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Resum 

En el present treball es detalla el procés  d’adaptació curricular del Cicle de Grau Mitjà de 

Producció Agroecològica a la modalitat de formació en alternança Dual proposada pel 

Departament d’Educació. Aquesta adaptació té com a objectiu apropar els coneixements 

acadèmics a la realitat laboral dels perfils professionals que s’estableixen en el currículum del 

cicle i fomentar la transferència d’aquests entre els diferents agents implicats. 

D’aquesta adaptació en sorgeix el nou mòdul Dual per als alumnes que no faran l’estada a 

l’empresa i hauran d’assolir els coneixements en el centre. 

Per aquest nou mòdul Dual, s’ha elaborat una proposta metodològica d’activitats 

d’ensenyament –aprenentatge que fomenten l’assoliment de les competències, habilitats i 

coneixements equivalents als que aporten les experiències laborals dels alumnes que cursin la 

formació en l’empresa.  

Per tal d’equilibrar l’aprenentatge entre ambdues casuístiques s’ha elaborat una proposta 

d’activitats basada en la metodologia d’aprenentatge  basat en projectes o problemes (ABP) 

pels alumnes que resten al centre perquè assoleixin els requisits curriculars associats a les hores 

destinades a la formació Dual. 

 

Paraules clau: adaptació curricular FP Dual; mòdul Dual; ABP en mòdul Dual. 

 

 

 

Resumen 

En el presente trabajo se detalla el proceso de adaptación curricular del Ciclo de Grado Medio 

de Producción Agroecológica a modalidad de formación en alternancia Dual propuesta por el 

Departamento de Educación. Esta adaptación tiene como objetivo acercar los conocimientos 

académicos a la realidad laboral de los perfiles profesionales que se establecen en el 

currículum del ciclo y fomentar la transferencia de éstos entre los distintos agentes implicados. 

De esta adaptación nace el nuevo módulo Dual destinado a los alumnos que no harán las 

formación en la empresa i tendrán que adquirir los conocimientos en la empresa.  

Para este nuevo módulo, se ha elaborado una propuesta metodológica de actividades de 

enseñamiento-aprendizaje que fomentan la adquisición de las competencias, habilidades y 

conocimientos equivalentes a los que aportan las experiencias laborales de los alumnos que 

alternan la formación en la empresa.  

Con la finalidad de equilibrar el aprendizaje entre ambos casos se ha elaborado una propuesta 

de actividades basada en la metodología de aprendizaje basado en proyectos o problemas 

(ABP) para los alumnos que completan la formación en el centro escolar, para que logren los 

objetivos de aprendizaje asociados a las horas destinadas a la formación Dual. 

 

Palabras clave: adaptación curricular FP Dual; módulo Dual; ABP en módulo Dual. 
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Abstract 

This paper details the process of curricular adaptation of the Intermediate Degree Cycle of 

Agroecological Production to the Dual training modality proposed by the Department of 

Education. This adaptation aims to bring academic knowledge closer to the work reality of the 

professional profiles that are established in the curriculum of the cycle and to encourage the 

transfer of these between the different agents involved. 

From this adaptation arises the new Dual module for students who will not stay in the company 

and will have to acquire the knowledge in the center. 

For this new Dual module, a methodological proposal has been developed for teaching-

learning activities that promote the achievement of competencies, skills and knowledge 

equivalent to those provided by the work experiences of the students  

who are trained in the company. 

In order to balance the learning between both casuistry, a proposal of activities has been 

elaborated based on the learning methodology based on projects or problems for the students 

who remain in the center so that they reach the curricular requirements associated with the 

hours destined to Dual training. 

 

Key words: Dual training curricular adaptation; Dual module; PBL in Dual module.   
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1 Introducció 

1.1 Context 

Aquest TFM sorgeix de la necessitat del centre on faig les pràctiques que té previst engegar la 

formació en modalitat dual a partir del curs 2020/21. 

El caràcter de formació dual vol dir que l’estudiant combina el temps de formació en el centre 

amb el temps d’activitat a l’empresa. La característica important d’aquest model 

d’ensenyament en alternança és que les hores que es duen a terme a l’empresa són reconegudes 

acadèmicament mitjançant un seguiment entre els tutors d’empresa i del centre. Aquest model 

d’ensenyament sorgeix de la necessitat social d’apropar la formació professional als 

requeriments dels sectors professionals i establir vincles que apropen l’educació a la realitat 

pràctica del coneixement. 

Aquesta situació requereix d’un replantejament general del cicle i, per tant, d’una nova 

planificació curricular ja que l’estat de l’adaptació està en fase inicial. 

Els centres que adapten el cicle a la formació en alternança Dual tenen una casuística especial 

ja que no tots els alumnes trien o es seleccionen per a formar-se en alternança Dual i això 

comporta tenir cursos amb dues tipologies d’alumnat, els que es formen en modalitat ordinària 

juntament amb els que alternen la formació amb l’empresa.  

1.2 Objectius 

L’objectiu principal del TFM, és disposar d’una planificació curricular per als alumnes que no 

faran formació en alternança Dual i elaborar una proposta metodològica d'activitats 

d’ensenyament/aprenentatge equivalent a la formació dels alumnes en l’empresa per a que 

ambdós assoleixin per igual els objectius curriculars que exigeix el títol del cicle. 

Per poder assolir l’objecte del treball cal analitzar els Decrets i les orientacions del 

Departament d’Educació del cicle de Producció Agroecològica (PAE) i documentar-se en 

quant a l’organització de l’ensenyament en alternança Dual dirigida als centres educatius. Per 

això caldrà: 

● Analitzar la planificació actual del centre. 

● Analitzar les competències professionals que els estudiants han d’assolir d’acord amb 

les orientacions curriculars del perfil professional del títol. 

● Adaptar la distribució d’hores i continguts del cicle a la proposta de formació dual. 

● Elaborar un nou mòdul per impartir en el centre que permeti als estudiants que no 

cursen la formació dual assolir les mateixes competències que s’assoleixen en la 

pràctica a l’empresa. 

● Fer una proposta metodològica d’activitats d’ensenyament/aprenentatge i d’avaluació 

que repliqui l’experiència a l’empresa per als estudiants que no cursaran la formació 

dual. 
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2 Estat de la qüestió 

Les característiques socials del Segle XXI han evidenciat la necessitat d’establir vincles entre 

l’educació relativa a la formació professional i la realitat laboral existent. Les necessitats de 

perfils professionals específics en els diferents sectors i la velocitat de canvis i avenços en 

molts d’ells, han fet ressorgir el concepte del model d’aprenent, antiga pràctica on l’aprenent 

adquiria els coneixements i capacitats per a treballar a través d’una empresa (relació mentor-

aprenent).  

 

A Catalunya, la idea de formació en alternança es comença a introduir amb la Llei d’Educació 

12/2009, del 10 de juliol, on s'estableixen les bases i s’inicia l’elaboració dels procediments 

corresponents per a dur a terme la col·laboració amb administracions locals, agents socials i 

econòmics per afavorir la transició al treball de l’aprenent. Tot això en coordinació amb el 

departament competent en matèria de treball. 

Fins a l’actualitat, s’ha anat avançant en l’adequació legal per tal que aquesta modalitat 

d’ensenyament s’introdueixi als centres amb l’objectiu de fomentar una cultura de la Formació 

Professional a les empreses i als centres, que aconsegueixi proporcionar als alumnes la 

formació especialitzada i polivalent requerida i apropar els ensenyaments dels títols de 

formació professional a la realitat socioeconòmica del mercat laboral. Des del Departament 

d’Educació s’ha posat a disposició dels centres, i de tota persona interessada ja sigui com a 

col·laborador, com a docent o alumne, tot un material de suport, cursos de formació, recursos 

web i orientacions per a facilitar l’adequació als centres i empreses d’aquesta modalitat. 

La modalitat d’ensenyament en alternança que va sorgir primer, va ser la d’alternança simple 

on l’alumne combina el temps de formació al centre amb el temps d’activitat a l’empresa sense 

que aquesta última comporti reconeixement acadèmic. Per contra, en la modalitat en alternança 

DUAL, la que correspon a  aquest treball, sí que hi ha un reconeixement acadèmic dels 

aprenentatges assolits per l’alumne a l’empresa. 

L’alternança DUAL es va implantar a Catalunya ara fa 6 cursos i la situació actual, pel curs 

2019-2020 és de (L’FP dual en xifres/Direcció General FP Dual): 

● 6.033 empreses col·laboradores 

● 18.821 alumnes 

● 817 projectes dual 

● 283 centres, públics i privats 

● 127 especialitats 

Cal dir que, a dia d’avui, la situació legal de la FP DUAL està pendent de canvis  i, segurament, 

en acabar aquest treball ja s’hagin elaborat noves lleis referents a l’adaptació curricular i bases 

reguladores que facilitin la implantació als centres d’aquesta modalitat d’aprenentatge. 
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2.1 Què és la FP DUAL? 

Com s’ha comentat anteriorment la modalitat en alternança DUAL és, una modalitat 

d’ensenyament on es combina el temps de formació en el centre escolar i el temps d’activitat 

en l’empresa o entitat i, a diferència d’altres modalitats, comporta el reconeixement acadèmic 

dels aprenentatges assolits pels alumnes en la seva activitat a les empreses. 

 

Per a poder-la dur a terme els centres i les empreses o entitats han d’establir un conveni de 

col·laboració en el que ambdós es responsabilitzen del procés d’ensenyament –aprenentatge 

de l’alumne establint una programació d’activitats adequada al perfil professional de cada cicle 

i als perfils professionals dels llocs de treball en l’empresa.  

Aquest procés d’aprenentatge garanteix un mínim d’hores d’estada de l’alumne a l’empresa 

en qualitat de treballador, amb tots els drets i deures que això comporta, i afavoreix el vincle 

laboral de l’alumnat. 

Formaran part d’aquest seguiment tant el centre com l’empresa mitjançant una figura tutora 

en ambdós llocs (tutor/a d’empresa/ tutor/a DUAL centre). Ambdós mantenen una relació 

periòdica de tutories per tal de poder fer el correcte seguiment de l’alumnat i fer canvis, en el 

cas que es consideri adient, segons el progrés de l’estudiant. Aquesta tutorització del procés 

d’ensenyament–aprenentatge en l’empresa es facilita mitjançant una eina digital anomenada 

c-Bid on hi tenen accés tant els tutors com l’alumne. 

El fet que un centre ofereixi la modalitat DUAL no implica que l’alumne hagi de triar 

forçosament aquesta modalitat d’aprenentatge sinó que és opcional. D’aquesta manera, en un 

mateix cicle, hi poden haver alumnes que estiguin cursant DUAL i d’altres que cursin el cicle 

de forma ordinària. Aquesta situació comporta  una adaptació curricular tant dels alumnes que 

van a l’empresa com dels que es queden al centre, de tal manera que ambdós perfils treballin 

els mateixos continguts i estiguin igual de preparats per al mon laboral del sector corresponent. 

2.2 Objectius  de la FP DUAL 

Al Reial Decret 1529/2012, de 8 de novembre, a l’article 28, s’estableixen els objectius de la 

FP DUAL: 

a) Incrementar el nombre de persones que puguin obtenir un títol d'ensenyament 

secundari postobligatori mitjançant els ensenyaments de formació professional. 

b) Aconseguir una major motivació en l'alumnat disminuint l'abandonament escolar 

primerenc. 

c) Facilitar la inserció laboral com a conseqüència d'un major contacte amb les empreses. 

d) Incrementar la vinculació i coresponsabilitat del teixit empresarial amb la formació 

professional. 

e) Potenciar la relació del professorat de formació professional amb les empreses del 

sector i afavorir la transferència de coneixements. 

f) Obtenir dades qualitatives i quantitatives que permetin la presa de decisions en relació 

amb la millora de la qualitat de la formació professional. 

Aquests objectius es refereixen a la finalització dels ensenyaments del cicle formatiu i no es 

poden perdre de vista a l’hora de proposar modificacions de la programació. 
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2.3 Avantatges de la modalitat DUAL 

El plantejament dual de la Formació Professional respon a una necessitat social de més 

integració entre el centre, l’alumnat i les empreses que en un futur hauran d’acollir els 

estudiants formats.  

És evident que cadascun d’aquests col·lectius tindrà uns guanys diferents d’aquesta 

experiència de formació i per això es descriuen per separat (Direcció General FP 

Dual/Formació Professional dual a Catalunya).  

Avantatges per a l’empresa: 

- Disposar d’un capital humà qualificat per als perfils professionals que es requereixen. 

- Establir ponts entre els continguts teòrics i la realitat pràctica i aportar millores en els 

dissenys curriculars dels continguts. 

- Recuperar el model d’aprenent. 

- Participar activament en la societat fomentant la formació i la incorporació dels 

estudiants a la vida laboral. 

 

Avantatges per a l’alumnat: 

 

- Compaginar la formació al centre i en una empresa del sector amb un contracte laboral 

o beca, ambdós remunerats.  

- Obtenir un reconeixement de la seva aportació a l’empresa establint una relació 

laboral. 

- Poder-se integrar en un grup de treball afavorint  habilitats socials. 

- Adquirir competències actualitzades del sector. 

- Tenir una transició de l’escola al món laboral més favorable degut a l’adquisició 

d’experiència laboral. Els que cursen aquesta modalitat d’aprenentatge poden posar 

l’experiència en el seu currículum.  

- Millorar l’autonomia, la iniciativa, la responsabilitat i altres habilitats i capacitats 

personals i socials. 

 

Avantatges per al centre: 

 

- Establir una major vinculació i corresponsabilitat entre el centre de formació 

professional i les empreses en el procés formatiu dels alumnes. 

- Captar les necessitats del sector i millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

- Accedir directament  als nous avenços del sector. 

- Ser un referent per a les empreses com a formadors de personal qualificat per al món 

laboral actual. 

  



Definició i disseny del mòdul Dual del CFGM de PAE 10 

2.4 Cóm adaptar el cicle a DUAL? 

Els centres que volen oferir la modalitat d’aprenentatge en alternança Dual ,han de seguir els 

models de referència que estableix el Departament d’Educació i fer les gestions necessàries 

per la seva implementació (Direcció General FP Dual/Formació Professional dual a 

Catalunya-Documentació). Si el centre té alguna singularitat justificada, que requereix una 

distribució diferent de l’estàndard, haurà de presentar la proposta corresponent amb la 

justificació de la nova distribució. 

 

Per dur a terme aquesta tasca, en la xarxa telemàtica que posa a disposició el Departament 

corresponent, es troben les orientacions relatives a les adaptacions curriculars i un munt de 

recursos digitals per a establir aquesta modalitat d’ensenyament als centres (Currículum i 

orientació. Ensenyaments professionals. Formació professional. Formació professional dual i 

Direcció General FP Dual/Formació Professional dual a Catalunya).  

En aquesta,  es troben models de reordenacions curriculars de diferents cicles referents a la 

planificació (reorganització de les hores dels diferents mòduls professionals) i el pla 

d’activitats que l’alumne ha de fer a l’empresa i la seva relació amb les competències 

professionals, personals i socials i els resultats d’aprenentatge associats als diferents mòduls 

professionals del cicle . 

A l’hora d’adequar les hores dels diferents mòduls, el Departament dóna dues opcions o 

“models” (A i B) que es descriuran més endavant. Actualment aquestes orientacions 

curriculars estan en procés de canvi per establir una única opció per a cadascun dels cicles, de 

manera que hi haurà una única redistribució horària i curricular per a tots els centres educatius 

que la imparteixin. No caldrà que els centres adaptin el cicle, sinó que el Departament establirà 

les adaptacions de cascun d’ells. 

Tot i això, en l’actualitat, els centres han d’establir quines hores es redueixen de cadascun dels 

mòduls professionals implicats en la formació en alternança, així com els resultats 

d’aprenentatge que es treballaran a les empreses seguint els models del departament i decidir 

quins continguts es faran de forma conjunta (sessions lectives comuns entre les dues tipologies 

d’alumnat) i quins es treballen a l’empresa, en el cas d’alumnes que cursen DUAL, o al centre, 

per als alumnes d’ensenyança ordinària. 

Els criteris generals establerts pel Departament a l’hora d’ajustar les distribucions curriculars 

són els següents (Documents per a l'organització i la gestió dels centres; Formació professional 

en alternança, 2019): 

● S’han reduït hores de la majoria dels Mòduls Professionals (en endavant MP) excepte 

d’aquells que són rellevants pel perfil professional del títol. Les hores que es redueixen 

poden provenir de: 

- Del mòdul de Formació en Centres de Treball (en endavant FCT). 

- De les hores de lliure disposició assignades a alguns mòduls professionals.  

- De les hores dels MP de síntesi pels Graus Mitjans (GM) o projecte pels Graus 

Superiors (GS), exceptuant-ne 33 hores que, si cal, es faran al centre educatiu. 

- De les hores dels MP relacionats amb les activitats a desenvolupar a 

l’empresa. 

 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/dual/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/dual/
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- En els MP s’han reduït : 

➢ Les Unitats Formatives (en endavant UF) ho han fet proporcionalment. 

➢ S’han refós UF afins de poques hores. 

● Es garanteixen les hores mínimes dels MP del Reial Decret. 

● Es mantenen les adaptacions dels títols existents. 

 

La reorganització horària de les hores lectives que es faran al centre i les que es destinaran a 

l’aprenentatge a l’empresa per als alumnes en alternança DUAL es determina segons les 

següents orientacions: 

● L’alternança es pot organitzar per dies a la setmana, per setmanes, per quinzenes o 

altres distribucions que s’acordin. 

● La formació a realitzar en el centre educatiu es concentrarà, de forma prioritària i 

intensiva, durant el 1r curs del cicle formatiu. 

● Durant el 2n o 3r trimestre del 1r curs, l’alumnat iniciarà la seva integració a l’empresa 

o entitat mitjançant el mòdul de Formació en Centres de Treball  del qual realitzarà 

entre 80 i 100 hores. 

● És aconsellable cursar les UF implicades en alternança en formació dual a 2n curs, 

quan l’alumnat realitzarà l’estada formativa a l’empresa o entitat.  

 

Els centres poden programar l’alternança Dual segons els diferents models organitzatius (A o 

B) que més li convingui, tenint en compte la tipologia del centre, els alumnes, els recursos i 

les empreses que hi col·laboren. 

Les competències s’avaluaran segons el model que hagi triat. A continuació es fa una 

descripció breu dels dos models proposats: 

- Model A:  

Les activitats formatives en l’empresa s’avaluen dins de cadascun dels MP amb els que 

estiguin relacionades. 

De la mateixa manera, per als alumnes que es queden al centre els professors dels mòduls 

implicats faran el disseny d’activitats d’ensenyament aprenentatge que s’hauran de 

desenvolupar en les hores que s’han reduït de cadascun dels mòduls i s’avaluaran dintre de 

cadascun d’aquests. 

- Model B:  

Les activitats formatives en l’empresa s’integren en el Mòdul Dual del cicle corresponent i 

aquest s’avalua com a tal. 

En aquest model, a diferència  del Model A, per als alumnes que cursen l’ensenyament 

ordinari, les hores destinades a la formació DUAL es poden reorganitzar seguint diferents 

criteris proposats pel departament: 

 Repartir les hores del Mòdul dual del cicle corresponent segons els MP dels que s'han 

reduït les hores de formació en el centre per fer les activitats a l’empresa. 

 Incrementar les hores del MP Projecte (GS) o de Síntesi ( GM). 
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 Augmentar les hores de Formació en el Centre de Treball, fins al límit màxim de 416 

hores (sense comptar la possibilitat de pròrroga, segons normativa vigent). 

 Reorganitzar l’activitat lectiva d’acord amb la normativa curricular. 

 

S’ha d’elaborar la programació del Mòdul dual corresponent i posar-lo a disposició de la 

inspecció educativa. 

Així doncs, aquest recull d’orientacions han de facilitar, als agents implicats, l’adaptació del 

cicle a Formació Professional Dual, tant pels estudiants que van a fer pràctiques al centre de 

treball (activitats d’ensenyament-aprenentatge a l’empresa), com pels que assoleixen la 

totalitat dels objectius del cicle al centre (activitats d’ensenyament-aprenentatge en el nou 

mòdul Dual). 

La importància del vincle d’educació i treball es  comença a establir en la Llei 12/2009, del 10 

de juliol de la Generalitat de Catalunya on, a l’article 63, apareixen recomanacions respecte a 

la formació en alternança. 

A continuació s’esmenten les lleis, ordres i resolucions que, l’Estat i el Govern de la 

Generalitat, han anat incorporant per a millorar la qualitat de l’ensenyament en alternança: 

❖ Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la Formació Professional 

inicial, per a les mesures flexibilitzadores. 

 

❖ El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació general de 

la Formació Professional del sistema educatiu 

 

❖ Resolució ENS/1204/2012, de 25 de maig, d’organització de la formació en alternança 

en els ensenyaments de Formació Professional inicial. 

 

❖ Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures 

flexibilitzadores i actuacions en la Formació Professional inicial. 

 

❖ Reial  Decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per 

a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la Formació Professional 

dual. 

 

❖ Ordre ESS/2518/2013, de 26 de desembre, per la qual es regulen els aspectes formatius 

del contracte per a la formació i l'aprenentatge. 

 

❖ Resolució EDU/1076/2019, de 24 d'abril, per la qual s'actualitza l'organització de la 

formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial. 

 

❖ Resolució EDU/1788/2019, de 26 de juny, per la qual es deixa sense efecte la 

Resolució EDU/1076/2019, de 24 d'abril per mantenir el règim establert a la Resolució 

ENS/1204/2012, de 25 de maig, d'organització de la formació en alternança en els 

ensenyaments de formació professional inicial, i iniciar un procés de concertació amb 

els agents socials per tal d'establir, unes bases de la formació dual amb el màxim acord 

possible, com a preludi del nou model de formació professional dual. 

 

❖ Resolució del 9 de setembre del 2019, per la qual s’aproven els Documents per a 

l’Organització i la Gestió dels Centres, i les directrius per a l’organització i la gestió 

dels serveis educatius per al curs 2019-2020. 
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2.5 Recerca d’informació de l’estat de la Formació Professional DUAL en els centres de 

la Família Professional Agrària  

Tenint en compte els objectius de la modalitat d’estudi en alternança DUAL establerts en el 

Reial Decret 1529/2012, i amb la finalitat d’adaptar el currículum del cicle de Producció 

Agroecològica (amb el codi oficial de cicle AR20) a aquesta modalitat, es considera realitzar 

un petit estudi de la situació actual dels centres que imparteixen cicles de la família 

professional Agrària que ofereixen la FP DUAL mitjançant una breu enquesta, enviada als 

tutors de centre encarregats de tutoritzar a l’alumnat que cursa FP DUAL (veure annex-

Enquesta).  

 

Els centres que cursen cicles de la família professional d’Agrària a Catalunya són 13, dos dels 

quals són centres del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (Mapa de centres FP 

Dual/Direcció General FP Dual).  

A l’hora de redactar l’enquesta s’han tingut en compte els criteris relacionats amb els objectius  

esmentats anteriorment i les orientacions del departament referents als models (opcions) 

d’adaptació curriculars. 

La informació obtinguda d’experiències prèvies en el sector i les característiques del context 

socioeducatiu del centre on es realitzen les pràctiques, faciliten la presa de decisions a l’hora 

d’adaptar el cicle. 

Degut a la situació excepcional provocada pel COVID 19, ha dificultat l’assoliment dels 

objectius en quant a l’obtenció de respostes de, com a mínim, un 75% dels centres que cursen 

cicles de FP Agrària en modalitat Dual per poder elaborar conclusions representatives de la 

família professional.  

Això ha comportat que aquest petit apartat de recerca  reculli l’estudi de la situació actual de 

la formació en modalitat Dual de 5 dels 13 centres que cursen cicles de la família professional 

d’Agrària (veure annex- buidat de respostes).  

Cal afegir que el context dels centres condicionarà els recursos (empreses col·laboradores) i 

l’accés a aquests per part dels alumnes, per poder dur a terme aquesta modalitat de formació; 

en aquest cas els 5 centres enquestats pertanyen a zones rurals com es el cas del centre on 

s’aplica el treball. 

D’aquests, 3 centres porten oferint els cicles en modalitat Dual des del curs 2014-2015, la resta 

són novells en aquesta nova modalitat (impartició recent).  

A l’hora de triar un de dos models, tots els centres enquestats han optat per aplicar el model 

B, a excepció d’un que va triar l’A però, que més tard, va canviar de parer veient que aquesta 

alternativa no era la més idònia. 

En quant a la recerca d’empreses que volguessin fer conveni de col·laboració per poder dur a 

terme aquesta nova modalitat de formació, 4 dels 5 centres han tingut problemes durant el 

primer any. Cal dir que, en aquests context,  la majoria d’empreses son petites PIMES i aquest 

fet complica la capacitat d’alumnes que poden assumir. L'únic centre que no ha tingut 

problemes a l’hora de trobar empreses col·laboradores es, casualment, un centre del DARP 

(segurament això facilita tant el coneixement d’empreses del sector i la seva col·laboració). 
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Per analitzar les dades relatives a l’assoliment dels objectius del departament amb la 

incorporació als centres d’aquesta nova modalitat formativa, només tindré en compte els 

centres que ja porten anys d’experiència i han pogut observar i comparar  l’evolució de l’estat 

d'inscrits al  cicle, aspectes relacionats amb la motivació dels alumnes, xifres d’inserció 

laboral... 

Pel que fa al nombre d'inscrits al cicle, els tres centres que porten oferint aquesta modalitat des 

del 2014 afirmen que n’hi ha més, tot i que un d’ells afirma que no es deu a la modalitat 

formativa sinó per altres factors referents a la millora en la publicitat del centre i un altre que 

des del principi tenen aquesta modalitat i tenen totes les vacants plenes. 

En quant a les dades d’abandonament escolar primerenc, només un d’ells afirma que sí que 

han disminuït després d’oferir la nova modalitat formativa. De la resta, un d’ells no pot fer la 

comparació perquè sempre ha impartit el cicle en aquest format i l’altre informa que les dades 

son les mateixes. 

En relació a les xifres d’inserció, només un d’ells afirma que sí que han augmentat. La resta, 

un d’ells no pot comparar amb una situació sense formació Dual ja que sempre l’han ofert i 

l’altre exposa que, al tenir col·laboracions amb PIMES, si els alumnes es queden perden la 

vacant per als alumnes Dual. 

Referent a la motivació, també s’han tingut en compte els centres novells en modalitat dual ja 

que es considera que en un curs es pot veure l’evolució de la motivació en el procés 

d’aprenentatge observant la implicació de l’alumnat en aquest. En tots els casos excepte en un, 

s’ha observat una millora quant a la motivació de l’alumnat en els estudis. 

Respecte a la transferència de coneixements del sector, tots els centres enquestats (també els 

novells en Dual) afirmen que el fet de que es col·labori amb empreses afavoreix el 

coneixement de la realitat pràctica del sector i els avenços que s’hi van incorporant a més 

d’afavorir sinergies entre ambdós agents.  

En quant als requisits que estableixen els centres per a que els alumnes puguin optar a la 

modalitat en alternança Dual, en la majoria de centres són de caire acadèmic i actitudinal. En 

un d’ells també s’estableix que l’alumne ha de tenir el carnet de conduir, fet que evidencia la 

no proximitat de les empreses. 

2.6 Context del centre  

El centre on es proposa el desenvolupament d’aquest Treball Final de Màster (TFM) porta 

impartint aquest cicle durant 10 cursos. Després de que els alumnes hagin cursat el mòdul de 

Formació en Centres de Treball, els docents han pogut observar un augment en l’interès pels 

continguts del cicle en els alumnes més desmotivats o amb dificultats per seguir el ritme. 

Així doncs, aquesta nova modalitat de formació en alternança, podria aportar millores a 

l’alumne afavorint una actitud d’aprenentatge més activa. 

Per poder reorganitzar el Cicle de Grau Mitjà de Producció Agrària Ecològica s’han de tenir 

en compte, no només les orientacions curriculars que provenen del departament sinó, també 

les característiques de les empreses amb les que es tenen convenis de col·laboració, les 

característiques de l’alumnat i els recursos del centre. 

En referència a les orientacions del Departament, a nivell específic del cicle de Producció 

Agrària Ecològica (PAE), no es disposa de models de referència específics, per la qual cosa es 
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parteix dels models del cicle de Producció Agropecuària; model de referència inicial abans de 

néixer aquest de modalitat ecològica (Agrària.XTEC). Aquest fet (distribucions curriculars 

diferents a les del model de referència) comporta presentar la proposta de reorganització al 

Departament per a que hi donin el vist i plau. 

Tot i això el centre va assistir a una jornada de presentació en la formació en alternança Dual 

i els van aportar documentació específica relativa a les orientacions a seguir a l’hora d’adaptar 

el cicle per als cicles de la Família Professional d’Agrària. 

En quant a les característiques de les empreses, cal tenir en compte que el sector al qual 

correspon el perfil professional del cicle està estretament lligat a les estacions de l’any. Aquest 

fet és determinant a l’hora de decidir la distribució temporal de l’estada a l’empresa i 

d’elaborar el disseny de les activitats d’ensenyament-aprenentatge per als alumnes que no fan 

modalitat DUAL si volem que durant l’estada a l’empresa i al centre es realitzin diferents 

tasques. 

També cal tenir en compte que les empreses estan als afores de la ciutat i aquest fet restringeix 

les opcions en quant a la distribució de l’horari lectiu en alternança amb l’estada a l’empresa.  

Aquesta condició juntament amb la informació extreta dels centres enquestats, han fet 

descartar la modalitat A (on es combinen hores lectives i hores de formació DUAL dintre dels 

diferents MP dels quals s’han extret les hores que els alumnes dedicaran a la formació en 

l’empresa) i s’opti per la B (que consisteix a reagrupar totes les hores que els alumnes en 

alternança dediquen a l’empresa i formar un nou mòdul professional DUAL per aquells que 

resten al centre). 

Hi ha un altre factor afegit ja que, si es tenen en compte les característiques del cicle i 

l’alumnat, s’hauria de considerar la viabilitat del transport públic disponible per arribar a les 

empreses. En tractar-se d’un cicle de grau mitjà hi ha una elevada probabilitat de que l’alumnat 

sigui menor d’edat i, en conseqüència, que no tingui vehicle propi per arribar-hi. 

A més, el centre vol apostar per evitar les empreses del Sector Agrari de producció no 

ecològica però s’ha de tenir en compte que això pot reduir el nombre d’alumnes que poden 

optar a DUAL; la majoria d’empreses dedicades a la producció ecològica són PIMES, aquestes 

poden acollir menys alumnes que les que es dediquen a la producció no ecològica que, solen 

ser empreses més grans que podrien assumir un major nombre d’alumnes en formació Dual. 

Finalment s’ha tingut en compte que, a l’hora d’elaborar les activitats d’ensenyament-

aprenentatge per als alumnes que no facin la modalitat DUAL, el centre disposa d’una Finca 

que es troba als afores de la ciutat, molt a prop de l’estació de RENFE (per facilitar l’accés als 

alumnes el centre posa a disposició un servei de transport). Aquesta finca té una gran extensió 

de terreny i alberga un munt d’hectàrees pel cultiu i el ramat, un hivernacle, zones d’aigua, 

magatzems grans, taller, rebost i tot tipus de maquinària necessària per al treball de camp. 

Podria equiparar-se a una Finca d’explotació agrícola amb la maquinària, eines i 

infraestructures necessàries per a la seva gestió. Aquest recurs és l’ideal per a poder introduir 

metodologies actives en les activitats d’aprenentatge com ara L’ABP. 
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3.Elaboració del Mòdul Dual. Reorganització del currículum 

Després de revisar les propostes dels models de referència d’organització curricular en FP 

DUAL i observar que el cicle de PAE no en té assignat cap, s’ha agafat el model de referència 

del cicle de Producció Agropecuària que és el cicle precursor d’aquest. Tot i això, al no seguir 

cap model establert pel departament caldrà presentar-los la proposta en el format establert 

(Guia d’orientacions per a iniciar i desenvolupar l’FP dual) per a que els tècnics de currículum 

orientin al centre sobre la seva viabilitat. 

 

A l’hora d’analitzar el currículum de PAE s’observa que hi ha una diferència de mòduls 

professionals (MP) entre el centre on faig les pràctiques i les orientacions que  dóna el 

departament. Això és degut a que cada centre té la seva pròpia autonomia, en quant a 

l’organització del cicle, sempre i quan es respectin els mínims del BOE establerts en el títol 

(Reial Decret 1633/2009).  

Un dels requisits bàsics, a l’hora de reduir les hores de les diferents Unitats Formatives, és 

garantir les hores mínimes dels diferents Mòduls Professionals establertes en el Reial Decret 

(RD) i que el resultat siguin un Mòdul Professional amb les hores múltiples de 33. 

MÒDULS PROFESSIONALS HORES MÍNIMES  

FONAMENTS AGRONÒMICS 100 

FONAMENTS ZOOTÈCNICS 80 

IMPLANTACIÓ DE CULTIUS ECOLÒGICS 85 

TALLER I EQUIPS DE TRACCIÓ 85 

INFRAESTRUCTURES I INSTAL·LACIONS AGRÍCOLES 60 

PRINCIPIS DE SANITAT VEGETAL 60 

PRODUCCIÓ VEGETAL ECOLÒGICA 110 

PRODUCCIÓ RAMADERA ECOLÒGICA 110 

MANEIG SANITARI DE L’AGROSISTEMA 70 

COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES AGROECOLÒGICS 35 

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL 50 

EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA 35 

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL 220 

 

Quadre 1. Hores mínimes dels MP del cicle de PAE establertes per Real Decret 1633/2009. 

 

Per a poder dur a terme la reorganització de les hores de cada mòdul, a més de seguir les 

orientacions que estableix el Departament també s’han revisat orientacions curriculars 

específiques de la família professional d’Agrària. 

Per a dur a terme aquesta reorganització s’ha procedit  a l’anàlisi de les hores mín/máx que 

s’han establert per a cadascun dels mòduls professionals que el formen i on s’han distribuït les 

hores de lliure disposició (HLLD) del cicle. 

Observant el currículum del centre, en l’actual planificació del cicle, hi han dos mòduls 

professionals de nova creació que són: Gestió de l’Empresa Agrària i  Energies renovables en 
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el medi rural i, també,  apareix una unitat formativa (UF) de nova creació, en un mòdul 

professional preexistent; totes aquestes adaptacions específiques del centre s’han realitzat 

utilitzant les HLLD assignades per currículum. Les orientacions per a la implementació de la 

FP DUAL estableixen que aquestes es destinin a l’activitat de l’alumne en alternança DUAL 

però, donades les característiques particulars del cicle en qüestió, aquestes no es poden destinar 

a la formació en alternança si es volen mantenir aquests mòduls i la UF de nova creació. 

A més, per adaptar el cicle a aquesta modalitat les orientacions de DUAL estableixen que el 

mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) es comptabilitzen com a hores d’activitat de 

l’alumne en l’empresa (aquestes serien les 383 assignades en la planificació). 

De la mateixa manera, es poden cedir totes les hores del mòdul professional de Síntesi, 

exceptuant 33 hores que es faran al centre educatiu, tot i que es dóna l’opció de la reducció 

total en el cas que l’empresa aporti els coneixements equivalents als objectius d’aquest mòdul. 

Per tant, la resta d’hores que manquin per poder destinar a la formació en alternança, s’hauran 

d’extreure de les UF dels MP que, pels seus continguts i resultats d’aprenentatge associats, 

siguin de caire més pràctic i es relacionen amb activitats que poden donar-se a l’empresa. 

S’ha de tenir en compte que el reconeixement acadèmic del temps d’activitat en l’empresa ha 

de ser, com a mínim, del 33% de la durada total del cicle; per tant  s’hi hauria de destinar 660h 

ja que el cicle és de 2000 hores i les hores totals d’activitat a l’empresa hauran de ser, com a 

mínim, 970 hores. 

Les orientacions curriculars específiques de la família professional d’agrària estableixen que 

les hores que es treuen dels diferents MP del cicle es destinin als MP d’FCT i Síntesi, de forma 

que queden, respectivament, 482 i 198 hores. Aquest fet no es dóna en la planificació actual 

del cicle sinó que tenen menys hores, 383 hores el MP de FCT i 66 hores el MP de Síntesi (les 

que estaven establertes en el títol LOE). La suma d'ambdós mòduls (el de Formació en Centres 

i el de Síntesi), seguint aquests criteris, seria de 680 hores; de manera que compleixen amb els 

requisits mínims esmentats anteriorment (hores mínimes de reconeixement acadèmic del 

temps d’activitat en l’empresa).  

Seguint els criteris del Departament d’Educació i les orientacions específiques de la família 

professional, la proposta de reorganització del cicle per a adaptar-lo a la modalitat en 

alternança Dual s’exposa en la plantilla que estableix el departament: 
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Nom del cicle: Producció Agroecològica 

Curs acadèmic: 

 2020-2021 

Data de realització:  

maig 2020 

Currículum del cicle formatiu Currículum en formació dual 

Mòduls Professionals Hores HLD Unitats formatives (UF) 
Hores 

UF 

Hores en el centre 
Hores en formació 

dual 

UF HLD Total UF HLD Total 

MP1 Fonaments 

agronòmics. 
198 33 

UF 1: clima i microclima 21 13  13 8 

0 33 

UF 2: aigua, sòl i fertilització. Ecosistemes 63 52  52 11 

UF 3: topografia 18 15  15 3 

UF 4: botànica 63 52  52 11 

MP2 fonaments 

zootècnics 
132 33 

UF 1: etnologia, anatomia i fisiologia 18 18  18  

 0 

UF 2: alimentació del bestiar 12 12  12  

UF 3: reproducció animal 12 12  12  

UF4: sanitat animal 15 15  15  

UF 5: allotjaments ramaders 18 18  18  

UF 6: producció ramadera 12 12  12  

UF 7: benestar animal 12 12  12  

MP3 taller i equips de 

tracció 
132 33 

UF 1: el taller 39 39  39  

 0 
UF 2: maneig i manteniment del tractor i 

màquines motrius 
60 60  60  

 

MP4 infraestructures i 

instal·lacions agrícoles 

99 0 

UF 1: Infraestructures agrícoles 12 7  7 5 

 33 

UF2: Manteniment d'instal·lacions 

agrícoles 
12 8  8 4 

UF 3: instal·lacions de reg 42 30  30 12 

UF 4: sistemes de protecció i producció 

forçada 
33 21  21 12 

MP5 principis de sanitat 

vegetal 
99 0 

UF 1: vegetació espontània i agents 

abiòtics 
12 10  10 2 

 33 

UF 2: plagues 24 15  15 9 

UF 3: malalties 24 15  15 9 

UF 4: Estat sanitari de les plantes 12 10  10 2 

UF 5: Mètodes de protecció 27 16  16 11 

132 0 UF 1: l’explotació agroeecològica 30 19  19 11  33 
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MP6 Implantació de 

cultius ecològics 

UF 2: Preparació del sòl en implantació de 

cultius ecològics 
60 48  48 12 

UF 3: Sembra, plantació i trasplantament 

en implantació de cultius ecològics 
42 32  32 10 

MP7 Producció vegetal 

ecològica 
132 0 

UF 1: Maneig del sòl i fertilitat en cultius 

ecològics 
30 30  30  

  

UF 2: Mètodes de compostatge 24 24  24  

UF 3: Maneig dels sistemes de reg en 

cultius ecològics 
24 24  24  

UF 4: Operacions culturals en cultius 

ecològics 
36 36  36  

UF5: Collita i emmagatzematge de 

productes vegetals ecològics 
18 18  18  

MP8 Producció 

ramadera ecològica 
165 33 

UF1: Porcí ecològic 24 24  24  

  

UF2: Boví ecològics 45 45  45  

UF3: Oví i cabrum ecològics 27 27  27  

UF4: Aviram i cunicultura ecològics 21 21  21  

UF5: Apicultura ecològica 15 15  15  

UF6: Tracció animal 33 33  33  

MP9 Maneig sanitari de 

l'agrosistema 
132 0 

UF1: Rotacions,associacions, policultius i 

vegetació espontània 
51 40  40 11 

 33 

UF2: Infraestructures per a la producció 

ecològica 
36 26  26 10 

UF3: Mètodes físics i biològics i 

tractaments fitosanitaris en producció 

ecològica 

45 33  33 12 

MP10 Comercialització 

de productes 

agroecològics 

66 0 
UF1: Comercialització de productes 

agroecològics 
66 66  66    

MP11 FOL 99 0 

UF1: Incorporació al treball 66 33  33 33 

 33 

UF2: Prevenció de riscos laborals 33 33  33  

MP12 EIE 66 0 UF1: Empresa i iniciativa emprenedora 66 66  66    

MP13 Anglès tècnic 99 
0 

UF1: Anglès tècnic 99 99  99  
  

MP14 Síntesi 66 0 UF1: Síntesi 66 0  0 66  66 

MP16 Gestió de 

l'empresa agrària 
0 0 UF1: Gestió de l'empresa agrària 66 33  33 33  33 
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MP17 Energies 

renovables en el medi 

rural 

0 0 UF1: Energies renovables en el medi rural 33 33  33    

MP15 Formació en el 

centre de treball (FCT) 
383  1320 0 1320 297 0 297 

 

Taula 1. Proposta de currículum en formació Dual del cicle AR020 . Font Pròpia. 

 

Llegenda: 

- Els MP i  UF que es destinen a la formació Dual estan en color blau. 

- Els MP i UF en vermell són els de nova creació (s’han utilitzat HLLD). 

 

En aquesta proposta quedarien 1320 hores curriculars (de tots els MP excepte els MP d’FCT i 

Síntesi) que s'imparteixen al centre (tant els alumnes que facin alternança com els que cursin 

de forma ordinària) i 680 hores, de les quals se'n destinen 482 hores a Formació en els Centres 

de Treball (FCT) i 198 hores per a formar el nou Mòdul de formació Dual en PAE. D’aquesta 

manera es segueixen els requisits mínims establerts (per ser modalitat Dual l’alumne ha de 

realitzar el 33% de les hores curriculars del cicle a l’empresa). 

Per comptabilitzar les hores curriculars que es destinen a la formació en alternança amb 

l’empresa per ser reconegudes acadèmicament, el departament estableix que una hora al centre 

equival a dues hores a l’empresa i així, queden un mínim de 977 hores que caldrà fer a 

l’empresa. 

Després de fer la distribució d’hores i tenint en compte l’Article 21  d’Organització curricular 

de la formació dual, la major part d’hores lectives (al centre) de la formació en alternança Dual 

(alumnes en alternança Dual i formació ordinària) s’han de concentrar de forma prioritària i 

intensiva durant el primer curs del cicle. Per tant, s’hauran de reorganitzar els MP destinats a 

primer i segon ja que actualment es fan massa hores a segon com per poder alternar amb la 

formació en l’empresa i incloure el mòdul Dual per als alumnes que restin al centre. A més, 

seguint amb les instruccions del departament, s’haurien de cursar les UF implicades en la 

formació en alternança Dual, a segon curs; en aquest cas hi han molts MP de primer curs 

afectats per la reducció d’hores, això implica una reestructuració important del cicle.  

A l’hora de decidir quins MP es queden a primer i quins a segon, cal tenir en compte que 

durant el primer curs, es recomana que l’alumnat iniciï la seva integració a l’empresa (100 h) 

mitjançant el mòdul d’FCT i es requereix que aquest hagi cursat la UF2 de prevenció de riscos 

laborals del mòdul de Formació i orientació laboral. 

Les orientacions de la família professional d’Agrària proposen que les hores lectives 

“compartides” (alumnes Dual i no Dual) de primer i segon curs siguin, respectivament, de 891 

hores i 495 hores. D’aquesta manera l’alumne que cursa la modalitat Dual podrà  alternar la 

formació en el centre i l’empresa complint els requisits d’hores que indica el departament. 
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A continuació s’estableixen els MP de primer i de segon amb les hores lectives que els 

corresponen (hores que faran en conjunt tant alumnes que cursin formació Dual com els que 

no), tenint en compte les diferents orientacions (generals del departament i específiques de la 

família professional) de reorganització curricular. 

Amb aquesta proposta el mòdul de Síntesi queda incorporat al nou Mòdul Dual en PAE i les 

FCT passen de 383h a 482h. A segon curs, caldria afegir les 198 hores del nou Mòdul Dual en 

PAE per als alumnes que resten al centre. 

 

Mòdul professional Hores Unitats formatives Hores 

MP1 Fonaments agronòmics. 132 

UF 1: Clima i microclima 13 

UF 2: Aigua, sòl i fertilització. Ecosistemes 52 

UF 3: Topografia 15 

UF 4: Botànica 52 

MP2 fonaments zootècnics 99 

UF 1: Etnologia, anatomia i fisiologia 18 

UF 2: Alimentació del bestiar 12 

UF 3: Reproducció animal 12 

UF4: Sanitat animal 15 

UF 5: Allotjaments ramaders 18 

UF 6: Producció ramadera 12 

UF 7: Benestar animal 12 

MP3 taller i equips de tracció 99 

UF 1: El taller 39 

UF 2: Maneig i manteniment del tractor i màquines motrius 60 

MP7 Producció vegetal ecològica 132 

UF 1: Maneig del sòl i fertilitat en cultius ecològics 30 

UF 2: Mètodes de compostatge 24 

UF 3: Maneig dels sistemes de reg en cultius ecològics 24 

UF 4: Operacions culturals en cultius ecològics 36 

UF5: Collita i emmagatzematge de productes vegetals ecològics 18 

MP8 Producció ramadera ecològica 165 

UF1: Porcí ecològic 24 

UF2: Boví ecològics 45 

UF3: Oví i cabrum ecològics 27 

UF4: Aviram i cunicultura ecològics 21 

UF5: Apicultura ecològica 15 

UF6: Tracció animal 33 

MP11 FOL  UF1: Incorporació al treball 33 



Definició i disseny del mòdul Dual del CFGM de PAE 22 

66 UF2: Prevenció de riscos laborals 33 

MP  12 EIE 66 UF1: Empresa i iniciativa emprenedora 66 

MP13 Anglès tècnic 99 UF1: Anglès tècnic 99 

Tutoria 33   

Total hores lectives 891,00   

Total hores lectives setmanals 27,00   

 

Taula 2. Proposta d’organització dels MP del cicle PAE de primer curs i resum de les hores lectives 

setmanals “comuns”. Font pròpia. 
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Mòdul professional Hores Unitats formatives Hores 

MP4 infraestructures i instal·lacions 

agrícoles 
66 

UF 1: Infraestructures agrícoles 7 

UF2: Manteniment d'instal·lacions agrícoles 8 

UF 3: Instal·lacions de reg 30 

UF 4: Sistemes de protecció i producció forçada 21 

MP5 principis de sanitat vegetal 66 

UF 1: Vegetació espontània i agents abiòtics 10 

UF 2: Plagues 15 

UF 3: Malalties 15 

UF 4: Estat sanitari de les plantes 10 

UF 5: Mètodes de protecció 16 

MP6 Implantació de cultius ecològics 99 

UF 1: L’explotació agroecològica 19 

UF 2: Preparació del sòl en implantació de cultius ecològics 48 

UF 3: Sembra, plantació i trasplantament en implantació de cultius 

ecològics 
32 

MP9 Maneig sanitari de l'agrosistema 99 

UF1: Rotacions, associacions, policultius i vegetació espontània 40 

UF2: Infraestructures per a la producció ecològica 26 

UF3: Mètodes físics i biològics i tractaments fitosanitaris en producció 

ecològica 
33 

MP10 Comercialització de productes 

agroecològics 
66 UF1: Comercialització de productes agroecològics 66 

MP16 Gestió de l'empresa agrària 33 UF1: Gestió de l'empresa agrària 33 

MP17 Energies renovables en el medi 

rural 33 
UF1: Energies renovables en el medi rural 33 

Tutoria 33,00   

Total hores lectives 495,00   

Total hores lectives setmanals 15,00   

 

Taula 3. Proposta d’organització dels MP del cicle PAE de segon curs i resum de les hores lectives 

setmanals “comuns”. Font pròpia. 

 

Llegenda: 

- Els MP i  UF que es destinen a la formació Dual estan  en color blau. 
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En el cas de segon curs les hores lectives setmanals (15h/setm) no son reals ja que, en el centre 

on s’aplica el TFM, s’ha considerat comprimir totes les hores lectives possibles a l’inici del 

calendari lectiu per a que, un cop finalitzades, els alumnes que cursen formació en alternança 

Dual tinguin més facilitats de conciliació horària amb l’empresa. Així doncs, de les 33 

setmanes del calendari lectiu, les 23 primeres setmanes es dedicaran a les hores lectives 

“comuns” i les 10 setmanes restants es destinen al nou mòdul Dual. 

D’aquesta manera la distribució horària, de les hores lectives, dels alumnes que no alternen la 

formació amb l’empresa quedaria de la següent manera: 

 

Imatge 1. Esquema distribució de les hores lectives, del cicle PAE en modalitat Dual, dels alumnes que 

no cursaran la formació en alternança. Font pròpia. 

A l’hora de repartir els MP entre primer i segon curs s’han seguit els criteris que dóna el 

departament. No obstant, el resultat en quant a la disposició discrepa bastant del format actual 

i això s’ha de tenir en compte en el procés de transició de Formació Professional ordinària a 

Dual, tenint en compte als alumnes que ja estan inscrits en aquest curs de primer.  

A l’hora de planificar els horaris de primer i segon curs de Dual s'haurà de tenir present als 

alumnes que en l’any d’implementar la Dual els toqui fer segon o als que els quedin MP 

pendent de primer ja que la disposició dels mòduls professionals és ben diferent.  
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4. El nou Mòdul DUAL en PAE 

Un cop s’han obtingut les hores destinades a la formació en alternança, s’ha d’establir la 

concreció curricular d’aquestes, establint els continguts que es treballaran per assolir els 

resultats d’aprenentatge que requereix el perfil professional del títol. 

A més, un cop feta la concreció curricular  per als alumnes que no cursen modalitat Dual s’ha 

d’elaborar una proposta metodològica que fomenti l’adquisició de coneixements de forma 

òptima per a què l’aprenentatge de l’alumnat esdevingui significatiu i sigui equiparable a 

l’aprenentatge assolit per l’alumne que segueix el seu aprenentatge a l’empresa. 

4.1 Concreció curricular del Mòdul Dual en PAE  

Un cop feta la reorganització dels diferents mòduls professionals, s’han d’establir quins són 

els resultats d’aprenentatge i els continguts i criteris d’avaluació de cadascun dels mòduls 

afectats que es treballaran en el mòdul de nova creació. La quantitat de resultats d’aprenentatge 

RA i unitats formatives UF que s’incorporen va en consonància amb el grau de reducció 

d'hores lectives de les diferents UF durant la reorganització del cicle (són les que es poden 

veure més afectades a l’hora de repartir el temari entre les hores que els resten). 

No s’han de deixar de banda les competències personals, socials i professionals (CPPS) 

associades als diferents MP per poder identificar quines són les habilitats que s’han 

d’incentivar en l’alumnat per a la capacitació d’aquest en els requisits del perfil professional 

del cicle. 

A més, moltes de les UF implicades en el mòdul Dual acrediten unitats de competència (UC) 

incloses en les qualificacions professionals que proporciona el títol (Agricultura ecològica 

AR_2-225_2 i Ramaderia ecològica AR_2-227_2) que s’hauran de fomentar en les activitats 

d’ensenyament-aprenentatge que formaran el nou mòdul. 

A continuació es mostren els diferents MP que formen el Mòdul Dual en PAE amb la relació 

de competències personal, socials i professionals (CPPS), unitats de competència (UC), 

resultats d’aprenentatge (RA), criteris d’avaluació (CA) i continguts, que s’han de treballar en 

cadascun d’ells. 

MP 1 Fonaments agronòmics  

Competències personals, socials i professionals  

a) Determinar el cultiu que s’implantarà, interpretant-ne les dades climàtiques, edafològiques, 

topogràfiques i d’aigua de reg de la zona.  

Unitat de competència (UC) 

UC_2-0716-11_2: preparar el terreny i impulsar cultius en explotacions ecològiques. 

❖ UF1: Clima i microclima 

Resultat d’aprenentatge (RA) 

1. Caracteritza el clima i els seus efectes sobre els cultius analitzant-ne les informacions 

disponibles. 
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Criteris d’avaluació (CA) 

1.3 Descriu els meteors i/o condicions ambientals que influeixen en l’agricultura i el medi 

natural. 

1.4 Recull les dades meteorològiques, climàtiques amb equips i aparells. 

1.5 Interpreta la informació recollida de la sèrie històrica de les variables climàtiques de la 

zona. 

 

Continguts 

1.1 Clima i microclima. Tipus. 

1.2 Elements climàtics: temperatura, pressió i humitat atmosfèrica. Unitats. 

1.3 Influència sobre les plantes 

1.4 Meteors. Els vents. Les gelades. Classificació. Els núvols. Les precipitacions: líquides i 

sòlides. Influència dels meteors a l’agricultura, la ramaderia i el medi natural.  

1.5 Aparells de mesura de variables climàtiques. 

 

❖ UF2: Aigua, sòl i fertilització. Ecosistemes 

Resultat d’aprenentatge (RA) 

1. Determina les necessitats hídriques de les espècies analitzant-ne la relació aigua-sòl-

planta 

2. Identifica tipus de sòls i les seves característiques interpretant-ne les dades obtingudes 

mitjançant l’anàlisi 

3. Caracteritza els fertilitzants que utilitzarà reconeixent-ne l’ús. 

 

Criteris d’avaluació (CA) 

1.1 Valora la procedència i qualitat de l’aigua de reg 

1.2 Relaciona les característiques físiques del sòl amb la capacitat d’infiltració i retenció de 

l’aigua. 

1.5 Descriu els sistemes de reg en funció de les característiques del sòl, l’aigua, la planta i la 

topografia 

 

2.1 Descriu les propietats físiques, químiques i biològiques del sòl 

2.3 Descriu les tècniques i mètodes de recollida i condicionament de mostres. 

2.4 Interpreta els resultats de les anàlisis. 

2.5 Realitza la presa de mostres de sòls amb les eines i les tècniques adients. 

 

3.1 Identifica els elements nutritius i els relaciona amb la seva funció a les plantes 

3.4 Descriu el comportament dels adobs al sòl i la seva incorporació a la planta. 

3.5 Relaciona la importància dels tipus de fertilitzants amb el desenvolupament de les plantes 

i la finalitat productiva. 

 

Continguts 

1.1 L’aigua: procedència i qualitat. 

1.2 L’aigua a la planta, el sòl i l’atmosfera. 

1.5 Sistemes de reg. 
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2.2 Propietats físiques del sòl: textura i estructura. 

2.3 Propietats químiques del sòl: elements i solucions. Complex d’intercanvi. El pH. Cicles de 

nutrients. 

2.4 Propietats biològiques del sòl. Flora, fauna i microfauna. Processos simbiòtics 

2.8 Anàlisi de sòls: presa de mostres i condicionament. Interpretació de resultats analítics. 

 

3.1 Els elements nutritius. 

3.2 Desequilibris nutricionals. Carències. 

3.3 Tipus d’adobs i funcions. 

3.4 Procés de compostatge i compost. 

3.5 Influència dels fertilitzants en les plantes. Necessitats. Unitats fertilitzants. Càlculs. 

 

❖ UF3: Topografia 

Resultat d’aprenentatge (RA) 

1. Realitza la representació bàsica de les característiques topogràfiques del terreny 

justificant-hi les tècniques utilitzades. 

Criteris d’avaluació (CA) 

1.4 Utilitza els diferents instruments i aparells de mesura. 

1.5 Registra les dades de la mesura. 

1.6 Realitza el croquis de la parcel·la amb la seva acotació. 

 

Continguts 

 

1.1 Unitats de mesura. 

1.2 Paràmetres topogràfics. 

1.5 Instruments de mesura. 

1.6 Presa de dades. 

1.7 Elaboració de croquis i plànols. 

1.8 Sistemes, tècniques i equips de representació gràfica. Eines informàtiques. Recursos en 

línia. 

 

❖ UF4: Botànica 

Resultat d’aprenentatge (RA) 

1. Identificació d'espècies vegetals. 

Criteris d’avaluació (CA) 

1.5 Descriu els processos fisiològics dels vegetals. 

1.6 Elaboració de la fitxa de classificació. 

1.8 Utilitza claus de determinació botànica 
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Continguts 

1.3 Morfologia i estructura de les plantes. L’arrel. La tija. Les gemmes. Les fulles. La flor. El 

fruit. Les llavors. 

1.4 Processos fisiològics. Funcions de nutrició: fotosíntesi, respiració i altres formes de 

nutrició. Funció reproductiva. Altres funcions. Creixement i desenvolupament dels vegetals. 

1.6 Taxonomia vegetal. Classificació i divisió dels vegetals. Principals famílies. 

 

MP4 Infraestructures i instal·lacions agrícoles  

Competències personals, socials i professionals  

b) Determinar les rotacions, associacions i policultius per millorar la fertilitat del terra així 

com la biodiversitat i la sanitat de l’agrosistema.  

c) Dur a terme la transformació d’explotació convencional a ecològica, aplicant-hi les 

operacions i els processos necessaris, i la legislació corresponent.  

 

Unitats de competència (UC) 

UC_2-0526-32_2 Instal·lar i mantenir sistemes de reg. 

UC_2-0526-33_2 Instal·lar i mantenir instal·lacions agràries. 

UC_2-0526-31_2: manejar tractors i màquines i muntar instal·lacions agràries, realitzant-ne 

el manteniment. 

 

❖ UF1: Infraestructures agrícoles 

Resultats d’aprenentatge (RA) 

1. Instal·la infraestructures agrícoles descrivint-ne les característiques i tècniques de 

muntatge 

Criteris d’avaluació (CA) 

1.1 Identifica les infraestructures necessàries per a una explotació. 

1.4 Descriu els sistemes de drenatge. 

1.6 Utilitza la maquinària, les eines bàsiques i els components necessaris per a la instal·lació 

d’una infraestructura. 

 

Continguts 

1.1 Tipus d’infraestructures i instal·lacions. 

1.2 Característiques i tècniques de muntatge 

1.3 Ubicació d’infraestructures: topografia, orientació i aprofitament d’energies renovables. 
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❖ UF2: manteniment d’instal·lacions agrícoles 

Resultats d’aprenentatge (RA) 

1. Manté instal·lacions agrícoles interpretant-ne els protocols establerts per a la seva 

conservació i higiene. 

2. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en el 

manteniment d’instal·lacions agrícoles, identificant-hi els riscos associats, i les 

mesures i equips per prevenir-los. 

 

Criteris d’avaluació (CA) 

1.2 Identifica els elements avariats o deteriorats en una instal·lació. 

1.3 Aprovisiona els elements necessaris per al manteniment d’una instal·lació. 

1.4 Substitueix els elements avariats o deteriorats d’una instal·lació. 

1.5 Realitza operacions bàsiques de reparació i manteniment. 

1.6 Selecciona i aplica en les dosis recomanades els productes de neteja, desinfecció, 

desinsectació i desratització. 

 

2.1 Identifica els riscos i el nivell de perillositat que suposen la manipulació dels materials, 

eines, estris i màquines utilitzats 

en el manteniment d’instal·lacions agrícoles. 

2.2 Descriu les mesures de seguretat i de protecció personal i col·lectiva que s’han d’adoptar 

en l’execució d’operacions en 

l’àrea electromecànica. 

2.4 Valora l’ordre i la neteja d’instal·lacions i equips com a primer factor de prevenció de 

riscos. 

2.5 Classifica els residus generats en el manteniment d’instal·lacions agrícoles per a la seva 

retirada selectiva. 

2.6 Compleix la normativa de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en les 

operacions realitzades. 

 

Continguts 

1.1 Tipus de manteniment. Manteniment correctiu, preventiu i predictiu.  

1.2 Manteniment preventiu.  

1.3 Avaries més freqüents.  

1.4 Localització d’elements avariats o deteriorats.  

1.5 Aprovisionament de peces i elements d’una instal·lació.  

1.6 Substitució d’elements avariats o deteriorats. Procediment. Eines. 

 1.7 Elements bàsics de reparació. 

 1.8 Productes de neteja, desinfecció, desinsectació i desratització. 

 

2.1 Riscos inherents al manteniment d’instal·lacions agrícoles. 

2.2 Mitjans de prevenció en el manteniment d’instal·lacions agrícoles. 

2.3 Prevenció i protecció col·lectiva. 

2.4 Equips de protecció individual o EPI relacionats amb el manteniment d’instal·lacions 

agrícoles. 
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2.5 Protecció ambiental: recollida i selecció de residus generats en el manteniment 

d’instal·lacions agrícoles. 

 

❖ UF3: Instal·lacions de reg 

Resultats d’aprenentatge (RA) 

1. Munta, regula i manté instal·lacions de reg identificant-ne els elements de la 

instal·lació i les tècniques de muntatge.  

Criteris d’avaluació (CA) 

1.3 Selecciona els materials necessaris per al muntatge d’una instal·lació de reg. 

1.7 Efectua la posada en marxa, la regulació, el control i la parada d’una instal·lació de reg. 

1.9 Realitza el manteniment correctiu, preventiu i predictiu de les instal·lacions de reg. 

 

Continguts 

 

1.3 Material de reg. Canonades. Elements d’unió. Emissors. Criteris d’elecció. 

1.4 Automatismes. 

1.5 Capçal de reg. Ubicació. Grup de bombeig. Filtres. Equip de fertirrigació 

1.8 Materials i eines de muntatge. 

1.9 Verificació del funcionament d’una instal·lació de reg. Mesura de pressions i cabals. Ús 

eficient dels recursos hídrics. 

 

❖ UF4: Sistemes de protecció i producció forçada 

Resultat d’aprenentatge (RA) 

1. Instal·la sistemes de protecció i producció forçada relacionant-los amb els factors 

ambientals i de cultiu.   

Criteris d’avaluació (CA) 

1.4 Selecciona els hivernacles, túnels i encoixinaments en funció de la climatologia de la zona 

i el tipus de cultiu. 

1.5 Selecciona els materials i eines per al muntatge d’un sistema de protecció o producció 

forçada. 

1.6 Instal·la els elements i dispositius de control d’un sistema de protecció i producció forçada 

seguint els plànols i les especificacions tècniques de muntatge. 

 

Continguts 

1.4 Selecciona els hivernacles, túnels i encoixinaments en funció de la climatologia de la zona 

i el tipus de cultiu. 

1.5 Selecciona els materials i eines per al muntatge d’un sistema de protecció o producció 

forçada. 

1.6 Instal·la els elements i dispositius de control d’un sistema de protecció i producció forçada 

seguint els plànols i les especificacions tècniques de muntatge. 
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MP 5 Principis de sanitat vegetal  

Competències personals, socials i professionals 

h) Sembrar i plantar el material vegetal ecològic, utilitzant els mitjans tècnics i seguint la 

planificació tècnica establerta.  

Unitats de competència (UC) 

UC_2-0717-11_2 Manejar el terra i realitzar les tasques culturals i de collita en explotacions 

ecològiques.  

UC_2-0718-11_2 Controlar i manejar l'estat sanitari de l'agroecosistema. 

 

❖ UF2: plagues 

Resultat d’aprenentatge (RA) 

1. Determina la fauna perjudicial i beneficiosa per als vegetals analitzant-ne les 

característiques biològiques i els efectes sobre les plantes. 

Criteris d’avaluació (CA) 

1.5 Realitza un insectari amb els ordres més característics. 

1.6 Reconeix els símptomes i danys produïts per la fauna perjudicial en les plantes. 

1.7 Identifica la fauna perjudicial que ha provocat els símptomes o danys en les plantes. 

1.8 Relaciona els cicles biològics de la fauna de plagues amb les condicions ambientals i la 

fenologia de la planta.  

 

Continguts 

1.5 Plagues polífagues. Classificació. Biologia. Símptomes. Danys.  

1.6 Plagues específiques. Classificació. Biologia. Símptomes. Danys.  

1.7 Elaboració d’insectaris. Captura i condicionament. Classificació d’ordres. Equips.  

 

❖ UF3: malalties 

Resultat d'aprenentatge (RA) 

1. Determina els agents beneficiosos i els que provoquen malalties i danys que afecten 

les plantes, descrivint- ne les característiques.  

Criteris d’avaluació (CA) 

1.4 Descriu els símptomes i danys de les malalties. 

1.6 Identifica els agents causants de la malaltia en una mostra. 

 

Contingut 

1.3 Malaltia. Concepte. Identificació de símptomes i danys. Transmissió. Condicions 

ambientals. 
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❖ UF4: estat sanitari de les plantes 

Resultats d’aprenentatge (RA) 

1. Determina l’estat sanitari de les plantes, valorant-ne la informació obtinguda segons 

el protocol establert.  

Criteris d’avaluació (CA) 

1.1 Identifica les unitats de mostreig assenyalades en el terreny.  

1.2 Efectua els comptatges i preses de mostres amb les tècniques i mitjans establerts.  

1.3 Pren mostres de patologies desconegudes per a la seva tramesa al laboratori seguint el 

protocol establert.  

1.4 Interpreta els nivells de presència d’agents perjudicials en relació amb els valors de 

referència.  

1.5 Relaciona les condicions ambientals amb el mostreig a realitzar.  

1.6 Quantifica la fauna auxiliar existent.  

1.7 Reconeix el llindar de tractament de cada agent perjudicial. 

1.8 Aplica les mesures de prevenció de riscos laborals.  

 

Continguts 

1. Descripció de l’estat sanitari de les plantes:  

1.1 Mostreig. Tècniques a utilitzar. Localització dels punts de recompte (croquis) i mida de la 

mostra.  

1.2 Presa de mostres.  

1.3 Preparació de mostres patològiques i tramesa al laboratori.  

1.4 Recomptes. Interpretació dels nivells de presència.  

1.5 Llindars: tipus i conceptes. Estat sanitari de les plantes.  

1.6 Materials i equips de comptatge i mostreig. Fitxes i gràfics.  

1.7 Mesures de prevenció de riscos laborals.  

 

MP 6 Implantació de cultius ecològics  

Competències personals, socials i professionals  

a) Determinar el cultiu que s’implantarà, interpretant-ne les dades climàtiques, edafològiques, 

topogràfiques i d’aigua de reg de la zona.  

b) Determinar les rotacions, associacions i policultius per millorar la fertilitat del terra així 

com la biodiversitat i la sanitat de l’agrosistema.  

c) Dur a terme la transformació d’explotació convencional a ecològica, aplicant-hi les 

operacions i els processos necessaris, i la legislació corresponent.  

d) Manejar equips i maquinària, seguint les especificacions tècniques.  

f) Obtenir plantes ecològiques garantint-ne la viabilitat i qualitat, realitzant la sembra de 

planters.  

g) Preparar el terreny, mantenint la fertilitat del terra, per a la implantació de cultius ecològics. 

h) Sembrar i plantar el material vegetal ecològic, utilitzant els mitjans tècnics i seguint la 

planificació tècnica establerta.  

s) Aplicar procediments de qualitat, de prevenció de riscos laborals i ambientals, d’acord amb 

l’establert en els processos de producció.  
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Unitat de competència (UC) 

UC_2-0716-11_2: preparar el terreny i impulsar cultius en explotacions ecològiques. 

❖ UF2: preparació del sòl en implantació de cultius ecològics  

Resultats d’aprenentatge (RA) 

1. Prepara el terreny i els substrats per a la implantació de cultius ecològics, interpretant-

ne i aplicant-hi les tècniques de manteniment i de millora de fertilitat del terra. 

2. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental 

relacionades amb la preparació del sòl en implantació de cultius agroecològics, 

identificant-ne els riscos associats i les mesures i equips per prevenir-los. 

 

Criteris d’avaluació (CA) 

1.2 Realitza les tasques ecològiques de preparació del sòl i del substrat de planters segons 

cultius i èpoques. 

1.3 Descriu les millores sobre la fertilitat del sòl com a efecte d’aplicar processos de producció 

ecològica.  

1.4 Determina les esmenes i adobaments preliminars necessaris, establint l’època, la forma 

d’aplicació i la maquinària adequada. 

1.8 Utilitza la maquinària adequada per a cada operació.  

 

2.1 Identifica els riscos i el nivell de perillositat que suposa la manipulació dels materials, 

eines, estris i màquines de l’explotació agrícola.  

2.2 Descriu les mesures de seguretat i de protecció personal i col·lectiva que s’han d’adoptar 

en l’execució d’operacions en l’àrea electromecànica.  

2.3 Identifica les causes més freqüents d’accidents en la manipulació de materials, eines, màquines 

i equips de treball utilitzats en la preparació del sòl en implantació de cultius agroecològics.  

2.4 Valora l’ordre i la netedat d’instal·lacions i equips com a primer factor de 

prevenció de riscos.  

2.5 Classifica els residus generats en la preparació del sòl en implantació de cultius agroecològics 

per a la seva retirada selectiva.  

2.6 Compleix la normativa de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en les 

operacions realitzades.  

 

Continguts 

1. Preparació del terreny:  

1.1 Actuacions per evitar l’erosió: neteja, anivellació, formació de bancals i sembra directa.  

1.2 Tasques de preparació del terreny i substrats segons cultius. Tipus de substrats, maneig. 

Millora de la fertilitat. Moments òptims. Femada. Esmenes. Potenciació dels microorganismes 

del sòl. 

1.3 Determinació i càlcul de fertilitzants orgànics i minerals 

1.4 Maquinària d’aplicació de fertilitzants. Classificació. Regulació, maneig i manteniment. 

1.7 Maquinària de preparació del terreny i substrats i llits de sembra. Regulació, maneig i 

manteniment. Classificació. Tipus.   
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2. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental relacionats amb la preparació del sòl en 

implantació de cultius agroecològics:  

2.1 Riscos inherents a la preparació del sòl. Identificació de riscos.  

2.2 Mitjans de prevenció en la manipulació dels materials, eines, estris i màquines utilitzats 

en la preparació del sòl.  

2.4 Equips de protecció individual o EPI relacionats amb la preparació del sòl en implantació 

de cultius agroecològics.  

2.5 Senyalització en l’explotació agrícola.  

2.6 Seguretat en l’explotació agrícola.  

2.7 Fitxes de seguretat.  

2.8 Protecció ambiental: recollida i selecció de residus generats en la preparació del sòl. 

Emmagatzematge i retirada de residus.  

 

❖ UF3: sembra, plantació i trasplantament en implantació de cultius ecològics  

Resultat d’aprenentatge (RA) 

1. Realització de la sembra, transplantament o plantació del cultiu. 

2. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental 

relacionades amb la sembra, plantació i trasplantament en implantació de cultius 

agroecològics, identificant-ne els riscos associats, i les mesures i equips per prevenir-

los. 

 

Criteris d’avaluació (CA) 

1.2 Descriu les dosis, marcs de plantació i tècniques utilitzades en el cultiu per a l’obtenció de 

llavor ecològica segons normativa 

1.3Descriu la forma i el moment adequats de realitzar la sembra de planters per obtenir planta 

sana i vigorosa. 

1.12Identifica, selecciona i utilitza la maquinària, eines i estris necessaris per realitzar les 

tasques de sembra i les primeres cures del cultiu. 

 

2.1 Identifica els riscos i el nivell de perillositat que suposa la manipulació dels materials, 

eines, estris i màquines de l’explotació agrícola.  

2.2 Descriu les mesures de seguretat i de protecció personal i col·lectiva que s’han d’adoptar 

en l’execució d’operacions en l’àrea electromecànica.  

2.3 Identifica les causes més freqüents d’accidents en la manipulació de materials, eines, màquines 

i equips de treball utilitzats en la sembra, plantació i trasplantament en implantació de cultius 

agroecològics.  

2.4 Valora l’ordre i la netedat d’instal·lacions i equips com a primer factor de 

prevenció de riscos.  

2.5 Classifica els residus generats en la sembra, plantació i trasplantament en implantació 

de cultius agroecològics per a la retirada selectiva.  

2.6 Compleix la normativa de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en les 

operacions realitzades.  
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Continguts 

 

1.2 Sistemes i èpoques de sembra, trasplantament i plantació. Sembra biodinàmica. 

1.3 Planta a arrel nua. Planta amb pa de terra. Diferències de maneig. 

1.4 Mètode de sembra en prats, cultius hortícoles i herbacis ecològics. Sembra directa. 

1.6 Plantació. Biodiversitat. Disseny de la plantació ecològica. Sistemes de plantació. Orientació 

de les files. Disseny de pol·linització. Replanteig. Preparació del material vegetal. Recepció i 

preparació d’arbres. Obertura de clots. Marc de plantació.  

1.8 Maquinaria de sembra i plantació. Regulació, maneig i manteniment. 

 

2. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental relacionats amb la sembra, plantació i 

trasplantament en implantació de cultius agroecològics:  

2.1 Riscos inherents a la sembra, plantació i trasplantament. Identificació de riscos.  

2.2 Mitjans de prevenció en la manipulació dels materials, eines, estris i màquines utilitzats en 

la sembra, plantació i trasplantament.  

2.3Prevenció i protecció col·lectiva.  

2.4 Equips de protecció individual (EPI) relacionats amb la sembra, plantació i trasplantament en 

implantació de cultius agroecològics.  

2.5 Senyalització en l’explotació agrícola.  

2.6 Seguretat en l’explotació agrícola.  

2.7 Fitxes de seguretat.  

2.8 Protecció ambiental: recollida i selecció de residus generats en la sembra, plantació i 

trasplantament. Emmagatzematge i retirada de residus.  

 

MP 9 Maneig sanitari de l'agrosistema  

Competències personals, socials i professionals 

b) Determinar les rotacions, associacions i policultius per millorar la fertilitat del terra així 

com la biodiversitat i la sanitat de l’agrosistema.  

c) Dur a terme la transformació d’explotació convencional a ecològica, aplicant-hi les 

operacions i els processos necessaris, i la legislació corresponent.  

j) Efectuar les tasques culturals, d’acord amb la legislació ecològica, utilitzant les tècniques 

que permetin optimitzar recursos i que assegurin el bon desenvolupament del cultiu.  

k) Quantificar els agents beneficiosos i perjudicials per als cultius, utilitzant els mètodes de 

mostreig establerts.  

l) Preparar i aplicar el tractament fitosanitari necessari interpretant-ne la documentació tècnica.  

s) Aplicar procediments de qualitat, de prevenció de riscos laborals i ambientals, d’acord amb 

l’establert en els processos de producció.  

 

Unitats de competència (UC) 

UC_2-0717-11_2 Manejar el terra i realitzar les tasques culturals i de collita en explotacions 

ecològiques.  

UC_2-0718-11_2 Controlar i manejar l'estat sanitari de l'agroecosistema. 
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❖ UF1: rotacions, associacions, policultius i vegetació espontània 

Resultats d’aprenentatge (RA) 

1. Determina les rotacions, associacions i policultius valorant l’estat de l’agroecosistema i la 

sanitat dels cultius.  

Criteris d’avaluació (CA) 

1.2Selecciona les rotacions que redueixin la incidència de plagues, malalties i vegetació no 

desitjada en els cultius 

1.3Identifica les associacions i policultius de varietats i espècies que redueixin la incidència 

de plagues, malalties i vegetació no desitjada 

1.5 Valora la influència de les plantes emprades per al control de les plagues del sòl. 

 

Continguts 

1.3 Rotacions. Efecte sobre el control de vegetació espontània, plagues i malalties en el sistema 

ecològic. 

1.4 Policultius: influència en el control de vegetació espontània, plagues i malalties. 

1.6 Cultiu de plantes per al control de plagues del sòl. 

 

❖ UF3: mètodes físics i biològics i tractaments fitosanitaris en producció ecològica 

Resultats d’aprenentatge (RA) 

2. Realitza tractaments fitosanitaris segons els principis de producció ecològica, 

justificant-ne els mitjans i maquinària a utilitzar.  

3. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental 

relacionades  amb l’aplicació de mètodes físics i biològics i tractaments fitosanitaris 

en producció ecològica, identificant-ne els riscos associats, i les mesures i equips per 

prevenir-los. 

 

Criteris d’avaluació (CA) 

2.6 Selecciona la maquinària, estri o eina per al tractament. 

2.7 Prepara el tractament fitosanitari en les dosis especificades. 

3.6 Compleix la normativa de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en les 

operacions realitzades. 

 

Continguts 

2.4 Productes químics permesos per la normativa. 

2.8 Maquinària, estris i eines d’aplicació. Regulació i maneig. Manteniment 

2.6 Tractaments: preparació, dosificació i procediments d’aplicació. Maneig de residus. 

3.6 Seguretat en l’explotació agrícola. 
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MP 11 Formació i orientació laboral 

Competències personals, socials i professionals  

t) Mantenir una actitud professional d’innovació, respecte als canvis tecnològics, en la creació 

de nous productes i millora de processos i tècniques de comercialització.  

u) Adaptar-se a diferents llocs de treball i noves situacions laborals, originats per canvis 

tecnològics i organitzatius en els processos productius. 

v) Gestionar la pròpia carrera professional, analitzant-ne les oportunitats d’ocupació, 

d’autoocupació i d’aprenentatge.  

x) Participar de forma activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i 

de responsabilitat.  

 

❖ UF1: incorporació al treball 

Resultats d’aprenentatge (RA) 

2. Aplica les estratègies del treball en equip, i en valora l’eficàcia i eficiència per 

assolir els objectius de l’organització. 

3. Exerceix els drets i compleix les obligacions que es deriven de les relacions laborals, 

i les reconeix en els diferents contractes de treball. 

 

Criteris d’avaluació (CA) 

2.1 Valora els avantatges del treball en equip en situacions de treball relacionades amb el perfil 

de tècnic o tècnica en producció agroecològica. 

2.2 Identifica els equips de treball que es poden constituir en una situació real de treball. 

2.3 Determina les característiques de l’equip de treball eficaç davant els equips ineficaços. 

2.4 Valora positivament l’existència necessària de diversitat de rols i opinions assumits pels 

membres d’un equip. 

2.5 Reconeix la possible existència de conflicte entre els membres d’un grup com un aspecte 

característic de les organitzacions. 

2.6 Identifica els tipus de conflictes i les seves fonts. 

2.7 Determina procediments per resoldre conflictes. 

2.8 Resol els conflictes presentats en un equip. 

2.9 Aplica habilitats comunicatives en el treball en equip. 

 

3.1 Identifica les característiques que defineixen els nous entorns d’organització del treball. 

3.2 Identifica els conceptes bàsics del dret del treball. 

3.3 Distingeix els principals organismes que intervenen en la relació laboral. 

3.4 Determina els drets i deures derivats de la relació laboral. 

3.5 Analitza el contracte de treball i les principals modalitats de contractació aplicables al 

sector agroecològic. 

3.6 Identifica les mesures de foment de la contractació per a determinats col·lectius. 

3.7 Valora les mesures de foment del treball. 

3.8 Identifica el temps de treball i les mesures per conciliar la vida laboral i familiar. 

3.9 Identifica les causes i efectes de la modificació, suspensió i extinció de la relació laboral. 

3.10 Analitza el rebut de salaris i hi identifica els principals elements que l’integren. 

3.11 Analitza les diferents mesures de conflicte col·lectiu i els procediments de solució de 
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conflictes. 

3.12 Determina els elements de la negociació a l’àmbit laboral. 

3.13 Interpreta els elements bàsics d’un conveni col·lectiu aplicable a un sector professional 

relacionat amb el títol de tècnic o tècnica en producció agroecològica i la seva incidència en 

les condicions de treball. 

 

Continguts 

2. Gestió del conflicte i equips de treball: 

2.1 Valoració dels avantatges i inconvenients del treball d’equip per a l’eficàcia de 

l’organització. 

2.2 Equips al sector agroecològic segons les funcions que exerceixen. 

2.3 Formes de participació en l’equip de treball. 

2.4 Conflicte: característiques, fonts i etapes. 

2.5 Mètodes per resoldre o suprimir el conflicte. 

2.6 Aplicació d’habilitats comunicatives en el treball en equip. 

 

3. Contractació: 

3.1 Avantatges i inconvenients de les noves formes d’organització: flexibilitat, beneficis 

socials, entre d’altres. 

3.2 El dret del treball: concepte i fonts. 

3.3 Anàlisi de la relació laboral individual. 

3.4 Drets i deures que es deriven de la relació laboral i la seva aplicació. 

3.5 Determinació dels elements del contracte de treball, de les principals modalitats de 

contractació que s’apliquen en el sector agroecològic i de les mesures de foment del treball. 

3.6 Les condicions de treball: temps de treball, conciliació laboral i familiar. 

3.7 Interpretació del rebut del salari. 

3.8 Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball. 

3.9 Organismes laborals. Sistemes d’assessorament dels treballadors respecte als seus drets i 

deures. 

3.10 Representació dels treballadors. 

3.11 El conveni col·lectiu com a fruit de la negociació col·lectiva. 

3.12 Anàlisi del conveni o convenis aplicables al treball del tècnic o tècnica en producció 

agropecuària. 

 

MP  14 Síntesi 

❖ UF1: Síntesi 

Resultats d’aprenentatge (RA) 

1. Concreta l’activitat o el producte agroecològics, analitzant les condicions i 

             característiques tècniques. 

2. Organitza la realització de l’activitat o l’obtenció del producte agroecològics, 

             determinant el procés, les fases i les actuacions necessàries. 

3. Realitza l’activitat o l’obtenció del producte agroecològics, valorant-ne els resultats i 

             comprovant la qualitat i/o la funcionalitat. 
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4. Determina, si cal, la viabilitat tècnico-econòmica, analitzant els recursos necessaris i 

les implicacions econòmiques per a realitzar l’activitat o obtenir el producte 

agroecològics. 

5. Documenta els diferents aspectes de l’activitat o el producte agroecològics, integrant 

els coneixements aplicats en el desenvolupament del supòsit pràctic i/o la informació 

cercada. 

 

Tots els criteris d’avaluació i continguts del currículum 

MP 16 Gestió de l’empresa agrària 

❖ UF1: Gestió de l’empresa agrària 

Resultats d’aprenentatge (RA) 

6. Definició màrqueting comercial i planificació per assoliment dels objectius de 

l’empresa. 

Criteris d’avaluació (CA) 

3.1 Identifica els canal de venda més adequats al tipus d’empresa. 

3.2 Analitza les principals eines de màrqueting online per arribar millor als clients. 

3.4.Analitza les principals objeccions a la venda que posaran els clients contra els productes o 

serveis. 

3.6.Elabora el pla de comunicació per millorar la comercialització i les vendes a l’empresa.  

 

Continguts 

3.1. Els màrqueting digital i les xarxes socials. 

3.2. Els models de negoci digitals.  

3.4. Les tècniques de venda. 

3.6. La planificació comercial. 

 

Així doncs, tenint en compte tots aquests aspectes que s’han de treballar perquè l'alumnat 

assoleixi les competències del cicle, podrem adequar una metodologia d’ensenyament -

aprenentatge que les fomenti. 

A més, a l’hora d’elaborar la proposta metodològica, cal establir un marc conceptual sobre 

com es forma l’aprenentatge en l’humà i considerar els factors que influeixen positivament en 

aquest. 
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4.2. Desenvolupament metodològic del Mòdul Dual 

Abans d’elaborar la proposta metodològica s’ha considerat fer una revisió de l’estat de l’art en 

la formació del procés d’aprenentatge per poder enfocar de forma òptima les activitats 

d’ensenyament-aprenentatge que es duran a terme en el nou mòdul. 

A continuació es concreta la filosofia docent tenint en compte els avenços científics, en els 

àmbits de la psicologia i les neurociències, que han aportat llum en la comprensió del procés 

d’aprenentatge en l'ésser humà. Arrel d’aquestes descobertes, l’àmbit pedagògic s’ha enriquit 

aportant innovacions metodologies que faciliten i incentiven aquest procés aportant un 

aprenentatge significatiu i fomentant el aprendre a aprendre dels alumnes. 

4.2.1 Filosofia del procés d’aprenentatge 

Al llarg de la historia han sorgit diferents models teòrics del procés d’aprenentatge que s’han 

anat complementat entre ells per poder entendre com es duu a terme el procés d’aprenentatge. 

Des de l’enfocament de l’aprenentatge cognitivista, Ausubel va considerar que l’aprenentatge 

esdevé significatiu quan l’alumne experimenta un canvi en el significat de l’experiència, és a 

dir, quan els coneixements particulars de l’alumne es relacionen amb la nova informació. "Si 

hagués de reduir tota la psicologia educativa a un sol principi, enunciaria aquest: El factor més 

important que influeix en l’aprenentatge és el que l’alumne ja sap. Que es recerqui això i 

s’ensenyi conseqüentment” (David Ausubel, 1968). 

L’aprenentatge significatiu d'Ausubel es complementa amb la teoria de Vigotsky, que afirma 

que l’aprenentatge es produeix quan es treballa entre els coneixements que té l’alumne i el que 

potencialment pot arribar a assolir (zona de desenvolupament proper o ZDP) amb 

l’acompanyament, en aquest cas, del docent o d’algun igual que tingui el coneixements (Viera 

Trice, 2003).  

Tenint en compte aquests aspectes, és molt important que en les activitats d’ensenyament 

aprenentatge que es duguin a terme es tinguin en compte els coneixements previs de l’alumne 

sobre la matèria ja que l’aprenentatge es produirà quan es relacionin els nous conceptes amb 

coneixements previs i s’estableixi  la interacció cognitiva i la formació de l’aprenentatge. La 

valoració dels diferents processos de l’alumnat (treballar en la ZDP de cadascun d’ells) 

requereix d’una avaluació constant de l’estat dels coneixements a l’aula per poder adequar les 

activitats o tasques als diferents nivells i les possibilitats d’aprenentatge de cada alumne 

(Trilce, Viera, 2003). 

Per una altra banda Bandura, referent de l’aprenentatge cognitivo-social, dóna importància als 

factors externs com ara el context d’aprenentatge, l’autoconcepte i les interaccions personals 

presents en el procés d’aprenentatge (Albert Bandura, 1987). 

El model més influent en l’àmbit de la didàctica de les ciències, i en el que es fonamenta la 

proposta metodològica d’activitats d’ensenyament-aprenentatge del nou Mòdul creat, és el 

constructivista. Aquesta teoria complementa les teories anteriors i, es basa en que la formació 

del coneixement (aprenentatge) és el resultat d’un procés de reconstrucció de la realitat que 

duen a terme les persones al llarg de la seva vida en la interacció amb el món que l’envolta. 

Des  d’aquesta visió l’alumne construeix activament els seus coneixements. (Nicolàs Marín; 

Isabel Solano i Enrique Jiménez, 1999), (Noelia Olmedo i Oscar Farrerons, 2017) i (Elma 

Vielma i María Luz Salas, 2000). 
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Aquestes teories donen rellevància, no només a l’aspecte cognitiu sinó també a l’aspecte social 

i ecològic de l’educació donant importància a l’acompanyament, les relacions interpersonals i 

les interaccions amb la realitat de l’aprenent. 

Múltiples estudis demostren que les metodologies actives afavoreixen la construcció de 

l’aprenentatge de dins cap a fora, donant rellevància al procés d’aprenentatge de l’alumne i 

prioritzant-lo.  

La metodologia d’activitats d’ensenyament-aprenentatge en la qual es fomenta el treball és la 

d’Aprenentatge basat en projectes o problemes (ABP), una de les metodologies actives que 

està tenint més èxit en els últim anys ja que s’han obtingut resultats significatius en el 

rendiment acadèmic dels aprenents. Hi ha estudis que demostren que elaborar activitats 

d’ensenyament-aprenentatge utilitzant aquesta metodologia afavoreix una aproximació a la 

realitat laboral a més de fomentar habilitats i competències transversals que són més difícils 

d’aconseguir amb metodologies tradicionals d’ensenyament. (Óscar Paineán; Verónica Aliaga 

i Teresa Torres,2012). 

4.2.2 Característiques generals  de la metodologia ABP 

Un dels objectius de la formació professional és que l’aprenent adquireixi capacitats 

transversals (capacitats clau) com l’autonomia, la innovació, l’organització del treball, la 

responsabilitat, la relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes que 

afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball (perfil del 

títol).  

L’elaboració d’activitats d’ensenyament-aprenentatge fonamentades en la metodologia ABP 

facilita l’aprenentatge vivencial per descobrir el coneixement (aprendre a aprendre), 

desenvolupar habilitats de treball en equips que tenen un objectiu comú, afavorir habilitats 

comunicatives, establir i defensar posicions amb evidències i arguments sòlids del resultat de 

processos de reflexió i crítica cap al coneixement, i flexibilitza el processament de  la 

informació (Joseba Arregui Sáez, 2003). 

Una de les característiques del ABP és que l’alumne és part activa en el seu propi procés 

d’aprenentatge ja que, a diferència de l’ensenyament tradicional, és presenta el problema o 

objecte de treball des d’un principi incentivant a l’alumne a identificar les necessitats 

d’aprenentatge i cercar la informació necessària per a resoldre el problema; d’aquesta manera 

l’aprenent té una interacció significativa amb el coneixement necessari per resoldre l’activitat 

(Juan Diego Betancur y Alejandro Díaz, 2013). 

Una altra de les característiques d’aquesta metodologia és el treball cooperatiu en grups de 3 

o 5 alumnes que facilita un context d’interacció entre ells permetent confrontar idees, 

intercanviar informacions, modificar conceptes preestablerts, conèixer i compartir les maneres 

d’aprendre diferents de la pròpia, descobrir altres punts de vista … Aquestes són situacions de 

participació i convivència que fomenten habilitats i capacitats per a afrontar de manera òptima 

properes realitats laborals i socials. 

La cooperació es dóna quan hi ha una interdependència positiva entre els membres del grup 

de treball. Per a que els alumnes treballin junts i aprofitin al màxim el propi aprenentatge i el 

que aporten els demés, el docent ha de tenir competències, habilitats i eines (a part d’una bona 

planificació) a l’hora de gestionar i dinamitzar els diferents grups perquè, dintre de cadascun, 

s’estableixin rols de treball i responsabilitat individual, a part de la grupal, i no es produeixi la 

descompensació de càrrega de feina entre els diferents components (Alejandro Díaz,2013). 
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Una altra de les característiques distintives d’aquesta metodologia  és l’avaluació que esdevé 

part fonamental en tot el procés d’aprenentatge utilitzant-la de forma continua i amb estratègies 

molt diverses com ara: diagnosticar l’estat de coneixements previs de l’alumne, avaluar l’estat 

del procés d’assoliment dels objectius mitjançant entregables parcials, fer a l’alumne conscient 

de l’estat del seu aprenentatge mitjançant co-avaluacions, fomentar l’autoconsciència 

mitjançant autoavaluacions, observar l’actitud en front a l’aprenentatge mitjançant graelles 

d’observació a l’aula de forma contínua... Aquesta avaluació contínua permet interpretar, 

comprendre i intervenir durant el procés d’ensenyament-aprenentatge per optimitzar-lo i 

atendre a la diversitat de capacitats cognitives tenint en compte la varietat d’alumnat (Albert 

Sáenz Higueras, 2009).  

Així doncs, aplicant aquesta metodologia, no tan sols es valoren els assoliments conceptuals 

de l'alumnat sinó que es tenen en compte altres competències i habilitats transversals tant o 

més importants a l’hora d’incorporar-se al món laboral. 

4.2.3 Proposta d’ABP per al Mòdul DUAL 

Com ja s’ha justificat anteriorment, el mòdul Dual té una totalitat de 198 hores. Degut al 

context del centre, s’ha determinat que aquestes hores es centrin al final del curs de segon 

tenint dos mesos per dur-lo a terme. Aquest fet dificulta la programació d’activitats Agràries 

ja que aquestes estan lligades a la meteorologia del moment i a la temporalitat. Tenint en 

compte aquests factors s’ha optat per, en comptes de fer un únic projecte, es duguin a terme 2 

projectes alhora de manera que els alumnes poden treballar en diferents projectes alhora 

depenent de les condicions que sorgeixin en el moment i així tenir diferents possibilitats de 

treball. 

A continuació s’exposen els projectes tenint en compte les característiques generals, 

esmentades anteriorment, relacionades amb la metodologia ABP. 

4.2.3.1 Enunciats dels projectes i activitats d’ensenyament-aprenentatge 

A continuació s’exposen les propostes de 2 projectes per a  treballar en el nou mòdul fomentant 

l’assoliment dels resultats d’aprenentatge, continguts i competències establertes en la 

concreció curricular exposada anteriorment a més d'incentivar l’assoliment de la competència 

general del cicle. Aquesta es relativa a obtenir productes agropecuaris ecològics amb tècniques 

agrícoles i ramaderes i millorar la biodiversitat i estabilitat del medi, així com la fertilitat del 

sòl, en condicions de qualitat, aplicant-hi la reglamentació de producció ecològica, de benestar 

animal, de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental. 

Per tal de dur a terme aquests projectes s’estableixen un seguit d’activitats d’ensenyament-

aprenentatge que, durant la seva realització, guiaran a l’alumne en l’assoliment dels 

coneixements, habilitats i destreses per assolir les competències que requereixen els perfils 

laborals del sector. Aquestes activitats estan recolzades per el contingut teòric que s’ha 

treballat en les sessions  dels diferents MP prèvies a la impartició del nou mòdul Dual. 

Les activitats proposades són obertes, no s’han concretat exactament les tasques o entregables 

que serviran com a instruments d’avaluació per determinar el grau d’assoliment dels resultats 

d’aprenentatge de cadascuna de les activitats. Aquestes, a part de fomentar el coneixement 

sobre la matèria d’estudi, hauran de promoure (de forma autònoma i/o en grups cooperatius) 

l’auto-aprenentatge de l’alumne i incentivar capacitats de recerca, analítiques i critiques. 

Caldrà tenir en compte el perfil de l’alumnat a l’hora de dur-les a terme per concretar-les més 

o menys segons l’autonomia i nivell de coneixements del grup.  En el cas particular del centre 



 

Definició i disseny del mòdul Dual del CFGM de PAE  
 

43 

on s’aplica el TFM, les tipologies dels alumnes han estat molt diverses en els diferents cursos; 

des d’alumnes que no superen la majoria d’edat fins a d’altres que venen de carreres 

universitàries o d’altres cicles. Això fa que a l’hora d’acabar de concretar el procediment del 

projecte  s’hagin d’adequar les activitats al nivell que requereix el curs. 

Així doncs, si el grup docent considera que l’alumnat té poca autonomia haurem d’adequar les 

activitats de manera que siguin més pautades i dirigides perquè en els alumnes no es desviïn 

dels objectius fixats (resultats d’aprenentatge) i, en canvi, si s’observa que els alumnes tenen 

un cert grau d’autonomia podrem treballar amb activitats més obertes on els alumnes puguin 

triar com enfocar el seu projecte i donar-los més marge a la creativitat i recerca de possibilitats.  

Al final, després dels criteris d’avaluació, es presenten dues possibilitats pràctiques d’una de 

les activitats d’ensenyament-aprenentatge proposades amb els corresponents instruments 

d’avaluació. 

A l’hora d’elaborar les tasques s’haurà de tenir en compte que els alumnes utilitzin plataformes 

i eines digitals per a fomentar la seva competència en la utilització de les noves tecnologies de 

la informació i comunicació. S’ha de tenir en compte però, que l’eina sigui el mitjà i no el fi; 

és a dir, l’eina no pot ser la causa per la qual l’alumne no arribi als objectius de l’activitat. Per 

evitar aquest fet és aconsellable que es donin alternatives de treball amb diferents eines o 

plataformes digitals i informar o aportar material de reforç a l’alumnat sobre la utilització 

d’aquestes. Algunes de les eines TIC, per la seva tipologia, ens ajuden a valorar la capacitat 

d’organització, anàlisi i síntesi de la informació cercada durant l’autoaprenentatge de 

l’alumnat. També seran d’utilitat a l’hora d’avaluar l’estat de coneixement previs (avaluació 

diagnòstica) eines com ara kahoot, Socrative, edpuzzle. Així mateix, la plataforma digital 

Moodle de l’escola és el mitjà que s’utilitzarà per a l’assignació de grups, lliuraments de 

tasques, co-avaluacions, autoavaluacions… 

PROJECTE 1: 

Enunciat: 

L’ajuntament de la ciutat obre una convocatòria per a la cessió de terrenys municipals durant 

5 anys per a joves emprenedors que vulguin formar una microempresa de productes ecològics. 

Com a requisit per a optar a la concessió d’aquests s’ha d’elaborar un projecte d’Agricultura 

Ecològica que respecti la normativa vigent relativa a aquest tipus d’agricultura. 

Els requisits per a poder optar a la convocatòria són: 

Projectes que inclouen la producció de productes vegetals ecològics o productes ecològics 

elaborats.  

Per tal de dur a terme l’elaboració de la proposta haureu de: 

- Concretar el producte agroecològics, analitzant les condicions i característiques 

tècniques. 

- Organitzar l’obtenció del producte agroecològic determinant el procés, les fases i les 

actuacions necessàries. 

- Determinar el producte estrella i elaborar un estudi de mercat per a determinar el canal 

de distribució més adient i les eines de màrqueting per a la venda d’aquest. 
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Activitats d’ensenyament-aprenentatge: 

Cada activitat està associada al MP , UF i RA al qual correspon perquè es pugui observar la 

traçabilitat d’aquesta a l’hora d'avaluar-la. 

 

MP 1 Fonaments agronòmics  

UF1-RA1. 

Activitat 1 : Recull de dades meteorològiques i climàtiques de la zona amb equips i aparells 

disponibles i relaciona la influencia d’aquestes en el cultiu. 

 

UF2-RA1  

Activitat 2: Identifica les necessitats hídriques del cultiu i reconeix la procedència de l’aigua 

que s'utilitza. 

Activitat 3: Determina quin sistema de reg instal·laries en el teu cultiu i argumenta-ho.   

UF2-RA2  

Activitat 4: Analitza les propietats físiques, químiques i biològiques del terreny (presa de 

mostres) i fes una proposta de les tasques que duries a terme per a la conservació i millora del 

sòl. 

 

UF2-RA3  

Activitat 5: Identifica els requeriments nutritius del cultiu i determina, tenint en compte les 

propietats del sòl, el tipus de fertilitzant que utilitzaries indicant els efectes i beneficis que 

aporta la teva proposta al cultiu. 

 

UF3-RA1  

Activitat 6: Analitza la topografia del terreny i elabora un croquis de la parcel·la de cultiu amb 

l’acotació corresponent. 

 

UF4-RA1  

Activitat 7: Associa l’adquisició de nutrients segons el procés fisiològic del cultiu. 

Activitat 8: Analitza i identifica les males herbes del cultiu i voltants tenint en compte la seva 

morfologia i estructura. 

 

MP4 Infraestructures i instal·lacions agrícoles  

UF1-RA1  

Activitat 9: Identifica les estructures necessàries per al cultiu corresponent tenint en compte 

els estudis topogràfics realitzats i elabora un inventari de material necessari per al seu 

muntatge. 

Activitat 10:  Fes un estudi de la maquinària i estris que es necessiten per a la instal·lació i 

associa les normes de prevenció de riscos relacionades amb l’activitat. 

 

UF2-RA1 

Activitat 11: Analitza l’estat de les infraestructures del cultiu, fes un llistat dels elements 

avariats o deteriorats i elabora una proposta de reparació i manteniment indicant les normes 

de prevenció de riscos i protecció ambiental relacionades. 
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UF2-RA2  

Activitat 12: activitats de manteniment. 

 

UF3-RA1  

Activitat 13: Elabora un inventari del material necessari per a la instal·lació del sistema de 

reg del cultiu tenint en compte els diferents factors biòtics i abiòtics que influeixen en la 

fisiologia de la planta. 

Activitat 14: Instal·lació del sistema de reg. 

Activitat 15: Estableix la periodicitat amb la que s’haurà de regar el cultiu tenint en compte 

les  seves característiques. 

 

UF4-RA1  

Activitat 16: Tenint en compte les característiques fisiològiques de la planta i  la climatologia 

de la Finca, elabora una proposta de sistema de protecció per al teu cultiu. 

Activitat 17: Instal·lació sistemes de protecció i producció forçada. 

 

MP 6 Implantació de cultius ecològics  

UF2-RA1 

Activitat 18: Identifica la maquinària  i el tipus de fertilització adequada per a la preparació 

del sòl i argumenta la teva elecció tenint en compte les condicions del substrat i l'època de 

l’any. 

 

UF3-RA1  

Activitat 19: Sembra, transplantament i plantació del cultiu. 

 

MP 11 Formació i orientació laboral 

UF1-RA2 

Activitats transversals: Participació en equips de treball. Gestions de conflictes. 

Activitats transversals: Comunicació eficaç amb la persona responsable i els membres de 

l’equip. Treball cooperatiu. 

 

UF1-RA3  

Activitat 20: Role playing Reconeixement dels drets i deures que deriven de la relació laboral 

a partir de les diferents tipologies de contractes en el sector agrari. Anàlisis dels sistemes de 

representació dels treballadors en l’empresa. 

 

MP 16 Gestió de l’empresa agrària 

UF1-RA6  

Activitat 21: Determina el producte estrella de la teva empresa agrària i elabora un estudi de 

mercat per a determinar el canal més adient i les eines de màrqueting per a la venda del 

producte. 
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MP  14 Síntesi  

UF1-RA 1, 2, 3, 4 i 5  

Aquest mòdul professional conté resultats d’aprenentatge que es treballaran de forma 

transversal durant el transcurs del projecte. 

 

PROJECTE 2:  

Enunciat: 

Els pagesos de la zona del Bages estan molt preocupats perquè la seva producció hortícola ha 

minvat. Com a microempresa experta en sanitat vegetal ens demanen l’estudi del cas. 

Per tal de dur a terme la detecció del problema haureu de: 

- Determinar els diferents tipus de cultius hortícoles i les seves característiques 

fisiològiques. 

- Identificar els possibles agents que poden afectar a l’estat sanitari dels cultius i 

determinar les tècniques de mostreig que s’hauran de dur a terme. 

- Elaborar una proposta d’intervenció i millora dels cultius. 

 

Activitats d’ensenyament-aprenentatge: 

Cada activitat està associada al MP , UF i RA al qual correspon perquè es pugui observar la 

traçabilitat d’aquesta a l’hora d'avaluar-la. 

 

MP 1 Fonaments agronòmics 

UF4-RA1  

Activitat 1: Associa l’adquisició de nutrients segons el procés fisiològic del cultiu. 

Activitat 2: Analitza i identifica les males herbes del cultiu i voltants tenint en compte la seva 

morfologia i estructura. 

 

MP4 Infraestructures i instal·lacions agrícoles 

UF4-RA1  

Activitat 3: Tenint en compte les característiques fisiològiques de la planta i  la climatologia 

de la Finca, elabora una proposta de sistema de protecció per al teu cultiu. 

Activitat 4: Instal·lació sistemes de protecció i producció forçada. 

 

MP 5 Principis de sanitat vegetal  

UF2-RA1 /UF3-RA1  

Activitat 5: Identifica els possibles agents que poden afectar a l’estat sanitari del cultiu tenint 

en compte els factors ambientals presents en el cultiu i feu una descripció dels símptomes i 

efectes que provoquen. 

 

UF4-RA1  

Activitat 6: Elabora un llistat dels materials que caldrien i les tècniques de mostreig que 

podem utilitzar en el cultiu. 

Activitat 7: Realitza la presa de mostres utilitzant les tècniques adequades per a la 

identificació d’agents biòtics presents en el cultiu i fes l'anàlisi corresponent. 
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MP 9 Maneig sanitari de l'agrosistema  

UF1-RA1  

Activitat 8: En relació a l’estat sanitari del cultiu analitzat i tenint en compte les seves 

característiques, determina les tècniques ecològiques que es poden utilitzar per a la millora de 

l’estat sanitari d’aquest. 

 

UF3-RA2 

Activitat 9: Elabora una proposta d’intervenció i millora. 

 

UF3-RA3  

Activitat 10: Identifica la maquinària i estris necessaris per a la intervenció i realitza els 

tractaments fitosanitaris adequats tenint en compte les normes de prevenció de riscos i 

responsabilitat ambiental. 

 

MP 11 Formació i orientació laboral 

UF1-RA2  

Activitats transversals: Participació en equips de treball. Gestions de conflictes. 

Activitats transversals: Comunicació eficaç amb la persona responsable i els membres de 

l’equip. Treball cooperatiu. 

 

UF1-RA3  

Activitat 11: Role playing Reconeixement dels drets i deures que deriven de la relació laboral 

a partir de les diferents tipologies de contractes en el sector agrari. Anàlisis dels sistemes de 

representació dels treballadors en l’empresa . 

 

MP  14 Síntesi 

UF1-RA 1, 2, 3, 4 i 5. Aquest mòdul professional conté resultats d’aprenentatge que es 

treballaran de forma transversal durant el transcurs del projecte. 
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4.2.3.2 Temporització de les activitats d’ensenyament-aprenentatge 

Un cop establertes les activitats que es duran a terme en el projecte, s'han de determinar les 

fases, el número de sessions que els correspon  i les activitats d’ensenyament-aprenentatge que 

es duran a terme en cadascuna d’elles. D’aquesta manera es podrà portar un control del temps 

del qual disposem per dur a terme cadascuna de les activitats preparades i afavorir que el 

procés d’aprenentatge assoleixi els objectius proposats. 

Igual que passa amb les activitats, si l’alumnat del curs té suficient autonomia, es pot donar 

marge a que ells realitzin la temporització de les activitats durant el transcurs del projecte. No 

obstant, aquesta sempre haurà d’estar supervisada i validada per el docent o docents 

encarregats del mòdul Dual.  

Tenint en compte que el nou mòdul Dual consta de 198 hores, que s’han considerat concentrar 

a finals de curs i que disposem de 21 hores lectives per setmana; la temporització d’aquest 

seria de deu setmanes en les que s’haurien de distribuir les fases dels 2 projectes i les sessions 

que es destinen a cadascuna d’aquestes tenint en compte la durada de les activitats 

d’ensenyament-aprenentatge que s’hi inclouran. 

A continuació s’exposa un exemple de temporització d’un dels dos projectes del nou mòdul 

Dual, on cadascuna de les fases està relacionada amb el conjunt d’activitats d’ensenyament-

aprenentatge que es duen a terme (proposta d’activitats de l’apartat anterior): 

 

Imatge 2. Exemple de temporització del Projecte 1. Font pròpia. 

4.2.3.3 Criteris per l’elaboració de grups cooperatius 

En quant a la formació dels grups de treball, diversos estudis i autors evidencien que els grups 

que donen millors resultats són els que estan formats amb criteri d’heterogeneïtat  en quant a 

perfils d’alumnat i afavoreixen  l’atenció a la diversitat a l’aula (Esteban Gerard Ferrer).  

En aquest context, tenim alumnes de segon curs, fet que facilita el coneixement de cadascun 

dels alumnes (els professors poden classificar els diferents alumnes segons el seu perfil 

acadèmic i la seva estratègia a l’hora de treballar). Es farà l’estudi corresponent per diferenciar 

als alumnes segons els diferents ritmes, estils i processos d’aprenentatge per formar grups de 

3 aprenents amb capacitats i habilitats diferents. D’aquesta manera tots els grups de treball 

resultants seran homogenis entre ells, evitant que quedin descompensats a nivell acadèmic i es 

segueixin criteris d’equitat i efectivitat. 
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En quant als diferents estils, hi han diverses classificacions d’aquests segons diferents autors i 

totes conclouen que a l’hora d'aprendre tenim diferents estratègies en quant a com percebem, 

interrelacionem i responem durant el procés d’ensenyament-aprenentatge.  

La classificació DISC (perfil disc) o la plataforma Eduteams (Eduteams) serien algunes de les 

moltes eines per  facilitar la formació de grups heterogenis, tenint en compte les intel·ligències 

múltiples ( Howard Gadner, 1995). En aquest cas, i aprofitant un llibre que ens van proposar 

en el Màster (Cóm som? de l’editorial Barcanova), es suggereix seguir el criteri de classificació 

de la personalitat segons els autors del llibre (Albert Calderó, Jordi Oliveres i Joan Queraltó, 

2017). Aquests “classifiquen” a les persones tenint en compte 5 dimensions d’estudi de la 

personalitat (estil de treball, motivació en la feina, gestió del conflicte, grau d’implicació en la 

feina i grau d’autocontrol de l’expressivitat emotiva), i s’han utilitzat en moltes empreses per 

a establir grups de treball que s’entenguin bé i funcionin correctament. 

Els autors del llibre diuen que moltes d'aquestes dimensions no estan ben definides fins arribar 

a la edat adulta, així doncs, d’aquestes dimensions, es tindran en compte dos dels criteris de 

determinació de la personalitat per a l’elaboració dels grups que si que es poden evidenciar en 

l’adolescència: l’estil de treball (gestors de coses, gestors d’idees i gestors de persones) i 

motivació en la feina ( resultats, lideratge i social). 

En quant als ritmes, no tots els alumnes assoleixen el nivell acadèmic a la mateixa velocitat, 

ni tan sols arriben al mateix nivell de profunditat del coneixement. Així doncs, a més dels 

criteris de la personalitat esmentat anteriorment també es tindran en compte criteris 

quantitatius referents a les notes de l’expedient de cadascun dels alumnes. 

D’aquesta manera s’assignarà a cada grup alumnes de perfils diferents perquè dintre de 

cadascun hi hagi varietat. L’assoliment dels objectius del projecte genera una interdependència 

positiva i una relació i cooperació entre els membres del grup que fomenta la col·laboració 

efectiva. L'heterogeneïtat de perfils acadèmics i habilitats de l’alumnat dintre d’un mateix grup 

enriqueix el ventall d’oportunitats de creació.  

Els avantatges de la metodologia utilitzada són que hi pot haver reforç positiu entre iguals i 

pot evidenciar habilitats i capacitats transversals dels alumnes amb menor rendiment acadèmic 

i aportar més idees i creativitat, fomentant les CPPS en el grup. 

Els inconvenients d’aquesta metodologia són què hi pot haver alguna persona amb rendiment 

baix que no pugui arribar al nivell adequat perquè els que rendeixen no deixen aportar idees o 

simplement que l’alumne amb un ritme baix es deixa portar pels que són més treballadors. Per 

aquest motiu, es recomana formar grups petits de 3 o 4, deixant menys marge a aquesta 

problemàtica. 

4.2.3.4 Avaluació del procés d’aprenentatge 

Per tal de poder valorar aquest procés, l’avaluació esdevindrà part fonamental en tot ell 

permetent interpretar, comprendre i intervenir per optimitzar-lo. Aquesta tindrà una finalitat 

tant qualitativa com formativa segons els objectius didàctics de les diferents activitats 

proposades.  

D’aquesta manera es podrà atendre a la diversitat de capacitats cognitives en els diferents 

processos d’aprenentatge tenint en compte la diversitat d’alumnat i es durà a terme un procés 

d’avaluació individual mitjançant diferents instruments d’avaluació (graelles d’observació, 

rúbriques, escales…). Aquesta avaluació individual juntament amb l'observació activa i 
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interactiva del professor, permeten fer el seguiment de l’alumnat i del seu procés 

d’aprenentatge facilitant l'adequació de les activitats en cas de ser necessari.  

Per afavorir que els propis alumnes siguin conscients de l’estat dels seus treballs i, per tant, de 

l’estat del seu  aprenentatge, es faran servir rúbriques de coavaluació entre els diferents grups 

de treball amb anterioritat a alguna de les entregues avaluables. Les rúbriques  contenen 

diferents criteris que ha de seguir el grup per tal d’elaborar un entregable òptim per a que 

l’evolució del projecte sigui l'adequada. Mitjançant l’avaluació dels altres grups poden 

reconèixer què han fet correctament i els seus errors a partir d’identificar-los en les 

produccions d’altres i poden corregir errors o afegir continguts abans de l’entrega al professor. 

Les co-avaluacions també fomenten l’intercanvi indirecte d’idees entre els diferents grups i 

això pot afavorir la creativitat entre ells. 

A més, per a tenir una idea de l’estat de cohesió de grup i de la participació de cada component 

en el procés del projecte es faran dues autoavaluacions abans de finalitzar-lo com a 

complement a l’observació a l’aula (per part del docent) dels diferents grups. 

Aquesta autoavaluació tindrà criteris actitudinals, les respostes que tingui l’alumne 

determinaran el seu grau d’implicació en el projecte i la seva percepció com a component del 

grup. Aquesta informació recollida pot evidenciar problemàtiques, d'aquesta manera el docent 

es pot anticipar al caos que pot generar el fet de que algun alumne no estigui fent la seva feina 

o no es senti acceptat per determinar la causa i poder ajudar a resoldre el problema o conflicte 

(manca de comprensió, dificultats d’aprenentatge, manca d’habilitats interpersonals, manca de 

responsabilitat…). 

Seguint amb les instruccions del Departament, s’ha de tenir en compte que el que s’ha 

d’avaluar són els Resultats d’aprenentatge  associats als diferents projectes. 

Així doncs, donat que ambdós projectes tenen associats diversos RA’s, aquests contindran 

diversos instruments d’avaluació per a avaluar els diferents RA’s. En el cas de que un RA 

tingui associat diverses activitats, s’haurà de determinar el pes que tindrà cadascuna de les 

activitats sobre el  % destinat del projecte al corresponent RA. 

A continuació s’exposa la taula on s'observa el pes que té cada projecte en els diferents 

resultats d'aprenentatge implicats en el mòdul Dual. El que resta per arribar al 100% de la nota 

d’aquests és relatiu a les activitats d'ensenyament-aprenentatge que s’han treballat prèviament 

en els diferents mòduls professionals del cicle, abans d’iniciar el mòdul Dual (durant les hores 

lectives comuns entre alumnes que faran formació en alternança Dual i els que segueixen la 

formació al centre). 
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MÒDUL 

PROFESSIONAL 

HORES 

DUAL 

UNITAT 

FORMATIVA 
RESULTATS D'APRENENTATGE 

%  EN RA 

    P 1 P2 

M01: Fonaments 

agronòmics 
33 

UF1:clima i microclima 
1. Caracteritza el clima i els seus efectes sobre els cultius 

analitzant-ne les informacions disponibles. 40%  

 

UF2:Aigua, sòl i 

fertilització. Ecosistemes 

1. Determina les necessitats hídriques de les espècies 

analitzant-ne la relació aigua-sòl-planta 20%  

2. Identifica tipus de sòls i les seves característiques 

interpretant-ne les dades obtingudes mitjançant l’anàlisi. 
60% 

 

3. Caracteritza els fertilitzants que utilitzarà reconeixent-

ne l’ús. 
20% 

 

4. Reconeix les característiques dels ecosistemes de 

l’entorn més pròxim analitzant-ne les interrelacions 

biòtiques. 

 

 

UF3:Topografia. 

1. Realitza la representació bàsica de les característiques 

topogràfiques del terreny justificant-hi les tècniques 

utilitzades. 40%  

UF4:Botànica. 
1. Identifica les espècies vegetals seguint criteris 

taxonòmics 15% 15% 

M04: 

Infraestructures i 

instal·lacions 

agrícoles 

33 

UF1:Infraestructures 

agrícoles. 

1. Instal·la infraestructures agrícoles descrivint-ne les 

característiques i tècniques de muntatge. 40%  

2. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i 

de protecció ambiental en la instal·lació d’infraestructures 

agrícoles, identificant-hi els riscos associats, i les mesures 

i equips per prevenir-los. 

 

 

UF2:Manteniment 

d’instal·lacions agrícoles 

1. Manté instal·lacions agrícoles interpretant-ne els 

protocols establerts per a la seva conservació i higiene 30%  

2. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i 

de protecció ambiental en el manteniment d’instal·lacions 

agrícoles, identificant-hi els riscos associats, i les mesures 

i equips per prevenir-los. 

30% 

 

UF3:Instal·lacions de 

reg 

1. Munta, regula i manté instal·lacions de reg identificant-

ne els elements de la instal·lació i les tècniques de 

muntatge. 50%  

2. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i 

de protecció ambiental en el muntatge i manteniment 

d’instal·lacions de reg, identificant-hi els riscos associats, 

i les mesures i equips per prevenir-los 

 

 

UF4:Sistemes de 

protecció i producció 

forçada 

1. Instal·la sistemes de protecció i producció forçada 

relacionant-los amb els factors ambientals i de cultiu. 25% 25% 

2. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i 

de protecció ambiental en la instal·lació de sistemes de 

protecció i producció forçada, identificant-hi els riscos 

associats, i les mesures i equips per prevenir-los 
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M05:Principis de 

sanitat vegetal 
33 

UF1:Vegetació 

espontània i agents 

abiòtics. 

1. Caracteritza la vegetació espontània descrivint-ne les 

espècies presents a la zona   

2. Determina els agents abiòtics que provoquen danys i 

fisiopaties a les plantes, descrivint-ne les característiques. 
 

 

UF2:Plagues 

1. Determina la fauna perjudicial i beneficiosa per als 

vegetals analitzant-ne les característiques biològiques iels 

efectes sobre les plantes.  40% 

UF3:Malalties 

1. Determina els agents beneficiosos i els que provoquen 

malalties i danys que afecten les plantes, descrivint-ne les 

característiques.  30% 

UF4:Estat sanitari de les 

plantes. 

1. Determina l’estat sanitari de les plantes, valorant-ne la 

informació obtinguda segons el protocol establert  75% 

UF5:Mètodes de 

protecció. 

1. Caracteritza els mètodes de protecció per a les plantes 

valorant-ne els efectes sobre la seva sanitat.   

M06:Implantació de 

cultius ecològics 
33 

UF1:l’explotació 

agroecològica 

1. Determina el procés de transformació d’explotacions de 

producció convencional a ecològica identificant-ne els 

paràmetres que caracteritzen l’agroecosistema   

2. Estableix rotacions, associacions i policultius en 

explotacions ecològiques, relacionant-los amb la 

biodiversitat i els beneficis associats. 

 

 

UF2:preparació del sòl 

en implantació de cultius 

ecològics. 

1. Prepara el terreny i els substrats per a la implantació de 

cultius ecològics, interpretant-ne i aplicant-hi les 

tècniques de manteniment i de millora de fertilitat del 

terra. 

50% 

 

2. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i 

de protecció ambiental relacionades amb la preparació del 

sòl en implantació de cultius agroecològics, identificant-

ne els riscos associats i les mesures i equips per prevenir-

los. 

50% 

 

UF3:sembra, plantació i 

trasplantament en 

implantació de cultius 

ecològics 

1. Sembra, planta i trasplanta material vegetal ecològic 

justificant l’ús dels recursos fitogenètics locals. 
50% 

 

2. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i 

de protecció ambiental relacionades amb la 

sembra,plantació i trasplantament en implantació de 

cultius agroecològics, identificant-ne els riscos associats, 

i les mesures i equips per prevenir-los. 

50% 

 

M09:Maneig 

sanitari de 

l’agrosistema 

33 

UF1:rotacions, 

associacions, policultius 

i vegetació espontània 

1. Determina les rotacions, associacions i policultius 

valorant l’estat de l’agroecosistema i la sanitat dels 

cultius.  75% 

2. Maneja la vegetació espontània valorant-ne la 

influència en la biodiversitat i en la capacitat de control 

biològic de plagues a l’agroecosistema 

 

 

3. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i 

de protecció ambiental relacionades amb el maneig de la 

vegetació espontània, identificant-ne els riscos associats, i 

les mesures i equips per prevenir-los. 

 

 

UF2:Infraestructures per 

a la producció ecològica 

1. Instal·la infraestructures ecològiques relacionant els 

seus efectes amb la biodiversitat i la capacitat de control 

biològic de l’agroecosistema.   



 

Definició i disseny del mòdul Dual del CFGM de PAE  
 

53 

2. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i 

de protecció ambiental relacionades amb la instal·lació 

d’infraestructures per a la producció ecològica, 

identificant-ne els riscos associats, i les mesures i equips 

per prevenir-los. 

 

 

UF3:mètodes físics i 

biològics i tractaments 

fitosanitaris en 

producció ecològica 

1. Aplica mètodes físics i biològics per mantenir 

l’equilibri sanitari de l’agrosistema, analitzant la 

normativa de producció ecològica.   

2. Realitza tractaments fitosanitaris segons els principis de 

producció ecològica, justificant-ne els mitjans i 

maquinària a utilitzar.  40% 

3. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i 

de protecció ambiental relacionades amb l’aplicació de 

mètodes físics i biològics i tractaments fitosanitaris en 

producció ecològica, identificant-ne els riscos associats, i 

les mesures i equips per prevenir-los.  40% 

M11:Formació i 

orientació laboral 
33 

UF1:incorporació al 

treball 

1. Selecciona oportunitats d’ocupació, i identifica les 

diferents possibilitats d’inserció i les alternatives 

d’aprenentatge al llarg de la vida.   

2. Aplica les estratègies del treball en equip, i en valora 

l’eficàcia i eficiència per assolir els objectius de 

l’organització. 

50% 50% 

3. Exerceix els drets i compleix les obligacions que es 

deriven de les relacions laborals, i les reconeix en els 

diferents contractes de treball. 

50% 50% 

4. Determina l’acció protectora del sistema de la Seguretat 

Social davant les diferents contingències cobertes, i 

n’identifica les diferents classes de prestacions. 

 

 

UF2:prevenció de riscos 

laborals 

1. Avalua els riscos derivats de l’activitat professional, i 

analitza les condicions de treball i els factors de risc 

presents en l’entorn laboral. 

 

 

2. Participa en l’elaboració d’un pla de prevenció de riscos 

en una petita empresa, i identifica les responsabilitats de 

tots els agents implicats. 

 

 

3. Aplica mesures de prevenció i protecció individual i 

col·lectiva, i analitza les situacions de risc en l’entorn 

laboral del tècnic o tècnica superior en química industrial. 

 

 

M14: Síntesi 66 UF1:Síntesi 

1. Concreta l’activitat o el producte agroecològic, 

analitzant-ne les condicions i característiques tècniques 50% 50% 

2. Organitza la realització de l’activitat o l’obtenció del 

producte agroecològics, determinant-ne el procés, les 

fases i les actuacions necessàries. 

 

50% 50% 

3. Realitza l’activitat o l’obtenció del producte 

agroecològic, valorant-ne els resultats i comprovant la 

qualitat i/o la funcionalitat. 

 

50% 50% 

4. Determina, si cal, la viabilitat tecnico-econòmica, 

analitzant-ne els recursos necessaris i les implicacions 

econòmiques per realitzar l’activitat o obtenir el producte 

agroecològic. 

 

50% 
50% 
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5. Documenta els diferents aspectes de l’activitat o el 

producte agroecològics, integrant els coneixements 

aplicats en el desenvolupament del supòsit pràctic i/o la 

informació cercada. 

 

50% 
50% 

M16: Gestió de 

l'Empresa Agrària 
33 

UF1:Gestió de l'empresa 

Agrària 

1. Potencia la iniciativa emprenedora i la creació d’un 

projecte empresarial agrari valorant la seva rendibilitat.   

2. Desenvolupa les habilitats de gestió necessàries per 

realitzar-se professionalment 
 

 

3. Defineix el màrqueting digital i la planificació 

comercial per assolir els objectius de l’empresa. 
100% 

 

4. Interpreta la comptabilitat   

5. Gestiona correctament les especificitats d’una empresa 

agrària. 
 

 

Taula 4. Relació del pes del projecte (en %) en la nota de cadascun dels RA’s implicats en el nou 

Mòdul Dual. Font pròpia. 

A continuació s’inclouen exemples d’entregables i instruments d’avaluació per avaluar un dels 

resultats d’aprenentatge inclosos en el Projecte 1. Per determinar-los s’ha partit de les activitats 

d’ensenyament-aprenentatge 16 i 17 proposades anteriorment; aquestes correspondrien a la 

Fase 5 del exemple de temporització (veure Imatge 2). 

 

Activitat 16: Tenint en compte les característiques fisiològiques de la planta i  la climatologia 

de la Finca, elabora una proposta de sistema de protecció per al teu cultiu. 

Entregables:  

A continuació es proposen dos possibles entregables per a una mateixa activitat: 

- Infografia (I) descriptiva dels diferents sistemes de protecció possibles per al nostre 

cultiu. 

- PowerPoint (PP) explicatiu del diferents sistemes de protecció agrícoles 

(convencional i ecològica) amb els corresponents pros i contres. 

Instruments d’avaluació:  

- Graella d’observació actitudinal (GO). 

- Rúbrica per a la Infografia o el Powerpoint . 

- Rúbrica de coavaluació de l’exposició oral del Powerpoint o Infografia. 

 

Activitat 17: Instal·lació sistemes de protecció i producció forçada. 

Entregable: 

- Document argumentatiu (DOC) de la proposta de sistema de protecció que hem triat 

per al nostre cultiu. 

- Tasques d’instal·lació al camp (TC). 

Instrument d’avaluació: 

- Graella d’observació actitudinal. 

- Rúbrica per al document. 

- Rúbrica per a les tasques d'instal·lació al camp. 
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Si ens fixem en la Taula 4 (pàg.49), corresponent a la ponderació del projecte en el RA, veiem 

que l’RA associat a aquestes activitats es treballa en ambdós projectes (P1 i P2) i que, cadascun 

d’ells, pondera un 25% del pes total de la nota d’aquest (RA1 de la UF4 del MP4).  

 

També s'observa que, per un mateix RA, hi han associades diferents activitats. En aquests 

casos s’ha de determinar quin pes té cada activitat en el % assignat del projecte per al RA 

corresponent. 

 

A continuació s’exposa un exemple d’avaluació de l’RA associat a aquestes activitats (RA1 

de la UF4 del MP4): 

RA PROJECTE1 PROJECTE 2 ALTRES 

ACTIVITATS (hores 

lectives comuns) 

ACTITUD 

MP4-UF4-RA1 25% 25% 30% 20% 

 25% 10% 25% 40

% 

   

EVIDÈNCIES I o PP EO DOC TC   GO 

 

Taula 5. Relació evidències de les activitats 16 i 17 del Projecte 1 amb el % de qualificació del RA. 

Font pròpia. 
 

En aquesta taula es pot observar el pes que tenen les diferents evidències de les activitats 16 i 

17 en el 25%. Aquest 25% correspon al pes que té el projecte 1 en l’RA1-UF4-MP4. La resta, 

per arribar al 100% de nota del RA, es relatiu a la suma de les evidències que s’obtindran en 

el Projecte 2, les activitats d’ensenyament-aprenentatge que es duran a terme durant les hores 

lectives “comuns” i l’actitud que té l’alumne durant tot el procés d’aprenentatge. 
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5.Conclusions 

Un cop finalitzat el treball es poden extraure un seguit de conclusions de les tasques realitzades 

que es recullen a continuació: 

 

 Després de la quantitat d’informació que cal recercar i analitzar per poder dur a terme 

els objectius plantejats del TFM, s’ha evidenciat que és imprescindible tenir 

coneixements de les eines i recursos que el Departament d’Educació posa a disposició 

dels centres per poder fer efectiva la gestió i organització dels centres en les noves 

adaptacions curriculars. 

 

 Respecte a les opcions de reorganització curricular, s’ha optat pel model B tenint en 

compte les dades obtingudes de les enquestes i el context  del propi centre on s’aplica 

el treball. Aquesta opció de reordenació curricular s’ha considerat la més adequada i 

flexible, donat que permet la conciliació de les hores lectives al centre amb les de 

formació en l’empresa. A més, permet reagrupar totes les hores destinades a la 

formació Dual i formar un nou mòdul on es poden treballar tots els mòduls formatius 

del cicle de manera transversal amb els alumnes que no cursen formació en alternança 

Dual. 

 

 El model B és una bona opció per impulsar i incentivar als centres a elaborar activitats 

d’ensenyament-aprenentatge que fomentin el treball interdisciplinari i que optin per 

metodologies actives que fomentin aprenentatges extrapolables al mon laboral i que 

apropin a l’alumnat a una realitat pràctica del sector. 

 

 En el procés d’elaboració d’aquest TFM s’ha pogut concloure que l’aplicació d’una 

metodologia d’ensenyament-aprenentatge com l’ABP, en els nous mòduls duals, és 

una bona estratègia per a treballar continguts, capacitats i habilitats en els alumnes 

equiparables a la formació dels alumnes que alternen la formació en una empresa del 

sector.  

 

 L’ABP no tan sols fomenta que l’alumnat formi part activa del seu aprenentatge i 

assoleixi els continguts satisfactòriament sinó que, també fomenta el desenvolupament 

de les competències interpersonals tan necessàries en el futur laboral i en la vida en 

societat. 

 

 Caldria posar en pràctica l’adaptació d’aquesta reordenació curricular i la proposta 

metodològica per veure si és factible en el context en el qual s’aplica i si realment 

fomenta l’assoliment dels objectius d’aprenentatge establerts per currículum. Alhora, 

caldria establir durant el procés d’ensenyament-aprenentatge un cicle reflexiu per 

poder determinar els punts febles de la proposta i poder introduir millores. 

 

El canvi sobtat del paradigma educatiu, derivat de la pandèmia actual, ha complicat les 

relacions interpersonals amb els agents implicats en la formació Dual del centre que, penso, 

haguessin enriquit i optimitzat el present treball. 
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7.Annexos 

7.1 Enquesta 

● En quin any es va oferir la modalitat DUAL en el cicles/s de la família Agrària? 

● A l’hora d’adaptar el cicle quina modalitat de les orientacions del departament es 

va decidir aplicar ( A o B)? 

● Us va costar trobar empreses que volguessin col·laborar amb el centre possibilitant 

aquesta modalitat d’ensenyament? 

A dia d’avui: 

● Han augmentat el nombre d’inscrits al cicle ( els alumnes s’inscriuen atrets per 
l’oferta FP DUAL)? 

● Les dades d’abandonament escolar primerenc han disminuït? 
● S’observa una major motivació en  l’alumnat? 
● Ha augmentat la inserció laboral de l’alumnat dels cicles? 
● El fet de tenir un major contacte amb les empreses ha afavorit la transferència de 

coneixements del sector? 
● Tot l’alumnat interessat en optar per modalitat DUAL hi pot accedir sense limitació 

o poseu uns requisits ? SI és així, de quin tipus? 

 

7.2 Buidatge enquesta 

Centre A/Centre B/Centre C/Centre D/ Centre E 

● En quin any es va oferir la modalitat DUAL en el cicles/s de la família Agrària? 

● Vam començar el curs 2014-2015 

●  2015 

● 2014-2015 

● 1r any 

● 2018 

 

● A l’hora d’adaptar el cicle quina modalitat de les orientacions del departament es va 

decidir aplicar ( A o B)? 

● Al començament modalitat A, però vam canviar a model B en la tercera promoció 

● B tenim mòdul dual, EL DIA A DIA DE LA PAGESIA. També tenim un mòdul 

propi que es diu AGROECOLOGIA 

● Modalitat B. 

● B 

● No recordo quina és, la que fa un mòdul de dual que es pot fer a l’empresa o al cetre. 

Era més fàcil que valorar l’estada en una part de cada mòdul 

 

● Us va costar trobar empreses que volguessin col·laborar amb el centre possibilitant 

aquesta modalitat d’ensenyament? 

● Al començament una mica, després del primer any ja no 

● Costa trobar perquè en les rodalies el que hi ha són petites PYMES i costa fer la 

modalitat dual, però ens anem sortint 

● Al principi, si. 

● Costa una mica 

● NO 
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A dia d’avui: 

● Han augmentat el nombre d’inscrits al cicle ( els alumnes s’inscriuen atrets per 

l’oferta FP DUAL)? 
● Sempre hem tingut ple i llista d’espera 
● Ha augmentat el nombre d’alumnes per altres motius i publicitat que fa el centre i 

professorat però no en si per la DUAL. 
● SI 
● SI 
● NO 

 

● Les dades d’abandonament escolar primerenc han disminuït? 
● No es pot comparar perquè vam iniciar el cicle amb modalitat dual 
●  IGUAL 
● SI 
● No en tenim. 
● NO 

 

● S’observa una major motivació en  l’alumnat? 
● La motivació general és alta 
●  SÍ 
● Si, però no en tot l’alumnat. 
● No especialment. 
● SI 

 

● Ha augmentat la inserció laboral de l’alumnat dels cicles? 
● No es pot comparar perquè vam iniciar el cicle amb modalitat dual 
● Al ser pyme si l’alumne és queda a l’empresa la perdem com alumne dual. 
● SI 
● No ho hem pogut comprovar encara 
● No ho hem pogut comprovar encara 

 

● El fet de tenir un major contacte amb les empreses ha afavorit la transferència de 

coneixements del sector? 
● Sí perquè ens serveix a tots per apropar-nos a la realitat del sector 
● Sí, es creen sinergies 
● SI 
● SI 
● De moment no 

 

● Tot l’alumnat interessat en optar per modalitat DUAL hi pot accedir sense limitació 

o poseu uns requisits ? SI és així, de quin tipus? 
● Posem requisits de nota mínima, no tenir massa suspeses del curs anterior i tenir 

bona actitud (puntualitat, responsabilitat, maduresa...) i imprescindible carnet de 
conduir i vehicle per desplaçar-se a les pràctiques. 

● No estrictament 
● Posem requisits:  

o No ha de tenir cap Unitat Formativa pendent dels mòduls de 1r curs. 
o A criteri del professorat ha de tenir opcions d’aprovar totes les unitats 

formatives en finalitzar les classes el 31 de gener. 
o A criteri del professorat ha de tenir una maduresa personal suficient per 

cursar la Formació Dual. 
● Requisits acadèmics i requisits de comportament i actitud. 

● Requisits acadèmics i actitudinals. 


