
 
 

 

 

Proposta de treball de fi de màster Juny 2015 
 

Dades de l’estudiant o estudianta 

 
Nom i cognoms:   Joan Olives Domènec  Especialitat (i grup):   FP 

Director/a  del projecte (professor/a de la UPC):  Ester Guaus   
 
Dades del treball 

 
� Àmbit del projecte    (assenyaleu amb una creu la vostra opció, màxim 2): 

TAC  (TIC): Projectes centrats en el programa Educat 1x1, elaboració de materials digitals, etc  

Didàctica específica: Projectes que treballen aspectes relacionats amb el currículum de l'especialitat: elaboració 

de materials o recursos per l'assignatura, programació de crèdits en anglès, projectes a l'aula de tecnologia, etc 

X 

Psicopedagogia: Aspectes d’atenció a la diversitat, relacions centre-entorn, aules d'acollida, motivació, tutoria, 

etc) 
 

Organització de centres : Disseny de projectes que impacten en l'organització del centre de forma transversal 

com: temes relacionats amb els riscos laborals, qualitat, etc 
 

Altres: Treballs de síntesi, projectes o treballs de recerca  

 

� Títol (màx. 200 caràcters) 
 
Disseny i programació d’un mòdul professional d’un cicle formatiu agrari pel seu desenvolupament 

com una empresa cooperativa.  

 
� Objectius 

 
-Aplicar el món empresarial a l’aprenentatge d’un cicle formatiu de grau mig. 

-Adaptar la programació curricular al funcionament d’una empresa cooperativa. 

-Apropar l’estudiant a la presa de decisions del món agrari. 

-Creació d’un fòrum de discussió per compartir la presa de decisions i fer el seguiment de les millores. 

 
�  Breu descripció (ha d’incloure la situació de partida) (màx. 10 línies) 

 
Vista l’experiència del pràcticum del màster, els cicles formatius de la família agrària són molt 

complicats alhora de gestionar la presa de decisions del dia dia de la part pràctica amb els alumnes 

els quals seran els futurs responsables d’unes instal·lacions agràries (camps, hivernacles...) amb això 

veig necessari crear un espai de discussió, on els alumnes prenguin decisions i agafin responsabilitats 

per avançar la feina del camp en quant a producció, qualitat i manteniment tal i com es fa a una 

productora agropecuària. 

 

Instruccions de presentació d’aquest document en format electrònic 
1. Deseu-lo amb el nom “TFM_PRO_XX_Cognom1_Cognom2.doc”. XX ha de ser l’especialitat del màster: TEC  o FP. 

2. Dipositeu-lo a l’aula específica d’Atenea en el termini previst (consulteu les  instruccions de lliurament) 


