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1 Introducció 

1.1 Antecedents 

En el centre on es van realitzar les pràctiques es va estar, bàsicament, amb alumnes que cursaven el 
Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) d’Obres de la Construcció de la família d’Edificació i Obra Civil. 

Aquest Cicle Formatiu durant aquest curs 2011/2012 s’ha impartit en el format que marca la Llei 
Orgànica General del Sistema Educatiu de 3 d’octubre del 1990 (LOGSE). 

Malgrat això, l’any vinent s’haurà d’impartir segons les pautes que marca la nova llei d’educació, la Llei 
Orgànica de l’Educació del 3 de maig del 2006 (LOE). 

Amb les Hores de Lliure Disposició dels centres docents (HLLD) que marca la normativa, el centre, 
quan va començar a impartir aquest cicle formatiu, va decidir invertir-les en la creació d’un nou crèdit: el 
crèdit de Pedra Natural. Un crèdit únic, que només s’imparteix en un sol centre docent 

Degut a aquest canvi en la normativa, aquest també en surt afectat i així caldrà estudiar i adaptar 
aquest crèdit, possiblement a un nou mòdul professional.  

Aquí va ser on va començar la iniciativa per a realitzar aquest Treball Final de Màster (TFM). 

1.2 Objectiu 

Per tant, l’objectiu principal d’aquest TFM és: 

• Elaborar la nova programació del nou mòdul de Pedra Natural. 

Un segon objectiu és: 

• La elaboració de les activitats d’ensenyament - aprenentatge (Act. E/A) d’un Nucli Formatiu 
(NF) creat dins la nova programació. 

Per a la elaboració d’aquestes Act. E/A s’utilitzaran mètodes d’innovació docent i treballs cooperatius.   

1.3 Metodologia 

Per a realitzar el present TFM s’han desenvolupat les següents tasques: 

a) Cerca de tota la normativa referent a els dos CFGM a treballar. 

b) Recopilació de la Normativa del centre docent en referència al Crèdit de Pedra Natural, tant la 
programació com les diverses activitats de suport. 

c) Estudi de les principals diferències entre CFGM. 

d) Estudi de com poder introduir el nou mòdul de Pedra Natural en el CFGM de la Construcció. 

e) Introducció del nou mòdul de Pedra Natural en el CFGM, fent una adaptació dels mòduls a 
impartir a cada curs escolar, i establint unes hores setmanals lectives. 

f) Estudi i reflexió dels continguts a ampliar / reduir o bé eliminar / afegir en el nou mòdul, segons 
les necessitats actuals. 

g) Comparativa entre les diferents Unitats Didàctiques (UD) establertes pel centre i les noves 
Unitats Formatives (UF). 

h) Disseny dels nous Resultats d’Aprenentatge (RA), Criteris d’Avaluació (CA), i Continguts (C). 

i) Assignació d’una durada a les noves UF i creació dels diferents NF, amb la seva temporització. 

j) Cerca de metodologies innovadores per a poder impartir el NF:2. 

k) Visita al Museu de Geologia de la Escola Universitària Politècnica de Manresa (EPSEM) per al 
posterior disseny d’activitats relacionades. Xerrada amb l’encarregat de les visites guiades, 
mostra de dossiers de treball i presa de fotografies d’utilitat del museu. 

l) Elaboració de les Activitats d’Ensenyament – Aprenentatge 

m) Establiment de la avaluació del Nucli Formatiu 

n) Definició de la qualificació del RA1 creat. 
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Durant la elaboració de tots aquest passos s’han anat fent reunions periòdiques amb el tutor del  TFM. 
Tant per a la elaboració de la proposta com per a la posterior redacció del treball. 

Per altra banda, s’ha contrastant opinió, amb el tutor del Pràcticum. 

1.4 Estructura gràfica del treball realitzat 

 

 CFGM d’Obres de la 

Construcció (LOGSE) 

CFGM de la 

Construcció (LOE) 
Comparativa 

Crèdit de Pedra 
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Opció 2: Crear UF 

Opció 3: Crear mòdul  
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Crèdit de Pedra 

Natural 

Adaptació 

UF1 / UF2 / UF3 

• Resultats d’Aprenentatge 

• Criteris d’Avaluació 

• Continguts 

 

Disseny 

Avaluació i Qualificació 

Programació 

Disseny 

Nucli Formatiu 2: 

Tipus de roques: ígnies, 

sedimentàries i metamòrfiques 

10 hores 

Activitats d’Ensenyament 

Aprenentatge 

 

Metodologia: 

Tècnica del puzle de Aronson 

• Constructivisme 

• Aprenentatge cooperatiu 

 

Disseny 

Activitats: 

Sortida al Museu de Geologia 

Valentí Masachs de la EPSEM 

Creació dels Nuclis 

Formatius i temporització 
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2 Definició i context del problema 

2.1 Exposició del problema 

Com s’ha explicat en la introducció, el problema principal és l’adaptació de l’antic CFGM d’Obres de la 
Construcció al nou CFGM de la Construcció, degut al canvi de normativa de LOGSE a LOE. 

Seguidament, s’haurà d’adaptar també el crèdit de Pedra Natural i formar un nou mòdul professional. 

En aquest apartat és farà una introducció als Cicles formatius i del crèdit objecte d’aquest treball. 
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2.2 Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Obres de la Construcció (LOGSE) 

Des del curs 2002/2003 s’està cursant al centre docent el Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Obres de la 
Construcció. El curs escolar 2011/2012 serà l’últim en el que s’impartirà. 

A continuació es mostraran les característiques principals d’aquest Cicle Formatiu.1 

• Família:  Edificació i Obra Civil 

• Durada:  2.000 hores 

• Competència general:  És competència general d'aquest tècnic organitzar i realitzar els treballs 
d'obres de la construcció (cobertes, cobertures, impermeabilitzacions, revestiments continus 
conglomerats i construcció de conduccions lineals sense pressió) en les condicions de 
seguretat i de qualitat establertes, i comprovar i disposar dels mitjans de seguretat en l'obra. 

• Capacitats clau: 

o Capacitat de resolució de problemes 

o Capacitat d'organització del treball 

o Capacitat de responsabilitat en el treball 

o Capacitat de treball en equip 

o Capacitat d'autonomia 

o Capacitat de relació interpersonal 

o Capacitat d'iniciativa 

• Principals ocupacions i llocs de treball:  Amb la intenció de donar una orientació 
professional, s'enumeren a continuació les ocupacions i els llocs de treball que poden ser 
desenvolupats amb la competència professional definida en el perfil del títol: 

Paleta, teulador de pissarra, teula o asfalt, instal·lador de material aïllant, enlluïdor, guixaire, 
revocador, col·locador de tubs, muntador de bastides, tècnic en seguretat i higiene. 

• Relació de crèdits del cicle formatiu: A continuació, veure taula 1, es mostra la relació de 
crèdits i hores del cicle en el centre docent on s’han realitzat les pràctiques.2 

Taula 1: Distribució crèdits CFGM d’Obres de la Con strucció 

Crèdits Professionals Hores 
Crèdit 1. Projectes, amidaments i valoracions 100 

Crèdit 2. Organització i control d'obra 100 

Crèdit 3. Obres de fàbrica 510 

Crèdit 4. Cobertes i impermeabilitzacions 225 

Crèdit 5. Revestiments continus conglomerats 175 

Crèdit 6. Conduccions lineals sense pressió  100 

Crèdit 7. Seguretat en la construcció 60 

Crèdit 8. Administració, gestió i comercialització en la petita empresa 60 

Crèdit 9. Relacions en l'equip de treball 60 

Crèdit 10. Formació i orientació laboral 60 

Crèdit 11. Formació en centres de treball 290 

Crèdit 12. Síntesi 70 

Crèdit 13. Pedra Natural 190 

Durada total: 2.000 

                                                           
1
 Informació extreta de l’ Annex del Decret 55/1996, de 6 de febrer 

2
 Informació extreta del Pla d’Estudis 



- 7 - 

 

2.3 Crèdit de Pedra Natural (LOGSE) 

El curs escolar 2011/2012 serà l’últim en el que s’impartirà aquest cicle formatiu de grau mitjà en el 
centre objecte del treball. 

La població on es troba ubicat l’INS disposa de vàries canteres extractives de pedra natural. Així gran 
part de l’activitat econòmica d’aquesta àrea està relacionada amb aquesta temàtica. Aquest va ser el 
motiu principal per el qual va prendre la iniciativa en el desenvolupament d’aquest crèdit. 

La creació d’aquest crèdit va sorgir amb les hores de lliure disposició dins el cicle que tenia el centre. 

Aquestes venen marcades per normativa:3 

“3.3. Hores a disposició del centre. 

Dins de la durada establerta per a aquest cicle formatiu, els centres docents disposaran de 190 hores lectives per 
completar el currículum establert i adequar-lo al seu àmbit socioeconòmic. 

Els centres docents distribuiran lliurement les hores bé en un o més dels crèdits previstos per a aquest cicle, bé 
programant més crèdits. 

En cap cas aquestes hores no incrementaran la durada del crèdit de formació en centre de treball.” 

Per tant, el nou crèdit té una durada total de 190 hores, les quals s’han dividit en dos grans blocs de: 

• Continguts teòrics:  66 hores. 

• Pràctiques al taller / pati d’obres:  124 hores. 

Les hores de teoria seran impartides per un professor del cos de secundària (PS), i les de taller per un 
d’especialista (PT). 

Aquestes hores s’impartiran a l’aula – taller d’obres o a l’aula d’informàtica, en el cas de les de teoria i 
les de la part pràctica es desenvoluparan a la zona d’obres (exterior). 

Durant les classes de teoria els alumnes aniran completat un dossier d’activitats. Aquest serà el 
principal instrument d’avaluació, ja que en aquest crèdit no es realitzen proves escrites. 

Així, tot i tenir menys pes en hores, el treball realitzat a les classes teòriques serà el que tindrà més pes 
en l’avaluació, la qual es farà amb els següents barems establerts: 

• Dossier individual: 60% 

• Pràctiques: 30% 

• Participació i interès (actitud): 10% 

La programació de la part de teoria del nou crèdit es va establir creant les següents Unitats didàctiques 
amb la seva temporització corresponent:4 

• Unitat Didàctica 1: LES PROPIETATS DELS MATERIALS  
Durada: 10 Hores 

 1.1: Propietats físiques 
 1.2: Propietats mecàniques 
 1.3: Altres propietats  

 
• Unitat Didàctica 2: LES ROQUES  

Durada: 12 Hores 

 2.1: Estudi geològic. Mineralogia 
 2.2: Tipus de roques, classificació: 
  2.2.1: Ígnies 
  2.2.2: Sedimentàries 
  2.2.3: Metamòrfiques 

2.3. Geologia a Catalunya 
 

                                                           
3
 Informació extreta de l’ Annex del Decret 55/1996, de 6 de febrer 

4
 Programació facilitada pel centre docent 
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• Unitat Didàctica 3: EXTRACCIÓ DE LES ROQUES  
Durada: 10 Hores 

 3.1: Generalitats 
 3.2: Extracció de pedres dures. Granit 
 3.3: Extracció de pissarra 
 

• Unitat Didàctica 4: PROBLEMES DE LA PEDRA NATURAL  
Durada: 12 Hores 

 4.1: Causes de la destrucció de la pedra 
  4.1.1: Agents físics 
  4.1.2: Agents químics 
  4.1.3: Agents biològics 
 4.2: Prevenció i protecció de la pedra  
 4.3: Neteja de la pedra natural 
 4.4: Conservació i manteniment de la pedra 
 

• Unitat Didàctica 5: NORMATIVA DE LA PEDRA NATURAL  
Durada: 8 Hores 

 5.1: Normativa Europea 
5.2: Avaluació de la pedra natural 

 
• Unitat Didàctica 6: REVESTIMENTS DE PEDRA NATURAL  

Durada: 14 Hores 

 6.1: Generalitats 
 6.2: Revestiment de façana de pedra natural 
  6.2.1: Aplacats exteriors 
  6.2.2: Xapats interiors 
 6.3: Paviments de pedra natural 
  6.3.1: Rajoles de pedra 
  6.3.2: Paviments de llambordes 
 6.4: El treball de la pedra. Eines 
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2.4 Cicle Formatiu de Grau Mitjà de la Construcció (LOE) 

Amb el desplegament de la LOE han aparegut dos Cicles Formatius de Grau mitjà dins la família 
d’Edificació i Obra Civil. Aquests dos són els següents: 

• Cicle Formatiu de Grau Mitja de la Construcció 

• Cicle Formatiu de Grau Mitja d’Obres d’interior, decoració i rehabilitació 

Amb aquest canvi trobem un primer Cicle Formatiu, similar al d’Obres de la Construcció vist 
anteriorment, i per altra banda, un de nou més enfocat al disseny, interiorisme i rehabilitació. 

L’objecte d’aquest projecte recau en el CFGM de la Construcció. 

Com ja s’ha fet en el Cicle formatiu d’Obres de la Construcció, a continuació es mostra la relació dels 
aspectes més importants d’aquest nou Cicle Formatiu:5 

• Família:  Edificació i Obra Civil 

• Durada:  2.000 hores 

• Competència general:  La competència general d’aquest títol consisteix a executar obres de 
maçoneria i de formigó, complint les condicions i terminis establerts així com les prescripcions 
de qualitat, seguretat i medi ambient, organitzant, controlant i valorant els treballs. 

• Capacitats clau:  Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són 
transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les 
d’autonomia, d’innovació, d’organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, 
de treball en equip i de resolució de problemes. 

L’equip docent ha de potenciar l’adquisició de les competències professionals, personals i 
socials i de les capacitats clau a partir de les activitats programades per desplegar el currículum 
d’aquest cicle formatiu. 

• Principals ocupacions i llocs de treball:  Les diferents qualificacions adquirides un cop 
finalitzat el Cicle formatiu, marquen aquestes principals ocupacions: 

o EO_2-052_2 Paleta d'obra de fàbrica 

o EOC586_2 Paviments i maçoneria d’urbanització. 

o EOC580_2 Cobertes inclinades 

o EOC582_2 Impermeabilització mitjançant membranes formades amb làmines 

o Encofrats EOC581_2 

o EOC579_2 Armadures passives per a formigó 

o EOC589_2Revestiments amb pastes i morters en construcció 

o EOC590_2 Revestiments amb peces rígides per adherència en construcció 

o IEX 427 _ 2 Col·locació de pedra natural 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Extret del Currículum LOE del Cicle Formatiu de la Construcció 
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A continuació, veure taula 2, es mostrarà la distribució dels diferents mòduls, unitats formatives i les 
seves hores assignades, com també les que queden de lliure disposició, del CFGM de la Construcció:6 

Taula 2: Distribució mòduls CFGM de la Construcció 

Mòduls Professionals 
Hores 

màx-mín  
HLLD Unitats formatives 

Hores 
mínimes  

MP01 Obres de construcció 99 0 
UF1 Obres d’edificació 66 

UF2 Obra civil 33 

MP02 Interpretació de plànols de 
construcció 

99 0 

UF1: Representació mitjançant 
croquis d’espais construïts i 
elements constructius 

22 

UF2: Interpretació de plànols 44 

UF3: Introducció al CAD (Dibuix 
assistit per ordinador) 

33 

MP03 Paviments, enrajolats i 
aplacats 

132-99 33 
UF1 Paviments discontinus 55 

UF2 Enrajolats i aplacats 44 

MP04 Fàbriques 330-297 33 

UF1 Obres de fàbrica a revestir 165 

UF2 Obres de fàbrica vista 66 

UF3 Obres de fàbrica de pedra 66 

MP05 Revestiments 99 0 

UF1 Enguixats 33 

UF2 Arrebossats i estucats 33 

UF3 Recrescuts plans 33 

MP06 Encofrats 132-99 33 
UF1 Encofrats verticals 33 

UF2 Encofrats horitzontals i 
inclinats 

66 

MP07 Formigó armat 99-66 33 
UF1 Armadures passives 33 

UF2 Formigó 33 

MP08 Organització de treballs de 
construcció 

66 0 

UF1 Organització d’obres de 
construcció 

44 

UF2 Organització dels talls del ram 
de paleta i formigó. 

22 

MP09 Obres d’urbanització 66 0 
UF1 Paviments i mobiliari urbà 44 

UF2 Serveis urbans 22 

MP10 Cobertes 132 0 
UF1 Cobertes inclinades 66 

UF2 Cobertes planes 66 

MP11 Impermeabilitzacions i 
aïllaments 

66 0 
UF1 Impermeabilitzacions 44 

UF2 Aïllaments 22 

MP12 Formació i orientació laboral 99 0 
UF 1 Incorporació al treball 66 

UF 2 Prevenció de riscos laborals 33 

MP13. Empresa i iniciativa 
emprenedora. 

66 0 
UF1. Empresa i iniciativa 
emprenedora 

66 

MP14 Anglès tècnic 99 0 UF1 Anglès tècnic 99 

MP15 Síntesi 66 0 UF1 Síntesi 66 
MP16 Formació en centres de 
treball 

350 0 UF1 Formació en centres de treball 350 

                                          Total 200 0 135   

                                                           
6 Extret de les Orientacions als centres per a organitzar el nou cicle formatiu que marca el Departament d’Ensenyament 
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2.5 Principals diferències entre els cicles formatius 

El propòsit d’aquest apartat és ressaltar els principals canvis existents entre els dos cicles formatius, 
per així poder veure com s’ha evolucionat. 

Un primer canvi, estès a la gran majoria dels nous cicles formatius i també en aquest, és la introducció 
de la llengua anglesa. 

Així doncs, l’anglès s’introdueix al mòdul per dues vies: 

• La creació del nou mòdul professional d’anglès tècn ic:  Aquest mòdul s’impartirà en 99 
hores i només té una unitat formativa. El perfil de docent que el podrà impartir serà un PS AN / 
PS 504 / PT 612. Aquests dos últims hauran de tenir el títol B2 en nivell d’anglès. 

• Introducció d’un Resultat d’Aprenentatge dins d’un mòdul: S’haurà d’introduir el següent 
RA com a mínim en un dels mòduls especificats, el MP01, MP02 o MP08.7 

o “Interpreta informació professional en llengua anglesa -manuals tècnics, instruccions, 
catàlegs de productes i/o serveis, articles tècnics, informes, normativa, entre d’altres-, 
aplicant-ho en les activitats professionals més habituals.” 

Dins les orientacions que facilita el Departament d’Ensenyament trobem una comparativa entre els dos 
cicles formatius, veure taula 3. Amb aquesta comparativa en podem extreure vàries conclusions.8 

Taula 3: Comparativa entre els crèdits del CFGM d’O bres de la Construcció i el CFGM de la 
Construcció 

Crèdits LOGSE Mòduls professionals LOE 
Obres de fàbrica Fàbriques 

Revestiments continus conglomerats Revestiments 
Projectes, amidaments i valoracions 

Organització de treballs de construcció 
Organització i control d’obra 
Conduccions lineals sense pressió Obres d’urbanització 

Cobertes i impermeabilitzacions 
Cobertes 

Impermeabilitzacions i aïllaments 
Administració, gestió i comercialització en la 
petita empresa 

Empresa i iniciativa emprenedora 

Formació i orientació laboral 
Unitat formativa de FOL: UF1 Incorporació al 
treball 

Formació i orientació laboral 
Formació i orientació laboral 

Seguretat en la construcció 
Formació en centres de treball del CFGM Obres 
de la construcció i CFGM Obres de formigó 

Formació en centres de treball 

 

El primer canvi que podem destacar és el de l’eliminació del Crèdit de Seguretat en la construcció, per 
a introduir aquests continguts dins la UF2 del mòdul de Formació i Orientació laboral. 

També veiem l’adaptació del crèdit “d’Administració, gestió i comercialització en la petita empresa” a el 
nou mòdul d’Empresa i iniciativa emprenedora. 

Un altre canvi important a destacar, entre els dos cicles, ha sigut el de l’ampliació de les hores en la 
Formació en centres de treball de 290 hores a 350 hores. 

 

                                                           
7
 Extret de les Orientacions als centres per a organitzar el nou cicle formatiu que marca el Departament d’Ensenyament 

8
 Extret de les Orientacions als centres per a organitzar el nou cicle formatiu que marca el Departament d’Ensenyament 
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3 Descripció de la solució proposada 
En aquest apartat es farà un estudi de com podem integrar la Pedra Natural en el nou Cicle Formatiu. 

Dins el nou Cicle Formatiu de la Construcció, a diferència dels cicles LOGSE, tenim especificats per a 
cada mòdul una sèrie d’hores de lliure disposició. Aquestes hores es poden utilitzar tant per a formar 
noves unitats formatives dins de cada mòdul, com per a la creació d’un mòdul nou. 

Les Orientacions del Departament d’Ensenyament ens ho especifiquen així:9 

En els mòduls que disposin d’hores de lliure disposició (HLLD), el centre haurà d’adjudicar-les segons 
els criteris següents: 

• distribuir-les entre una o més unitats formatives del mateix mòdul 

• incorporar-les en una nova unitat formativa del mateix mòdul (amb el resultat d’aprenentatge i 
continguts corresponents) que calgui 

El centre pot també dissenyar un mòdul propi, com a projecte especial de centre i, en aquest cas, ho 
comunicarà als SSTT o al Consorci d’Educació de Barcelona seguint les instruccions establertes en la 
Resolució que aprova el document per a l’organització i el funcionament dels centres públics i dels 
centres privats d’educació secundària per al curs corresponent. 

Per tant, s’hauran d’estudiar les diferents opcions que tenim i realitzar la que més convingui al centre. 

OPCIÓ 1: Distribuir-les entre una o més unitats formatives del mateix mòdul 

Degut a que l’objectiu és complementar el cicle amb nous continguts, descartarem aquesta opció. Ja 
que l’objectiu no és ampliar unitats formatives existents. 

 

OPCIÓ 2: Incorporar-les en una nova unitat formativa del mateix mòdul (amb el resultat d’aprenentatge 
i continguts corresponents) que calgui 

Primerament haurem de veure quins són els mòduls professionals (MP) que disposen d’hores de lliure 
disposició, veure taula 4. 

Taula 4: Mòduls professionals amb HLLD 

Mòduls Professionals 
Hores 

màx-mín  
HLLD Unitats formatives 

Hores 
mínimes  

MP03 Paviments, enrajolats i aplacats 132-99 33 
UF1 Paviments discontinus 55 

UF2 Enrajolats i aplacats 44 

MP04 Fàbriques 330-297 33 

UF1 Obres de fàbrica a revestir 165 

UF2 Obres de fàbrica vista 66 

UF3 Obres de fàbrica de pedra 66 

MP06 Encofrats 132-99 33 
UF1 Encofrats verticals 33 

UF2 Encofrats horitzontals i 
inclinats 

66 

MP07 Formigó armat 99-66 33 
UF1 Armadures passives 33 

UF2 Formigó 33 

 

D’aquests quatre mòduls, i mirant el currículum veiem que els continguts de pedra natural només 
poden anar emmarcats dins el mòdul professional 3 de Paviments, enrajolats i aplacats. 

                                                           
9
 Extret de les Orientacions als centres per a organitzar el nou cicle formatiu que marca el Departament d’Ensenyament 
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El crèdit de pedra té la unitat didàctica 6 la qual va relacionada amb els diferents tipus de revestiments 
com en façana poden ser l’aplacat i el xapat i en paraments horitzontals les rajoles de pedra o 
paviments de llambordes. 

• Unitat Didàctica 6: REVESTIMENTS DE PEDRA NATURAL  
Durada: 14 Hores 

 6.1: Generalitats 
 6.2: Revestiment de façana de pedra natural 
  6.2.1: Aplacats exteriors 
  6.2.2: Xapats interiors 
 6.3: Paviments de pedra natural 
  6.3.1: Rajoles de pedra 
  6.3.2: Paviments de llambordes 
 6.4: El treball de la pedra. Eines 
 
Haurem de mirar però, que els continguts no es repeteixin i queden de manera ben estructurada. 

Per altra banda, triant aquesta opció només disposem de 33 hores per englobar el temari de pedra 
natural i evidentment s’hauria de fer una tria exhaustiva del més important a impartir. 

 

OPCIÓ 3: Dissenyar un mòdul propi 

Considerant aquesta opció tindríem com a hores totals per a poder crear el mòdul de pedra, veure taula 
5: 

Taula 5: Hores de Lliure Disposició totals 

Mòduls Professionals HLLD 

MP03 Paviments, enrajolats i aplacats 33 

MP04 Fàbriques 33 

MP06 Encofrats 33 

MP07 Formigó armat 33 

Hores Lliure Disposició totals 132 
 

Tenint en compte que l’actual crèdit de pedra té un total de 190 hores, continuem veient que triant 
aquesta opció disposem de menys hores per a poder-lo impartir de les que disposàvem abans. Malgrat 
això, són una quantitat d’hores que ens permetran aprofundir en el tema, tal i com n’era intenció. 

Per aquest motiu, considerem aquesta opció 3 com a la millor  i la que més s’adequa a les necessitats 
del centre. 
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4 Resultats 

4.1 Creació del nou mòdul de Pedra Natural 

Per a poder desenvolupar el nou mòdul, primerament s’haurà de mirar com distribuir aquest dins els 
horaris del Cicle Formatiu. 

S’ubicarà el mòdul de pedra a segon curs. 

Per a poder-ho fer, canviarem la ubicació dels MP07 i MP09 a primer, ja que en la proposta de 
distribució del Departament d’Ensenyament estaven pensats per impartir-se a segon curs. 

Pel que fa al MP 17 Pedra natural, s’aprofitarà l’avinentesa de disposar del Museu Valentí Masachs de 
l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa de la Universitat Politècnica de Catalunya, que 
està situat a pocs quilòmetres de l’institut objecte de la impartició del mòdul. 

Per tant, la distribució d’hores lectives serà la següent, veure taules 6 i 7: 

 

Taula 6: Total hores 1r Curs 

Mòduls professionals Hores HLLD 
MP01 Obres de construcció 99 0 

MP02 Interpretació de plànols de construcció 99 0 

MP03 Paviments, enrajolats i aplacats 99 0 

MP04 Fàbriques  297 0 

MP07 Formigó armat 66 0 

MP08 Organització de treballs de construcció 66 0 

MP09 Obres d’urbanització 66 0 

MP12 Formació i orientació laboral 99 0 

MP14 Anglès tècnic 99 0 

Hores lectives primer curs  990  

 

Taula 7: Total hores 2n Curs  

Mòduls professionals Hores HLLD 
MP05 Revestiments 99 0 

MP06 Encofrats 99 0 

MP10 Cobertes 132 0 

MP11 Impermeabilitzacions i aïllaments 66 0 

MP13 Empresa i iniciativa emprenedora. 66 0 

MP15 Síntesi 66 0 

MP17 Pedra natural 132 0 

Hores lectives segon curs  660  

MP16 Formació en centres de treball 350 0 

Hores totals de formació segon curs  1010  
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A continuació es farà la distribució de les hores setmanalment, tenint en compte que cada mòdul es 
realitzarà en el transcurs d’un curs escolar. Farem la consideració de 33 setmanes de curs escolar, 
veure taules 8 i 9: 

 

Taula 8: Hores per setmana 1r Curs  

Mòduls professionals Setmanes 
Hores 

setmanals 
MP01 = 99 hores /33 setmanes 3 

MP02 = 99 hores /33 setmanes 3 

MP03 = 99 hores /33 setmanes 3 

MP04 = 297 hores /33 setmanes 9 

MP07 = 66 hores /33 setmanes 2 

MP08 = 66 hores /33 setmanes 2 

MP09 = 66 hores /33 setmanes 2 

MP12 = 99 hores /33 setmanes 3 

MP14 = 99 hores /33 setmanes 3 

Total d’hores setmanals   30 hores/set 
 

Taula 9: Hores per setmana 2n Curs  

Mòduls professionals Setmanes 
Hores 

setmanals 
MP05 = 99 hores /33 setmanes 3 

MP06 = 99 hores /33 setmanes 3 

MP10 = 132 hores /33 setmanes 4 

MP11 = 66 hores /33 setmanes 2 

MP13 = 66 hores /33 setmanes 2 

MP15 = 66 hores /33 setmanes 2 

MP17 = 132 hores /33 setmanes 4 

MP16 = 99 hores /33 setmanes 
a convenir 

(màxim 10 hores) 

Total d’hores setmanals   20 hores/set 
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4.2 Desenvolupament del nou mòdul de Pedra Natural 

Creació de les diferents Unitats Formatives (UF) 

Per començar a fer l’adaptació del crèdit de pedra s’estudiaran les diferents unitats didàctiques 
existents i la manera de crear les noves Unitats Formatives. 

Com s’ha vist anteriorment, les Unitats Didàctiques existents en el crèdit són: 

• Unitat Didàctica 1: LES PROPIETATS DELS MATERIALS / Durada: 10 Hores 
• Unitat Didàctica 2: LES ROQUES / Durada: 12 Hores 
• Unitat Didàctica 3: EXTRACCIÓ DE LES ROQUES / Durada: 10 Hores 
• Unitat Didàctica 4: PROBLEMES DE LA PEDRA NATURAL / Durada: 12 Hores 
• Unitat Didàctica 5: NORMATIVA DE LA PEDRA NATURAL / Durada: 8 Hores 
• Unitat Didàctica 6: REVESTIMENTS DE PEDRA NATURAL / Durada: 14 Hores 

 
Primer de tot, s’haurà de mirar si els continguts que es volen introduir en el nou mòdul ja es troben 
integrats en algun altre mòdul existent. 

Hi ha el cas de la UD6: Revestiments de pedra natural i el mòdul 5, anomenat revestiments. Examinant 
els continguts d’aquest mòdul podem veure que no són repetits, ja que aquest tracta d’altres tipus de 
revestiments, com els estucats, arrebossats, enguixats i recrescuts plans enlloc dels revestiments de 
pedra natural. 

Per altra banda, si que trobem dins el mòdul 3: Paviments, enrajolats i aplacats, continguts existents 
dins la UD6. Aquest mòdul s’imparteix durant el primer curs, així es mirarà de no repetir continguts, 
però sí d’ampliar-los. 

En el crèdit de pedra natural existent, trobem menys continguts teòrics amb molta part de pràctica. Cal 
dir, que això és bo per a els alumnes de la Formació professional. Malgrat això, és convenient que 
aquestes dues parts vagin interrelacionades. Per aquest motiu, es dissenyarà la UF3 de tal manera que 
els continguts teòrics vagin completament relacionats amb els pràctics al pati d’obres. 

Així tindrem que la part pràctica només s’impartirà durant la UF3. 

 Amb aquesta reconversió del crèdit a mòdul també es pretén, actualitzar els continguts a l’actualitat. 
S’introduiran nous conceptes que també es treballaran al taller, com la pedra en el món de la 
rehabilitació i el disseny. 

Amb la nova proposta també s’intentarà sintetitzar continguts menys útils per a la vida laboral de 
l’alumne que d’altres. Com es poden considerar els de les 5 primeres Unitats Didàctiques. 

Doncs la nova proposta de traspàs d’unitats didàctiques a unitats formatives és la següent, veure taula 
10: 

 

Taula 10: Conversió i adaptació de les Unitats Didà ctiques a Unitats Formatives 
Unitats Formatives de nova 

creació 
Durada 

Unitats Didàctiques 
existents 

Durada 

UF1: Propietats, procedència i 
extracció de la Pedra Natural 

16 hores 

UD1: Les Propietats dels 
materials 

10 hores 

124 
hores 

de 
taller 

UD2: Les roques 12 hores 

UD3: Extracció de les 
roques 

10 hores 

UF2: Problemes i tractaments 
en la Pedra Natural 

14 hores 

UD4: Problemes de la 
Pedra Natural 

12 hores 

UD5: Normativa de la 
Pedra Natural 

8 hores 

UF3: Aplicacions de la Pedra 
Natural en construcció 

50 hores de 
teoria + 50 

hores al taller 

UD6: Revestiments de 
Pedra Natural + nous 
continguts 

14 hores 

Duració LOE 132 hores Duració LOGSE 190 hores 
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Segons la distribució horària feta anteriorment, tenim assignades per al nou mòdul de pedra un total de 
4 hores/setmana a impartir durant tot el curs de segon. 

Com ja fet en l’antic crèdit de pedra natural, serà necessari repartir aquestes hores en hores de taller i 
hores de teoria a classe. 

Degut a la possible distribució horària i entenent que les hores al taller han de ser com a mínim dues de 
seguides per a poder treure’n més profit, es distribuiran aquestes hores de la següent manera, veure 
taula 11: 

Taula 11: Distribució horària del mòdul de Pedra na tural 

Ubicació 
Tipus de 

professorat 

Hores 
durant el 

curs 
Hores setmanals 

Hores de teoria PT 612 82 
4 hores/set (durant les 

UF1 i UF2) i  2 hores/set 
(durant la UF3) 

Hores a taller PT 612 50 
2 hores/set (només 

durant la UF3) 
Total d’hores  132 hores 4 hores/set 

 

Disseny dels: Resultats d’Aprenentatge (RA), Criter is d’Avaluació (CA) i Continguts (C) per a 
cada UF 

S’estableixen per a cada UF els següents RA, CA i C: 

UF1: Propietats, procedència i extracció de la Pedr a Natural 

Durada: 16 hores. 

Resultats d’Aprenentatge i Criteris d’Avaluació: 

• RA1: Coneix i sap diferenciar les propietats físiques, mecàniques i químiques dels materials en 
general i en concret les més habituals en la Pedra Natural. 

o CA1.1: Classifica les diferents propietats en els materials i en concret les més habituals 
en la Pedra Natural, segons l’origen del procés produït. 

o CA1.2: Explica el perquè de procés que caracteritza cada propietat. 

• RA2: Reconeix els diferents tipus de roques i el seu procés de formació. 

o CA2.1: Explica els tres principals processos de formació de les roques. 

• RA3: Coneix els diferents mètodes d’extracció de roques existents 

o CA3.1: Diferencia els diferents mètodes d’extracció de roques existents.  

Continguts: 

• C1: Propietats dels materials: 

o Propietats físiques 

o Propietats mecàniques 

o Propietats químiques 

• C2: Tipus de roques segons la seva formació: 

o Roques sedimentàries 

o Roques metamòrfiques 

o Roques ígnies 

• C3: Extracció de roques 
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UF2: Problemes i tractaments de la Pedra Natural 

Durada: 14 hores. 

Resultats d’Aprenentatge i Criteris d’Avaluació: 

• RA1: Identificació dels diferents agents que participen en el procés de malmetement de la 
pedra natural. 

o CA1.1: Identifica i diferencia els diferents agents químics que participen en el procés de 
malmetement de la pedra natural. 

o CA1.2: Identifica i diferencia els diferents agents físics que participen en el procés de 
malmetement de la pedra natural. 

o CA1.3: Identifica i diferencia els diferents agents biològics que participen en el procés 
de malmetement de la pedra natural. 

• RA2: Identificació els diferents sistemes de prevenció i protecció de la pedra natural 

o CA2.1: Coneix els diferents sistemes de prevenció i protecció de la pedra natural 

• RA3: Identificació dels diferents sistemes per a la neteja, conservació i manteniment de la 
pedra natural 

o CA3.1: Coneix els diferents sistemes per a la neteja, conservació i manteniment de la 
pedra natural 

Continguts: 

• C1: Causes de destrucció de la Pedra Natural 

o Agents químics 

o Agents físics 

o Agents biològics 

• C2: Sistemes de prevenció i protecció de la pedra al desgast 

• C3: Sistemes de neteja de la pedra natural 

• C4: Conservació i manteniment de la pedra natural 

 

UF3: Aplicacions de la Pedra Natural en construcció  

Durada: 104 hores. 

Resultats d’Aprenentatge i Criteris d’Avaluació: 

• RA1: Conèixer el procés de construcció, els materials a utilitzar i saber construir: Aplacats, 
xapats i paviments de pedra natural 

o CA1.1: Entén el procés d’execució, coneix els materials a utilitzar i sap construir 
aplacats de Pedra Natural 

o CA1.2: Entén el procés d’execució, coneix els materials a utilitzar i sap construir xapats 
de Pedra Natural 

o CA1.3: Entén el procés d’execució, coneix els materials a utilitzar i sap construir 
paviments de Pedra Natural 

• RA2: Conèixer el procés de construcció, els materials a utilitzar i saber construir: Murs de pedra 
natural 

o CA2.1: Entén el procés d’execució, coneix els materials a utilitzar i sap construir murs 
de Pedra Natural 

• RA3: Conèixer les diferents aplicacions de la pedra natural dins el món de la rehabilitació 

o CA3.1: Coneix i executa les tècniques a realitzar en el procés de rehabilitació de la 
Pedra Natural en monuments arquitectònics 
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o CA3.2: Coneix i executa les tècniques a realitzar en el procés de rehabilitació d’edificis 
d’habitatges 

• RA4: Tenir coneixements de com utilitzar la pedra natural amb criteris de disseny 

o CA4.1: Coneix diversos criteris per utilitzar el disseny en la col·locació de pedra natural 
a edificacions 

Continguts: 

• C1: Fabricació d’aplacats de pedra natural 

• C2: Fabricació de xapats de pedra natural 

• C3: Fabricació de paviments de pedra natural 

• C4: Fabricació de murs de pedra natural 

• C5: Tècniques per a la rehabilitació de la pedra natural en monuments arquitectònics 

• C6: Tècniques per a la rehabilitació de la pedra natural en edificis d’habitatges 

• C7: Disseny d’interiors amb pedra natural 
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4.3 Programació del nou mòdul de Pedra Natural 

En aquest apartat es mostrarà la programació del nou mòdul. Primerament, es farà la creació dels 
diferents nuclis formatius, veure taula 11, i s’elaboraran les diferents activitats d’ensenyament – 
aprenentatge del nucli formatiu 2: Tipus de roques: ígnies, sedimentàries i metamòrfiques, de la UF1: 
Propietats, procedència i extracció de la Pedra Natural, veure taula 12. 

Creació dels Nuclis Formatius i la seva temporitzac ió 

Taula 11: Temporització i creació dels Nuclis Forma tius 

UF1: Propietats, procedència i extracció de la Pedr a Natural / 18 hores 

Durada Nom del Nucli Formatiu (NF) RA C CA 

4 hores NF1: Propietats de les roques RA1 C1 
CA1.1 
CA1.2 
CA1.3 

10 hores 
NF2: Tipus de roques: ígnies, sedimentàries i 
metamòrfiques(veure material a Annex nº2)  

RA2 C2 CA2.1 

4 hores NF3: Extracció de les roques RA3 C3 CA3.1 

UF2: Problemes i tractaments de la Pedra Natural / 14 hores  

Durada Nom del Nucli Formatiu (NF) RA C CA 

6 hores NF4: Agents que malmeten la pedra natural RA1 C1 
CA1.1 
CA1.2 
CA1.3 

2 hores NF5: Prevenció i protecció de la pedra natural RA2 C2 CA2.1 

6 hores NF6: Sistemes de neteja RA3 
C3 
C4 

CA3.1 

UF3: Aplicacions de la Pedra Natural en construcció  / 100 hores 

Durada Nom del Nucli Formatiu (NF) RA C CA 

18 hores 
teoria + 18 
hores taller 

NF7: Aplacats, xapats i paviments de pedra 
natural 

RA1 
C1 
C2 
C3 

CA1.1 
CA1.2 
CA1.3 

6 hores 
teoria + 6 

hores taller 
NF8: Murs de pedra natural RA2 C4 CA2.1 

14 hores 
teoria + 14 
hores taller 

NF9: Aplicacions en rehabilitació RA3 
C5 
C6 

CA3.1 
CA3.2 

12 hores 
teoria + 12 
hores taller 

NF10: La pedra natural i el disseny RA4 C7 CA4.1 
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4.4 Activitats d’Ensenyament – Aprenentatge del Nucli Formatiu 2: Tipus 

de Roques 

A continuació, es mostren les diferents activitats d’ensenyament – aprenentatge realitzades pel NF2. 

Primerament s’explicarà la metodologia empleada en aquesta activitat. 

A continuació, la seqüencia de les diferents sessions amb la descripció de les tasques a realitzar en 
cada una de elles. 

Finalment es farà l’avaluació del nucli formatiu i la posterior qualificació del RA1. 

Metodologia  

Per a impartir aquest nucli formatiu s’utilitzaran mètodes d’innovació docent i treballs cooperatius, en 
els quals l’alumne és l’encarregat de construir els seu aprenentatge. El professor serà l’encarregat de 
guiar a l’alumne en aquest aprenentatge. 

A continuació s’explicarà la tècnica del puzle de Aronson, tècnica que s’utilitzarà per a l’aprenentatge 
del Nucli Formatiu 2. Està basada en el constructivisme i l’aprenentatge cooperatiu. Per ampliar 
informació, veure annex 1. 

Tècnica del Puzle de Aronson 

Amb aquesta tècnica l’alumne és l’encarregat de buscar la informació i elaborar el seu propi treball amb 
les pautes establertes. 

Es formaran grups, en aquest cas de tres persones, i cada persona serà expert en una part del treball. 
Segons els continguts d’aquest nucli formatiu farem els següents 3 grups d’experts: 

 

• Experts en roques sedimentàries 

• Experts en roques ígnies   

• Experts en roques metamòrfiques 

 

Cada expert es prepararà el seu tema, el qual complementarà durant la reunió amb els altres experts 
d’altres grups que fan el mateix tema que ell. Aquest serà el responsable d’aquell tema en el seu grup i 
l’encarregat de traspassar la informació a aquest. 

Posteriorment s’unificarà el treball i cada alumne haurà de saber de tots els temes, gràcies a les 
explicacions dels seus companys. 

Finalment es farà una entrega final del treball i una exposició oral en la que cada alumne haurà 
d’exposar una part del treball del qual ell no n’ha sigut expert. 

Explicació de la seqüència d’activitats 

Sessió 1 

En aquesta primera sessió es farà una explicació als alumnes del funcionament de la metodologia del 
puzle de Aronson i es deixarà clar que en aquesta activitat són ells els que han de formar els seus 
coneixements, per tant, serà molt important una bona participació i motivació. 

Com que amb aquest mètode l’alumne interacciona amb membres d’altres grups, es deixarà que siguin 
ells, els encarregats de formar-los. 

Un cop formats els grups, es farà entrega del dossier de treball del Nucli Formatiu, veure annex 2. 

Cada grup haurà de decidir qui és l’expert de cada tema. 

Aquesta sessió es farà a l’aula d’informàtica, i un cop establerts els experts, els alumnes hauran de 
començar a fer cerca pel web per introduir-se en el tema. 

El professor actuarà de suport i de guia en la cerca. 
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Sessió 2 

Aquesta segona sessió es farà fora del centre. 

Es realitzarà una sortida al Museu de Geologia Valentí Masachs de la UPC a Manresa. 

Aquesta sortida durarà tot el matí i es tornarà a l’hora de dinar al centre. 

Es fa la següent previsió horària: 

• 09:00h – Sortida del centre amb autobús 

• 09:45h – Arribada al Museu de Geologia Valentí Masachs de Manresa 

• 10:00h – Inici de les activitats al Museu  

o 10:00h – 11:30h Explicació guiada per al professional de la EPSEM 

o 11:30 – 12:00h Pausa 

o 12:00h – 13:00h Realització del dossier d’activitats al Museu (veure Annex nº 2) 
completant-lo amb les explicacions rebudes 

• 13:15h Sortida de Manresa 

• 14:00h Arribada al centre 

Dins les activitats del Museu, cada alumne treballarà la seva part amb més profunditat, però també 
podrà enriquir-se de les altres. El dossier tindrà un capítol d’Introducció, el qual cada alumne haurà de 
treballar individualment. 

Cal remarcar que si algun alumne es veu impedit de poder venir a la sortida, haurà de realitzar el 
dossier d’activitats amb informació extreta del web i altres fonts. 

Sessió 3 

Per a poder comprovar el treball individual realitzat per cada alumne, s’haurà de fer una primera 
entrega parcial (T1), aquesta es farà a l’inici de la sessió 3. 

En aquesta sessió es realitzarà la reunió d’experts. Aquí es reuneix cada alumne que tracta en mateix 
tema i es fa una reunió per completar i ampliar els coneixements adquirits sobre aquest. Tot alumne es 
pot enriquir d’allò que han fet els seus companys. 

Un cop finalitzada la reunió, cada alumne haurà d’integrar els nous coneixements en el seu dossier de 
treball. 

Sessió 4 

La sessió 4 es farà treballant amb els alumnes del grup base. 

Cada expert haurà de fer el traspàs de la informació del seu tema a cada membre de seu grup, i els 
altres en ell. 

Feta la posada en comú, hauran d’establir unes pautes per a poder fer la integració del treball conjunt. 
També hauran de preparar un suport per a poder exposar el treball realitzat. 

Sessió 5 

En aquesta sessió final cada grup farà entrega del seu dossier final. 

També, cada grup haurà de fer una exposició d’una durada màxima de deu minuts dels seus treballs. 

Com que cada expert no li tocarà exposar el seu tema, serà el professor l’encarregat de decidir qui 
exposa cada tema. Per tant, cada alumne s’haurà d’haver preparat totes les parts i la bona realització 
de la exposició vindrà condicionada per ell i també per al bon traspàs d’informació que l’hi hagi pogut 
fer el seu company expert. 

Un cop finalitzades les exposicions es farà una valoració global en el grup classe de la metodologia 
utilitzada i de la motivació creada en els alumnes. 
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Quadre resum i seqüència de les activitats d’enseny ament – aprenentatge 

 

A continuació es mostren les Act. d’E/A del NF2, veure taula 12: 

Taula 12: Activitats d’Ensenyament-Aprenentatge del  
NF2: Tipus de roques: ígnies, sedimentàries i metamòrfiq ues  

Sessió  Descripció de l’activitat Duració 
Instruments  

d’Avaluació 

1 

Explicació a la classe del mètode puzle i els seus 
objectius, formació de grups i repartiment de temes 
experts 

 
1 hora 

Entrega parcial 
del dossier (T1)  

 

Entrega del 
dossier conjunt 

(T2) 

 

Presentacions 
(P) 

Entrega del dossier a cada alumne i cerca d’informació 
al web per poder començar a elaborar el dossier, cada 
expert la seva part 

1 hora 

2 
Sortida al Museu de Geologia Valentí Masachs de la 
EPSEM de Manresa 

Tot el dia 

3 

Entrega parcial del dossier (T1) + Reunió d’experts 1,5 hores 

Ampliació del treball amb la informació adquirida durant 
la reunió d’experts 

30 
minuts 

4 

Traspàs d'informació al grup: posada en comú per cada 
expert del seu tema a els altres components del grup 

1 hora 

Preparació de la exposició oral, del seu suport i del 
treball conjunt 

1 hora 

5 
Entrega del treball conjunt (T2)+ Presentacions de cada 
grup 

2 hores 

Duració total Nucli Formatiu 8 hores + sortida (2hores)  
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Avaluació del Nucli Formatiu 2 

Per poder avaluar aquest Nucli Formatiu tindrem tres instruments d’avaluació: 

• Entrega parcial del dossier (T1) 

• Entrega del dossier conjunt (T2) 

• Presentacions (P) 

Tant la T1 com la T2 s’avaluarà seguint la mateixa rúbrica, veure taula 13: 

Taula 13: Rúbrica per a l’avaluació del dossier 

 Ben assolit (10-8) Assolit (7-5) Poc assolit (4-0) 

Continguts 
Molt bon nivell de 

continguts 
Nivell de continguts acceptable 

Nivell de continguts no 
suficient 

Capacitat 
explicativa 

Es fa una bona comprensió 
del material exposat 

Comprensió acceptable 
No es pot fer 

comprensió del que 
s’exposa 

Presentació 
Claredat 

Dossier molt ben presentat  Presentació acceptable 
Molt poc clar i mal 

presentat 

Ortografia 
No hi ha presència de faltes 

d’ortografia 
Poques faltes d’ortografia 

Molta presència de 
faltes d’ortografia 

 

La presentació de cada grup s’avaluarà seguint la rúbrica següent, veure Taula 14: 

Taula 14: Rúbrica per a l’avaluació de la Presentac ió 

 Ben assolit (10-8) Assolit (7-5) Poc assolit (4-0) 

Llenguatge 
verbal 

(Entonació, ritme, 
expressió, 
vocabulari) 

Bon nivell en la 
comunicació verbal: 
S’expressa de forma 

entenedora, amb un bon 
ritme i un vocabulari plener 

Nivell acceptable en el llenguatge 
verbal: Es fa entendre, tot i que 
amb poca riquesa de vocabulari 

Nivell en el llenguatge 
verbal no assolit: Mala 

estructuració, poca 
fluïdesa, dubta molt i no 

domina el tema 

Llenguatge no 
verbal 

(Captació 
d’interès, 

gestualitat) 

Capta l’interès de la classe i 
fa una presentació molt 

agradable.  

En general capta l’interès, tot i que 
amb alguna mancança a efectes 

de comunicació 

No se l’entén, no capta 
l’atenció, moltes 

mancances 
comunicatives 

Documentació 
de suport 

Elaboració d’un bon 
document de suport, clar i 

entenedor 

Qualitat del document acceptable, 
tot i que amb alguna mancança 

Sense document de 
suport 
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Qualificació del RA1 

A continuació s’especifica la forma de qualificar la el RA2: Reconeix els diferents tipus de roques i el 
seu procés de formació corresponent al NF2 dissenyat, veure taula 15: 

 

Taula 15: Qualificació del RA2: Reconeix els diferents tipus de roques i el se u procés 
de formació  

Instruments d’avaluació 
Qualificació 

parcial 
Qualificació 

final 

T1: Entrega parcial del dossier 30% 

100% T2: Entrega del dossier conjunt 40% 

P: Presentacions 30% 

 

A la taula 16, es pot veure la qualificació final de tota la UF1: Propietats, procedència i extracció de la 
Pedra Natural. 

 

Taula 16: Qualificació final de la UF1 

0,30*RA1 + 0,5*RA2 + 0,20*RA3 
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5 Conclusions 
Actualment molts centres docents es troben amb la obligació d’impartir els nous Cicles formatius que 
marca la LOE, això és doncs, un treball per als docents, i al mateix temps una oportunitat per poder 
millorar alguns aspectes. 

L’objectiu principal d’aquest treball ha sigut la nova adaptació del crèdit de Pedra Natural existent, a el 
nou mòdul professional de Pedra Natural. 

Amb aquesta nova adaptació es continuarà impartint el tema d’interès per al centre, la pedra natural, i 
s’hi ha pogut fer els canvis que s’han cregut convenients. 

Per altra banda, actualment en el món de la docència es comencen a utilitzar noves teories 
d’aprenentatges, les quals donen el paper principal a l’alumne, on és ell l’únic protagonista. Això és el 
que s’ha fet amb l’activitat d’ensenyament aprenentatge del Nucli Formatiu 2. 



- 27 - 

 

6 Bibliografia i Webgrafia 
 

• Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya 

o http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/titolslogse/edifica/obres 

Annex del Decret 55/1996, de 6 de febrer, pel qual s'estableix el currículum del cicle 
formatiu de grau mitjà d'obres de la construcció. (DOGC núm. 2175, de 29.2.1996) 

o http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/titolsloe 

Llavors anar a l’apartat de Edificació i obra civil i al CFGM de la Construcció i clicar a: 

� Fitxa resum 

� Orientacions als centres docents per a organitzar el nou cicle formatiu 

� Real Decret BOE 

� Mòduls professionals 

• Web del centre formatiu on s’ha realitzat el Pràcti cum 

• Museu de Geologia Valentí Masachs de l’EPSEM de Man resa 

o http://www.geomuseu.upc.edu/ 

• Institut de Ciències de l’Educació (Atenea) 

o Assignatura: Didàctica de la Formació Professional 

(Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació 
Professional i Ensenyament d’Idiomes ) 

o Assignatura: Ensenyament de la Formació Professional 

(Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació 
Professional i Ensenyament d’Idiomes ) 

 

 


