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RESUM:
En el present treball, es detalla l'elaboració d'una activitat didàctica mitjançant la metodologia de
l'Aprenentatge Basat en Projectes. El projecte es centra al Cicle de Grau Mitjà de Jardineria i
Floristeria i s'emmarca al mòdul professional de síntesi seguint les Orientacions als centres
educatius per organitzar el Cicle Formatiu de grau Mitjà de Jardineria i Floristeria, a partir de
2020-2021.
Es defineixen els passos per investigar, dissenyar i elaborar la implantació d'un jardí vertical
amb material reciclat o reutilitzat. Es mostra un model de possible programació del projecte i
instruments per avaluar-lo.
La funcionalitat principal del jardí serà la producció de plantes d'horta de fulla verda,
aromàtiques i comestibles. Si el projecte prospera es posaran a la venta, a un preu raonable,
per ajudar a disminuir la pobresa alimentària de la zona.
Per avaluar qualitativament l'acceptació entre l'alumnat, es recull un formulari sobre la
realització de metodologies docents actives a l'aula com l'Aprenentatge Basat en Projectes.
Paraules clau: ABP al mòdul de síntesi, CFGM Jardineria i Floristeria, projecte jardí vertical.

RESUMEN:
En el trabajo aquí presente, se detalla la elaboración de una actividad didáctica mediante la
metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos. El proyecto se centra en el Ciclo de Grado
Medio de Jardinería y Floristería y se enmarca en el módulo profesional de síntesis siguiendo la
Orientaciones para organizar el Ciclo Formativo de Grado Medio de Jardinería y Floristería, a
partir de 2020-2021.
Se definen los pasos para investigar, diseñar y elaborar la implantación de un jardín vertical con
material reciclado o reutilizado. Se muestra un modelo de posible programación del proyecto y
los instrumentos para evaluarlo.
La funcionalidad principal del jardín será la producción de plantas horticultoras de hoja verde,
aromáticas y comestibles. Si el proyecto prospera se pondrán a la venta, a un precio razonable,
para ayudar a disminuir la pobreza alimentaria de la zona.
Para evaluar cualitativamente la aceptación entre el alumnado, se recoge un formulario sobre la
realización de metodologías docentes activas como el Aprendizaje Basado en Proyectos.
Palabras clave: ABP en el módulo de síntesis, CFGM jardinería y Floristería, proyecto jardín
vertical.
ABSTRACT:
This paper details the elaboration of a didactic activity by means of the Project Based Learning
methodology. The project focuses on the Professional Cycle of Medium Degree of Gardening
and Floristery, and is part of the professional synthesis module following the Orientations to
organize the Professional Cycle of Medium Degree of Gardening and Floristery from 2020-2021.
It shows the steps to investigate, design and develop the implementation of a vertical garden
with recycled o reused material. It shows too, a model of possible project scheduling and the
tools to evaluate it.
The main functionality of the garden will be the production of a green leafy horticultural plants,
aromatic plants and edible plants. If the project is successful, the plants will be on sale, at the
reasonable price, to help reduce food poverty in the area.
To qualitatively evaluate the acceptance among yhe students, a form is collected on the
realization of active teachin methodologies such as Project Based Leartning.
Keywords: PBL in the synthesis module, PCMD of Gardening and Floristery, vertical garden
project.
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1. INTRODUCCIÓ.
Citant a Albert Einstein, “L'educació és allò que ens queda quan oblidem el que hem après”
(Darder 2007), Einstein amb aquesta frase reforça la idea de l'aprenentatge significatiu (Díaz i
Hernández 1999).
Per tant, l'aprenentatge efectiu seria allò que ens queda i no oblidem, perquè si en el moment
que es descobreix un concepte o idea nova, provoca una emoció, el cervell ho considera
important. Queda vinculat el coneixement a l'emoció i d'aquesta forma s'assimila com un
aprenentatge vàlid per la vida en un futur.
Qualsevol experiència és educativa, el que passa és que el cervell selecciona les que creu que
són útils genera més connexions neuronals i les assimila com a un aprenentatge vàlid, o no.
Aquestes experiències es gestionen des de les emocions. Evolutivament el cervell adaptatiu ho
ha fet des de la por, però és molt millor des de la curiositat com fem ara, perquè s'associa amb
una emoció positiva. L'alegria també és una bona emoció perquè genera confiança.
Els aprenentatges transversals en els quals intervenen vàries matèries, també afavoreixen a
crear més connexions neuronals, perquè quantes més àrees del cervell intervinguin en
l'aprenentatge, es recorda millor i es pot fer servir amb més eficiència, sense gastar tanta
energia. Amb les metodologies docents (ABP, APS, PBL, Treball cooperatiu, debat de notícies
reals) que permeten la integració de vàries matèries alhora s'augmenta la implicació i motivació
dels alumnes (Bueno 2019).
Amb les metodologies actives es potencia l'aprenentatge vivencial o significatiu, i es defineixen
entre altres com; l'Aprenentatge Basat en Problemes/Projectes (ABP o PBL Problem/Project
Based Learning), l'Aprenentatge per Servei (APS) i el treball de forma cooperativa.
Està comprovat en diferents estudis
que es millora en els resultats acadèmics, el
desenvolupament de competències transversals i la competitivitat a nivell de formació
professional i conseqüentment la millora en la competitivitat professional de la societat (Valero
2017).
La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim especial des de 2018
està fomentant l'ús de metodologies actives a l'aula, un dels objectius principals és reconèixer i
certificar projectes d'innovació pedagògica consolidats que han transformat i millorat la qualitat i
equitat del sistema educatiu d'acord amb la modalitat prevista a l'article 2 de l'Ordre
ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica.
Amb dades del curs passat, 2019-2020, a Catalunya hi ha en funcionament diferents programes
entre els quals es destaquen; 190 en reconeixement de projectes d'innovació pedagògica, 78
programes d'innovació i transferència de coneixement Innova FP i 65 a Activa FP (Activa FP
2021).
En total a Catalunya hi ha 1.105 centres de Secundària, per tant encara es troben centres no
inscrits en projectes o programes d'innovació, de forma global (Idescat 2021).

1.1. Motivació.
La motivació per realitzar un treball de final de màster d'aquestes característiques, és perquè és
un tema que trobo interessant, innovador i em vaig quedar amb moltes ganes de realitzar un
treball amb metodologia d'Aprenentatge Basat en Projectes, per al CFGM de Jardineria i
Floristeria, ja que durant el curs passat, al no haver ningú més de la meva especialitat, no el
vaig poder fer amb grup. Ara m'agradaria aprofitar la oportunitat de realitzar un treball individual
per aprofundir en el tema i aprendre a realitzar la documentació per poder aplicar el projecte a
la realitat de l'aula.
Durant la realització de les pràctiques, vaig poder observar com introduint projectes a nivell
d'unitat formativa, d'unes 30 hores l'alumnat encaixava molt bé el funcionament dels projectes i
es motivaven, es creava cohesió, i certa competència entre els diferents grups que afavorien la
millora en els resultats acadèmics.
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1.2. Objectiu del Treball Final de Màster.
En el present treball es contextualitzarà i realitzarà la documentació necessària per dur a la
pràctica un projecte per implantar un jardí vertical en el context del Cicle Formatiu de Grau Mig
(CFGM) de Jardineria i Floristeria.
L'objectiu inicial és dissenyar una activitat per l'aplicació pràctica de la metodologia de
l'Aprenentatge Basat en Projectes (ABP), a la formació professional i elaborar la documentació
didàctica per la realització i avaluació d'un projecte, en el context del CFGM de Jardineria i
Floristeria.
Concretament, el projecte descrit al present treball, es realitzarà al final del segon curs durant el
mòdul professional de síntesi. Segons les orientacions abans de 2020, el mòdul de síntesi
només tenia 66 hores però seguint les orientacions després de 2020, s'amplia a 264 hores.
Aquesta modificació curricular permet la compatibilització amb el sistema de formació Dual. En
el mateix document es recull la preferència de seguir metodologies docents innovadores durant
el mòdul de síntesi(Orientacions als centres educatius per organitzar el Cicle Formatiu de grau
Mitjà de Jardineria i Floristeria a partir de 2020-2021 XTEC).
El mòdul de síntesi, implícitament requereix treballar els resultats d'aprenentatge d'altres
mòduls del curs, per aquest motiu i per compaginar amb la formació DUAL, es realitzarà de
forma intensiva i única durant el tercer trimestre del segon crus. Degut a la modificació curricular
d'hores en el present treball es defineix un projecte de 96 hores ocupant un terç
aproximadament del mòdul professional de síntesi.
Seguint aquestes recomanacions i aplicant l'Aprenentatge Basat en Projectes (ABP), es vol
oferir una oportunitat perquè els/les alumnes treballin no només continguts, si no també altres
competències transversals com el treball col·laboratiu i autònom. La intenció principal és que
puguin desenvolupar al màxim la seva creativitat i aptituds socials, com la capacitat
negociadora i la comunicació.
Es proposa incidir en metodologies on els alumnes siguin els protagonistes totals, tinguin un
resultat tangible, real i útil, que sorgeixi de la seva pròpia idea, planificació i execució. S'espera
motivar l'alumnat, afavorir la continuïtat en els estudis i disminuir els abandonaments.
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2. CARACTERÍSTIQUES DE L'APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES
L'origen de l'Aprenentatge Basat en Projectes, és una variant de l'Aprenentatge Basat en
Problemes, que es va iniciar als anys 60, Postman i Weingarner (1969) ja proposaven un model
d'ensenyament on no hi havia classes magistrals i es pogués desenvolupar la creativitat dels
estudiants mitjançant el plantejament de peguntes i problemes oberts. Aquestes idees es van
aplicar per primera vegada a la Universitat de Mc Master a Canadà i a l'Escola de Medicina de
la Universitat de Case Western Reserve a Estats Units, donant lloc a l'aparició del Problem
Based Learning (PBL). Va ser un èxit i es va estendre per Europa a la Universitat de Maastrich
(1974).
També durant aquesta dècada neix una variant del PBL a la Universitat danesa de Alborg, l'
Aprenentatge Basat En Projectes. Aquesta variant suposa la realització d'un projecte, l'objectiu
és desenvolupar un producte final mitjançant la resolució de diferents problemes. S'exigeix que
els/les estudiants defineixin les característiques del producte, realitzin el disseny i gestionin i
planifiquin el projecte per elaborar el producte. Finalment, han de presentar el producte acabat
(Hernàndez A, Lacuesta R. 2006).

2.1. Plantejament i estructura de l'Aprenentatge Basat en Projectes.
L'Aprenentatge Basat en Projectes (ABP), es pot plantejar a nivell d'un Mòdul, varis Mòduls o
fins i tot, varis cicles formatius.
Existeixen diverses fonts que aborden aspectes pràctics de l'aplicació del PBL. De forma
abreviada els passos a seguir són:
•

Definir un repte o projecte que respongui a una necessitat, amb certes característiques
d'un tema lligat a la realitat dels alumnes, que permeti desenvolupar els objectius
didàctics i les competències a treballar.

•

Treballar en grups, procurant tenir perfils heterogenis i que cadascú adopti un rol
diferent.

•

Definir el producte a elaborar es fa una previsió de funcionament i de condicionants que
ha de complir. Es pot fer un plànol o croquis, una maqueta o una presentació.

•

Planificar en grup; les tasques a realitzar, material i eines necessari, organitzar
internament als membres del grup.

•

Realitzar una investigació per part de l'alumnat per poder tenir informació que permeti
prendre decisions fomentades.

•

Analitzar i sintetitzar; l'alumnat posa en comú la informació recopilada, comparteix
idees, estableix un debat, elabora possibles dissenys i crea el producte que respon a la
necessitat inicial.

•

Elaboració del producte i aplicació dels coneixements adquirits. Es potencia la
creativitat i el treball de manipulació d'eines i materials.

•

Finalment, es realitza una presentació del producte final i es comprova si funciona i
compleix les necessitats inicials i si hi han hagut modificacions del disseny proposat al
producte final. També es pot plantejar una futura millora, en el disseny o l'execució, la
tria de materials i realitzar una mica d'autoreflexió.

Per seguir la metodologia del PBL es defineixen unes regles d'or a seguir:
•

Els/les alumnes assumeixen la responsabilitat del seu propi aprenentatge.
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•

Els projectes plantejats han d'estar poc estructurats de forma intencionada permetent
interpretacions lliures.

•

L'aprenentatge no ha d'anar dirigit a una especialització dels coneixements, sinó
incloure el màxim possible de matèries i temes.

•

L'aprenentatge adquirit de forma autònoma a la fase prèvia d'estudi s'ha de poder
aplicar posteriorment.

•

És essencial realitzar una síntesi final dels coneixements adquirits durant tot el procès. I
abans de començar la avaluació, debatre quins conceptes s'han adquirit i quins cal
reforçar.

•

La avaluació individualitzada dels alumnes, s'ha de realitzar en funció dels objectius
prèviament proposats.

•

El projecte i les activitats han d'estar en tot moment connectades amb el món real i
aportar valors apreciats en l'àmbit social i professional.

•

El treball en equip cooperatiu, la col·laboració per aprendre, l'autonomia i la
responsabilitat s'han de prendre com a competències clau, essencials en el projecte.

•

El PBL ha de constituir la base pedagògica del currículum i no només una part de la
didàctica curricular.

•

Finalment, indicar que el PBL posa l'accent en aprofundir en pocs continguts en
comptes de voler incloure'n molts, i donar més importància a les habilitats i capacitats
desenvolupades el saber fer i no el saber de coneixement.
(Hernàndez A, Lacuesta R. 2007)

2.2. Dificultats en l'aplicació de metodologies actives a l'aula.
L'avaluació pot representar una dificultat ja que és difícil avaluar un projecte fent encaixar els
Resultats d'Aprenentatge i els objectius del currículum. També representa una dificultat realitzar
l'avaluació amb exàmens teòrics. Perquè si el projecte es desenvolupa al llarg del temps s'ha de
procurar avaluar durant tot el projecte i no només al moment final. També s'ha de tenir en
compte que si es treballa en grup, és lògic valorar al grup i que els membres del grup es valorin
entre ells.
Una altra dificultat que es pot presentar és que, al treballar en grup, pot ser que algú no treballi i
es passi per alt, perquè s'amaga amb la feina dels altres membres del grup. Per aquest motiu
és recomanable avaluar durant tot el procès i procurar realitzar una coavaluació i autoavaluació
per tenir informació del funcionament intern de cada grup.
Els centres docents i professorat també presenten certes resistències al canvi. Es necessita un
cert temps de formació i adaptació perquè es produeixi un canvi significatiu en les metodologies
docents. (Valero 2016)
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2.3. Avantatges de l'aplicació de metodologies actives a l'aula.
Amb la metodologia de l'Aprenentatge Basat en Projectes (PBL), degut a que es treballa de
forma cooperativa:
•

Es fomenta la implicació activa de tot l'estudiantat. També la capacitat de que
aprenguin entre iguals, està demostrat que a nivell cognitiu i en referència a la
experiència es troben més propers.

•

Facilita un major rendiment acadèmic en matèries com matemàtiques, ciències
i tecnologia.

•

Es redueix el nivell d'abandonament del estudis, ja que els estudiants
manifesten un millor nivell de satisfacció, i la interdependència positiva
incrementa el compromís dels alumnes amb els seus companys.

•

Es promou l'aprenentatge independent i autodirigit, permet que els/les
alumnes, treballin de forma independent i que alhora assumeixin
responsabilitats en el seu propi procès d'aprenentatge.

•

Es fomenta el pensament crític, la capacitat de comunicació oral i escrita, es
permet desenvolupar la capacitat de liderar i s'incrementa el rendiment
acadèmic.

•

Augmenta la satisfacció i es potencien capacitats transversals que els prepara
millor com a futurs ciutadans. Al tenir un objectiu comú es fomenta la capacitat
d'empatia i respecte per els altres.
(Valero 2020)
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3. PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA.
3.1. Orientacions per programar el Mòdul Professional de Síntesi.
El projecte s'emmarca dins el mòdul de síntesi, seguint les recomanacions del document
Orientacions als centres educatius per organitzar el Cicle Formatiu de grau Mitjà de Jardineria i
Floristeria, a partir de 2020 que diu:
“El mòdul professional de Síntesi s’inclou a tots els cicles formatius de grau mitjà i ha de
permetre la integració dels continguts impartits al llarg del cicle, globalitzant i relacionant, i si
escau completant, aquells continguts susceptibles de mostrar, al final del cicle formatiu, el grau
d'assoliment dels objectius generals del cicle.
La finalitat del mòdul professional de Síntesi és integrar les diverses funcions implicades en un
procés, tenint en compte que un procés pot fer referència a la realització d’una activitat, la
prestació d’un servei o l’obtenció d’un producte, mitjançant el plantejament d'un supòsit
pràctic que impliqui l'aplicació dels coneixements corresponents a dos o més de les
competències professionals contingudes en el títol.
El mòdul professional de Síntesi possibilitarà la utilització de metodologies globalitzadores i
actives d’aprenentatge. Es recomana utilitzar metodologies competencials, prioritàriament
col·laboratives, basades en reptes, projectes o simulacions.
Es pot programar i dissenyar més d’un projecte/repte/simulació per tal d’interrelacionar els
aprenentatges assolits en els diferents mòduls professionals del cicle formatiu i així completar
l’adquisició de les competències professionals, personals i socials incloses en el perfil
professional del títol.
Es també mitjançant aquest mòdul professional que s’intensificarà la relació amb les empreses
de l’entorn socioeconòmic del centre educatiu, ja que els projectes o reptes proposats als
alumnes haurien de recollir propostes de les empreses o estar relacionats amb els àmbits de
treball concrets d’aquestes.
Així, el mòdul professional de Síntesi permet treballar:
•
•
•
•

Reptes plantejats per l'equip docent, de caràcter globalitzador.
Reptes plantejats a partir de propostes de les empreses.
Transferència de coneixement per respondre a necessitats concretes fixades per les
empreses que aportin solucions innovadores.
Reptes que promoguin la creació d'empreses entre l'alumnat.

L’equip docent dissenyarà i proposarà les activitats a realitzar d’acord amb els resultats
d’aprenentatge inclosos en el currículum del mòdul professional.
Distribució horària del mòdul professional de Síntesi:
El mòdul professional de Síntesi podrà tenir una distribució horària al llarg del segon curs o al
final d’aquest.
L’assignació del mòdul professional de Síntesi es distribuirà entre el professorat amb atribució
docent en el cicle formatiu, inclòs el professorat de FOL i EIE, al que s’assignaran 33 hores de
al mòdul professional.”
(Orientacions als centres educatius per organitzar el Cicle Formatiu de grau Mitjà de Jardineria
i Floristeria, a partir de 2020-2021 XTEC)
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3.2. Programació del Mòdul Professional de Síntesi.
A la Taula 1, es descriu la família professional a la qual pertany el cicle, el codi del mòdul
professional que es programa i les hores que disposa.
Taula 1. Família professional, cicle formatiu mòdul i hores del mòdul.

FAMÍLIA: Agrària
CICLE: Jardineria i Floristeria
MÒDUL PROFESSIONAL: Síntesi
HORES TOTALS: 264

GM
CODI:MP15
HLLD:0

A la Taula 1.2. es detalla el decret que regula el títol, i la competència general que atribueix.
Taula 1.2. Títol i competència general del CFGM Jardineria i floristeria.

Títol
Tècnic/a en Jardineria i floristeria (Decret 241/2013, de 22 d'octubre, modificat per l'Ordre
EDU/XXX/2020 en elaboració.
Competència general
La competència general d'aquest títol consisteix a instal·lar, conservar i restaurar jardins
d'exterior i d’interior, així com prades per a ús esportiu, i realitzar les activitats de producció de
planta i de floristeria, operant i mantenint la maquinària i les instal·lacions, complint amb la
normativa mediambiental de control de qualitat i de prevenció de riscos laborals.
Capacitats clau de CFGM de Jardineria i Floristeria:
Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a
noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d’autonomia, innovació,
organització del treball, responsabilitat, relació interpersonal, treball en equip i resolució de
problemes.

3.2.1.Relació d'unitats formatives i nuclis formatius.
A la taula 2, es defineix la relació d'unitats formatives que conté el Mòdul Professional de Síntesi
de CFGM de Jardineria i floristeria, les hores mínimes i de lliure disposició definides al
document Orientacions Orientacions als centres educatius per organitzar el Cicle Formatiu de
grau Mitjà de Jardineria i Floristeria, a partir de 2020.
Taula 2. Relació mòdul professional i unitats formatives.

MP15: Síntesi
Hores mín. +

Unitats Formatives

Durada

HLLD
UF1: Síntesi

264+0

264

Font: elaboració pròpia.
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A la taula 3, es mostra com es reparteix la unitat formativa en tres nuclis formatius que
permeten l'elaboració de tres projectes durant tot el mòdul de síntesi, en el present treball es
defineix el projecte 1.
Els nuclis formatius es reparteixen les hores de forma més o menys equilibrada essent de 96
hores el nucli formatiu 1 i de 84 els nuclis formatius 2 i 3 respectivament. També es veuen
implicats tots els resultats d'aprenentatge definits al DECRET 241/2013, de 22 d’octubre, pel
qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de jardineria i floristeria.
Taula 3. Relació unitats formatives i nuclis formatius.

UF1: Síntesi
Nuclis Formatius

Hores

RA

NF1: Projecte 1

96

1,2,3, i 4

NF2: Projecte 2

84

1,2,3 i 4

NF3: Projecte 3

84

1,2,3 i 4

Font: elaboració pròpia.

Segons el document Orientacions als centres educatius per organitzar el Cicle Formatiu de
grau Mitjà de Jardineria i Floristeria, a partir de 2020-2021, les hores s'han de repartir entre el
professorat de la següent forma entre el professorat.
•

PT (Professorat Tècnic) 616 = 132 hores.

•

PS (Professorat Superior) 515 = 132 hores.

•

PS (Professorat Superior) 505 = 33 hores.

3.3. Estratègies metodològiques i organització del mòdul.
3.3.1. Distribució d’Unitats Formatives en el mòdul.
El mòdul es realitzarà de forma intensiva i única durant el tercer trimestre del segon curs. No es
realitzarà cap desdoblament del grup en aquest mòdul.
A la Taula 4, es detallen les hores setmanals i el curs en els qual es realitzarà es Mòdul
Professional (MP) de Síntesi. Es procura que sigui al final del segon curs de forma intensiva,
seguint les recomanacions del document Orientacions als centres educatius per organitzar el
Cicle Formatiu de grau Mitjà de Jardineria i Floristeria, a partir de 2020-2021.
Taula 4. Relació unitats formatives i hores setmanals.

MP15: Síntesi.
Curs

Unitat Formativa 1

2on

NF1, NF2 i NF3.

Hores
totals

Hores
setmanal
s

264

24

Font: elaboració pròpia.
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3.3.2. Organització.
A la Taula 5, es mostra de forma gràfica com es distribueixen les hores del projecte, al mòdul de
síntesi durant el segon curs i la setmana.
Taula 5. Temporització del projecte al MP15 Síntesi, al llarg del 2on curs del CFGM de Jardineria i Floristeria.

2on CURS:
H/set

SETMANES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 161718 19 2021 22 23 242526 27 282930 31 3233

Dll 5
D
m 5
Projecte 1

Dx 5

Síntesi

Dj 5
Dv 4
Font: elaboració pròpia.

Durant les últimes onze setmanes del segon curs, es realitzarà el mòdul de síntesi on es
treballarà amb projectes, treballs cooperatius, aprenentatge basat en problemes i per servei.
Amb metodologies innovadores que permetin desenvolupar les competències professionals i els
continguts assolits durant el cicle.

3.4. Avaluació i qualificació del mòdul.

Per a superar el Mòdul professional cal superar totes les unitats formatives, amb una nota igual
o superior a 5 sobre 10.
La qualificació del Mòdul professional de síntesi (QMP15) és igual a la qualificació de la unitat
formativa (QUF1), degut a que el mòdul Professional de Síntesi (MP15) només consta d'una
única unitat formativa que es divideix en tres nuclis formatius en els quals es realitzaran
metodologies docents actives com l'Aprenentatge Basat en Projectes .
En aquest mòdul es considera el 4 sobre 10 com a nota mínima de puntuació a cada prova
avaluable per poder fer la ponderació i superar la UF.
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3.5. Espais, equipaments i recursos del mòdul.
Els espais utilitzats per aquest mòdul estan definits d'acord amb la programació del
departament de Formació professional de per impartir el CFGM de Jardineria i Floristeria:
A la Taula 6, es defineixen els equipaments i recursos necessaris per el desenvolupament del
mòdul professional de síntesi, la seva utilització concreta per al projecte d'implantació d'un jardí
vertical, descripció, capacitat i equipament.
Taula 6. Relació espais, equipaments i recursos del MP.

Aula

Descripció

Capacitat

Equipaments

Utilització

A01

Aula polivalent.

30

Pissarra.
Canó projector i PC
professor.

Explicació professor/a.
Activitats teòriques i
elaboració d'exercicis.
Formació de grups, píndoles
informatives.

MJ01

Magatzem de
jardineria equipat
eines i material

-

Bufadors, contenidors,
substrats, talla-tanques.

Guardar el material i eines.

MJ02

Magatzem de
jardineria equipat
eines

-

Materials, eines, manuals i
maquinària per les activitats
dels mòduls MP02, MP03,
MP05, MP06 i MP07.

Guardar el material i eines.

ATEC

Aula Taller
Tecnologia

30

Eines, taules, bancs, i serres
per treballar fusta i metall.

Elaboració i construcció de
l'estructura.

HIV01

Hivernacle amb
bancs de plantació.

60

Aixeta amb màniga,
substrats, contenidors per
plantes. Material vegetal.

Pràctiques de plantació,
sembra i manteniment de
vegetals.

HIV02

Hivernacle amb
plantació a terra.

60

Aixeta per el reg, material
vegetal, llavors.

Pràctiques de plantació,
sembra i manteniment de
vegetals.

PINT

Pati interior amb
una font i tres
bancs

30

Material vegetal. Bancs i un
estany amb plantes
aquàtiques i peixos.

Estudi microclima. Projecte
implantació jardí vertical.
Condicionants.

PEXT

Pati exterior consta
de varies zones
arborades, de
gespa, tanques,
arbustos...

800

Pistes esportives,
hivernacles, umbracles i
magatzems

Estudi microclima. Projecte
implantació jardí vertical.
Condicionants.

(Font: elaboració pròpia).
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3.5.1. Recursos per el mòdul professional de síntesi.
Eines: tisores de poda de varies mides, alicates, tornavisos, tenalles, pinces, llimes, massa,
maceta, martells. Mesurador de metres, cintes mètriques, nivells, serres.
Materials: Substrats, contenidors, fustes, palets, goters i material per el reg.
Maquinària; Tres segadores de peu, tres talla-tanques, quatre desbrossadores de fil, cinc
motoserres i quatre bufadors.
Material aportat per l'alumnat: botes de seguretat i guants. Roba de treball.
Materials i equip didàctic d'aula: diapositives, vídeos, presentacions informàtiques. Canó,
projectors de diapositives, ordinadors, vídeos, programa informàtic de disseny AutoCAD o
similar ( DraftSight, SketchUp).
Recursos documentals i bibliogràfics: els recursos documentals i bibliogràfics més destacats es
trobaran al Moodle.

3.6. Programació del nucli formatiu.
UF1: Síntesi
Durada: 264 hores

3.6.1. Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació.
RA1: Concreta l’activitat que s’ha de realitzar o el producte que s’ha d’obtenir, analitzant les
condicions i les característiques tècniques.
Criteris d’avaluació
1.1 Determina l’activitat o el producte objecte d’estudi.
1.2 Identifica les tasques implicades en la implantació de jardins d’interior, d’exterior o zones
verdes segons l’activitat o el producte determinats.
1.3 Identifica les tècniques necessàries per realitzar les tasques de conservació i de reposició
dels elements vegetals i no vegetals del jardí, si escau.
1.4 Descriu les màquines i els equips implicats en el desenvolupament de l’activitat o en
l’obtenció del producte.
1.5 Descriu les instal·lacions necessàries per dur a terme l’activitat o obtenir el producte.
1.6 Caracteritza els processos de producció de plantes implicats en el desenvolupament de
l’activitat o l’obtenció del producte objecte d’estudi.
1.7 Detalla les condicions d’emmagatzematge del producte obtingut, si escau.
1.8 Caracteritza les necessitats de neteja dels equips i de les instal·lacions.
RA2. Organitza la realització de l’activitat o l’obtenció del producte, determinant el procés, les
fases i les actuacions necessàries.
Criteris d’avaluació
2.1 Determina la seqüència d’operacions que s’han de realitzar.
2.2 Detalla mitjançant diagrames de flux, plànols i/o esquemes la seqüència d’operacions.
2.3 Estableix les seqüències d’utilització de màquines i d’equips implicats en el
desenvolupament de l’activitat o de l’obtenció del producte.
2.4 Determina les necessitats hídriques dels cultius per manejar el sistema de reg, si escau.
2.5 Analitza els mètodes de control fitosanitari aplicables a l’activitat objecte d’estudi, si escau.
2.6 Descriu els procediments de qualitat, prevenció de riscos laborals i ambientals, assenyalant
les accions que es realitzen d’acord amb les normes estandarditzades.
2.7 Descriu el procediment per minimitzar la generació de subproductes i residus.
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RA3. Realitza l’activitat o l’obtenció del producte, valorant-ne els resultats i comprovant la
qualitat i/o la funcionalitat.
Criteris d’avaluació
3.1 Verifica l’operativitat dels equips i de les màquines implicats en el desenvolupament de
l’activitat o de l’obtenció del producte.
3.2 Opera els elements de control de màquines i d’equips.
3.3 Aplica tècniques de muntatge i de manteniment d’instal·lacions.
3.4 Interpreta plànols per realitzar projectes de jardineria i de restauració del paisatge.
3.5 Realitza les tasques de preparació del terreny, segons bones pràctiques agrícoles, si escau.
3.6 Realitza els procediments de sembra i de plantació, si escau.
3.7 Maneja el sistema de reg per optimitzar l’aprofitament de l’aigua i de manera que les
necessitats hídriques dels cultius estiguin cobertes, si escau.
3.8 Aplica les tècniques de propagació i de cultiu de plantes i pans d’herba d’acord amb
l’activitat o el producte que s’ha d’obtenir.
3.9 Aplica els mètodes de control fitosanitari, si escau.
3.10 Aplica les tècniques establertes per realitzar composicions florals i projectes de decoració,
si escau.
3.11 Realitza els treballs de regulació i de manteniment bàsic en les màquines i en els equips
utilitzats.
3.12 Aplica les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

RA4. Determina, si cal, la viabilitat tecnicoeconòmica, analitzant els recursos necessaris i les
implicacions econòmiques per realitzar l’activitat o obtenir el producte.
Criteris d’avaluació
4.1 Detalla els temps necessaris per realitzar les etapes de l’activitat.
4.2 Elabora la llista del material necessari.
4.3 Valora els costos per decidir la viabilitat del projecte.
4.4 Elabora pressupostos per desenvolupar l’activitat, si escau.
4.5 Selecciona les tècniques publicitàries més adequades per a la promoció del producte o de
l’empresa.
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3.6.2. Continguts.
Els determina el centre educatiu. En aquest cas es seleccionen els continguts dels RA's dels
diferents mòduls que es treballen amb el projecte, tenint present que per determinar els
continguts s'han de treballar dos o més, competències professionals.
1 Estudi del clima i afectació als vegetals.
1.a Clima i microclima. Tipus.
1.b Elements climàtics: temperatura, pressió i humitat atmosfèrica. Unitats.
1.c Influència del clima i microclima sobre les plantes.
1.d L’aigua: procedència i qualitat.
1.e L’aigua a la planta, al sòl i a l’atmosfera.
1.f Necessitats d’aigua: evapotranspiració. Balanç d’aigua al sòl. Necessitats netes i totals.
1.g Càlcul de la dosi i de la freqüència de reg.
1.h Sistemes de reg.
1.i Reg deficitari.
1.j Comprovació de la força de retenció de l’aigua al sòl.
1.k Drenatges: valoració del contingut d’aigua. Necessitats de drenatges.
1.l Normativa ambiental relativa a l’ús de l’aigua.
2. Identificació de substrats
2.a Substrats. Components. Classificació. Tipus.
2.b Barreges de substrats. Normes.
2.c Emmagatzematge i conservació de components i de barreges.
2.d Tècniques de preparació del medi de cultiu.
2.e Tasques d'arrelament.
2.f Maquinària i eines. Selecció. Ús. Manteniment.
3. Cultiu de planta en viver:
3.a Desenvolupament del material vegetal.
3.b Operacions de pretrasplantament.
3.c Repicat, condicionament i trasplantament. Tècniques. Operacions posttrasplantament:
tasques culturals immediates al trasplantament.
3.d Contenidors en producció de plantes. Tipus i usos.
3.e Necessitats de les plantes de viver.
3.f Tasques culturals sobre la part aèria: tècniques. Asprar, pinçar i aclarir.
3.g Aplicació de fertilitzants i reg.
4. Implantació del material vegetal.
4.a Criteris de selecció d’espècies.
4.b Jardins verticals. Característiques tècniques i espècies que s’han d’utilitzar.
4.c Maquinària i eines. Regulació i manteniment.
4.d Elaboració de la llista de comandes i càlcul del temps necessari per a la plantació.
4.e Elements publicitaris: etiquetes, rètols, cartells, etc. Etiquetatge de productes i tarifes de
serveis.
4.f Normativa de protecció mediambiental i de prevenció de riscos laborals.
4.g Mitjans per a l'elaboració de pressupostos. Aplicació de programes informàtics.
(Departament d'Educació de Catalunya 2013)
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3.7. Activitats d'Ensenyament i Aprenentatge del nucli formatiu.
A la Taula 7, es defineixen les activitats a realitzar durant el nucli formatiu 1, del mòdul
professional de síntesi, els resultats d'aprenentatge, continguts, criteris d'avaluació i instruments
d'avaluació implicats en la realització del projecte.
Taula 7. Activitats d'ensenyament-aprenentatge.

MP15 Síntesi (264h) UF1-NF1: Projecte 1
Avaluació
Activitats d'Ensenyament i Aprenentatge

AEA1 – Projecte d'implantació
d'un jardí vertical.

96h

RA

Continguts

1

1.a
1.b
1.c
1.d
1.e
1.f
1.g
1.h
1.i
1.j
1.k
1.l

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.a
2.b
2.c
2.d
2.e
2.f

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

FASE 1: Investigació, pluja d'idees
i decisions per el disseny del jardí
vertical.
Descri
pció

FASE 2: Planificació dels passos a
seguir per la creació del producte.
FASE 3. Producció dels vegetals
que s'implantaran al jardí vertical.
FASE 4. Elaboració de l'estructura
per al jardí vertical.

2

FASE 5. Instal·lació del sistema
de reg.
FASE 6. Implantació del substrat i
els vegetals.
3

FASE 7. Manteniment del jardí.
FASE 8. Pressupost i publicitat del
jardí vertical.
FASE 9. Defensa
producte elaborat.

grupal

del

Instruments
d’Avaluació
- Graella
d’observacio
ns (GO1).
- Rúbrica 1.
(R1)
- Formulari
coavaluació.
(Fca1)

3.a
3.b
3.c
3.d
3.e
3.f
3.g

3.1
3.2
3.3
3.6
3.7
3.8
3.9
3.11
3.12
3.13

4.a
4.b
4.c
4.d
4.e
4.f
4.g

4.1
4.2
4.3
4.4

FASE 10. Coavaluació.
4

CA

- Rúbrica
autoavaluaci
ó. (Rau1)
- Portafolis.
(Port 1)
(Es
troben
detallats
a
l'apartat 4.4.)

Font: elaboració pròpia.
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3.8. Metodologia del nucli formatiu.
La metodologia serà íntegrament l'aprenentatge basat en projectes. Es realitzaran projectes en
diferents espais depenent de la fase en la qual es trobin.
En cada fase s'hauran de realitzar actes, que recolliran la tasca realitzada i també es realitza
una entrega final amb un portafolis amb tots els entregables.
Per el plantejament del projecte i en cas que sigui necessari, es realitzaran explicacions
teòriques a l’inici o durant la realització del projecte fent servir els mitjans adients com projector,
pissarra, vídeos i presentacions de diapositives o mostrant les activitats al jardí. En aquestes
explicacions es motivarà el diàleg entre alumnat i professor. Els apunts i els enllaços web
s’acostumaran a ubicar-se a l’entorn virtual d’aprenentatge.
L’alumnat realitzarà els projectes, tant als jardins com a les aules. Després de les activitats
s’entregarà l’informe, els qüestionaris, fotos, vídeos, actes o escrits relacionats amb l'activitat.
També es faran exposicions orals.
Es treballarà en grups, motivant el treball en equip. Es pretén potenciar el treball cooperatiu i
l’autonomia per motivar que l’alumnat mateix resolgui els dubtes i problemes que es vagin
trobant, sota la guia i acompanyament del professor.

3.9. Instruments d'avaluació i recuperació del nucli formatiu.
AVALUACIÓ DE LES UNITATS FORMATIVES A PARTIR DE LES QUALIFICACIONS DELS RA
L’avaluació del UF1 es realitzarà de forma contínua al llarg de la seva durada. Els instruments
d’avaluació utilitzats per al NF1= projecte 1, es detallen a continuació:
Els instruments d’avaluació estan formats per: graella d’observació (GO), rúbrica d’entrada
única (R1), una escala de valoració per el portafolis i la presentació oral (Port1), un formulari de
coavaluació (Fca1) de l'exposició oral que es realitzarà entre els diferents grups, cada alumne/a
avaluarà cada grup i una rúbrica d'entrada única de coavaluació i autoavaluació (Rau1) del
funcionament intern de cada grup. Els instruments d'avaluació es troben detallats a l'apartat 4.4.
Avaluació del projecte d'implantació d'un jardí vertical.
- Graella d'Observació 1 (GO1). Avalua les competències professionals, personals i socials,
cada dos sessions al llarg de tot el projecte.
- Rúbrica 1 (R1). Avalua, en cada fase del projecte l'aplicació dels continguts a uns resultats
d'aprenentatge, amb uns criteris d'avaluació.
- Portafolis1(Port1). Recull d'evidències; actes, fotos i vídeo del procés de planificació, disseny,
construcció del producte, promoció i pressupost del producte.
En cas de que contin (Fca1 i Rau1), representen un 4 %, entre els dos essent el 10%
aproximadament del total de al nota.
- Formulari coavaluació 1 (Fca1). L'alumnat exposarà en grups el treball realitzat, després, els
altres grups realitzaran la coavaluació omplint un formulari.
- Rúbrica Autoavaluació 1 (Rau1). Cada alumne/a autoavaluarà el seu treball i coavaluarà el
funcionament dels altres membres amb el grup.
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A la taula 8, es defineix el percentatge de cada resultat d'aprenentatge que representa la
qualificació de cada nucli formatiu.
Taula 8. Percentatge de cada Resultat d'Aprenentatge que es treballa a cada Nucli Formatiu. (Projecte)

Mòdul Uf

15

1

RA

(NF1) Projecte 1

(NF2) Projecte 2

(NF3) Projecte 3

1

36%

32%

32%

2

36%

32%

32%

3

36%

32%

32%

4

36%

32%

32%

Font: elaboració pròpia.

La Taula 9, mostra el percentatge atribuït a cada instrument d'avaluació respecte els resultats
d'aprenentatge implicats en el nucli formatiu1.
Taula 9. Percentatge de la nota que representa cada instrument d'avaluació per cada RA en el projecte.

Qualificació

Instruments d'avaluació (%)

NF

1 (Projecte 1)

2 (Projecte 2) 3 (Projecte 3)

RA

GO1

R1

Port 1

Fca1

Rau1

1

6

13

13

2

2

2

6

13

13

2

2

3

6

13

13

2

2

4

6

13

13

2

2

...

...

Font: elaboració pròpia.

QRA1= 0,06·QGO1 + 0,13·QR1 + 0,13·QPort1 + 0,02·QFca1 + 0,02·QRau1 + ...+...+
QRA2= 0,06·QGO1 + 0,13·QR1 + 0,13·QPort1 + 0,02·QFca1 + 0,02·QRau1 + ...+...+
QRA3= 0,06·QGO1 + 0,13·QR1 + 0,13·QPort1 + 0,02·QFca1 + 0,02·QRau1 + ...+...+
QRA4= 0,06·QGO1 + 0,13·QR1 + 0,13·QPort1 + 0,02·QFca1 + 0,02·QRau1 + ...+...+
QUF= 0,25·QRA1 + 0,25· QRA2+ 0,25· QRA3+ 0,25· QRA4+...+...
On:
QRA1: la qualificació del resultat d'aprenentatge 1.
QRA2: la qualificació del resultat d'aprenentatge 2.
QRA3: la qualificació del resultat d'aprenentatge 3.
QRA4: la qualificació del resultat d'aprenentatge 4.
QGO1: la qualificació del resultat d'aprenentatge2.
QR1: la qualificació de de la rúbrica d'entrada única 1.
QPort1: la qualificació del portafolis 1.
QFca1: la qualificació del formulari de coavaluació 1.
QRau1: la qualificació de la rúbrica d'autoavaluació 1.
QUF: la qualificació de la unitat formativa..
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Per aprovar la UF s'han de complir el següents requisits:
•
•
•
•
•

Per donar per superada la Unitat Formativa cal treure una qualificació igual o
superior al 5 sobre 10.
Si les faltes d'assistència superen el 20% d'alguna Unitat Formativa (UF), l'alumne/a
perd el dret a l'avaluació ordinària d'aquesta UF, excepte en casos excepcionals.
Les faltes d'assistència no es poden justificar. Tot i això, es pot entregar un
justificant al tutor per tenir-lo en consideració.
Si es descobreix una pràctica copiada la nota de la original i la de la còpia, serà 0.
Si es descobreix una prova escrita copiada la nota serà 0.

No es repetiran les proves. Es pot canviar la data de la prova escrita si s'ha avisat amb
antelació a la prova i les causes són justificables i de força major.
Convocatòria extraordinària:
En cas de no superar una UF a la convocatòria ordinària hi haurà una convocatòria
extraordinària en la qual l'alumne haurà de:
•
•

Entregar les activitats estipulades per poder assistir a la prova escrita.
Realitzar una prova escrita. Aquesta prova podrà constar d’una part escrita i/o d’una
part pràctica.

La no realització d'una de les dues parts comportarà suspendre la UF corresponent.

3.10. Resultats d'aprenentatge implicats en el projecte, unitats de
competència, objectius generals i competències personals,
professionals i socials.
De forma indirecta es treballen els Resultats d'Aprenentatge implicats en altres mòduls del cicle
formatiu, i aquests es troben indicats de color rosa a la següent taula:
Taula 10. Resultats d'aprenentatge, que es treballen al projecte, dels diferents mòduls professionals del cicle formatiu de
grau mitjà de jardineria i floristeria.

MP01

MP

H

HLLD

Fonaments
agronòmics

132

0

UF
UF01 Clima i microclima
UF02 Aigua, sòl i fertilització. Ecosistemes

UF03 Topografia
UF04 Botànica

RA
Hmín.
13 1. Caracteritza el clima i els seus efectes sobre els cultius analitzant les informacions disponibles.
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.
52
3. Caracteritza els fertilitzants que utilitzarà reconeixent-ne l'ús.
4. Reconeix les característiques dels ecosistemes de l'entorn més pròxim utilitzant-ne les interrelacions biòtiques.
15

1. Realitza la representació bàsica de les característiques topogràfiques del terreny justificant-hi les tècniques utilitzades.
52 1. Identifica les espècies vegetals seguint criteris taxonòmics.
1. Organitza el taller d’explotació justificant-hi la ubicació d’eines i d’equips.
2. Realitza operacions de mecanització bàsica justificant-hi els materials i els mètodes emprats.

UF01 El taller

MP02

Taller i equips de
tracció

99

39

0
UF02

Maneig i manteniment del tractor i
màquines motrius

60

3. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental relacionats amb la manipulació dels materials,
de les eines, dels estris i de les màquines del taller agrari, identificant-hi els riscos associats, i les mesures i els equips per
prevenir-los.
1. Maneja el tractor, les màquines motrius i els equips de tracció interpretant-ne la funcionalitat i la utilització.
2. Realitza el manteniment bàsic del tractor, de les màquines motrius i dels equips de tracció interpretant-ne els protocols i fitxes
de manteniment.
3. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en les operacions de maneig i de manteniment
del tractor i de les màquines motrius, identificant-ne els riscos associats, i les mesures i els equips per prevenir-los.
1. Instal·la infraestructures agrícoles descrivint-ne les característiques i les tècniques de muntatge.

UF01 Instal·lacions agrícoles

MP03

Infraestructures i
instal·lacions

66

2. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en la instal·lació d'infraestructures agrícoles,
15 identificant-ne els riscos associats, i les mesures i els equips per prevenir-los.
3. Manté instal·lacions agrícoles interpretant els protocols establerts per a la seva conservació i higiene.
4. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en el manteniment d'instal·lacions agrícoles,
identificant-ne els riscos associats, i les mesures i els equips per prevenir-los.
1. Munta, regula i manté instal·lacions de reg identificant els elements de la instal·lació i les tècniques de muntatge.

0
UF02 Instal·lacions de reg

UF03

Sistemes de protecció i producció
forçada

30 2. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en el muntatge i en el manteniment
d’instal·lacions de reg, identificant-ne els riscos associats, i les mesures i els equips per prevenir-los.
1. Instal·la sistemes de protecció i producció forçada relacionant-los amb els factors ambientals i de cultiu.
21 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 els equips per prevenir-los.
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MP04

Principis de
sanitat vegetal

66

UF01

Vegetació espontània i agents
abiòtica

11

UF02

Malalties, plagues i mètodes de
protecció

55

UF01 Productes químics fitosanitaris

42

Preparació i aplicació de productes
UF02 químics fitosanitaris. Altres
mètodes

45

Manipulació i emmagatzematge de
productes químics fitosanitaris

12

1. Caracteritza la vegetació espontània descrivint les espècies presents a la zona.
2. Determina els agents abiòtics que provoquen danys i fisiopaties a les plantes, descrivint-ne les característiques.
1. Determina la fauna perjudicial i beneficiosa per als vegetals analitzant-ne les característiques biològiques i els efectes sobre les
plantes.

0

2. Determina els agents beneficiosos i els que provoquen malalties i danys que afecten les plantes, descrivint-ne les
característiques.
3. Determina l’estat sanitari de les plantes, valorant-ne la informació obtinguda segons el protocol establert.
4. Caracteritza els mètodes de protecció per a les plantes valorant-ne els efectes sobre la sanitat.
1. Determina els productes químics fitosanitaris que s’han d’aplicar analitzant-ne les característiques tècniques.

MP05

Control
fitosanitari

99

0

2. Reconeix els riscos derivats de la utilització de productes químics fitosanitaris en funció de la seva composició i els seus
mecanismes d’acció analitzant-ne els efectes perjudicials sobre les persones i el medi.
1. Prepara productes químics fitosanitaris seguint el protocol establert.
2. Aplica productes químics fitosanitaris seleccionant la maquinària i els equips.
3. Aplica mètodes físics, biològics i/o biotecnològics descrivint-hi i manejant les tècniques prescrites.
4. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en la preparació i en l’aplicació de productes
químics fitosanitaris i de mètodes físics, biològics i/o biotecnològics, identificant-hi els riscos associats, i les mesures i els equips
per prevenir-los.
1. Emmagatzema i manipula els productes químics fitosanitaris interpretant-ne les normes i els protocols establerts.

UF03

UF01 Replantejament i preparació per a
la implantació
Implantació de
MP06 jardins i zones
verdes

1. Replanta els elements del jardí interior, exterior o zona verda interpretant el projecte d’enjardinament i descrivint els tipus de
mesuraments i les tècniques de replantament.
2. Prepara el terreny i els contenidors descrivint els mitjans i els mètodes utilitzats.

22

1. Realitza petites construccions i instal·lacions en jardineria distingint els components o elements de la instal·lació, segons les
especificacions tècniques del projecte.

Sembra i plantació de gespes i
plantes entapissants

20

1. Sembra i implanta material vegetal descrivint les tasques que asseguren la germinació i l'arrelament.

Plantació de mates, arbustos i
UF04
arbres

22

1. Planta mates, arbustos i arbres analitzant-ne les tècniques associades.

UF02
132

22

2. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en la manipulació i en l’emmagatzematge de
productes químics fitosanitaris, identificant-hi els riscos associats, i les mesures i els equips per prevenir-los.

46
UF03

Instal·lació d'elements no vegetals

1. Inventaria els elements d'un jardí o zona verda i elabora un calendari de manteniment descrivint l’organització de les tasques.

MP07

Manteniment i
millora de
jardins i zones
verdes

UF01
132

33

Manteniment i restauració de
jardins o zones verdes

2. Manté i restaura el jardí interior i exterior, i la zona verda descrivint els mètodes i les tècniques de conservació.
66

3. Rega i adoba el jardí d’interior i d’exterior i la zona verda analitzant les necessitats de les plantes i les tècniques d'aplicació.
4. Realitza el manteniment dels elements no vegetals del jardí d’interior i d’exterior o de la zona verda descrivint les eines i les
tècniques associades.

UF02

Arboricultura i tècniques de
grimpada

UF01 Multiplicació de plantes
Producció de
MP08 plantes i pans
165
d'herba en viver

20
UF02

Producció i comercialització de
plantes i pans d'herba

33

72

73

1. Realitza desplaçaments en altura identificant els diversos sistemes i les tècniques de grimpada.
2. Efectua treballs en altura descrivint les màquines, les eines i els mètodes.
1. Propaga plantes per multiplicació sexual analitzant les característiques i les necessitats de les llavors.
2. Propaga plantes de forma asexual descrivint les tècniques de multiplicació.
1. Prepara el medi de cultiu, el sòl o el substrat de plantes en viver descrivint els mitjans i els materials de producció.
2. Cultiva la planta en viver i en controla les condicions, descrivint les exigències de les espècies.
3. Produeix pans d’herba, descrivint les operacions de cultiu.
4. Prepara les comandes de llavors, de plantes i de pans d’herba per a la seva expedició i transport descrivintne els mètodes i les
tècniques.
1. Realitza esbossos-croquis de composicions florals i amb plantes utilitzant tècniques artístiques amb criteri estètic, econòmic i
funcional.

Composicions
MP09 florals i amb
plantes

66

0

UF01 Composicions florals i amb plantes

66

2. Realitza composicions amb flors descrivint les diferents fases de muntatge.
3. Realitza composicions amb plantes utilitzant les tècniques més adequades en funció del disseny preestablert.
4. Realitza composicions per a esdeveniments, actes, cerimònies o celebracions específiques descrivint les tècniques artístiques.
5. Ornamenta grans espais amb plantes i flors descrivint les diferents fases d'execució del projecte decoratiu.
1. Distribueix les dependències i els elements d'una floristeria, analitzant criteris tècnics, pràctics, estètics i de confortabilitat.

UF01 Floristeries
MP10

Establiments de
66
floristeria

44

0

3. Munta aparadors i exposicions a la sala de vendes de la floristeria, identificant criteris funcionals, estètics i comercials.
22
UF02 Taller de floristeria

Tècniques de
venda en
MP11
jardineria i
floristeria

66

2. Controla i organitza l’emmagatzematge i la conservació de matèries primeres, materials i productes habituals en floristeria,
descrivint els sistemes i les tècniques associades.

1. Organitza les activitats del taller de floristeria, descrivint les tasques i interpretant els mètodes d’organització.
2. Organitza la neteja i realitza el manteniment de les instal·lacions, dels equips, de les màquines i de les eines d'una floristeria,
interpretant els protocols i els manuals de manteniment.

UF01

Venda de productes de jardineria i
floristeria

44

UF02

Atenció al client en establiments de
jardineria i floristeria

22

0

1. Realitza pressupostos analitzant els costos dels productes i dels serveis, així com de les eines d'elaboració.
2. Completa el procés de venda descrivint el procediment per al cobrament i per a la presentació de productes.
3. Organitza el repartiment de productes o de serveis descrivint els procediments que s'han de seguir.
1. Atén clients descrivint els protocols d'actuació i els productes i els serveis oferts.
2. Atén reclamacions, queixes o suggeriments dels clients en el servei postvenda demostrant criteris i procediments d'actuació.

1. Selecciona oportunitats d'ocupació, identificant-ne les diferents possibilitats d'inserció i les alternatives d'aprenentatge al llarg de
la vida.
2. Aplica les estratègies del treball en equip valorant-ne l'eficàcia i eficiència per assolir els objectius de l'organització.
UF1 Incorporació al treball.

MP12

FOL

99h

66

3. Exerceix els drets i compleix les obligacions que es deriven de les relacions laborals, reconeixent-les en els diferents contractes
de treball.
4. Determina l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social davant les diferents contingències cobertes, identificant-ne les
diferents classes de prestacions.

0

1. Avalua els riscos derivats de l'activitat professional, analitzant les condicions de treball i els factors de risc presents en l'entorn
laboral.
UF2 Prevenció de riscos laborals.

33

2. Participa en l'elaboració d'un pla de prevenció de riscos en una petita empresa, identificant les responsabilitats de tots els
agents implicats.
3. Aplica mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva, analitzant les situacions de risc en l'entorn laboral del tècnic o
tècnica en jardineria i floristeria.

(Font: Departament d'Educació de Catalunya 2013 i elaboració pròpia)
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Degut a que es treballen resultats d'aprenentatge del Mòdul Professional 06 Implantació de
jardins i zones verdes, el Mòdul Professional 08 Producció de plantes i pans d'herba en viver i el
Mòdul Professional 03 Infraestructures i instal·lacions agrícoles, implica que es treballen les
Unitats de Competència del catàleg de qualificacions professionals de Catalunya següents:
•
•
•

UC_2-0531-11_2: instal·lar jardins d’interior, exterior i zones verdes.
UC_2-1479-11_2: realitzar operacions de propagació de plantes en viver.
UC_2-0526-32_2: instal·lar i mantenir sistemes de reg.

Per el mateix motiu els Objectius generals que inclou són:
a) Interpretar plànols, analitzant les especificacions amb criteri tècnic per realitzar replanteigs de
projectes de jardineria i restauració del paisatge.
b) Realitzar les tasques seguint bones pràctiques agrícoles, justificant la selecció i la regulació
dels equips a fi de preparar el terreny.
c) Identificar els substrats i les seves barreges, relacionant-los amb cada espècie vegetal per
preparar el medi de cultiu.
d) Interpretar documentació i aplicar tècniques de muntatge i manteniment, analitzant les
especificacions amb criteri tècnic per muntar i mantenir instal·lacions.
e) Identificar i aplicar els procediments de sembra i de plantació, descrivint els mitjans tècnics
per implantar el material vegetal.

r) Analitzar i utilitzar els recursos existents per a l’aprenentatge al llarg de la vida i les
tecnologies de la comunicació i de la informació per aprendre i actualitzar els seus
coneixements, reconeixent les possibilitats de millora professional i personal, per adaptar-se a
diferents situacions professionals i laborals.
s) Desenvolupar treballs en equip i valorar la seva organització, participant amb tolerància i
respecte i prendre decisions col·lectives o individuals per actuar amb responsabilitat i
autonomia.
t) Adoptar i valorar solucions creatives davant de problemes i contingències que es presenten
en el desenvolupament dels processos de treball per resoldre de forma responsable les
incidències de la seva activitat.
u) Aplicar tècniques de comunicació adaptant-se als continguts que es transmetran, a la seva
finalitat, i a les característiques dels receptors, per assegurar l'eficàcia del procés.
v) Analitzar i relacionar els riscos ambientals i laborals associats a l'activitat professional, amb
les causes que els produeixen a fi de fonamentar les mesures preventives que s’han d’adoptar, i
aplicar els protocols corresponents, per evitar danys en un mateix, en les altres persones, en
l'entorn i en l'ambient.
w) Aplicar i analitzar les tècniques necessàries per donar resposta a l'accessibilitat i al disseny
per a tothom.
x) Aplicar i analitzar les tècniques necessàries per millorar els procediments de qualitat del
treball en el procés d'aprenentatge i del sector productiu de referència.
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I també inclou les següents competències professionals, personals i socials:
a) Realitzar replantejaments de projectes de jardineria i de restauració del paisatge seguint les
indicacions dels plànols.
b) Preparar el terreny amb la maquinària seleccionada, realitzant la regulació dels equips i
garantint que en les tasques s’apliquen bones pràctiques.
c) Preparar els substrats utilitzant les eines i els mitjans adequats per a cada espècie vegetal.
d) Muntar i mantenir instal·lacions, infraestructures senzilles i equipament interpretant plànols
d'instal·lació i manuals de manteniment.
e) Realitzar les tasques de sembra i/o plantació del material vegetal complint les especificacions
del projecte.
j) Realitzar l'embalatge, l’etiquetatge i el condicionament de comandes per a la seva expedició i
el seu transport, seguint les instruccions rebudes.
q) Adaptar-se a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i organitzatius en
els processos productius, actualitzant els seus coneixements utilitzant els recursos existents per
a l’aprenentatge al llarg de la vida i les tecnologies de la comunicació i de la informació.
r) Actuar amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit de la seva competència, organitzant i
desenvolupant el treball assignat cooperant o treballant en equip amb altres professionals en
l'entorn de treball.
s) Resoldre de forma responsable les incidències relatives a la seva activitat, identificant les
causes que les provoquen, dins de l'àmbit de la seva competència i autonomia.
t) Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i competència de les diferents persones que
intervenen en l'àmbit de la seva feina.
u) Aplicar els protocols i les mesures preventives de riscos laborals i protecció ambiental durant
el procés productiu, per evitar danys en les persones i en l'entorn laboral i ambiental.
v) Aplicar procediments de qualitat, d'accessibilitat i de disseny per a tothom en les activitats
professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis.
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4. CONTEXT DEL PROJECTE.
Els jardins verticals són una instal·lació en vertical, normalment parets exteriors o tanques,
coberta de plantes de diverses espècies, que són cultivades en una estructura especial, i amb
aspecte de jardí, però en vertical. En la construcció bioclimàtica natural ja existeixen jardins
verticals, per tant és una forma d'aprofitar aquesta característica per produir vegetals quan no
es disposa de una superfície plana cultivable. Sobretot a les ciutats, on hi ha més contaminació
i menys superfície cultivable.
Els horts en jardins verticals, són sistemes de producció de plantes d'horta i comestibles que es
cultiven en un sistema vertical o per pisos a diferents nivells. Poden anar amb substrats
orgànics o inorgànics, i també amb sistemes de hidroponia. Es poden instal·lar horts en jardins
verticals senzills per una producció domèstica amb pocs recursos. També amb més inversió es
poden instal·lar sistemes més sofisticats amb fertirrigació automatitzada.
A més, poden ser instal·lats a l'interior amb llum natural, si es disposa, o artificial però
augmentant el cost de producció (El huerto vertical urbano 2021).

4.1. Situació de partida.
Es parteix d'un centre situat en una zona desfavorida d'un poble relativament petit i es vol
innovar en les metodologies docents.
El centre en qüestió acaba d'inscriure's en el programa Activa FP i l'aplicarà al curs següent. Al
curs actual, es dedica a la realització de projectes durant el mòdul professional de síntesi.
Al ser durant el mòdul de síntesi del segon any, es procura realitzar un projecte que inclogui el
màxim de resultats d'aprenentatge de varis mòduls realitzats durant el curs. És una classe de
vint alumnes.

4.2. Enunciat del projecte.
4.2.1. Plantejament del problema.
•

A l'Institut es disposa de diferents espais on es poden implantar jardins verticals. També
hi ha un dèficit de pagaments i de pressupost.

•

La intenció és aprofitar al màxim l'espai per produir plantes d'horta de fulla verda,
aromàtiques i comestibles, per posteriorment realitzar una venta directa a l'institut a un
preu raonable. És una forma d'ajudar a la pobresa alimentària que poden patir algunes
famílies de l'entorn del centre i alhora obtenir uns ingressos per autofinançar els
projectes del cicle.

•

En un futur, el que es produeixi, també pot anar destinat, per el propi aprofitament dels
alumnes involucrats en la seva implantació i manteniment.

•

Per fer-ho de forma sostenible i ecològica es procurarà utilitzar materials recuperats i
que es puguin reutilitzar per aquest fi.

•

Per contribuir amb el centre docent i el seu entorn es proposa el disseny i implantació
d'un jardí vertical, amb la finalitat de producció de plantes d'horta de fulla verda,
aromàtiques i comestibles.
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4.2.2. Objectius didàctics.
Objectius propis del nucli formatiu:
1) Interpretar dades climàtiques recollides (Tª, HR, ombra, vent, sortida del sol i
il·luminació) d'un espai concret.
2) Investigar el components necessaris per la implantació d'un jardí vertical en un
emplaçament concret.
3) Identificar materials i eines.
4) Escollir; eines, materials, disseny, tipus de reg, de substrat i material vegetal per la
construcció de jardí vertical.
5) Projectar plànols per construir un jardí vertical.
6) Utilitzar les eines i els materials necessaris i desenvolupar habilitats manipulatives.
7) Aplicar el coneixements climàtics per la selecció d'espècies vegetals a produir.
8) Aplicar coneixements sobre la funcionalitat del jardí per la selecció d'espècies vegetals.
9) Produir els vegetals de forma sexual o asexual.
10) Identificar els substrats i les seves característiques físiques i químiques.
11) Aplicar el substrat adient per cada espècie vegetal seleccionada.
12) Realitzar la instal·lació de reg.
13) Composar un portafolis amb tota la documentació requerida.
14) Elaborar llistes de material i pressupostos.
15) Aplicar la Prevenció de Riscos Laborals i Protecció Ambiental .
16) Crear un calendari de tasques de manteniment del jardí vertical.
17) Idear una estratègia de publicitat per el jardí vertical.
18) Elaborar un vídeo promocional.
Objectius transversals:
a) Treballar cooperativament en grup.
b) Organitzar-se el treball.
c) Treballar de manera autònoma.
d) Aprendre a resoldre problemes.
e) Comunicar-se de manera eficaç.
f)

Compartir responsabilitat.

g) Jerarquitzar el grup.
h) Encaixar crítiques.
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4.2.3. Material necessari disponible.
A l'hora de fer el disseny i de triar el materials és molt important, per el projecte tenir en compte
la optimització de recursos i fer servir materials de fàcil degradació que no emetin gasos ni
residus contaminants. La majoria de materials per fer l'estructura del jardí seran reciclats i a ser
possible degradables. En cas de necessitar materials aïllants de plàstic, s'haurà de justificar per
funcionalitat (aïllant, conductora hídrica,...) i dins aquests es procurarà escollir els que generin
menys impacte ambiental o siguin més fàcils de retirar.

Materials bàsics:
•

Palets.

•

Retalls de fustes.

•

Cargols, claus.

•

Malla geotèxtil.

•

Goters.

•

Tubs i planxes aïllants de PVC, PE.

•

Substrats; llana de roca, turbes, perlita.

•

Contenidors per les plantes.

•

Llavors o material vegetal.

Eines del taller:
•

Serres de fusta manuals.

•

Serra de vogir.

•

Llimes.

•

Polidora.

•

Tornavisos.

•

Martells.

•

2 trepants/tornavís amb bateria.

•

1 trepants endollable.

•

Broques i pales.

•

Tisores.

•

Flexòmetres (cintes mètriques).
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4.2.4. Elaboració dels grups.
En la formació dels grups és convenient tenir en compte diverses qüestions, per formar grups
de treball cooperatiu i afavorir l'atenció a la diversitat.
Segons el llibre Com som?, s'han d'elaborar grups de treball tenint en compte el perfil envers
cinc dimensions incloses en mètode de segmentació socioprofessional; l'estil de treball, la
motivació a la feina, la gestió del conflicte, la implicació vital a la feina i el grau d'autocontrol de
l'expressivitat emotiva dels/ de les estudiants, procurant combinar perfils diferents a cada grup i
que aportin heterogeneïtat al conjunt. Està demostrat en equips de treball en els quals hi ha
perfils diferents funcionen millor.
També és cert que com diu el mateix llibre hi ha alguna d'aquestes dimensions de la
personalitat; estil de treball, motivació en la feina, grau d'implicació en la feina, gestió del
conflicte, grau d'autocontrol i expressivitat emotiva, que encara no estan ben definides fins a
edats més adultes, degut a que se'n deriven a partir de les experiències laborals. Per aquest
motiu es poden tenir en compte, a l'hora de formar els grups, només les tres primeres
dimensions referents al treball que ja es poden trobar més definides i són més constants en la
personalitat.
Dins les tres primeres dimensions de la personalitat es classifiquen en l'estil de treball com a;
gestores de coses, gestores d'idees i gestores de persones. En la motivació a la feina; com
persones amb necessitat de resultats, amb necessitat d'empatia i amb necessitat de lideratge. I
en la gestió del conflicte; els defensius, ofensius i negociadors. Pot haver persones que
presentin una combinació, entre dos estils de treball, per exemple pot ser un PC, gestor de
persones que alhora és metòdic. I les diferents dimensions es combinen en cada personalitat
(Calderó, Oliveres i Queraltó 2017).
Existeixen diverses eines per elaborar els grups; la plataforma virtual EduTeams, que realitzant
uns qüestionaris elabora grups heterogenis, tenint en compte diferents aspectes de la
personalitat, diversitat i intel·ligència de cadascú per una col·laboració més eficient.
Una altre sistema per la creació dels grups, és aplicar el mètode DISC que es defineix a la
figura 1.
Figura 1. Mètode DISC

Font: Test DISC, MAÑÉ VERNIA, S. 26 abril 2016.

Aquesta metodologia permet estudiar el comportament natural de les persones davant diferents
situacions i conèixer millor les reaccions que tenen els/les alumnes entre ells.
Cada secció del DISC té una sèrie de qualitats que cada alumne/a pot puntuar de l'1 al 10,
segons la seva personalitat. Posteriorment, es poden sumar classificant als/a les alumnes, en el
quadrant on tinguin més puntuació i procurar que cada participant del grup tingui una puntuació
alta en un dels quadrants completant el disc amb els quatre i procurant que estigui equilibrat.
En qualsevol cas, és important el coneixement de l'alumnat. Degut a que el projecte es realitza
al segon curs, ja s'han establert els rols al grup-classe i es pot encertar millor amb la
personalitat de cada alumne/a i així poder fer uns grups compensats, on tothom pugui aportar i
treballar complementant la feina del altres membres del grup.
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4.2.5. Rols i funcionament del grup.
Es treballarà en grups de quatre alumnes, cada grup farà un projecte.
Cada grup haurà d'elaborar una política de funcionament del grup inicial, en cas de treballar de
forma telemàtica, per quin canal, repartir els rols decidir si es van alternant els rols amb els
membres del grup en el temps, o no.
S'establiran diferents rols a cada membre del grup per afavorir la interdependència positiva:
- Portaveu: en cas de conflicte té la última decisió i és l'encarregat de comunicar i entregar les
aportacions al projecte o dubtes del grup al professor.
- Secretari: atorga els temps d'intervenció de cada membre en cas de debat, pren acta de les
decisions del grup.
- Encarregat de material: serà l'encarregat de que totes les eines i material necessari per el grup
es tracti correctament i s'endreci al lloc on toca.
- Supervisor: s'encarregarà de supervisar que tot el que s'hagi d'entregar.
Després de cada sessió, es realitzarà una acta que reculli el treball realitzat en la mateixa i les
decisions per la planificació en sessions futures. També es registraran els canvis realitzats, o
problemes que es poden trobar durant el disseny i realització del producte.
Durant l'elaboració del jardí vertical i la producció de plantes, s'han de tenir en compte les
normes de seguretat laboral i de protecció ambiental, així com procurar minimitzar la generació
de subproductes i residus.

4.2.6. Fases del projecte.
•

FASE 1: Investigació, pluja d'idees i decisions per el disseny del jardí vertical.
▪

▪

Realitzar una previsió de funcionament del producte, el jardí vertical.
•

Funcionalitat del jardí: producció de plantes comestibles de fulla verda i
aromàtiques, estètica, depuració de l'aire, millora la qualitat de l'edifici,
beneficis per la salut.

•

Estructuralment estable, croquis a mà.

Estudi del clima i el microclima o zona on es vol implantar el jardí.
•

▪

▪

Característiques condicionants
temperatura, humitat.

per

la

selecció

d'espècies:

ombra,

Decidir els vegetals que s'implantaran.
•

Criteris de selecció per les espècies vegetals que es volen implantar:
plantes herbàcies de port petit. Millor si són resistents als canvis hídrics.
Tenir en compte l'emplaçament concret per triar espècies amb major
viabilitat.

•

Producció: sembra o reproducció asexual de les espècies vegetals a
implantar.

Buscar informació per seleccionar els materials no vegetals reciclats que es
faran servir per l'estructura del jardí vertical.

Projecte d'implantació d'un jardí vertical, amb material reciclat, per al Cicle Formatiu de Grau Mig de Floristeria i jardineria.

30

▪

•

Emplaçament concret del jardí; mides estructura i disseny, material
aïllament (si és necessari).

•

Funcionalitat i propietats dels materials que s'empraran: aïllament i
resistència estructural.

•

Factors condicionants per al disseny. Espai disponible, eines i materials
necessaris. Hi ha evacuació per l'aigua de reg? Hi ha aigua disponible?

Decidir el sistema de reg.
•

▪

Dissenyar l'estructura i el sistema de reg, per la implantació del jardí
vertical.

Triar el sistema de producció i el substrat. Substrats lleugers que tinguin una
gran retenció hídrica i permetin l'airejament de les arrels.
◦

•

FASE 2: Planificació dels passos a seguir per la creació del producte.
◦

Disseny del jardí, tenint en compte la informació i decisions de la primera fase.

◦

Elaboració d'un plànol amb qualsevol programa informàtic que es treballi al CFGM
de Jardineria i floristeria amb aquest fi. (AutoCAD, SketchUp,...)

◦

Concretar un calendari amb les tasques a realitzar cada dia per l'elaboració del
jardí.

◦

Elaborar un inventari amb els materials i eines necessaris per l'estructura, el
sistema de reg, el substrat i elements vegetals.
◦

•

◦

Un cop decidits els vegetals, amb el condicionant que siguin plantes herbàcies de
port no molt gran i comestibles, aromàtiques o plantes d'horta de fulla verda.

◦

Sembra o multiplicació asexual dels elements vegetals del jardí.

◦

Aplicació dels substrats adients per a cada planta.
Entrega 3: Acta 3. Informe pràctic. Producció del material vegetal.
(FOTOS)

FASE 4. Elaboració de l'estructura per al jardí vertical.
◦

Treball de construcció de l'estructura. Funcionalitat i subjecció.
◦

•

Entrega 2: Acta 2. Planificació dels passos a seguir per l'elaboració del
producte. Plànol de l'estructura amb cotes.

FASE 3. Producció dels vegetals que s'implantaran al jardí vertical.

◦
•

Entrega 1: Acta 1. Investigació i elecció del sistema de producció amb
tots els factors implicats.

Entrega 4: Acta 4. Construcció de l'estructura. (FOTOS)

FASE 5. Instal·lació del sistema de reg.
◦

Treball de instal·lació del sistema de reg: màniga de reg, goters, micro-aspersors,
canal de recollida d'aigües.
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•

FASE 6. Implantació del substrat i els vegetals.
◦

Omplir l'estructura amb el substrat seleccionat, i procedir a la plantació dels
vegetals.
◦

•

FASE 7. Manteniment del jardí.
◦

Regar, o programar el reg, controlar plagues, retirar baixes i realitzar tasques de
manteniment de la plantació com aclarir, adobar o esporgar segons sigui necessari.

◦

Durant aquesta fase també es pot acabar el jardí, per els endarrerits i actualitzar les
actes.
◦

•

Entrega 6: Acta 6. Calendari de tasques de manteniment del jardí.

FASE 8. Pressupost i publicitat del jardí vertical.
◦

Elaborar un pressupost i obtenir un preu final del producte.

◦

Pensar una estratègia publicitària i realitzar un vídeo promocional del producte.
◦

•

Entrega 5: Acta 5. instal·lació de reg i implantació material vegetal del
jardí vertical. (FOTOS)

Entrega 7: Acta 7. Llistat de materials i hores de feina necessaris per
l'elaboració del jardí vertical revisat. Pressupost del jardí vertical
(producte) amb els materials i hores de feina. Vídeo promocional.

FASE 9. Defensa grupal del producte elaborat.
◦

Per grups, realitzareu un portafolis que s'haurà d'exposar en grup i recollirà:
▪

Les actes de cada sessió.

▪

La planificació de les tasques a realitzar.

▪

El croquis o plànol del jardí vertical dissenyat.

▪

Fotos de la producció asexual o sembra del material vegetal.

▪

Fotos de les fases de construcció de l'estructura.

▪

Fotos del jardí vertical; detall de la instal·lació de reg, substrat, espècies
vegetals i emplaçament.

▪

Calendari de tasques de manteniment.

▪

Llistat de materials i eines necessaris per l'elaboració del jardí vertical
(producte).

▪

Pressupost del jardí vertical (producte) amb els materials i hores de feina.

▪

Vídeo promocional.

▪

Reflexió final: La previsió de funcionament s'ha complert? Heu tingut problemes
de l'aplicació dels plànols, el disseny, a la fase de construcció? Si és així, com
els heu resolt?
◦

Entrega 8: Portafolis. Defensa grupal del mateix .
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•

FASE 10. Coavaluació.
◦

Mentre un grup exposa, els altres hauran d'estar atents i posteriorment, realitzaran
un formulari de coavaluació de la resta de grups.

◦

També ompliran una rúbrica i avaluaran els altres membres del seu grup i també
s'auto-avaluaran.

◦

Només es tindrà en compte a la puntuació en cas de no esbiaixar-se molt de la
realitat, prenent de referència el criteri del professorat. En cas de tenir-se en
compte, representarà un 10% de la nota.
◦

Entrega 9: Formulari de coavaluació dels altres grups, i
rúbrica de coavaluació i autoavaluació.
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4.2.7. Relació objectius didàctics, activitat i avaluació.
A la següent taula s'especifica la relació entre els objectius didàctics detallats a la pàgina 21 del
mateix document a l'apartat 4.2.2. Objectius didàctics, amb l'activitat realitzada, l'evidència
recollida, l'instrument d'avaluació que es fa servir, el tipus d'avaluació, l'agent avaluador i el
moment en el qual es donarà el feedback o retroacció.
Taula 11.Relació objectius didàctics, activitat i avaluació.

Activitat

Evidència

Acta 1. Investigació i elecció
del sistema de producció amb
FASE 1: Investigació,
pluja d'idees i decisions tots els factors implicats.
per el disseny del jardí
vertical.
FASE 2: Planificació
dels passos a seguir
per la creació del
producte.

Acta 2. Planificació dels
passos a seguir per
l'elaboració del producte.
Plànol de l'estructura amb
cotes.

Acta 3. Informe pràctic.
FASE 3. Producció dels Producció del material
vegetals que
vegetal. (FOTOS)
s'implantaran al jardí
vertical.
FASE 4. Elaboració de
l'estructura per al jardí
vertical.

Acta 4. Construcció de
l'estructura. (FOTOS)

Objectius
(Apartat
4.2.2.)

Instruments
d'avaluació
(Apartat 4.4.) i
agent avaluador

1/2

R1

Tipus
d'avaluació i %
de nota
respecte el total
del projecte.

Professor/a

R1

S'anirà donant la
retroacció a la
sessió següent
durant tota la
realització del
projecte.

3/4/5
Professor/a

R1
7/8/9/10
Professor/a
R1

Formativa
Sumativa

Professor/a

(36%)

6

R1
FASE 5. Instal·lació del
sistema de reg.
FASE 6. Implantació
del substrat i els
vegetals.
FASE 7. Manteniment
del jardí.
FASE 8. Pressupost i
publicitat del jardí
vertical.

FASE 9. Defensa
grupal del producte
elaborat.

Acta 5. Instal·lació de reg i
implantació material vegetal
del jardí vertical. (FOTOS)

10/11/12

Professor/a

R1

16

A l'inici de cada
sessió, es
repassaran tots
els dubtes o
dificultats que
pugin haver sorgit
a la sessió
anterior.
També
s'aportaran
píndoles
informatives quan
es consideri
necessari.

R1
Professor/a

Acta 6. Calendari de tasques
de manteniment del jardí.

Feedback

Professor/a
Acta 7. Llistat de materials i
hores de feina necessaris per
l'elaboració del jardí vertical
revisat. Pressupost. Vídeo
promocional.
Entrega 8. Portafolis. Defensa
grupal del mateix.

Entrega 9. Formulari de
FASE 10. Coavaluació. coavaluació dels altres grups,
i rúbrica de coavaluació i
autoavaluació.

14
17

R1
Professor/a

18
Port1
13
Professor/a
Fca1
-

Rau1

Formativa
Sumativa
(36%)

A la meitat del
projecte, abans i
després de
l'entrega.

Sumativa

La sessió següent
a la finalització del
projecte.

(11%)

Alumnat
Durant tot el projecte

15,
Competències professionals,
a,b,c,d,e
personals i socials.
,f,g,

GO1
Professor/a

Formativa
Sumativa

Immediat.

(17%)

Font: elaboració pròpia.
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4.3. Temporització del projecte.
A la figura 2, es representa el temps de forma lineal i es distribueixen les fases per a la
realització del Projecte d'implantació d'un jardí vertical. També s'indica el moment en qual es
recolliran evidències avaluatives i els instruments d'avaluació que es faran servir per l'avaluació
del projecte. Aquesta temporització és flexible i revisable. Es pot adaptar als ritmes de cada
grup i es poden allargar o escurçar fases segons es trobi convenient.

Figura 2: Temporització del projecte per fases, moment en el qual es recolliran evidències avaluatives i instruments amb
el que s'avaluaran.

Font: elaboració pròpia.

4.4. Avaluació del projecte d'implantació d'un jardí vertical.
Per realitzar l'avaluació s'aplicaran diferents instruments d'avaluació: per avaluar les entregues
que es realitzaran durant el projecte, l'instrument d'avaluació serà una rúbrica (R1) on s'avalua
de forma grupal cada fase del projecte i el producte elaborat. Una graella d'observació (GO1)
de les competències transversals individuals de forma continuada durant totes les sessions que
es dediquin a la realització projecte.
Per avaluar el portafolis es farà servir una altre rúbrica d'entrada única (Port1).
A més, es realitzarà una coavaluació i autoavaluació ( Rúbrica, Rau1 i formulari, Fcau1) per part
dels alumnes de cada grup i fomentar així l'esperit d'autocrítica.
A continuació, al les taules 12, 13,14 i 15,es detallen els instruments d'avaluació per al projecte
d'implantació d'un jardí vertical.
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La Taula 12, detalla els criteris per avaluar les entregues en cada fase del projecte, la
qualificació màxima i la ponderació total. Es comptarà com s'especifica a la taula 9 representant
un 13% de la nota de cada resultat d'aprenentatge que conté el nucli formatiu.
Taula 12. Rúbrica d'entrada única per avaluar els entregables del projecte d'implantació d'un jardí vertical amb material
reciclat (R1).
Instruments d’avaluació
Qualificació (%)
Activitats
Evidències
Màxim G1 G2 G3 G4 G5
Acta 1: L'acta està complerta.
1
La previsió de funcionament i funcionalitat es concreten i són correctes.
1
Formació de
El croquis és clar, entedenedor i té les mides necessàries.
2
grups, pluja
S'ha realitzat un estudi del clima i microclima de la zona on s'implantarà el jardí.
2
d'idees,
Es
sel·leccionen
espècies
adients.
1
investigació,
desicions.
Es realitzen les tasques de reproducció vegetal a l'hivernacle amb èxit.
3
Elaboració
Es trien els materials per la construcció del jardí i s'en defineixen les propietats.
2
croquis.
Es defineix el sistema de reg i és coherent.
1
Multiplicació
Es defineix el sistema de producció i el tipus de substrat.
1
vegetals.
S'especifiquen les característiques físico-químiques del substrat emprat.
1
Sistema de
reg i substrat. Total
15
Acta 2: L'acta està complerta.
1
El plànol del producte (SketchUp, AutoCAd) té les vistes necessàries per construir-lo.

Elaboració del
plànol, llista
de materials i
eines i
calendari de
Total
tasques.
Producció del Acta 3:
material
vegetal.

El plànol té les mides definides, l'estructura complerta.
La llista de material és complerta.
La llista d'eines és complerta.
El calendari de tasques és complert i coherent.
L'acta està complerta.
Es produeixen les espècies vegetals seleccionades d'acord amb la tècnica més apropiada per la
mateixa.
Es selecionen els substrats i contenidors més adients.
Es mantenen les plàntules i vegetals per el seu correcte desenvolupament.
S'elabora un informe tècnic de plantació complert.
Es fan fotos de les diferents fases de plantació o multiplicació del material vegetal.

Total

Elaboració de Acta 4:
l'estructura del
jardí vertical.

L'acta està complerta.
El producte és fidel al croquis.
El producte és fidel al plànol.
Compleix les funcions del producte.
És resistent per el seu ús.
El producte presenta complexitat constructiva.

Total
Acta 5:
Instal·lació
reg.
Implantació
substrat
transpalntament material
vegetal.

L'acta està complerta.
La instal·lació de reg és eficient.
El substrat i els elements vegetals es troben plantats adequadament a l'estructura .
Es compleix la previsió de funcionalitat del jardí vertical.
El conjunt del jardí vegetal es troba integrat a l'entorn.
Aporta bellesa estètica. Està ben acabat.

Total

Tasques de Acta 6:
manteniment
del jardí
vertical.

L'acta està complerta.
Es relitzen les primeres tasques de mantenimetn del jardí, comprovar que les plantes prosperin,
plagues patògens.
S'elabora un calendari indicant les futures tasques de mantenimnet.
El calendari és relista i es troba ben detallat.

Total

Elaboració del Acta 7:
pressupost.
Realització
d'un vídeo
promocional
del producte.

L'acta està complerta.
El pressupost conté les hores, i materials ben especificats, els preus unitaris, el preu total, amb
l'IVA corresponent.
El vídeo mostra el producte i el promociona.
És entendor i el missatge està clar.

3
2
1
1
2
10
1
2
1
2
2
2
10
1
2
2
4
3
3
15
1
3
4
3
1
3
15
1
3
3
3
10
1

Total
Total ACTES
Promig

0

0

0 0 0

0

0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0
0
0

0
0
0

5
5
2
2
15
90
10

Aport de creativitat.

0 0 0

Font: elaboració pròpia.
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La següent taula, representa l'instrument d'avaluació per les competències personals,
professionals i socials. S'aplicarà cada setmana, individualment a cada alumne/a. Es comptarà
com s'especifica a la taula 9 representant un 6% de la nota de cada resultat d'aprenentatge que
conté el nucli formatiu.
Taula 13. Graella d'observació 1 (GO1).

Font: elaboració pròpia.

A la taula 14, es mostren els criteris per avaluar el portafolis i l'exposició oral, aquesta eina
d'avaluació s'aplicarà al final del projecte, que és quan realitzen l'entrega del portafolis i la
defensa. Es comptarà com s'especifica a la taula 9 representant un 13% de la nota de cada
resultat d'aprenentatge que conté el nucli formatiu.

Taula 14. Rúbrica per avaluar el portafolis i l'exposició oral del mateix (Port1).

Font: elaboració pròpia.
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A la última sessió tots els grups exposaran oralment el portafolis amb tota la documentació
relativa al projecte d'implantació d'un jardí vertical.
Entre l'exposició oral d'un grup i l'altre els/les alumnes avaluaran els altres grups seguint les
pautes d'un formulari que contindrà les següents preguntes (Fcau1). En cas de comptar,
representa un 2% dels resultats d'aprenentatge implicats al nucli formatiu.
Totes les respostes del formulari tindran les següents opcions :
• 0 - Incomplert.
• 1 - Complert.
• 2 - Molt complert.
Es realitzaran tants formularis com grups hi hagi a la classe, i en tots hi haurà els mateixos
criteris que són el definits a continuació:
• Elecció justificada dels materials, espècies vegetals, sistema de suport o substrat de les
plantes i sistema de reg.
• Planificació dels passos a seguir per l'elaboració del producte.
• Plànol de l'estructura amb cotes.
• Informe pràctic. Producció del material vegetal. (FOTOS)
• Explicació de la construcció de l'estructura. (FOTOS)
• Instal·lació de reg i implantació material vegetal del jardí vertical. (FOTOS)
• Calendari de tasques de manteniment del jardí.
• Llistat de materials i hores de feina necessaris per l'elaboració del jardí vertical revisat.
• Pressupost del jardí vertical (producte) amb els materials i hores de feina.
• Vídeo promocional.
• Conclusions, reflexió final.
• El conjunt de l'exposició oral.
Els/les alumnes a nivell sobretot informatiu puntuaran la seva aportació al grup, i la dels altres
membres, per saber com ha funcionat, qui ha portat el pes de la feina o si s'han repartit bé les
tasques i han treballat bé. En cas de comptar, representa un 2% dels resultats d'aprenentatge
implicats al nucli formatiu. Per realitzar la coavaluació interna dels membres de cada grup i
l'autoavaluació individual els/les alumnes disposaran de rúbrica d'entrada única d'autoavaluació
descrita a la Taula 15.
Taula 15. Rúbrica de coavaluació i autoavaluació dels membres de cada grup (Rau1).

0= mai; 1= poques vegades; 2= moltes vegades; 3= sempre.
Alumne/a:

Grup:
Criteri

Cooperació

Resultat de
l'activitat

Organització

Responsabilitat
individual.

Puntuació

Treballa bé en equip, m'agrada, ajuda als companys i crea bon ambient.
Participa activament aportant idees, fent preguntes i mostrant ganes
d'obtenir un bon resultat.
Comprèn perfectament el contingut de l'activitat i no li ha quedat cap
dubte.
Aconsegueix resoldre les activitats correctament cooperant amb els
companys.
Planifica els temps i les tasques i fa la feina quan toca sense fer perdre
el temps al grup.
Sap escoltar, respecta les opinions dels altres i els suggeriments dels
altres i accepta les crítiques.
Fa la seva part del treball individual, l'explica als companys defensant els
seus punts de vista.
(Font: Raül López Sánchez Upc 2020, i elaboració pròpia)
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4.5. Resultats obtinguts d'un formulari sobre la percepció de
l'alumnat de la metodologia de l'Aprenentatge Basat en Projectes.
Per mesurar l'èxit/fracàs del projecte es realitza un formulari a l'alumnat d'un CFGM de
Jardineria i Floristeria que ha treballat amb metodologies innovadores concretament
Aprenentatge Basat en Projectes (ABP), per al mòdul professional d'implantació de jardins i
zones verdes i també al mòdul professional de síntesi. Es recollirà informació, anònimament
sobre els aspectes que han funcionat i que no en el projecte per avaluar qualitativament
l'acceptació entre l'alumnat. També és informatiu des del punt de vista que reflecteix la opinió de
l'alumnat. Sobretot, interessa comprovar el nivell de satisfacció de l'alumnat realitzant
metodologies actives a l'aula.
El formulari s'ha realitzat amb l'aplicació Google Forms a una classe de 12 alumnes.
En aquest context el formulari és el següent, i es mostra un resum gràfic (Figures 3,4,5,6,7,8,9 i
10) dels resultats.
Qüestionari metodologia Aprenentatge Basat en Projectes:
Es recull informació per avaluar l'experiència educativa en activitats dissenyades amb la
metodologia de Aprenentatge Basat en Projectes (ABP).
(1)

Figura 3. Gràfic circular respostes, edat enquestats. Font: Google Forms, elaboració pròpia.

(2)

Figura 4. Gràfic circular respostes, estudis anteriors. Font: Google Forms, elaboració pròpia.

(3)

Figura 5. Gràfic circular respostes, pregunta 3 . Font: Google Forms, elaboració pròpia.
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(4)

Figura 6. Gràfic circular respostes, pregunta 4 . Font: Google Forms, elaboració pròpia.

(5)

Figura 7. Gràfic circular respostes, pregunta 5 . Font: Google Forms, elaboració pròpia.

(6)

Figura 8. Gràfic circular respostes, pregunta 7 . Font: Google Forms, elaboració pròpia.

(7)

Figura 9. Gràfic circular respostes, pregunta 8 . Font: Google Forms, elaboració pròpia.
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(8)

Figura 10. Gràfic circular respostes, pregunta 12 . Font: Google Forms, elaboració pròpia.
1(gens) 5 (molt)

El formulari s'ha realitzat en una classe on hi ha 16 alumnes, el dia que es va fer, només hi van
assistir 12 alumnes, dels quals tots el van realitzar. L'alumnat objectiu del formulari, 9 dels 12
alumnes tenen entre 16-18 anys i tres no van contestar (fig. 3).
Un 75% dels enquestats prové de realitzar els estudis d'Ensenyament Secundari Obligatori, un
16,6% d'altres Cicles Formatius de Grau Mig i un 8,3% de Programes de Formació i Inserció
(fig. 4).
Si preguntem si han treballat amb anterioritat amb metodologies docents com l'aprenentatge
basat en projectes o problemes, el 75% afirma que no i el 25% que sí (fig. 5).
Si preguntem per la transversalitat de matèries tot i ser un projecte per un mòdul, la majoria, un
50% considera que moderadament i un 33% que bastant, envers el 8,3% que considera que
gens i un 9,7% que creu que una mica (fig. 6).
En referència a la motivació, un 66,7% dels enquestats afirma que els hi agrada molt treballar
en projectes i un 16,7% afirma que els hi agrada moltíssim. Per contra, hi ha un 16,7% que els
hi agrada igual, però no hi ha ningú que digui que no li agrada gens (fig. 7). Trobo aquest punt
interessant en el sentit que els/les alumnes expressen la seva preferència cap a metodologies
docents actives.
Tot i que la disponibilitat de materials per realitzar un projecte pot resultar un factor limitant, en
aquest cas la majoria, un 50%, considera que ha estat suficient (fig. 8).
Pel que fa a l'acompanyament del professorat responsable del projecte, els/les alumne
enquestats s'han sentit en un 66,7% molt acompanyats i un 16,7% molt i molt, envers un 16,7%
que diu que igual (fig. 9). En aquest punt es reflecteix com els alumnes no s'han sentit poc
acompanyats per el/la professor/a responsable.
Tot i que les dades potser no són molt significatives perquè es tracta d'una classe petita, pot ser
representatiu i es pot observar com la satisfacció dels alumnes a l'hora de valorar una
metodologia docent com l'Aprenentatge Basat en Projectes/Problemes és alta en tot el grup (fig.
10). També destacar algun comentari com: “He fet un objecte útil, o he pogut desenvolupar la
creativitat i treballar cooperativament”.
Penso que realitzant un simple sondeig és fàcil concloure que els alumnes agraeixen i
col·laboren amb les metodologies docents actives.
A l'annex A, s'especifica el buidatge complert de l'enquesta.
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5. CONCLUSIONS.
L'objectiu del present treball és elaborar el material didàctic per realitzar el projecte
d'Implantació d'un jardí vertical en el context de Cicle Formatiu de Grau Mig de Jardineria i
floristeria, crec que s'ha assolit. La motivació principal és perquè penso que és una
metodologia, el treball per projectes, que funciona i fa que els alumnes assoleixin competències
transversals que seran de molta importància en un futur laboral.
També per el que he pogut comprovar durant la realització de les pràctiques és que l'alumnat
dels Cicles Formatius de Grau Mitjà, té molta acceptació amb feines manipulatives, i senten
certa satisfacció per la realització d'un producte funcional. A més, es treballen els valors
instrumentals com l'esforç, la responsabilitat i el compromís amb els altres.
Un altre aspecte positiu que he comprovat, és que treballant de forma col·laborativa, en grups
per un objectiu comú, al igual que es faria en un lloc de feina, s'ajuda molt a la integració de
persones que puguin tenir necessitats especials, ja que poden aportar la seva feina al grup i
entre iguals, s'entenen millor.
En general, penso que l'Aprenentatge Basat en Projectes és una bona metodologia tot i que pot
presentar les seves complicacions, com el no saber qui treballa més en un grup o qui treballa
menys, o la temporització i l'avaluació. Però també crec que té molts més beneficis i que amb
pràctica aquestes dificultats es poden superar.
Donada la situació amb el COVID-19, pot resultar més difícil la col·laboració de les empreses
amb els cicles formatius. Aquest fet proporciona la oportunitat de treballar amb metodologies
docents innovadores. Mentre alguns/algunes alumnes realitzin la formació DUAL en les
empreses disponibles, els que no puguin fer la DUAL, poden realitzar projectes al centre
docent.
Espero en un futur poder realitzar més treballs amb metodologies docents innovadores, i
aplicar-los a la pràctica, per avaluar-los i poder anar millorant en aspectes com la temporització i
l'aplicació pràctica de les tasques.
De fet, durant la realització de les pràctiques, vaig tenir la oportunitat de realitzar una activitat
cooperativa amb el mètode Puzzle d'Aronson, i vaig comprovar l'acceptació del grup. Al principi
alguns es van negar perquè implicava llegir uns escrits, però després tot el grup es va mostrar
col·laboratiu i alguns em van agrair l'activitat perquè era diferent i els hi havia agradat molt. Des
del meu punt de vista, resumint, i com referia a la introducció, és important que en el procés
d'aprenentatge es gaudeixi, i es faci des de l'emoció de la felicitat.
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Annex A: Buidatge formulari.
1. Preguntes.
1. Edat. (16-18, 19-22, 23-26, 27-30)
2. Estudis anteriors. (ESO. PTT-PFI. Altres CFGM. Altres CFGS. Altres)
3. Has treballat amb metodologies docents innovadores, aprenentatge basat en projectes,
aprenentatge basat en problemes, aprenentatge per servei, treballs cooperatius... abans de
fer el CFGM de Jardineria i floristeria? (Si. No)

4. Als projectes que has treballat, creus que inclouen diferents matèries (temes) de diferents
àrees (assignatures)? (Gens. Una mica. Moderadament. Bastant. Molt)

5. T'agrada treballar per projectes? (Gens. Una mica. Igual que amb altres metodologies.
Molt. Moltíssim)
6. Justifica breument la resposta anterior. (Resposta lliure)

7. Quan has treballat per projectes, consideres que has disposat del material suficient i
apropiat per realitzar-lo? (No. Sí. Es pot millorar)

8. Consideres que el/la professor/a responsable del projecte ha assessorat i acompanyat en
el procés de disseny i creació del projecte? (Gens. Una mica. Moderadament. Molt.
Moltíssim)
9. Justifica breument la resposta anterior. (Resposta lliure)

10. Us heu organitzat i treballat en grup de forma eficient? (escala de valoració; 1:gens,
5:molt)

11. T'agrada treballar amb grups cooperativament? (escala de valoració; 1:gens, 5:molt)
12. Creus que és útil la incorporació de eines tecnològiques (programes informàtics, vídeos,
app, ...) en l'elaboració de projectes? (escala de valoració; 1:gens, 5:molt)

13. Recomanaries a altres companys/companyes la metodologia de treball per projectes?
(escala de valoració; 1:gens, 5:molt)
14. Que és allò que t'ha agradat més de la metodologia d'Aprenentatge per projectes?
Justifica-ho.
15. Que és allò que t'ha agradat menys de la metodologia d'Aprenentatge per projectes?
Justifica-ho.
16. Et sents satisfet del treball realitzat amb els projectes proposats? (escala de valoració;
1:gens, 5:molt)
17. Espai per a qualsevol comentari respecte al tema d'Aprenentatge Basat en Projectes.
(Resposta lliure)
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2. Buidatge enquesta.
1. Edat. (16-18, 19-22, 23-26, 27-30)
• 16-18 (9 respostes)
• Sense contestar (3 respostes)
2. Estudis anteriors.
• ESO. (9 respostes)
• PTT-PFI. (1 resposta)
• Altres CFGM. (2 respostes)
• Altres CFGS.
• Altres.
3. Has treballat amb metodologies docents innovadores, aprenentatge basat en projectes,
aprenentatge basat en problemes, aprenentatge per servei, treballs cooperatius... abans de
fer el CFGM de Jardineria i floristeria?
• Si. (3 respostes)
• No. (9 respostes)

4. Als projectes que has treballat, creus que inclouen diferents matèries (temes) de diferents
àrees (assignatures)?
• Gens. (1 resposta)
• Una mica. (1 resposta)
• Moderadament. (6 respostes)
• Bastant. (4 respostes)
• Molt. (8 respostes)

5. T'agrada treballar per projectes?
•
•
•
•
•

Gens.
Una mica.
Igual que amb altres metodologies. (2 respostes)
Molt. (8 respostes)
Moltíssim. (2 respostes)

6. Justifica breument la resposta anterior. (Resposta lliure)
• Perquè si. (3 respostes)
• És interessant. (3 respostes)
• És creatiu.
• Perquè treballes en equip i és cooperatiu.
• És un mètode innovador, que expressa la nostra creativitat, és entretingut i aprens a
base de pràctica.
• M 'agrada.
• Sí.

7. Quan has treballat per projectes, consideres que has disposat del material suficient i
apropiat per realitzar-lo?
• No. (1 resposta)
• Sí. (5 respostes)

•

Es pot millorar. (6 respostes)
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8. Consideres que el/la professor/a responsable del projecte ha assessorat i acompanyat en
el procés de disseny i creació del projecte?
• Gens.
• Una mica. (1 resposta)
• Moderadament. (2 respostes)
• Molt. (8 respostes)
• Moltíssim. (1 resposta)
9. Justifica breument la resposta anterior. (Resposta lliure)
• Sí. ( 2 respostes)
• No ho sé.
• Sempre estaven pendents del projecte.
• Perquè ens ha ajudat amb el que no enteníem. (3 respostes)
• Estava sempre a la nostra disposició. (5 respostes)

10. Us heu organitzat i treballat en grup de forma eficient? (escala de valoració; 1:gens,
5:molt)

•
•
•
•
•

1.
2.
3.(4 respostes)
4.(4 respostes)
5.(4 respostes)

11. T'agrada treballar amb grups cooperativament? (escala de valoració; 1:gens, 5:molt)
• 1.
• 2.(1 resposta)
• 3.(2 respostes)
• 4.(4 respostes)
• 5.(5 respostes)
12. Creus que és útil la incorporació de eines tecnològiques (programes informàtics, vídeos,
app, ...) en l'elaboració de projectes? (escala de valoració; 1:gens, 5:molt)

•
•
•
•
•

1.
2.(3 resposta)
3.(3 respostes)
4.(2 respostes)
5.(4 respostes)

13. Recomanaries a altres companys/companyes la metodologia de treball per projectes?
(escala de valoració; 1:gens, 5:molt)

•
•
•
•
•

1.
2.
3.(7 respostes)
4.(3 respostes)
5.(2 respostes)

14. Que és allò que t'ha agradat més de la metodologia d'Aprenentatge per projectes?
Justifica-ho.
• Construir un producte funcional. (2 respostes)
• La interacció amb els companys. (4 respostes)
• Treballar a l'aire lliure.
• Fer servir eines informàtiques.
• El treball en equip. (3 respostes)
• Que m'ha agradat molt.
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15. Que és allò que t'ha agradat menys de la metodologia d'Aprenentatge per projectes?
Justifica-ho.
• La falta de temps. (3 respostes)
• La falta de material. (2 respostes)
• La falta de temps i material.
• No m'ha agradat fer actes.(2 respostes)
• La quantitat de temari.
• Tot va estar bé.
• Haver de llegir tant.
16. Et sents satisfet del treball realitzat amb els projectes proposats? (escala de valoració;
1:gens, 5:molt)

•
•
•
•
•

1.
2.
3.(3 respostes)
4.(3 respostes)
5.(6 respostes)

17. Espai per a qualsevol comentari respecte al tema d'Aprenentatge Basat en Projectes.
(Resposta lliure)
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Annex B: Material informatiu jardins verticals.
INFORMACIÓ GENERAL SOBRE JARDINS VERTICALS

1. Què és un jardí vertical?
Els jardins verticals són una instal·lació en vertical, normalment parets exteriors o tanques,
coberta de plantes de diverses espècies, que són cultivades en una estructura especial, i amb
aspecte de jardí, però en vertical.
En la construcció bioclimàtica natural ja existeixen jardins verticals, per tant és una forma
d'aprofitar aquesta característica per produir vegetals quan no es disposa de una superfície
plana cultivable. Sobretot a les ciutats, on hi ha més contaminació i menys superfície cultivable.

2. Què és un hort en un jardí vertical?
Els horts en jardins verticals són sistemes de producció de plantes d'horta i comestibles que es
cultiven en un sistema vertical o per pisos a diferents nivells.

3. Què es pot cultivar en un hort vertical?
En un hort en format vertical no es pot cultivar tot. Alguns vegetals tenen més facilitat per créixer
sobre la terra de forma més superficial, en canvi altres espècies necessiten més terra en
profunditat per desenvolupar les arrels.
Es pot cultivar amb facilitat; maduixes, enciam, cebes, alls, tomates, aromàtiques com el julivert,
alfàbrega, romaní, farigola i qualsevol espècie que no tingui fruits molt pesats o arrels molt
profundes (ex. Carbassa, patata, síndria,...)

4. Quants tipus de jardins verticals hi ha?
Poden anar amb substrats orgànics o bé inorgànics amb el sistema de hidroponia.
Es poden instal·lar jardins verticals senzills per un ús de caràcter domèstic amb pocs recursos.
Amb més inversió es poden instal·lar sistemes més sofisticats amb fertirrigació automatitzada.
A més, poden ser instal·lats a l'exterior o a l'interior amb llum natural, si es disposa, o artificial
però augmentant el cost de producció. Depenent de la superfície i característiques específiques
del projecte es pot triar un sistema o un altre.
També hi ha jardins verticals artificials.
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5. Quines són les components d'un jardí vertical?
Tots els jardins verticals estan formats bàsicament per quatre components:

•

L'estructura de suport: aporta estabilitat per aguantar l'estructura.

•

Capa impermeable: garanteix que la humitat que hi ha al substrat no passi a la paret.

•

Substrat: pot ser un substrat inorgànic (argila expandida, llana de roca) o orgànic (turba)

•

Les plantes: s'han d'escollir amb criteri, tenint en compte la funcionalitat que tindrà el
jardí, l'adaptabilitat de les espècies de les plantes, depenent de les característiques
concretes de la zona on es vol implantar i el sistema de producció escollit.
BENEFICIS I INCONVENIENTS DELS JARDINS VERTICALS

Els jardins verticals ofereixen varis beneficis a nivell econòmic, ecològic i social:
Beneficis econòmics:

•

Permet produir vegetals en espais reduïts; per cada fila en pla, es pot multiplicar per
varis nivells en vertical, depenent de l'altura disponible.

•

Gestió eficient de l'aigua de reg; al distribuir l'aigua pis per pis, es comença a regar
per el nivell superior i l'aigua que es filtra passa al nivell inferior i així successivament, a
més l'aigua final de desbordament també es pot recuperar al final i reutilitzar.

•

Aport de nutrients més eficaç; és més fàcil enriquir una petita part del substrat que
serà utilitzat al 100%, que tot el sòl del cultiu quan la superfície eficient del cultiu és del
50% del total.

•

Control de patògens i agents perjudicials per al desenvolupament del cultiu; al tenir el
substrat necessari per el cultiu i donada la disposició, és molt difícil que apareguin
males herbes. Al estar en altura del terra els conills, ratolins i demés no poden accedir
a les parts superiors i fer malbé el cultiu.

•

Es disminueix l'estrès per excés de temperatura i dèficit hídric al cultiu; al trobarse la planta en un suport vertical o contenidor, el sol no seca el substrat de la mateixa
manera que a l'aire lliure, es reté més humitat durant un període més llarg i hi ha
menys evapotranspiració.
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Beneficis indirectes:

•

Redueixen l'efecte del calor a les grans ciutats.

•

S'habiliten espais urbans no utilitzats per aquest fi.

•

Es redueix fins a 5ºC la temperatura interior d'un edifici a l'estiu, i manté la calor interior
a l'hivern, el que comporta un estalvi energètic i econòmic.

Beneficis per la salut:

•

Un metre quadrat de cobertura vegetal genera l'oxigen necessari per una persona
durant un any.

•

Un metre quadrat de cobertura vegetal captura 130 grams de pols a l'any.

•

Un edifici de 4 plantes (60m2) amb una façana amb el sistema de jardí vertical, filtra 40
tones de gasos nocius per la salut.

•

Un edifici de 4 plantes (60m2) amb una façana amb el sistema de jardí vertical, pot
processar 15 kg de metalls pesants.

•

Millora el rendiment laboral i redueix malestars de les persones que tenen vegetació
als llocs de treball.

•

L'aïllament que proporciona la vegetació redueix 10 decibels la contaminació
acústica.

Beneficis funcionals:

•

Revalorització de l'edifici, degut la millora estètica del mateix.

•

Integració arquitectònica i millora paisatgística del edifici.

•

Camuflatge i millora de parets o murs malmesos, esquerdats o poc estètics.

•

Creació de separació d'àrees amb vegetació.

•

Bloqueig de la vista entre dos habitatges.

•

Muralla verda antivandàlica, ja produeix un efecte dissuasiu.

•

Gran adaptabilitat: en interior, en exterior, amb qualsevol forma o acabat.
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Els jardins verticals també presenten certes limitacions comparats amb els jardins tradicionals
en horitzontal.
Inconvenients:

• El tipus de plantes que es poden cultivar és limitat. Els tubercles, plantes bulboses
amb una arrel molt gran no es poden cultivar amb èxit amb aquest sistema. També cal
tenir en compte les necessitats d'espai, hídriques i lumíniques dels vegetals que és
més apropiat per aquest sistema.

• El cost; en sistemes exteriors, petits, amb substrat es pot instal·lar a baix cost, però
amb reg automatitzat, hidroponia o il·luminació artificial el cost d'instal·lació augmenta
considerablement.

• Manteniment: en estructures petites i grans es requereix un cert manteniment revisar
plagues, necessitats de reg, canvi de plantes.
En estructures petites es pot fer el manteniment de forma visual, al igual que en un
jardí tradicional.
En estructures grans cal un sistema que detecta i avisa en cas que falti electricitat,
aigua o hi hagi un excés de fertilitzant, el que comporta un augment del cost.

• Condicionants: per realitzar la instal·lació d'un jardí vertical en exterior, cal tenir en
compte la orientació, el clima i la selecció d'espècies vegetals. Per realitzar la
instal·lació d'un jardí vertical en interior cal disposar de subministrament d'aigua,
desaigua i il·luminació específica perquè les plantes es puguin desenvolupar.
Font: (Jardines verticales 2021)

Projecte d'implantació d'un jardí vertical, amb material reciclat, per al Cicle Formatiu de Grau Mig de Floristeria i jardineria.

55

IMATGES DE POSSIBLES DISSENYS PER AL JARDÍ VERTICAL

1.-

3.-

2.-

4.-

Imatges dels jardins verticals 1, 2, 3 i 4. Possibles dissenys per al projecte del jardí vertical. (Font : Printest, 2021).
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