global del 
que suposa estudiar durant quatre anys una determinada carrera universitària.  

A continuació, el/la convidat/da explicarà la seva experiència laboral i la correspondència dels 
seus estudis amb el treball o diferents treballs que ha desenvolupat. En altres paraules, què ha 
estat més útil dels ensenyaments de grau, i si realment, i com a valoració global, la universitat 
ha aportat les eines suficients per a desenvolupar satisfactòriament els treballs que se li han 
presentat. 

Al finalitzar aquesta breu exposició, s’obrirà un breu torn de preguntes per part dels alumnes 
del CF. Serà breu perquè està pensat que les exposicions de tots els convidats no siguin 
massa llargues i es perdi l’atenció dels estudiants. A més, un cop finalitzades totes les 
exposicions, l’alumnat tindrà una idea global de diferents estudis de grau i tindrà més facilitat 
per a formular preguntes. D’aquesta manera, es requerirà als/les convidats/des que cada 
exposició duri tan sols entre 5 i 8 minuts. 

Un cop finalitzades les exposicions de tots/es els/les convidats/des, el moderador obrirà un 
últim torn de preguntes que es pretén desemboqui en un diàleg entre estudiants i convidats/es 
per tal que els primers resolguin tots els dubtes i incerteses pel que respecta als estudis 
universitaris, de la mà de professionals que fa relativament pocs anys que van finalitzar els 
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estudis universitaris i per tant, podran resoldre qualsevol dubte pel que respecta a les matèries 
estudiades a la universitat.  

Explicat en altres paraules, es pretén que els/les convidats/des exposin que en una 
determinada enginyeria tècnica té, per exemple, molt de pes la química o la mecànica de fluïds, 
o que en els estudis d’arquitectura, per exemple, es requereix que l’alumne dediqui moltíssimes 
hores al disseny de projectes, i que les correccions son molt dures. Per contrapartida, un cop 
obtingut el grau universitari, serà més fàcil treballar d’un ofici o d’un altre, o dintre d’una 
determinada tasca quin serà el grau de responsabilitat. També podria ser molt interessant que 
els convidats recolzin la seva experiència en casos reals o inclús anècdotes o casos particulars 
de cadascú. 
 

Expectatives de l’activitat 

Aquesta última activitat té correspondència amb la primera d’aquestes JT, a on, mitjançant una 
conferència, s’informava a l’alumnat d’una manera més formal la correspondència del CF amb 
diferents estudis de grau, i també les sortides laborals a les que opten tant els/les titulats/des 
en tècnic superior en RPO, com els que decideixin finalitzar uns determinats estudis de grau. 

Es pretén que els/les alumnes que ja tenien una orientació acadèmica i/o laboral prèvia a les 
JT, i que ja s’han inclinat cap a una opció en funció del que s’exposa en la primera conferència, 
acabi de cimentar la seva decisió de seguir estudiant i el què, tot sabent a què s’exposen un 
cop iniciats els estudis universitaris; o per altra banda, incorporar-se al món laboral o inclús, 
compaginar un treball amb els estudis de grau. 
 

3.6. Organització jornades tècniques 

Un cop que ja s’han resolt els blocs temàtics que es tractaran a les JT i la manera de 
desenvolupar-los, caldrà portar a terme el disseny del programa. A continuació es presenta 
l’esquema de pautes a seguir per a desenvolupar l’organització de les JT: 
 

 

ORGANITZACIÓ JORNADES TÈCNIQUES 

 
CONFECCIÓ HORARI 

 

ESTUDI D’ESPAIS, EQUIPAMENTS I MATERIAL 

 

COST ECONÒMIC 

 

APROVACIÓ JT PER PART DELS ÒRGANS COL·LEGIATS 

 
 

Fig. 19: Esquema  del procés d’organització de jornades tècniques 
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3.6.1. Confecció de l’horari 

S’inicia el procés de confecció d’un horari per tal de començar a coordinar l’assistència dels 
convidats/des i ajustar les programacions dels diferents crèdits, ja que, òbviament, les hores 
que es desenvolupen les JT no s’impartiran classes. 

Tal i com ja s’havia determinat i justificat en l’anterior capítol 3.2, la durada de les JT estarà 
acotada a dos dies lectius, ubicant-les en el torn usual de tarda (suposant que el nostre CF 
sempre s’imparteix en el torn de tarda), per tal de no crear cap trasbals horari a l’alumnat.  

En la programació de les activitats exposades en el capítol 3.5 ja s’ha estimat la durada de 
cada una, així que el que ens ocupa a continuació és el repartiment de les activitats en aquests 
dos dies, comptant dos jornades lectives que van des de les 16:00 hores fins a les 20:00 ó 
21:00 hrs., el que suposarà un màxim de 10 hores lectives que tots els crèdits “afectats” hauran 
de reajustar en les seves programacions. Ens referim a crèdits “afectats” a aquells que, sense 
contar amb les JT, comptaven amb part d’aquestes 10 hores per a la impartició de classes. 
 
 

Dia 1 
 

16:00 – 16:30.   Acte inauguració 

16:30 – 17:30.   1ª conferència: “Orientació laboral i acadèmica” 

17:30 – 18:00.   Descans  

18:00 – 19:00.   2ª conferència: “Obres de l’administració pública”  

19:15 – 20:15.   3ª conferència: “Treballar a l’empresa constructora ” 

20:15 – 20:30.   Cloenda del dia   

 

Dia 2 
 

16:00 – 18:30.   Visita al laboratori de materials de l’EPSEB  

18:30 – 19:30.   Desplaçament de l’alumnat a l’institut i descans.  

19:30 – 20:30.   Taula rodona: “experiència acadèmica i laboral en l ’àmbit de l’EiOC”  

20:30 – 21:00.   Cloenda de les JT   

 

 
Puntualitzacions sobre l’horari 

Dia 1. S’inicien les JT amb un petit acte de benvinguda i presentació de les activitats 
programades a càrrec del/la docent responsable d’aquestes JT. En aquest breu acte inaugural 
es comptarà amb la presència del/la cap del departament d’edificació, el/la cap d’estudis i el/la 
director del centre, el que li donarà un caire més institucional.  
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Com es pot apreciar en l’horari, aquest primer dia recull tot el cicle de conferències programat, i 
es preveu un descans al finalitzar la primera conferència. S’ubica en aquest punt amb l’objectiu 
de donar un punt i a part i agrupar les conferències 2 i 3, les quals tenen certa correlació. 

Un cop acabat el cicle de conferències, el/la docent responsable de les JT farà un breu resum 
del que s’ha anat exposant durant aquest primer dia, i resumirà les activitats programades per 
al dia següent, recordant els mitjans de transport públic per arribar a l’EPSEB. 

Dia 2. La visita al laboratori de l’EPSEB és l’activitat de més durada de totes les JT, i s’ha 
previst que el punt de trobada de tot el grup-classe sigui directament a l’entrada principal de 
l’EPSEB. No està previst contractar cap tipus de transport privat, donat que l’escola 
universitària en qüestió està molt ben connectada amb transport públic, i s’ha de tenir en 
compte que tot l’alumnat ja és major d’edat, així que no es requereix la custòdia d’un/una 
docent que es faci responsable del grup durant el desplaçament. 

Un cop finalitzada l’activitat del laboratori es donarà una hora a l’alumnat per tal que tingui 
temps suficient per tornar a l’insitiut i disposar un temps de descans fins a la següent i última 
activitat. 

Es finalitzarà les JT amb un petit acte de cloenda a on es comptarà amb la presència de les 
mateixes figures que en l’acte d’inauguració, i a on el/la professor/a responsable de les JT farà 
un resum de totes les activitats, incloent una valoració de cadascuna. En aquest acte final es 
tractarà d’establir un feed-back amb l’alumnat, de qui s’espera que també exposi les seves 
valoracions i conclusions. 

Tant l’autocrítica feta per part del/la responsable de les JT com els comentaris de l’alumnat es 
recolliran en els informes d’avaluació creats per a tal fi i que permetran un anàlisi posterior més 
acurat. De tots els aspectes referents als informes i eines d’avaluació s’aprofundirà en el 
següent capítol 4. 

 

3.6.2. Estudi d’espais, equipaments i material.  

Seguint un ordre, per a portar a terme el cicle de conferències  es necessita un espai amb 
aforament per l’alumnat a qui es destinarà les JT. Es decidirà si l’espai escollit serà una aula o 
la sala d’actes de l’institut, en funció del número d’alumnes del CF en qüestió i de si es decideix 
ajuntar alumnes de diferents grups de CFGS. A continuació es relaciona l’equipament 
necessari: 

- Aula o sala d’actes depenent de l’aforament requerit. 
- Cadires suficients per als/les oients. 
- Taula i cadira pel ponent. 
- Ordinador complert (CPU, pantalla, teclat, ratolí i connexió a projector). 
- Projector 
- Pantalla de projecció / pissarra digital 

Per a l’activitat de laboratori , el propi laboratori de l’EPSEB subministrarà tot el necessari. A 
part de la disponibilitat de les instal·lacions, es posarà a la nostra disposició el material 
necessari, els aparells i utillatges normalitzats per a l’execució d’assaigs, els EPI’s requerits i 
l’equip humà acordat, seguint la següent relació: 

Material fungible: 
- 1 sac de morter predossificat de ciment pòrtland M-80, de 20Kg. 
- Aigua de la xarxa. 



Disseny i organització de jornades tècniques destin ades a CFGS d’edificació 
 

 
30 

 

- 5Kg de sofre en pols específica per a recapçat de provetes de 15x30. 
- 4 motllos de poliestirè expandit destinats a fabricació de provetes prismàtiques.  
- 1 lot de 12 provetes prismàtiques de morter de pòrtland de 28 dies d’edat. 
- Sobres hermètics de LDPE per a conservació i transport d’àrids 

Maquinària, utillatges i eines: 
- Amasadora mecànica normalitzada [7] . 
- Premsa normalitzada [6]  per al trencament de provetes de formigó. 
- Premsa normalitzada [10]  per al trencament de provetes prismàtiques. 
- Utillatges específics i normalitzats [10]  destinats a trencament a flexió i compressió de 

provetes prismàtiques. 
- Utillatges específics i normalitzats [6]  utilitzats en el procés de recapçat de provetes de 

formigó de 15x30. 
- Garbelladora mecànica normalitzada proveïda de tamisos normalitzats [4] . 
- Taula de sacsejades normalitzada [8] . 
- Lupa binocular petrogràfica de 20 augments (20x) 
- 1 bàscula amb sensibilitat de 0,01g. 
- 3 espàtules. 
- 1 pala manual. 
- 1 recipient calibrat per l’aigua. 
- 1 recipient per a la dosificació del morter en pols. 

Elements de protecció individual (EPIs): 
- 6 bates (assaig de fabricació provetes prismàtiques) 
- Guants de làtex. Mínim 40 parells. 
- 15 ulleres de protecció 
- 10 mascaretes  

Equip humà: 
- 1 tècnic de laboratori que dirigirà la visita 
- 3 becaris de suport en la fase experimental 

 
Per al correcte desenvolupament de la taula rodona/col·loqui , es requeriran els mateixos 
espais i equipaments que els descrits en el cicle de conferències. 

 

3.6.3. Cost econòmic jornades tècniques. 

La principal premissa es que les jornades tècniques suposin un cost mínim. La primera 
conferència està previst que la porti a terme el departament de promoció econòmica de 
l’Ajuntament que correspongui (segons ubicació de l’Institut o escola de FP), per tant, al tractar-
se d’un organisme públic no suposarà un cost econòmic addicional. 

Per tal de localitzar uns/es ponents adequats i especialistes en obra pública i empreses 
constructores, es pot recorre a diversos organismes públics tals com Ajuntaments o 
Diputacions, o inclús a professors i professores universitaris que compaginen l’ofici de 
professorat amb l’arquitectura i enginyeria. 

També, pel que respecta a les ponències, sempre s’ha de comptar amb el tracte de favor que 
pugui aconseguir el/la responsable de les JT o qualsevol altra docent del departament que 
coordina els CF d’EiOC, ja que sempre es pot suposar la compaginació de professorat amb 
l’ofici de la construcció, i conseqüentment, el coneixement de professionals amb predisposició a 
fer una ponència com la que es requereix en aquestes JT. 
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Pel que respecta a l’activitat de taula rodona, el perfil dels/les convidats/des que es requereix 
respon, per exemple, als alumnes del màster en formació de professorat que gestiona l’ICE, 
per tant, sempre es pot contactar amb aquesta institució per tal de sol·licitar estudiants amb 
predisposició de dur a terme aquesta activitat, computant aquestes hores com hores de 
pràctiques. 

La única activitat que s’estima podria suposar un cost econòmic és la visita al laboratori, que 
inclou una fase d’experimentació en la que es gastarà material fungible (morter sec, sofre, 
motllos, etc), incloent els EPIs d’un sol us tals com guants de làtex o mascaretes. 

En el present document no es fa una estimació econòmica del cost d’aquesta activitat, ja que, 
segons les reunions mantingudes amb el laboratori durant el procés de redacció del present 
document, el cost dependria de dos factors: 

1. Excedents de material.  Una de les activitats del laboratori és portar a terme 
campanyes experimentals de materials en les quals, i utilitzant com a exemple el 
morter sec, el client abasteix al laboratori d’un sac de 20Kg (mesura standard), i només 
s’utilitza part d’aquest sac. Això vol dir que en determinades èpoques de l’any el 
laboratori té certa quantitat de stock de morter sec que te una caducitat,  i no es 
contempla utilitzar-lo. Aquests excedents són perfectament útils per a les pràctiques 
que tenim programades, i suposarien un cost zero. 
 

2. Adaptació del programa. En el moment que es formalitzi un conveni escrit amb el 
laboratori per a portar a terme l’activitat programada, i poc temps abans de la data 
prevista, existeix la probabilitat de reajustar o reprogramar els assaigs, ja que la 
maquinària del laboratori no sempre està disponible per qüestions d’avaries o 
manteniment. També pot passar que no es pugui aconseguir el material necessari per 
a la data convinguda de la visita. 

Per tant, aquests dos factors evidencien l’existència de moltes variables que no permeten 
concretar un cost detallat de l’activitat. De totes maneres, tal i com ha assegurat el laboratori en 
qüestió a l’autor del present document, el cost econòmic, sigui el que sigui, s’assumiria de 
forma compartida entre l’insitut o escola de FP promotora de l’activitat, i l’EPSEB. El motiu que 
l’esmentada escola universitària assumeixi la meitat del cost es deu a que aquesta activitat 
també suposa un benefici per a aquesta institució, ja que d’alguna manera es promociona 
l’escola.  

 

3.6.4. Proposta i aprovació de les JT 

El procés s’inicia amb la presentació del programa de les JT al departament didàctic 
corresponent per part del professor o professora que es farà responsable d’aquestes jornades. 
Serà el departament didàctic qui aprovarà el programa i objectius de les JT, incloent-les i fent 
les modificacions pertinents a la PGA (programació general anual), ja que, com s’ha comentat 
en anterioritat, les JT previstes ocupen 10 hores lectives que no seran hàbils per a impartir 
classes de cap matèria. 

Un cop aprovat el programa de les JT per part del departament didàctic, es presentarà la 
proposta al claustre de professors, que serà l’òrgan que aprovarà la PGA, així com totes les 
sortides que es portin a terme l’any lectiu en curs, incloent la sortida programada al laboratori 
de l’EPSEB. Finalment es proposarà aquesta PGA (que inclou les JT) al consell escolar, qui 
haurà de donar el seu vist i plau, tant pel que fa a la pròpia programació com, sobre tot, pel que 
respecta a la sortida programada, donat que és aquest òrgan col·legiat qui aprova les sortides. 
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3.6.5. Altres aspectes d’interès sobre l’organitzac ió 
 
• Reunions prèvies amb els/les ponents . La recerca de ponents per al cicle de 

conferències es portarà a terme seguin les opcions suggerides a l’apartat específic per a 
cada conferència del capítol 3.5. Un cop que tenim la confirmació d’assistència dels/les 
ponents i s’ha finalitzat la elaboració dels horaris, serà molt important una reunió prèvia 
amb aquests de forma conjunta o individualitzada, a on se’ls hi ha d’exposar que l’objectiu 
de les conferències és didàctic a més d’informatiu, així que l’exposició s’haurà d’ajustar el 
màxim possible al programa específic de cada conferencia que trobarem a l’apartat 3.5.1. 
del present document.  

 

• Reunions amb el laboratori.  Com ja s’ha comentat en anterioritat, el laboratori de 
materials de l’EPSEB ja té certa experiència en rebre grups tant universitaris com 
provinents de FP, per tant, no serà una activitat novedosa per a aquesta institució. 

 
El programa dissenyat en el present document pel que respecta a la visita i pràctica 
d’assaigs, ja s’ha elaborat comptant amb l’assessorament d’un tècnic del laboratori, i per 
tant, a priori no hauria de suposar cap dificultat logística per al laboratori. De totes 
maneres, un cop aprovades i incloses les JT dintre de la PGA, serà necessari que el/la 
responsable d’aquestes jornades es reuneixi amb un tècnic del laboratori amb potestat 
organitzativa per tal de tornar a revisar el programa i determinar els següents temes: 

- Confirmar la disponibilitat de les instal·lacions, fixar la data i confirmar la duració de les 
activitats. 

- Reservar les hores de dedicació necessàries d’un/una tècnic i tres becaris/es. 
- Previsió de material, maquinària i utillatges necessaris per a portar a terme els assaigs, 

i que es relaciona en el punt 3.6.2. 
- Assegurar que es tindrà fabricat un lot de 12 provetes prismàtiques de morter de 

pòrtland, que el dia de la visita al laboratori tindrà 28 dies d’edat. 
- Disposar de les cèl·lules de càrrega de les premses adientment calibrades i amb els 

seus corresponents displays. 
 

• Promoció de les jornades tècniques. Serà una part vital del procés la informació sobre 
la celebració de les JT a l’alumnat, amb l’objectiu fonamental d’evitar l’absentisme escolar 
durant els dos dies que duren les JT. 
 
El/la tutor/a de cada grup del CF que ens ocupa haurà de portar a terme una adient 
promoció de les JT, explicant amb tot detall quines activitats es portaran a terme, quina 
informació útil rebrà l’alumnat i quins son els objectius que s’aconseguiran. S’ha de motivar 
i crear una actitud expectant al grup per tal d’assegurar l’assistència de totes i tots els 
alumnes. Aquesta fase de promoció en les hores de tutoria anirà acompanyada de la 
creació de pòsters i fulletons informatius que es distribuiran a l’alumnat.  
 
Un aspecte a tenir molt en compte, i que també persegueix l’objectiu d’evitar l’absentisme, 
es la ubicació dels dos dies de JT. La prioritat serà ubicar-les a mitja setmana, a ser 
possible, dimarts-dimecres o dimecres-dijous; i també amb antelació suficient a períodes 
d’exàmens o lliuraments de treballs importants tals com el crèdit de síntesi.   
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4. RESULTATS 

Els resultats que pretenem aconseguir mitjançant les JT no son altres que la consecució dels 
objectius previstos i els quals justifiquen l’organització d’aquestes jornades. 

Donat que aquest document es presenta com a protocol o guia per al disseny i organització de 
jornades tècniques i no està basat en l’experiència, el que es proposa en aquest capítol es el 
mètode d’avaluació que ens permetrà valorar si realment s’han assolit els objectius plantejats i 
s’ha donat resposta a les expectatives creades tant per part de l’alumnat com per part de 
l’equip docent. 

 
4.1. Seguiment i avaluació 

Està previst que totes les activitats que es desenvolupen en el marc de les JT s’avaluïn. 
Principalment es tracta d’una auto-avaluació per part del/la responsable d’aquestes JT, però 
també serà important i es contemplarà la opinió de l’alumnat. 

El sistema d’avaluació emprat es basarà en graelles de seguiment i avaluació que 
anomenarem informes d’avaluació , i el seu objectiu fonamental és establir unes valoracions 
parcials que permetran al/la professor/a responsable de les JT analitzar amb tot detall el curs 
de cada activitat, permetent confeccionar finalment un diagnòstic general, la detecció de punts 
crítics, unes conclusions i unes propostes de millora per a l’organització de les JT del curs 
següent. 
 
A continuació es detallen les graelles d’avaluació dissenyades específicament per a cada una 
de les activitats de les JT, les quals trobarem a l’annex 1 anomenades com a “Fitxa mod. 00”: 
 

Cicle de conferències 

Seguint l’ordre establert en el present document, en primer lloc es presenta el sistema 
d’avaluació dissenyat per a cadascuna de les conferències. Com ja s’ha pogut apreciar en la 
fase de disseny de cada conferència, els objectius que pretén assolir cadascuna és diferent, i 
per tant, cada informe d’avaluació tindrà els seus propis ítems o indicadors que avaluarà el 
professor o professora responsable de les JT.  

Els informes d’avaluació corresponents a les tres conferències programades les trobarem a 
l’annex 1 del present document amb la nomenclatura “Fitxa mod. 1, 2 i 3”. En les esmentades 
fitxes es poden apreciar els paràmetres que s’avaluen; en primer lloc, referent als continguts 
que transmet el/la ponent, i en segon lloc, l’actitud i les habilitats comunicatives del/la mateix/a 
ponent. 

Es reserva un espai destinat a anotacions, a on el/la responsable de les JT (qui porta a terme 
l’avaluació de cada activitat) reflectirà altres paràmetres no detallats en la pròpia graella, tals 
com l’actitud dels estudiants, l’acompliment o no de la temporització estimada o qualsevol altre 
paràmetre ressenyable que, en definitiva, afavorirà a la valoració final de l’activitat. 
 

Visita i experimentació d’assaigs al laboratori de control de qualitat   

La fitxa model 4 que trobem a l’annex 1 és l’informe de seguiment i avaluació que correspon a 
l’activitat de visita i experimentació d’assaigs. En aquesta activitat es portaran a terme dos tipus 
d’avaluació: 
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En primer lloc s’avaluarà la primera part de l’activitat, consistent en l’exposició de les tasques 
del laboratori i la presentació d’espais i els assaigs que s’hi porten a terme. Es valorarà la 
oratòria del tècnic encarregat d’aquesta primera part, així com el grau d’interès que desperta en 
l’alumnat el coneixement d’aquest tipus d’instal·lacions. 

En segon lloc es valorarà la segona part de l’activitat consistent en l’execució dels assaigs 
programats per part de l’alumnat. Aquesta és la part més important de l’activitat, i és molt 
important que se’n pugui extreure una valoració el més acurada possible. 

Degut a que es portaran a terme quatre assaigs simultàniament, el/la responsable de les JT 
(que a la vegada actua com a supervisor i crític de totes les activitats), no podrà avaluar 
individualment a cada grup en l’execució de tots els assaigs, ja que, com es pot apreciar a la 
corresponent graella, es puntuen tots els processos de l’execució de l’assaig. Per tant, 
l’avaluació serà estadística, ja que es puntuarà visitant aleatòriament els quatre espais 
destinats a l’execució d’assaigs. 

Al igual que en els demés informes d’avaluació es destina un espai per a anotacions, on es 
reflectiran aspectes d’interès particular que afavoriran a la valoració final de l’activitat. 
 

Taula rodona: experiència acadèmica i professional en l’àmbit de l’EiOC 

L’informe de seguiment i avaluació d’aquesta última activitat l’identifiquem a l’annex 1 del 
present document com a “Fitxa mod. 5”. En aquest informe es valoraran tots els principals 
aspectes referents a l’actuació dels/les convidats/des i la reacció de l’alumnat.  

Principalment pel que respecta a l’alumnat, ens interessa determinar mitjançant l’observació, si 
es mostra participatiu i amb ganes d’exposar les seves inquietuds sobre els estudis 
universitaris i els treballs que desenvolupen els tècnics un cop graduats. En definitiva, si s’ha 
aconseguit crear una atmosfera distesa i amb participació per les dues parts. 

Per altra banda, ens interessa molt conèixer quines són les principals inquietuds dels alumnes 
al respecte, apartat específic de l’informe d’avaluació. D’aquesta manera podem tenir un 
discurs més preparat i focalitzat a determinats temes per a properes jornades tècniques. 
 

4.2. Qüestionari a l’alumnat 

L’opinió de l’alumnat resultarà molt important per a l’avaluació final de les activitats, i molt útil 
per a la programació de properes jornades.  

La Fitxa mod. 6 es la graella que s’ha dissenyat especialment per a conèixer l’opinió de 
l’alumnat, i que està previst que es faci complimentar al finalitzar l’acte de cloenda de les JT, de 
forma totalment anònima. En aquest moment, el/la responsable de les JT ja tindrà en el seu 
poder els informes de totes les activitats i l’opinió dels alumnes, així que ja es pot iniciar el 
processament d’informació per a formular una valoració final. 

Com es pot apreciar, el qüestionari està dividit en tres parts, coincidint en els tres grups 
d’activitats desenvolupats en les JT. Es tracta d’un document molt breu, fàcil i ràpid d’emplenar, 
d’on es pretén extreure si les activitats han aconseguit assolir els objectius plantejats 
inicialment. 
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4.3. Qüestionari d’autocrítica sobre aspectes d’org anització i idoneïtat d’activitats 

Per finalitzar el procés d’avaluació, també s’ha dissenyat un qüestionari que haurà d’omplir el/la 
responsable de les JT a mode d’autocrítica pel que fa als aspectes organitzatius i continguts de 
les activitats. 

Aquest qüestionari es el model nº 7  que trobem a l’annex 1 i, tal i com es pot apreciar, es 
valoren per una part els aspectes de contingut de les activitats, i per l’altra part, els aspectes 
organitzatius. En el mateix document es reserven dos espais per a detallar els imprevistos de 
qualsevol naturalesa que hagin pogut sorgir, i també, les possibles propostes de millora per a 
posteriors events. 
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5. CONCLUSIONS 

Com ja s’ha comentat en anterioritat, el present document no es basa en una experiència, sinó 
en un procés de disseny, i per tant les conclusions que s’extreuen es deriven del resultat final 
d’aquest procés.  

Així doncs, d’aquest procés se’n deriven dos línies de conclusions; per un costat les 
conclusions obtingudes un cop elaborat el document físic que recull el TFM, i per l’altra, les 
conclusions derivades del resultat de la pròpia fase de disseny, organització i avaluació de les 
jornades tècniques; del contingut del document. 

Conclusions derivades del document final   

• Estructura, practicitat i polivalència.   

La redacció de la guia que es presenta en aquest document ha estat un procés llarg, meditat 
i recolzat amb professionals de l’educació, obtenint finalment un document concís, 
estructurat i de fàcil lectura, el que ho converteix en una guia útil i pràctica.  

Durant la redacció s’ha tingut en compte en tot moment el fet d’el·laborar un document fàcil 
d’interpretar, i això s’ha aconseguit definint una estructura molt concreta, que per altra 
banda és vital en un document tal com aquest. Aquesta estructura defineix un procés lògic 
que recordem a continuació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tots els passos a seguir s’han desenvolupat seguint l’exemple d’unes JT destinades al 
CFGS de RPO. D’aquesta manera, qualsevol professor o professora que tingui la iniciativa 
d’organitzar unes JT disposa, per una banda, de les pautes a seguir per al disseny i 
organització d’un event com aquest, i per l’altra, un exemple pràctic d’un CF en concret que 
ajudarà a la comprensió de tot el procés.  
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En el moment que un professor o professora utilitza el present document com a guia per a la 
organització d’unes JT, i un cop llegit i analitzat el mateix, és quan aquest docent decideix si 
organitza unes jornades tals com les que es presenten en el document, o adapta les JT 
proposades en funció d’altres objectius que s’estimin més importants.  

En aquest segon cas, el guió serà el mateix; de fet sempre serà el mateix, i d’aquí el 
caràcter polivalent del present document, en el que hi trobem una estructura genèrica 
aplicable a qualsevol CF i un objectiu principal que també classifiquem com a genèric: 
apropar a l’alumnat el món laboral. Inclús aquest objectiu és modificable, si es decideix 
organitzar unes JT que tractin temàtiques molt concretes de qualsevol branca, en el 
document es trobaran les pautes per a la selecció de blocs temàtics, definició de programes 
d’activitats, temporitzacions, i aspectes organitzatius. 

 

• Eines de seguiment i avaluació. 

Tot procés ha de ser avaluable amb l’objectiu de millorar. Si seguim una programació de JT 
que es basa en la justificació de cada procés (objectius, selecció de blocs temàtics, 
activitats, etc), i de la que s’espera obtenir uns resultats, és vital poder analitzar i avaluar la 
progressió de les JT, tant en fase d’execució com un cop finalitzades. 

Aquestes eines d’avaluació s’inclouen en el present document, tenint com a objectius la 
detecció de punts febles i/o errors organitzatius, i aportant la suficient informació al/la 
responsable de les JT com per elaborar un diagnòstic i propostes de millora.  

Al igual que en la resta del document, els informes d’avaluació en forma de graelles, estan 
adaptades a les JT desenvolupades com a exemple, però el format i la idea global que es 
pretén aconseguir en cada informe és genèric, sent aplicable a jornades tècniques 
destinades a qualsevol CF.  

 

Conclusions derivades del contingut del document  

Deixant de banda l’estructura del propi document i centrant-nos en l’exemple desenvolupat, a 
on es segueixen les pautes indicades per a desenvolupar unes JT destinades al CFGS de 
RPO, concloem que amb els blocs temàtics tractats s’assoleix l’objectiu que, en definitiva, ha 
motivat la redacció del present TFM. 

Coneixent que les principals sortides laborals d’un/a tècnic superior en RPO es el treball a 
l’empresa constructora o del costat de la Direcció Facultativa de les obres, portant a terme 
tasques de control i planificació de processos en obres d’EiOC, tant privades com de titularitat 
pública, la programació de les JT inclou una conferència de cada sector.  

De la mà d’un tècnic expert en obra pública, coneixeran la mecànica d’aquesta tipologia d’obres 
i la seva tasca específica en el cas que en un futur el client principal de l’alumne sigui 
l’administració pública. Per altra banda, un/a tècnic expert en la gestió d’una empresa 
constructora farà un discurs similar i adaptat al lloc de treball que en un futur podria tenir algun 
dels alumnes. 

El més important es que aquestes dues xerrades es faran des de un punt de vista realista i 
oferint informació que no es detalla en els llibres de text. Informació tal com l’explicació de cada 
càrrec en una obra, què succeeix en les visites d’obra, la principal problemàtica de cada fase 
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d’obra, tant des del punt de vista logístic com econòmic i humà; problemàtica més comú en 
qüestió de planificació de talls d’obra i abastiment de material, etcètera. 

En aquest moment, l’alumnat ja té una idea general i molt propera a la realitat de les dos 
principals sortides laborals un cop titulats, i continuem aportant informació i nous coneixements 
a través d’una visita a un laboratori de control de materials en actiu. Aquesta visita també 
suposarà el coneixement per part de l’alumnat d’un lloc de treball poc conegut, i al qual es té 
accés a través de la seva titulació. Es tracta de l’auxiliar de laboratori.  

Però l’objectiu principal no serà aquest, sinó el reforçament dels coneixements de CQ de 
materials; i no serà mitjançant una xerrada, sinó experimentant amb les seves pròpies mans el 
procés i rigorositat d’un assaig normalitzat, i posterior interpretació dels resultats obtinguts. 

Per finalitzar, les JT també inclouen una conferència sobre orientació acadèmica i laboral, i un 
col·loqui amb graduats universitaris que reforçaran les futures decisions laborals i/o 
acadèmiques de l’alumnat. 

 

En definitiva, i per posar punt i final a aquest capítol de conclusions, el document que recull 
aquest TFM pretén ser una iniciativa per tal d’apropar l’alumnat a l’ofici o oficis que en un futur 
desenvoluparan, i deixar patent que no es creen bons professionals simplement transmetent 
certa informació detallada en un llibre de text, sinó que s’ha d’explicar a l’alumnat el “perquè” 
d’aquesta informació i perquè es necessari saber-ho. Tan sols d’aquesta manera, a les aules 
de FP es formaran professionals que resultaran efectius des de el primer moment que 
s’incorporin en un lloc de treball. 
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