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CICLE FORMATIU

EO10-OBR - Obres d'interior, decoració i
rehabilitació

MÒDUL
PROFESSIONAL

M5 - Revestiments continus

PROFESSOR/A

Antoni Bladé i Joan Baldrís

PROFESSOR/A RESPONSABLE
RESULTATS
D’APRENENTATGE

UNITATS
FORMATIVES i
HORES

Curs

2n

Durada

132 h

Antoni Bladé

Els definits en totes i cadascuna de les unitats formatives del mòdul
UF 1: Enguixats. (44 h)
• NF 1.- Organitza, replanteja i realitza enguixats. (44 h)
UF 2: Arrebossats i estucats. (44 h)
• NF 1.- Organitza, replanteja i realitza arrebossats i estucats.. (44 h)
UF 3: Revestiments per aïllaments i impermeabilitzacions. (44 h)
• NF 1.-Organitza i replanteja i realitza revestiments per aïllaments (44 h)

- S’emprarà un model d’aprenentatge constructivista.
- Es realitzaran sessions de classe en les que s’exposaran els diferents
conceptes a desenvolupar, posteriorment, el professor plantejarà i resoldrà
diferents exercicis i finalment, cadascun dels alumnes realitzarà diversos
ESTRATÈGIES
treballs en les que aplicarà els coneixements assolits.
METODOLÒGIQUES
- La descàrrega del material de les pràctiques de la UF1-2-3 i el lliurament
de les mateixes es realitzarà a través del Moodle del curs i en format paper,
segons els formats normalitzats a aplicar.

CRITERIS
D’AVALUACIÓ,
PUNTUACIÓ I
RECUPERACIÓ

RECURSOS

Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment TOTES
les unitats formatives, amb una nota igual o superior a 5.
La qualificació del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent
ponderació:
QMP = 0,33·QUF1 + 0,33·QUF2+ 0,34·QUF3
La recuperació es realitzarà de les següents formes:
- En cas molt argumentat, repetició de les proves seguint les indicacions del
professor. Nota màxima de la prova recuperada 6 (sobre 10); o
- Nova convocatòria (Criteris LOE).
Jocs d’eines complets pel muntatge.
Manuals de components i materials...
Canó de projecció....
Ordinadors...
Programari informàtic: de simulació, programació i gravació de PIC.
Vídeos didàctics

Versió:
Elaborat:
Data d’entrada en vigor:
Arxiu:
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Pere Martell

PRESENTACIÓ ANUAL DEL
MÒDUL PROFESSIONAL

CICLE FORMATIU

EO10-OBR - Obres d'interior, decoració i
rehabilitació

MÒDUL
PROFESSIONAL

M8 - Falsos sostres

PROFESSOR/A

Joan Baldrís – Antoni Bladé

PROFESSOR/A RESPONSABLE
RESULTATS
D’APRENENTATGE

UNITATS
FORMATIVES i
HORES

Curs

2n

Durada

132 h

Joan Baldrís

Els definits en totes i cadascuna de les unitats formatives del mòdul
UF 1: Sostres continus. (66 h)
• NF 1.- Identifica, organitza i replanteja sostres continus. (22 h)
• NF 2.- Munta estructures de suport i col·loca sostres continus. (44h)
UF 2: Sostres discontinus. (66 h)
• NF 1.- Identifica, organitza i replanteja sostres discontinus (22 h)
• NF 2.- Munta estructures de suport i col·loca sostres discontinus. (44 h)

- S’emprarà un model d’aprenentatge constructivista.
- Es realitzaran sessions de classe en les que s’exposaran els diferents
conceptes a desenvolupar, posteriorment, el professor plantejarà i resoldrà
diferents exercicis i finalment, cadascun dels alumnes realitzarà diversos
ESTRATÈGIES
treballs en les que aplicarà els coneixements assolits.
METODOLÒGIQUES
- La descàrrega del material de les pràctiques de la UF1-2 i el lliurament de
les mateixes es realitzarà a través del Moodle del curs i en format paper,
segons els formats normalitzats a aplicar.

CRITERIS
D’AVALUACIÓ,
PUNTUACIÓ I
RECUPERACIÓ

RECURSOS

Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment TOTES
les unitats formatives, amb una nota igual o superior a 5.
La qualificació del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent
ponderació:
QMP = 0,5·QUF1 + 0,5·QUF2
La recuperació es realitzarà de les següents formes:
- En cas molt argumentat, repetició de les proves seguint les indicacions del
professor. Nota màxima de la prova recuperada 6 (sobre 10); o
- Nova convocatòria (Criteris LOE).
Jocs d’eines complets pel muntatge.
Manuals de components i materials...
Canó de projecció....
Ordinadors...
Programari informàtic: de simulació, programació i gravació de PIC.
Vídeos didàctics

Versió:
Elaborat:
Data d’entrada en vigor:
Arxiu:
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Pere Martell

PRESENTACIÓ ANUAL DEL
MÒDUL PROFESSIONAL

CICLE FORMATIU

EO10-OBR - Obres d'interior, decoració i
rehabilitació

MÒDUL
PROFESSIONAL

M9 - Revestiments lleugers

PROFESSOR/A

Joan Baldrís i Antoni Bladé

PROFESSOR/A RESPONSABLE

Curs

2n

Durada

99 h

Joan Baldrís

RESULTATS
D’APRENENTATGE

Els definits en totes i cadascuna de les unitats formatives del mòdul

UNITATS
FORMATIVES i
HORES

UF 1: Revestiments flexibles. (50 h)
• NF 1.- .- Identifica, organitza, replanteja i col·loca revestiments flexibles.
(50 h)
UF 2: Revestiments lleugers rígids. (49 h)
• NF 1.- .- Identifica, organitza, replanteja i col·loca revestiments lleugers
rígids. (49 h)

- S’emprarà un model d’aprenentatge constructivista.
- Es realitzaran sessions de classe en les que s’exposaran els diferents
conceptes a desenvolupar, posteriorment, el professor plantejarà i resoldrà
diferents exercicis i finalment, cadascun dels alumnes realitzarà diversos
ESTRATÈGIES
treballs en les que aplicarà els coneixements assolits.
METODOLÒGIQUES
- La descàrrega del material de les pràctiques de la UF1-2 i el lliurament de
les mateixes es realitzarà a través del Moodle del curs i en format paper,
segons els formats normalitzats a aplicar.

CRITERIS
D’AVALUACIÓ,
PUNTUACIÓ I
RECUPERACIÓ

RECURSOS

Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment TOTES
les unitats formatives, amb una nota igual o superior a 5.
La qualificació del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent
ponderació:
QMP = 0,5·QUF1 + 0,5·QUF2
La recuperació es realitzarà de les següents formes:
- En cas molt argumentat, repetició de les proves seguint les indicacions del
professor. Nota màxima de la prova recuperada 6 (sobre 10); o
- Nova convocatòria (Criteris LOE).
Jocs d’eines complets pel muntatge.
Manuals de components i materials...
Canó de projecció....
Ordinadors...
Programari informàtic: de simulació, programació i gravació de PIC.
Vídeos didàctics

Versió:
Elaborat:
Data d’entrada en vigor:
Arxiu:
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Pere Martell

PRESENTACIÓ ANUAL DEL
MÒDUL PROFESSIONAL

CICLE FORMATIU

EO10-OBR - Obres d'interior, decoració i
rehabilitació

MÒDUL
PROFESSIONAL

M10 - Pintura decorativa en la construcció.

PROFESSOR/A

Antoni Bladé i Joan Baldrís

PROFESSOR/A RESPONSABLE

Curs

2n

Durada

132 h

Antoni Bladé

RESULTATS
D’APRENENTATGE

Els definits en totes i cadascuna de les unitats formatives del mòdul

UNITATS
FORMATIVES i
HORES

UF 1: Pintura se superfícies. (44 h)
• NF 1.- Organitza, replanteja i realitza pintures de superfície. (44 h)
UF 2: Esmalts i vernissos. (44 h)
• NF 1 Organitza, replanteja i realitza esmalts i vernissos. (44 h)
UF 3: Pintura decorativa. (44 h)
• NF 1.- Organitza , replanteja i realitza pintura decorativa (44 h)

- S’emprarà un model d’aprenentatge constructivista.
- Es realitzaran sessions de classe en les que s’exposaran els diferents
conceptes a desenvolupar, posteriorment, el professor plantejarà i resoldrà
ESTRATÈGIES
diferents exercicis i finalment, cadascun dels alumnes realitzarà diversos
METODOLÒGIQUES treballs en les que aplicarà els coneixements assolits.
- La descàrrega del material de les pràctiques de la UF1-2-3 i el lliurament
de les mateixes es realitzarà a través del Moodle del curs i en format paper,
segons els formats normalitzats a aplicar.

CRITERIS
D’AVALUACIÓ,
PUNTUACIÓ I
RECUPERACIÓ

Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment TOTES
les unitats formatives, amb una nota igual o superior a 5.
La qualificació del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent
ponderació:
QMP = 0,33·QUF1 + 0,33·QUF2+ 0,34·QUF3
La recuperació es realitzarà de les següents formes:
- En cas molt argumentat, repetició de les proves seguint les indicacions del
professor. Nota màxima de la prova recuperada 6 (sobre 10); o
- Nova convocatòria (Criteris LOE).

RECURSOS

Jocs d’eines complets pel muntatge.
Manuals de components i materials...
Canó de projecció....
Ordinadors...
Programari informàtic: de simulació, programació i gravació de PIC.
Vídeos didàctics

Versió:
Elaborat:
Data d’entrada en vigor:
Arxiu:
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
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CICLE FORMATIU

PRESENTACIÓ ANUAL DEL
MÒDUL PROFESSIONAL

EO10-OBR - Obres d'interior, decoració i
rehabilitació

MÒDUL
PROFESSIONAL

M11 - Organització de treballs d’interior, decoració i

PROFESSOR/A

Antoni Bladé

rehabilitació

PROFESSOR/A RESPONSABLE

Curs

2n

Durada

66 h

Antoni Bladé

RESULTATS
D’APRENENTATGE

Els definits en totes i cadascuna de les unitats formatives del mòdul

UNITATS
FORMATIVES i
HORES

UF 1: Organització d’obres de construcció. (44 h.)
• NF 1.- Planifica, pressuposta i organitza obres de construcció. (44 h)
UF 2: Organització dels talls d’obres d’interior, decoració i rehabilitació. (22
h.)
. NF 1.- Identifica, selecciona informació i assigna recursos als talls d’obra.
(22 h)

- S’emprarà un model d’aprenentatge constructivista.
- Es realitzaran sessions de classe en les que s’exposaran els diferents
conceptes a desenvolupar, posteriorment, el professor plantejarà i resoldrà
ESTRATÈGIES
diferents exercicis i finalment, cadascun dels alumnes realitzarà diversos
METODOLÒGIQUES treballs en les que aplicarà els coneixements assolits.
- La descàrrega del material de les pràctiques de la UF1-2 i el lliurament de
les mateixes es realitzarà a través del Moodle del curs i en format paper,
segons els formats normalitzats a aplicar.

CRITERIS
D’AVALUACIÓ,
PUNTUACIÓ I
RECUPERACIÓ

RECURSOS

Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment les 2
unitats formatives, amb una nota igual o superior a 5.
La qualificació del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent
ponderació:
QMP = 0,6·QUF1 + 0,4·QUF2
La recuperació es realitzarà de les següents formes:
- En cas molt argumentat, repetició de les proves seguint
les indicacions del professor. Nota màxima de la prova recuperada 6
(sobre 10); o
- Nova convocatòria (Criteris LOE).

Folis en blanc i quadriculats, regla i bolígrafs de diferents colors. Manuals
d’amidaments i pressupostos.
Canó de projecció.... Ordinadors...
Programari informàtic: de planificació de les obres de construcció (M.
Project).
Vídeos didàctics.

Versió:
Elaborat:
Data d’entrada en vigor:
Arxiu:
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Pere Martell

PRESENTACIÓ ANUAL DEL
MÒDUL PROFESSIONAL

CICLE FORMATIU

EO10-OBR - Obres d'interior, decoració i
rehabilitació

MÒDUL
PROFESSIONAL

M13 - Empresa i iniciativa emprenedora

PROFESSOR/A

Ivan Pino Vizcaíno

PROFESSOR/A RESPONSABLE

Curs

2n

Durada

66 h

Ivan Pino Vizcaíno

RESULTATS
D’APRENENTATGE

Els definits en totes i cadascuna de les unitats formatives del mòdul

UNITATS
FORMATIVES i
HORES

UF1: Empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

ESTRATÈGIES
Les sessions teòriques i pràctiques s'impartiran a l'aula classe on tenen
METODOLÒGIQUES suport de TIC per poder realitzar les sessions pràctiques.

CRITERIS
D’AVALUACIÓ,
PUNTUACIÓ I
RECUPERACIÓ

Segons el currículum de cada cicle formatiu per a cada resultat
aprenentatge. Però cal afegir:
• Durant el curs es realitzaran proves per detectar el grau d’assoliment dels
resultats d’aprenentatge dels nuclis formatius d e la unitat formativa.
• Es valorarà la realització i presentació individual de les pràctiques,
activitats, exercicis i treballs proposats pel professor/a, així com
l’assistència a classe, la puntualitat, l’actitud, la constància i la participació a
classe dintre de cadascun dels resultats d’aprenentatge.
• L’assistència regular al mòdul i la puntualitat son condicions
indispensables per a l’avaluació continuada en convocatòria ordinària. Les
faltes d’assistència injustificades repercutiran en la qualificació de l’apartat
de cadascun dels resultats d’aprenentatge per indicar falta d’interès i
responsabilitat envers el mòdul, impossibilitat d’adquirir resultats i, per tant,
possibilitat de no ser avaluat l’alumne en els mateixos. Tanmateix, superar
el 10% de faltes injustificades com el 20% de les faltes injustificades i
justificades, donarà lloc a la pèrdua del dret a l’avaluació contínua, d’acord
amb les NOFC del centre però es podran presentar a la convocatòria
extraordinària.
• Dintre de cada avaluació parcial, s’ha de tenir un mínim de 4 en les proves
realitzades per fer la mitja de l’avaluació.
• No repetirem exàmens per la no existència de l’alumne en la hora i data
indicada, recuperarà en convocatòria extraordinària (acord de departament
07/09/15)
• Per a superar la unitat formativa i per tant el mòdul, caldrà aconseguir un
mínim de 5 punts. Es faran la recuperació en la convocatòria extraordinària.
• Es realitzarà un Pla d’empresa com a síntesi de la unitat formativa, la
presentació del qual serà obligatòria tant en la convocatòria ordinària com a
Versió:
Elaborat:
Data d’entrada en vigor:
Arxiu:
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extraordinària. Tanmateix es considerarà requisit indispensable el lliurament
del pla d’empresa en la realització de les proves de mòduls pendents del
curs anterior, si no s’ha lliurat durant el curs.
QUF1: 0,15•RA1+0,23•RA2+0,32•RA3+0,30•RA4

RECURSOS

1.-Bibliografia i documentació laboral, jurídica, administrativa, etc...
2.-Material audiovisual i informàtic (vídeos, presentacions, etc...).
3.-Aula virtual (Moodle del centre).
4.-Llibre de consulta recomanat de l’editorial MacGraw Hill (Autors:
J.M.Salinas, J.Gándara, A.Alonso). ISBN: 978-84-481-9658-5

Versió:
Elaborat:
Data d’entrada en vigor:
Arxiu:
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CICLE FORMATIU

EO10-OBR - Obres d'interior, decoració i
rehabilitació

MÒDUL
PROFESSIONAL

M14 - Anglès tècnic

PROFESSOR/A

Òscar Palazón Ferré

PROFESSOR/A RESPONSABLE

Curs

2n

Durada

99 h

Òscar Palazón Ferré

RESULTATS
D’APRENENTATGE

Els definits en totes i cadascuna de les unitats formatives del mòdul

UNITATS
FORMATIVES i
HORES

UF1: Anglès Tècnic. 99 h

- Participació activa dels alumnes dins l’aula en totes les activitats
proposades, individuals o de grup: speaking, listening, reading, writing,
ESTRATÈGIES
projects, etc.
METODOLÒGIQUES - Explicació recolzada pel llibre de text i pel llibre d’exercicis.
- Introducció de les TIC en l’aprenentatge de la llengua estrangera: recerca
i/o projectes.
CRITERIS
D’AVALUACIÓ,
PUNTUACIÓ I
RECUPERACIÓ

La qualificació del mòdul professional s’obté a partir dels següents
percentatges:
100% = 70% (proves escrites i/o orals) + 30% (assistència, puntualitat,
participació a classe i deures).
En cas de recuperar a la Prova Extraordinària la nota màxima serà d’un 5.

RECURSOS

- Llibre de text i llibre d’exercicis: English for Construction 1, ed. Pearson.
- Banc de dades de recursos

Versió:
Elaborat:
Data d’entrada en vigor:
Arxiu:
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CICLE FORMATIU

EO10-OBR - Obres d'interior, decoració i
rehabilitació

MÒDUL
PROFESSIONAL

M15 - Síntesi

PROFESSOR/A

Joan Baldrís

PROFESSOR/A RESPONSABLE

Curs

2n

Durada

66 h

Joan Baldrís

RESULTATS
D’APRENENTATGE

Els definits en totes i cadascuna de les unitats formatives del mòdul

UNITATS
FORMATIVES i
HORES

UF 1: Síntesi. (66 h)
• NF 1.- Concreta, pressuposta i organitza el treball de síntesi (11 h)
• NF 2.- Replanteja i executa el treball de síntesi (55 h)

- S’emprarà un model d’aprenentatge constructivista.
- Es realitzaran sessions de classe en les que s’exposaran els diferents
conceptes a desenvolupar, posteriorment, el professor plantejarà i resoldrà
ESTRATÈGIES
diferents exercicis i finalment, cadascun dels alumnes realitzarà diversos
METODOLÒGIQUES treballs en les que aplicarà els coneixements assolits.
- La descàrrega del material de les pràctiques de la UF1 i el lliurament de
les mateixes es realitzarà a través del Moodle del curs i en format paper,
segons els formats normalitzats a aplicar.

CRITERIS
D’AVALUACIÓ,
PUNTUACIÓ I
RECUPERACIÓ

Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment TOTES
les unitats formatives, amb una nota igual o superior a 5.
La qualificació del Mòdul professional (M15) s’obté segons la següent
ponderació:
QMP = QUF1
La recuperació es realitzarà de les següents formes:
- En cas molt argumentat, repetició de les proves seguint
les indicacions del professor. Nota màxima de la prova recuperada 6
(sobre 10); o
- Nova convocatòria (Criteris LOE).

RECURSOS

Jocs d’eines complets pel muntatge.
Manuals de components i materials...
Canó de projecció....
Ordinadors...
Programari informàtic: de simulació, programació i gravació de PIC.
Vídeos didàctics

Versió:
Elaborat:
Data d’entrada en vigor:
Arxiu:

1.0
Prefectura d’estudis
Setembre 17
Presentació anual del mòdul
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PRESENTACIÓ ANUAL DEL
MÒDUL PROFESSIONAL

CICLE FORMATIU

EO10-OBR - Obres d'interior, decoració i
rehabilitació

MÒDUL
PROFESSIONAL

M16 - Formació en centres de treball

PROFESSOR/A

Antoni Bladé

PROFESSOR/A RESPONSABLE

Curs

2n

Durada

350 h

Antoni Bladé

RESULTATS
D’APRENENTATGE

Els definits en totes i cadascuna de les unitats formatives del mòdul

UNITATS
FORMATIVES i
HORES

UF 1: formació en centres de treball (350 hores)
NF 1: Activitats formatives de referència
1. Identifica l'estructura i organització de l'empresa, relacionant-les amb la
producció i comercialització dels productes que obté.
2. Aplica hàbits ètics i laborals en el desenvolupament de la seva activitat
professional, d'acord amb les característiques del lloc de treball i amb els
procediments establerts en l'empresa.
3. Organitza l'execució de treballs d'interior, decoració i rehabilitació
condicionant el tall, planificant activitats, valorant i mesurant unitats d'obres
i elaborant pressupostos.
4. Realitza revestiments continus, discontinus i en làmines, controlant
especificacions d’espessor, planor i acabat.
5. Instal·la particions prefabricades, plafons autoportants i mampares,
seguint l'esquema de muntatge i comprovant les especificacions
d'espessor, planor i acabat.
6. Instal·la paviments tècnics registrables sobre l'estructura de suport,
aplicant procediments de fixació.
7. Realitza acabats decoratius adequant els suports per a l'aplicació de
pintures, vernissos i esmalts.
8. Instal·la sostres suspesos amb peces prefabricades, controlant
especificacions de planor i acabat.

ESTRATÈGIES
- S’emprarà un model d’aprenentatge constructivista.
METODOLÒGIQUES

CRITERIS
D’AVALUACIÓ,
PUNTUACIÓ I
RECUPERACIÓ

RECURSOS

Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment TOTES
les unitats formatives, amb una nota igual o superior a BÉ.
La qualificació del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent
ponderació: QMP=UF1
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