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1. Benvinguda 

Tota la comunitat educativa del Col·legi Santa Teresa de Jesús et donem la benvinguda 

al nostre centre. 

Som un centre concertat i impartim tant ensenyament obligatori com post-obligatori. 

El nostre centre té com a finalitat bàsica la formació integral de la persona, la seva 

atenció, cura i formació. Per a nosaltres, tu ets el centre de tot procés d’ensenyament i 

aprenentatge i, la nostra raó de ser. Posarem al teu abast tots els nostres recursos 

humans i materials perquè, en acabar els estudis, entris al món laboral amb el màxim 

èxit possible i la millor preparació. 

És important per a nosaltres transmetre´t  la idea que, durant tota la vida laboral, la 

formació haurà de ser contínua i no podràs deixar de formar-te. Per tant, ets a l’inici 

d’un camí que es perllongarà tota la teva vida laboral, que s’inicia ara i en el qual et 

volem acompanyar des d’aquest moment. 

Que tinguis un bon curs! 
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2. Informació sobre el cicle formatiu i normativa de referència 

Aquesta guia de l’alumne/a s’ha realitzat tenint en compte la resolució per la qual 

s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2022-

2023. Seguidament apareix l’enllaç: 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DOIGC/DOIGC_Organitzacio.pdf 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DOIGC/DOIGC_Gestio.pdf 

• La totalitat de la normativa del Departament d’Ensenyament la pots consultar 

en el següent web:   

http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici 

• La totalitat del currículum del teu cicle formatiu en els següents webs: 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/002

3/fe46b016-3e53-4275-ba3f-e12c5e35126a/TS_educacio_-infantil.pdf  

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/009

3/e851eae7-b398-461a-bcb6-51c5844177e0/DOGC_TS_Educacio_infantil.pdf  

Recorda que ara estàs matriculat en un ensenyament professional postobligatori, que 

té unes característiques pròpies, sobretot en allò que fa referència a l’assistència, al 

treball i al seguiment personal de les matèries.   

La teva persona de referència en aquest centre és el teu tutor/a de grup. Ell/a és qui 

gestionarà els teus dubtes, tràmits o incidències relacionats amb el cicle formatiu on 

t’has matriculat o bé t’adreçarà a les persones adients en el seu horari d’atenció 

individualitzada. 

Recorda que tens més informació que et pot ser d’utilitat al web del centre: 

http://vilanova.escolateresiana.com  

  

 

  

 

 

 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DOIGC/DOIGC_Organitzacio.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DOIGC/DOIGC_Gestio.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0023/fe46b016-3e53-4275-ba3f-e12c5e35126a/TS_educacio_-infantil.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0023/fe46b016-3e53-4275-ba3f-e12c5e35126a/TS_educacio_-infantil.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0093/e851eae7-b398-461a-bcb6-51c5844177e0/DOGC_TS_Educacio_infantil.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0093/e851eae7-b398-461a-bcb6-51c5844177e0/DOGC_TS_Educacio_infantil.pdf
http://vilanova.escolateresiana.com/
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3. Organització del cicle formatiu 

 3.1. Descripció del títol 

TÍTOL Educació Infantil 

GRAU GS 

FAMÍLIA PROFESSIONAL Serveis socioculturals i a la comunitat 

CODI SCB0 

 

 3.2. Perfil professional  

PERFIL  PROFESSIONAL 

Aquest professional exercirà l’activitat en el sector de l’educació formal i no formal i en 
el sector dels serveis socials d’atenció a la infància. 
 
Les principals ocupacions i llocs de treball són: 

-Educadors/es infantils en el primer cicle d’EI (supervisat per un mestre/a) 

-Educadors/es de suport als mestres de primer curs del segon cicle de l’EI. 

-Educadors/es en institucions i/o programes específics de treball amb infants (0-6 

anys)  

-Educadors/es en programes o activitats d’oci i temps de lleure infantil amb infants de 

0 a 6 anys 

-Animadors/es d’activitats adreçades a infants (0-6anys) en l’àmbit del turisme 

 

 

 3.3. Competència general 

COMPETÈNCIA GENERAL 

Dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la 
infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la 
proposta pedagògica elaborada per un mestre/a amb l’especialització en educació 
infantil o títol de grau equivalent, i a tota l’etapa en l’àmbit no formal, generant 
entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies. 
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 3.4. Competències professionals, personals i socials 

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS 

a) Programar la intervenció educativa i d’atenció social a la infància a partir de les 
directrius del programa de la institució i de les característiques individuals, del 
grup i del context. 

b) Organitzar els recursos per al desenvolupament de l’activitat responent a les 
necessitats i característiques dels nens i nenes. 

c) Desenvolupar les activitats programades, emprant els recursos i estratègies 
metodològiques apropiades i creant un clima de confiança. 

d) Dissenyar i aplicar estratègies d’actuació amb les famílies, en el marc de les 
finalitats i procediments de la institució, per millorar el procés d’intervenció. 

e) Donar resposta a les necessitats dels nens i nenes, així com de les famílies que 
requereixin la participació d’altres professionals o serveis, utilitzant els 
recursos i procediments apropiats. 

f) Actuar davant contingències relatives a les persones, recursos o mitjans, 
transmetent seguretat i confiança i aplicant, en el seu cas, els protocols 
d’actuació establerts. 

g) Avaluar el procés d’intervenció i els resultats obtinguts, elaborant i gestionant 
la documentació associada al procés i transmetent la informació amb la 
finalitat de millorar la qualitat del servei. 

h) Mantenir actualitzats els coneixements científics i tècnics relatius a la seva 
activitat professional, utilitzant els recursos existents per a l’aprenentatge al 
llarg de la vida. 

i) Actuar amb autonomia i iniciativa en el disseny i realització d’activitats, 
respectant les línies pedagògiques i d’actuació de la institució en la que 
desenvolupa la seva activitat. 

j) Mantenir relacions fluïdes amb els nens i nenes i les seves famílies, membres 
del grup on s’estigui integrat i altres professionals, mostrant habilitats socials, 
capacitat de gestió de la diversitat cultural i aportant solucions a conflictes que 
es presentin. 

k) Generar entorns segurs, respectant la normativa i protocols de seguretat en la 
planificació i desenvolupament de les activitats. 

l) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions que es deriven de les 
relacions laborals, d’acord amb el que s’estableix a la legislació vigent. 

m) Gestionar la seva carrera professional, analitzant oportunitats d’ocupació, 
autoocupació i aprenentatge. 
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n) Crear i gestionar una petita empresa, realitzant estudi de viabilitat de 
productes, de planificació de la producció i de comercialització. 

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

 

 

 3.5. Qualificacions professionals incloses en el títol 

QUALIFICACIONS  PROFESSIONALS INCLOSES EN EL TÍTOL 

QUALIFICACIÓ 
COMPLETA 

DENOMINACIÓ DE LES UNITATS DE COMPETÈNCIA 

Educació infantil 
2322.  
 

UC_2-1027-11_3: Establir i mantenir relacions fluïdes amb la 

comunitat educativa i coordinació amb les famílies, l'equip 

educatiu i amb altres professionals. 

UC_2-1028-11_3: Programar, organitzar, realitzar i avaluar 

projectes i activitats adreçades a infants de zero a sis anys en el 

marc de la intervenció educativa del centre i del grup d’infants. 

UC_2-1029-11_3: Desenvolupar programes d'adquisició i 

entrenament en hàbits d'autonomia i salut, i programes 

d’intervenció en situacions de risc. 

UC_2-1030-11_3: Promoure i implementar situacions de joc 

com a eix principal de l'activitat i del desenvolupament bàsic 

de l’infant. 

UC_2-1031-11_3: Desenvolupar els recursos expressius i 

comunicatius del nen i la nena com a mitjà de creixement 

personal i social. 

UC_2-1032-11_3: Desenvolupar accions per afavorir 

l’exploració de l'entorn a través del contacte amb els objectes; 

relacions del nen o nena amb els seus iguals i amb les persones 

adultes. 

UC_2-1033-11_3: Definir, seqüenciar i avaluar aprenentatges, 

interpretant-los en el context del desenvolupament infantil de 

zero a sis anys. 
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 3.6. Objectius generals del cicle formatiu 

OBJECTIUS GENERALS DEL CICLE FORMATIU 

a) Identificar i concretar els elements de la programació, relacionant-los amb les 
característiques del grup i del context per programar la intervenció educativa i 
d’atenció social a la infància. 

b) Identificar i seleccionar els recursos didàctics, descrivint les seves característiques i 
aplicacions per organitzar-los d’acord amb l’activitat i els destinataris. 

c) Seleccionar i aplicar recursos i estratègies metodològiques, relacionant-los amb les 
característiques dels nens i nenes, en el context per realitzar les activitats 
programades. 

d) Seleccionar i aplicar dinàmiques de comunicació i participació, analitzant les 
variables del context i seguint el procediment establert i les estratègies 
d’intervenció amb les famílies. 

e) Identificar necessitats dels nens i nenes, així com de les famílies, que requereixin la 
participació d’altres professionals o serveis, concretant els recursos de diagnòstic i 
d’actuació, per a donar una resposta adequada. 

f) Seleccionar i aplicar tècniques i instruments d’avaluació, relacionant-les amb les 
variables rellevants i comparant els resultats amb l’estàndard establert en el procés 
d’intervenció. 

g) Seleccionar i aplicar estratègies de transmissió d’informació relacionant-les amb els 
continguts a transmetre, la seva finalitat i els receptors per millorar la qualitat del 
servei. 

h) Reconèixer els diferents recursos i estratègies d’aprenentatge al llarg de la vida, 
relacionant-los amb els diferents aspectes de la seva competència professional per 
mantenir actualitzats els seus coneixements científics i tècnics. 

i) Identificar i avaluar la seva contribució als objectius de la institució, valorant la seva 
activitat professional per a la consecució dels mateixos. 

j) Identificar les característiques del treball en equip, valorant la seva importància per 
millorar la pràctica educativa i assolir una intervenció planificada, coherent i 
compartida. 

k) Aplicar dinàmiques de grup i tècniques de comunicació en l’equip de treball, 
intercanviant informació i experiències per facilitar la coherència en el projecte. 

l) Analitzar els espais i els materials per a la intervenció, actualitzant la legislació vigent 
en matèria de prevenció de riscos i de seguretat per a, així, preservar la salut i 
integritat física dels nens i nenes. 

m) Identificar i valorar les oportunitats d’aprenentatge i ocupació, analitzant les ofertes 
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i demandes del mercat laboral per millorar la seva ocupabilitat. 

n) Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu de la societat per a l’exercici 
d’una ciutadania democràtica. 

o) Aplicar tècniques de primers auxilis, emprant els protocols establerts per donar 
resposta a situacions d’emergència i risc per a la salut en el desenvolupament de la 
seva activitat professional. 

 

 

  3.7. Continguts curriculars 

Mòdul professional 1: intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social 

 

UF 1: intervenció socioeducativa amb infants en risc social 
Continguts: 

1. Planificació de programes i d’activitats d’intervenció socioeducatives amb 
infants. 

2. Implementació de programes i d’activitats socioeducatives amb infants. 
3. Avaluació de la intervenció socioeducativa amb infants. 

 

UF 2: intervenció socioeducativa amb famílies 
Continguts: 

1. Planificació de programes i d’activitats d’intervenció amb famílies. 
2. Implementació de programes, activitats i estratègies d’intervenció amb famílies. 
3. Avaluació de la intervenció socioeducativa amb famílies. 

 

Mòdul professional 2: didàctica de l’educació infantil 

 

UF 1: contextualització de la intervenció educativa en infants de 0 a 6 anys 
Continguts: 

1. Contextualització de la intervenció educativa. 
2. Disseny de la intervenció educativa. 
3. Determinació d’estratègies metodològiques. 

 

UF 2: planificació dels espais, els temps i els recursos en educació  infantil 
Continguts: 

1. Planificació d’espais, temps i recursos en la intervenció educativa. 



 

11 

 

 

 
UF 3: disseny de projectes i activitats educatives en l’àmbit formal 
Continguts: 

1. Disseny de la intervenció educativa. 
2. Determinació d’estratègies metodològiques. 
3. Planificació d’espais, temps i recursos en la intervenció educativa. 
4. Planificació d’activitats d’educació formal. 
5. Disseny de l’avaluació dels processos d’intervenció en l’àmbit formal. 

 
UF 4: disseny de projectes i activitats educatives en l’àmbit no formal 
Continguts: 

1. Disseny de la intervenció educativa. 
2. Determinació d’estratègies metodològiques. 
3. Planificació d’espais, temps i recursos en la intervenció educativa. 
4. Planificació d’activitats d’educació no formal. 
5. Disseny de l’avaluació dels processos d’intervenció en l’àmbit no formal. 
 

Mòdul professional 3: autonomia personal i salut infantil 

 

UF 1: atenció i cura de l’alimentació dels infants 
Continguts: 

1. Planificació d’activitats educatives d’atenció a l’alimentació. 
2. Programació d’intervencions per a l’adquisició d’hàbits d’autonomia personal 

relacionats amb l’alimentació en la infància. 
3. Organització d’espais, temps i recursos per a la satisfacció de les necessitats 

bàsiques i l’adquisició d’hàbits relacionats amb l’alimentació. 
 

UF 2: atenció i cura de l’activitat i el descans dels infants 
Continguts: 

1. Planificació d’activitats educatives d’atenció a l’activitat i al descans. 
2. Programació d’intervencions per a l’adquisició d’hàbits d’autonomia 

personal relacionats amb l’activitat i el descans en la infància. 
3. Organització d’espais, temps i recursos per a la satisfacció de les necessitats 

bàsiques i l’adquisició d’hàbits relacionats amb l’activitat i el descans. 
 

UF 3: atenció i cura de la higiene dels infants 
Continguts: 

1. Planificació d’activitats educatives d’atenció a les necessitats bàsiques 
relacionades amb la cura, la higiene i el vestit infantil. 
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2. Programació d’intervencions per a l’adquisició d’hàbits d’autonomia 
personal relacionats amb la cura, la higiene i el vestit en la infància. 
3. Organització d’espais, temps i recursos per a la satisfacció de les necessitats 
bàsiques i l’adquisició d’hàbits relacionats amb la cura, la higiene i el vestit 
infantil. 

 

UF 4: programació dels hàbits d’autonomia personal 
Continguts: 

1. Planificació d’activitats educatives d’atenció a les necessitats bàsiques. 
2. Programació d’intervencions per a l’adquisició d’hàbits d’autonomia personal en 

la infància. 
3. Organització d’espais, temps i recursos per a la satisfacció de les necessitats 

bàsiques i l’adquisició d’hàbits. 
4. Intervenció en atenció a les necessitats bàsiques i de promoció de l’autonomia 

personal. 
5. Avaluació de programes d’adquisició d’hàbits i atenció a les necessitats 

bàsiques. 
 

UF 5: intervenció en situacions de salut d’especial dificultat 
Continguts: 

1. Intervenció en situacions d’especial dificultat relacionades amb la salut i la 
seguretat. 

 

Mòdul professional 4: el joc infantil i la seva metodologia 

 
UF 1: el joc i les joguines 
Continguts: 

1. Determinació del model lúdic en la intervenció educativa. 
2. Determinació de recursos lúdics. 

 

UF 2: disseny de projectes d’intervenció d’oci i lleure educatiu 

Continguts: 

1. Planificació de projectes d’intervenció ludicorecreatius a la infància. 
2. Avaluació de projectes d’intervenció lúdica. 

 

UF 3: implementació d’activitats d’oci i lleure 
Continguts: 

1. Planificació d’activitats lúdiques. 
2. Implementació d’activitats lúdiques. 
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3. Avaluació de l’activitat lúdica. 

 

Mòdul professional 5: expressió i comunicació 

 

UF 1: intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió verbal 
Continguts: 

1. Planificació d’estratègies i activitats afavoridores del desenvolupament de 
l’expressió i de la comunicació verbal. 

2. Selecció de recursos d’expressió i de comunicació verbal dirigits als infants. 
3. Implementació d’estratègies i d’activitats afavoridores del desenvolupament de 

l’expressió oral. 
4. Avaluació del procés i el resultat de la intervenció realitzada en l’àmbit de 

l’expressió i de la comunicació verbal. 
 

UF 2: intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió 
ritmicomusical 
Continguts: 

1. Planificació d’estratègies i d’activitats afavoridores del desenvolupament de 
l’expressió i de la comunicació ritmicomusical. 

2. Selecció de recursos d’expressió i comunicació ritmicomusical dirigits als infants. 
3. Implementació d’activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió 

rítmica musical. 
4. Avaluació del procés i del resultat de la intervenció realitzada en l’àmbit de 

l’expressió i de la comunicació ritmicomusical. 
 

UF 3: intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió 
logicomatemàtica 
Continguts: 

1. Planificació d’estratègies i d’activitats afavoridores del desenvolupament de 
l’expressió i de la comunicació logicomatemàtica. 

2. Selecció de recursos d’expressió i comunicació logicomatemàtica dirigits als 
infants. 

3. Implementació d’activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió 
logicomatemàtica.  

4. Avaluació del procés i el resultat de la intervenció realitzada en l’àmbit de 
l’expressió i de la comunicació logicomatemàtica. 

 

UF 4: intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió gestual 
Continguts: 

1. Planificació d’estratègies i d’activitats afavoridores del desenvolupament de 



 

14 

 

l’expressió i comunicació gestual. 
2. Selecció de recursos d’expressió i de comunicació gestual dirigits als infants. 
3. Implementació d’activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió 

gestual. 
4. Avaluació del procés i del resultat de la intervenció realitzada en l’àmbit de 

l’expressió i de la comunicació gestual. 
 

UF 5: intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió a través de 
les TAC 
Continguts: 

1. Planificació d’estratègies i d’activitats afavoridores del desenvolupament de 
l’expressió i comunicació a  t ravés  d e  les  TAC . 

2. Selecció de recursos d’expressió i de comunicació a través de les TAC dirigits als 
infants.  

3. Implementació d’activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió 
infantil a través de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TAC).  

4. Avaluació del procés i el resultat de la intervenció realitzada en l’àmbit de 
l’expressió i de la comunicació a través de les TAC. 

 

UF 6: intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió plàstica 
Continguts: 

1. Planificació d’estratègies i d’activitats afavoridores del desenvolupament de 
l’expressió i comunicació p làst i ca . 

2. Selecció de recursos d’expressió i de comunicació plàstica dirigits als infants.  
3. Implementació d’activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió 

plàstica.  
4. Avaluació del procés i del resultat de la intervenció realitzada en l’àmbit de 

l’expressió i de la comunicació plàstica. 
 

Mòdul professional 6: desenvolupament cognitiu i motriu 

 

UF 1: intervenció en el desenvolupament sensoperceptiu 
Continguts: 

1. Planificació d’estratègies, activitats i recursos d’intervenció en l’àmbit 
sensoperceptiu. 

2. Implementació d’activitats d’intervenció en l’àmbit sensoperceptiu. 
3. Avaluació del procés i del resultat de la intervenció realitzada en l’àmbit 

sensoperceptiu. 
 

UF 2: intervenció en el desenvolupament motriu 
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Continguts: 

1. Planificació d’estratègies, activitats i recursos d’intervenció en l’àmbit motor. 
2. Implementació d’activitats d’intervenció en l’àmbit motor. 
3. Avaluació del procés i el resultat de la intervenció realitzada en l’àmbit motor. 

 

UF 3: intervenció en el desenvolupament cognitiu 
Continguts: 

1. Planificació d’estratègies, activitats i recursos d’intervenció en l’àmbit cognitiu. 
2. Implementació d’activitats d’intervenció en l’àmbit cognitiu. 
3. Avaluació del procés i el resultat de la intervenció realitzada en l’àmbit cognitiu. 

 
UF 4: intervenció primerenca 
Continguts: 

1. Planificació d’estratègies, activitats i recursos d’intervenció en l’àmbit de la 
intervenció primerenca. 

2. Implementació d’activitats en l’àmbit de la intervenció primerenca. 
3. Avaluació del procés i el resultat de la intervenció realitzada en l’àmbit de 

l’atenció primerenca. 
 

UF 5: pràctica psicomotriu 
Continguts: 

1. Planificació d’estratègies, activitats i recursos d’intervenció en l’àmbit sensorial. 
2. Implementació d’activitats d’intervenció en l’àmbit psicomotriu. 
3. Avaluació del procés i del resultat de la intervenció realitzada en l’àmbit 

psicomotriu. 
 

Mòdul professional 7: desenvolupament socioafectiu 

 

UF 1: intervenció en el desenvolupament afectiu-sexual 
Continguts: 

1. Planificació de la intervenció en el desenvolupament afectiu. 
2. Planificació de la intervenció en el desenvolupament sexual. 
3. Programació d’estratègies d’intervenció en els trastorns afectius. 
4. Implementació d’intervencions en l’àmbit afectiu-sexual. 
5. Avaluació de la intervenció en l’àmbit afectiu-sexual. 

 

UF 2: intervenció en el desenvolupament social 
Continguts: 
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1. Planificació de la intervenció en el desenvolupament social. 
2. Planificació de la intervenció en el desenvolupament en valors. 
3. Programació d’estratègies d’intervenció en els trastorns de conducta social i 

conflictes més freqüents. 
4. Implementació d’intervencions en l’àmbit social. 
5. Avaluació de la intervenció en l’àmbit social. 

 

Mòdul professional 8: habilitats socials 

 

UF 1: habilitats de comunicació 
Continguts: 

1. Implementació d’estratègies i de tècniques que afavoreixin la relació social i la 
comunicació. 

2. Implementació d’estratègies de gestió de conflictes i de presa de decisions. 
3. Avaluació de la competència social. 

 

UF 2: dinamització de grups 
Continguts: 

1. Dinamització del treball en grup. 
2. Conducció de reunions. 
3. Implementació d’estratègies de gestió de conflictes i presa de decisions. 
4. Avaluació de la competència social i els processos de grup. 

 

Mòdul professional 9: primers auxilis 

 

UF 1: recursos i trasllat d’accidentats 
Continguts: 

1. Valoració inicial de l’assistència en una urgència. 
2. Aplicació de procediments d’immobilització i de mobilització. 

 

UF 2: suport vital bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors 
Continguts: 

1. Aplicació de tècniques de suport vital bàsic. 
 

UF 3: atenció sanitària d’urgència 
Continguts: 

1. Aplicació de primers auxilis en patologia d’urgència. 
2. Aplicació de tècniques de suport psicològic i d’autocontrol. 
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Mòdul professional 10: formació i orientació laboral 

 

UF 1: incorporació al treball 
Continguts: 

1. Recerca activa d’ocupació. 
2. Gestió del conflicte i equips de treball. 
3. Contractació. 
4. Seguretat Social, ocupació i desocupació. 

 

UF 2: prevenció de riscos laborals 
Continguts: 

1. Avaluació de riscos professionals. 
2. Planificació de la prevenció de riscos en l’empresa. 
3. Aplicació de mesures de prevenció i protecció en l’empresa. 

 

Mòdul professional 11: empresa i iniciativa emprenedora 

 

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora 
Continguts: 

1. Iniciativa emprenedora. 
2. L’empresa i el seu entorn. 
3. Creació i posada en funcionament de l’empresa.  
4. Gestió empresarial. 

 

Mòdul professional 12: projecte d’atenció a la infantesa 

 

UF 1: projecte d’atenció a la infantesa 
Continguts: 

1. Les necessitats del sector productiu. 
2. Disseny del projecte d’atenció a la infantesa. 
3. Planificació i execució de la implementació del projecte, determinant el pla 

d’intervenció i la documentació associada. 
4. Seguiment i control en l’execució del projecte. 
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 3.8. Distribució dels mòduls/UF per cursos 

MP01: Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social 99h  

Unitats formatives Durada Data inici Data fi 

UF1: Intervenció socioeducativa amb infants en risc social  

NF1 La família com a unitat de convivència  

fonamental 

NF2 Especial atenció a la infància 

NF3 Polítiques socials de suport a famílies i infants    

en situacions de risc 

NF4 Identificació i intervenció del maltractament 

infantil 

 

 

 

 

50 

 

 

 

08-09-2022 

 

 

 

25-05-2023 

UF2: Intervenció socioeducativa amb famílies 

NF1 Atenció a menors en centres de protecció 

NF2 Tècniques i instruments d’intervenció familiar 

NF3 Seguiment i avaluació de les intervencions 

socioeducatives 

 

49 08-09-2022 25-05-2023 

 

Avaluació i Recuperació: 

La qualificació final (QMP) del mòdul professional 01, s'obté segons la següent operació:  

QMP01=  0,5 * QUF1 + 0,5 * QUF2  

L’avaluació serà contínua.  

El percentatge de faltes d’assistència injustificades, que donin lloc a la impossibilitat 

d’aplicar l’avaluació contínua, s’estableix en un 20% de les hores lectives segons 

s’estableix en la normativa de centre. Aquest fet ha estat convenientment comunicat a 

l’alumnat. 
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Per realitzar aquesta avaluació s’utilitzaran diverses metodologies i instruments 

d’avaluació: treballs en grup, exposicions, activitats, exercicis, proves escrites... 

La recuperació serà realitzada en el període assenyalat per l’equip docent. Consistirà en 

una prova escrita  relacionada amb cada nucli formatiu no superat. 

L’alumnat disposa de dues convocatòries anuals sent programada la segona en els 

darrers dies de juny i havent estat convenientment comunicada a l’alumne/a. 
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MP02: Didàctica de l’educació infantil  165h  

Unitats formatives Durada Data inici Data fi 

UF1: Contextualització de la intervenció educativa en  

infants de 0 a 6 anys. 

NF1 Context de l’educació infantil 

NF2 El currículum de l’educació infantil 

NF3 Principis psicopedagògics de l’educació infantil 

 

 

 

33 

 

 

08-09-2022 

 

 

24-10-2022 

UF2: Planificació dels espais, els temps i els recursos en en 

educació infantil. 

NF1 Recursos en l’educació infantil 

 

 

22 

 

25-10-2022 

 

29-11-2022 

UF3: Disseny de projectes i activitats educatives en 

l’àmbit formal. 

NF1 El projecte educatiu de centre i altres documents 

NF2 La programació en l’educació infantil 

NF3 La planificació d’activitats 

NF4 L’avaluació en l’educació infantil 

 

 

 

77 

 

 

29-11-2022 

 

 

25-04-2023 

UF4: Disseny de projectes i activitats educatives en 

l’àmbit no formal. 

NF1 Intervenció en l’educació no formal 

 

 

33 

 

25-04-2023 

 

19-06-2023 

 

Avaluació i Recuperació: 

La qualificació final (QMP) del mòdul professional 02, s'obté segons la següent 

operació:  

QMP02=  0,20 * QUF1 + 0,13 * QUF2 + 0,47 * QUF3 + 0,20 * QUF4 
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L’avaluació serà contínua.  

El percentatge de faltes d’assistència injustificades, que donin lloc a la impossibilitat 

d’aplicar l’avaluació contínua, s’estableix en un 20% de les hores lectives segons 

s’estableix en la normativa de centre. Aquest fet ha estat convenientment comunicat a 

l’alumnat. 

Per realitzar aquesta avaluació s’utilitzaran diverses metodologies i instruments 

d’avaluació: treballs en grup, proves escrites, exposicions, estudi de casos, participació, 

activitats... 

 

Recuperació: En el període assenyalat per l’equip docent. Consistirà en una prova 

escrita  relacionada amb cada nucli formatiu no superat. 

L’alumnat disposa de dues convocatòries anuals sent programada la segona en els 

darrers dies de juny i havent estat convenientment comunicada a l’alumne/a. 
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MP03: Autonomia personal i salut infantil   132h 

Unitats formatives Durada Data inici Data fi 

UF1: Atenció i cura de l’alimentació dels infants 

NF1 L’alimentació 

NF2 L’alimentació als centres d’educació infantil 

 

 

26 

 

08-09-2022 

 

24-10-2022 

UF2: Atenció i cura de l’activitat i el descans dels  

infants 

NF1 L’activitat i el descans 

 

 

 

22 

 

24-10-2022 

 

12-12-2022 

UF3: Atenció i cura de la higiene dels infants 

NF1 La higiene, la cura i el vestit en la infància 

 

22 

 

13-12-2022 

 

06-02-2023 

UF4: Programació i avaluació dels hàbits 

d’autonomia personal 

NF1 L’autonomia personal en la infància 

NF2 Programació de l’adquisició d’hàbits 

d’autonomia personal 

 

 

40 

 

07-02-2023 

 

08-05-2023 

UF5: Intervenció en situacions de salut d’especial 

dificultat 

NF1 Salut i seguretat infantil 

 

22 

 

08-05-2023 

 

19-06-2023 

 

Avaluació i Recuperació: 

La qualificació final (QMP) del mòdul professional 03, s'obté segons la següent 

operació:  

QMP03=  0,19 * QUF1 + 0,17 * QUF2 + 0,17 * QUF3 + 0,30 * QUF4 + 0,17 * QUF5 

L’avaluació serà contínua.  
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El percentatge de faltes d’assistència injustificades, que donin lloc a la impossibilitat 

d’aplicar l’avaluació contínua, s’estableix en un 20% de les hores lectives segons 

s’estableix en la normativa de centre. Aquest fet ha estat convenientment comunicat a 

l’alumnat. 

Per realitzar aquesta avaluació s’utilitzaran diverses metodologies i instruments 

d’avaluació: treballs en grup, proves escrites, exposicions, estudi de casos, participació,  

activitats... 

 

Recuperació: En el període assenyalat per l’equip docent. Consistirà en una prova 

escrita  relacionada amb cada nucli formatiu no superat. 

L’alumnat disposa de dues convocatòries anuals sent programada la segona en els 

darrers dies de juny i havent estat convenientment comunicada a l’alumne/a. 
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MP04: El joc infantil i la seva metodologia  132h 

Unitats formatives Durada Data inici Data fi 

UF1: El joc i les joguines 

NF1 El joc: el camí de l’aprenentatge infantil 

NF2 Les joguines i les seves característiques 

 

33 

 

09-09-2022 

 

26-10-2022 

UF2: Disseny de projectes d’intervenció d’oci i lleure 

educatiu 

NF1 Projectes de lleure: elements, espais i planificació 

NF2 Valoració i anàlisi de projectes lúdics 

 

66 

 

28-10-2022 

 

22-02-2023 

UF3: Implementació d’activitats d’oci i lleure 

 

NF1 El joc: elements, classificació i influències 

NF2 L’actuació i el rol de l’educador en el joc 

NF3 Observació i avaluació del joc infantil 

 

 

66 

 

 

22-02-2023 

 

 

31-05-2023 

 

Avaluació i Recuperació: 

Per tal de superar el mòdul és imprescindible haver superat independentment les 3 

unitats formatives i cadascun dels nuclis formatius que formen la unitat formativa. La 

qualificació global es realitzarà a partir dels següents percentatges: 

- UF1 El joc i les joguines: 20% 

- UF2 Disseny de projectes d’intervenció d’oci i lleure educatiu: 40% 

- UF3 Implementació d’activitats d’oci i lleure educatiu: 40% 
 

Eines d’avaluació: els continguts de cada nivell formatiu s’avaluaran mitjançant diverses 

tipologies de tasques que podran ser: treballs, exàmens, exposicions orals o practiques; 

en funció de cada nucli formatiu i dels continguts a treballar en cadascun dels nivells 

formatius.  

No obstant això, l’actitud, l’interès i la motivació de l’alumnat vers les classes i les 

tasques encomanades tindran un pes important en el mòdul. 
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L’assistència a classe és obligatòria, per tant, el percentatge de faltes d’assistència 

injustificades que impossibilita l’avaluació és del 20% de les hores lectives segons 

s’estableix en la normativa de centre.  És a dir, en cas que s’arribi o es superi el 20% de 

faltes injustificades, suposa la no avaluació i com a conseqüència s’haurà de recuperar.  

Recuperació: les recuperacions es realitzaran al període assenyalat per l’equip docent. 

Aquestes, generalment, es faran mitjançant una prova ja sigui pràctica o teòrica segons 

el nucli formatiu no aprovat 

L’alumne/a disposa de dues convocatòries anuals sent programada la segona en els 

darrers dies de juny i havent estat convenientment comunicada a l’alumne/a.  
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MP05: Expressió i comunicació   198h 

Unitats formatives Durada Data inici Data fi 

UF1: Intervenció en el desenvolupament de la               

comunicació i l’expressió verbal 

NF1 Expressió, comunicació i llenguatge a l’etapa infantil 

NF2 Recursos, activitats i avaluació de la comunicació i 

l’expressió 

NF3 Llenguatge interior i intel·ligència emocional  

 

58 

 

13-09-2022 

 

30-05-2023 

UF2: Intervenció en el desenvolupament de la              

comunicació i l’expressió ritmicomusical 

NF1 Planificació d’estratègies i activitats 

NF2 Recursos d’expressió i comunicació ritmicomusical 

NF3 Activitats afavoridores de l’expressió rítmica musical 

NF4 Avaluació del procés i el resultat de la intervenció 

 

30 

 

07-09-2022 

 

02-11-2022 

UF3:  Intervenció en el desenvolupament de la 

comunicació i l’expressió logicomatemàtica 

NF1 Planificació d’estratègies i activitats 

NF2 Recursos d’expressió i comunicació 

logicomatemàtica 

NF3 Activitats afavoridores de l’expressió 

logicomatemàtica 

NF4 Avaluació del procés i el resultat de la intervenció 

 

25 

 

08-11-2022 

 

21-12-2022 

UF4:  Intervenció en el desenvolupament de la 

comunicació i l’expressió gestual 

NF1 Planificació d’estratègies i activitats 

NF2 Recursos d’expressió i comunicació gestual 

NF3 Activitats afavoridores de l’expressió gestual 

NF4 Avaluació del procés i el resultat de la intervenció 

 

25 

 

21-12-2022 

 

22-02-2023 

UF5:  Intervenció en el desenvolupament de la 

comunicació i l’expressió a través de les TAC 

NF1 Planificació d’estratègies i activitats 

 

20 

 

28-02-2023 

 

29-03-2023 



 

27 

 

NF2 Recursos d’expressió i comunicació de les TAC 

NF3 Activitats afavoridores de l’expressió de les TAC 

NF4 Avaluació del procés i el resultat de la intervenció 

UF6  Intervenció en el desenvolupament de la 

comunicació i l’expressió plàstica 

NF1 Planificació i estratègies i activitats de l’expressió  

plàstica 

NF2 Recursos d’expressió i comunicació plàstica 

NF3 Activitats afavoridores de l’expressió plàstica 

NF4 Avaluació del procés i el resultat de la intervenció  

 

40 

 

11-04-2023 

 

14-06-2023 

 

Avaluació i Recuperació: 

La qualificació final (QMP) del mòdul professional 05, s'obté segons la següent operació:  

QMP05=  0,29 * QUF1 + 0,15 * QUF2 + 0,13 * QUF3 + 0,13 * QUF4 + 0,10 * QUF5 + 

0,20 * QUF6 

L’avaluació serà contínua.  

El percentatge de faltes d’assistència injustificades, que donin lloc a la impossibilitat 

d’aplicar l’avaluació contínua, s’estableix en un 20% de les hores lectives segons 

s’estableix en la normativa de centre. Aquest fet ha estat convenientment comunicat a 

l’alumnat. 

Per realitzar aquesta avaluació s’utilitzaran diverses metodologies i instruments 

d’avaluació: treballs en grup, proves escrites, exposicions, estudi de casos, participació, 

activitats... 

La recuperació serà realitzada en el període assenyalat per l’equip docent. Consistirà en 

una prova escrita  relacionada amb cada nucli formatiu no superat. 

L’alumnat disposa de dues convocatòries anuals sent programada la segona en els 

darrers dies de juny i havent estat convenientment comunicada a l’alumne/a. 
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MP06: Desenvolupament cognitiu i motriu  132h 

Unitats formatives Durada Data inici Data fi 

UF1:Intervenció en el desenvolupament sensoperceptiu 

NF1 Marc teòric de l’àmbit sensoperceptiu 

NF2  Marc pràctic de l’àmbit sensoperceptiu 

NF3 Avaluació de la intervenció en l’àmbit 

sensoperceptiu 

 

20 

 

08-09-2022 

 

07-10-2022 

UF2: Intervenció en el desenvolupament motriu 

NF1 Marc teòric de l’àmbit motor  

NF2 Marc pràctic de l’àmbit motor 

NF3 Avaluació de la  intervenció en l’àmbit motor   

 

 

20 

 

13-10-2022 

 

11-11-2022 

UF3: Intervenció en el desenvolupament cognitiu 

NF1 Marc teòric de l’àmbit cognitiu 

NF2 Marc pràctic de l’àmbit cognitiu 

NF3  Avaluació de la intervenció en l’àmbit cognitiu 

 

30 

 

17-11-2022 

 

02-02-2023 

UF4: Intervenció primerenca 

NF1 Visió general de la intervenció primerenca 

NF2 Tasques, eines i recursos de la intervenció 

primerenca 

NF3 Anàlisi de la posada en pràctica de la intervenció 

primerenca 

 

20 

 

03-02-2023 

 

09-03-2023 

UF5: Pràctica psicomotriu 

NF1 La psicomotricitat: conceptes, metodologia, 

organització i beneficis 

NF2 Disseny de la intervenció psicomotriu 

NF3 Avaluació de la intervenció psicomotriu 

 

42 

 

10-03-2023 

 

26-05-2023 
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Avaluació i Recuperació: 

Per tal de superar el mòdul és imprescindible haver superat independentment les 5 

unitats formatives i cadascun dels nuclis formatius que formen la unitat formativa. La 

qualificació global es realitzarà a partir dels següents percentatges: 

QMP06=  0,15*QUF1 + 0,15*QUF2 + 0,23*QUF3 + 0,15*QUF4 + 0,32*QUF5 

Eines d’avaluació: els continguts de cada nivell formatiu s’avaluaran mitjançant diverses 

tipologies de tasques que podran ser: treballs, exàmens, exposicions orals o pràctiques; 

en funció de cada nucli formatiu i dels continguts a treballar en cadascun dels nivells 

formatius.  

No obstant això, l’actitud, l’interès i la motivació de l’alumnat vers les classes i les 

tasques encomanades tindran un pes important en el mòdul. 

L’assistència a classe és obligatòria, per tant, el percentatge de faltes d’assistència 

injustificades que impossibilita l’avaluació és del 20% de les hores lectives segons 

s’estableix en la normativa de centre.  És a dir, en cas que s’arribi o es superi el 20% de 

faltes injustificades, suposa la no avaluació i com a conseqüència s’haurà de recuperar.  

Les recuperacions es realitzaran al període assenyalat per l’equip docent. Aquestes, 

generalment, es faran mitjançant una prova ja sigui pràctica o teòrica segons el nucli 

formatiu no aprovat. 

L’alumne/a disposa de dues convocatòries anuals sent programada la segona en els 

darrers dies de juny i havent estat convenientment comunicada a l’alumne/a.   
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MP07: Desenvolupament socioafectiu  99h 

Unitats formatives Durada Data inici Data fi 

UF1: Intervenció en el desenvolupament  afectiu-sexual 

NF1 El desenvolupament afectiu 

NF2 Intervenció educativa per afavorir el 

desenvolupament afectiu 

NF3 El desenvolupament sexual 

NF4 Intervenció educativa per afavorir el 

desenvolupament sexual 

NF5 L’avaluació de la intervenció en l’àmbit afectiu-

sexual 

 

 

49 

 

 

09-09-2022 

 

 

23-01-2023 

UF2: Intervenció en el desenvolupament social 

NF1 El desenvolupament social 

NF2 El desenvolupament moral 

NF3 Intervenció educativa per afavorir el 

desenvolupament social i moral 

 

50 

 

25-01-2023 

 

05-06-2023 

 

Avaluació i Recuperació: 

L’avaluació del procés d’aprenentatge serà contínua i tindrà en compte el progrés de 

l’alumne/a respecte a la formació adquirida en aquest mòdul. 

Per aprovar el mòdul l'alumne/a haurà de superar de forma independent les dues 

unitats formatives. 

La puntuació serà d’1 a 10 punts per cada unitat formativa, amb una puntuació igual o 

superior a 5 punts cada una.  

Per realitzar aquesta avaluació s’utilitzaran diverses metodologies i instruments 

d’avaluació: treballs en grup, proves escrites, exposicions, estudi de casos, exercicis, 

activitats. 

 

La qualificació final (QMP)del mòdul professional 07, s'obté segons la següent operació:  

QMP07=( 0’49 QUF1 +0’5 QUF2) 



 

31 

 

És important per a l’avaluació i es tindrà en compte, dins de cada nucli formatiu, la 

realització d’activitats, la progressió en l’assoliment dels continguts i l’actitud. 

Per tal de recuperar l’avaluació negativa, hi haurà una segona convocatòria que es 

realitzarà al mes de juny. 
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MP08: Habilitats socials  132h 

Unitats formatives Durada Data inici Data fi 

UF1: Habilitats de comunicació 

NF1 Habilitats socials 

NF2 Gestió de conflictes i presa de decisions 

 

66 

 

07-09-2022 

 

26-01-2023 

UF2: Dinamització de grups 

NF1 Caracterització de grups 

NF2 Intervenció en grups 

 

66 

 

26-01-2023 

 

01-06-2023 

 

Avaluació i Recuperació: 

La qualificació final (QMP) del mòdul professional 08, s'obté segons la següent operació:  

QMP08=  0,5 * QUF1 + 0,5 * QUF2  

L’avaluació serà contínua.  

El percentatge de faltes d’assistència injustificades, que donin lloc a la impossibilitat 

d’aplicar l’avaluació contínua, s’estableix en un 20% de les hores lectives segons 

s’estableix en la normativa de centre. Aquest fet ha estat convenientment comunicat a 

l’alumnat. 

Per realitzar aquesta avaluació s’utilitzaran diverses metodologies i instruments 

d’avaluació: treballs en grup, proves escrites, exposicions, estudi de casos, participació, 

activitats... 

 

La recuperació es farà en el període assenyalat per l’equip docent. Consistirà en una 

prova escrita  relacionada amb cada nucli formatiu no superat. 

L’alumnat disposa de dues convocatòries anuals sent programada la segona en els 

darrers dies de juny i havent estat convenientment comunicada a l’alumne/a. 
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MP09: Primers Auxilis  66h 

Unitats formatives Durada Data inici Data fi 

UF1: Recursos i trasllat d’accidentat 

NF1 Valoració inicial de l’assistència en una urgència 

NF2 L’avaluació de l’estat de la víctima 

NF3 Aplicació de procediments d’immobilització i 

mobilització 

 

 

22 12-09-2022 28-11-2022 

UF2: Suport vital bàsic (SVB) i DEA 

NF1 Aplicació de tècniques de suport vital bàsic i 

desfibril·lació externa 

 

22 
12-12-2022 13-03-2023 

UF3: Atenció sanitària d’urgència 

NF1 Primers auxilis en lesions per traumatismes físics 

NF2 Primers auxilis per a traumatismes químics i 

biològics 

NF3 Primers auxilis en patologia orgànica d’urgència i 

part imminent 

NF4 Suport psicològic en primers auxilis 

 

 

 

22 

20-03-2023 19-06-2023 

Avaluació i Recuperació: 

La qualificació final del mòdul professional 09, es realitzarà a partir dels següents 

percentatges: 

MP09 = UF1 33,3% + UF2 33,3% + UF3 33,3% 

L’avaluació serà contínua. 

El percentatge de faltes d’assistència injustificades, que donin lloc a la impossibilitat 

d’aplicar l’avaluació contínua, s’estableix en un 20% de les hores lectives segons 

s’estableix en la normativa de centre. Aquest fet ha estat convenientment comunicat a 

l’alumnat. 

Per realitzar aquesta avaluació s’utilitzaran diverses metodologies i instruments 

d’avaluació: treballs en grup, proves escrites, exposicions, estudi de casos, exercicis, 

activitats...  

La recuperació es realitzarà en el període assenyalat per l’equip docent. Consistirà en 

una prova escrita relacionada amb cada nucli formatiu no superat.  



 

34 

 

L’alumne/a disposa de dues convocatòries anuals sent programada la segona en els 

darrers dies de juny i havent estat convenientment comunicada a l’alumne/a.  
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MP10: Formació i Orientació Laboral  66h 

Unitats formatives Durada Data inici Data fi 

UF1: Incorporació al treball 

NF1 Recerca de feina 

NF2 Contractació 

NF3 Equips de treball, conflictes i negociació 

 

33 

 

31-01-2023 

 

31-05-2023 

UF2: Prevenció de Riscos Laborals 

NF1 Salut Laboral 

NF2 Prevenció i Avaluació de riscos professionals 

NF3 Plans d’emergència i d’avaluació en entorns  

 

33 

 

08-09-2022 

 

25-01-2023 

 

Avaluació i Recuperació 

Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment les 2 unitats 

formatives. 

La qualificació del Mòdul professional (QMP10) s’obté segons la següent ponderació: 

QMP10 = 0,5 QUF1 + 0,5 QUF2 

A l’avaluació formativa es tindran en compte totes les activitats de cada Nucli 

Formatiu. 

La nota del Nucli Formatiu serà la mitja de la prova escrita (50%), la nota del treball a 

l’aula (30%) i la d’actitud (20%).  

En ser l’assistència obligatòria, com a norma general, hem acordat que a partir del 20% 

de faltes d’assistència es considerarà la no avaluació de la UF. 

La recuperació es farà en el període assenyalat per l’equip docent. Consistirà en una 

prova  pràctica  relacionada amb cada nucli formatiu no superat. 

L’alumnat disposa de dues convocatòries anuals sent programada la segona en els 

darrers dies de juny i havent estat convenientment comunicada a l’alumne/a. 
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MP11: Empresa i Iniciativa Emprenedora  66 h 

Unitats formatives Durada Data inici Data fi 

 

UF1: Empresa i iniciativa emprenedora 

NF1 Introducció al Món de L’empresa 

NF2 Creació d’una empresa 

NF3 Gestió Empresarial i Fiscalitat 

 

 

 

66 

 

 

09-09-2022 

 

 

09-06-2023 

Avaluació i Recuperació: 

A l’avaluació formativa es tindran en compte totes les activitats del nucli formatiu. 

La nota del nucli formatiu serà la mitja del resultat de les tres unitats formatives. 

En ser l’assistència obligatòria, com a norma general, hem acordat que a partir del 20% 

de faltes d’assistència es considerarà la no avaluació de la UF. 

La recuperació es farà en el període assenyalat per l’equip docent. Consistirà en una 

prova  pràctica relacionada amb cada nucli formatiu no superat. 

L’alumne/a disposa de dues convocatòries anuals sent programada la segona en els 

darrers dies de juny i havent estat convenientment comunicada a l’alumne/a. 
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MP12: Projecte d’atenció a la infantesa  231h 

Unitats formatives Durada Data inici Data fi 

UF1: Projecte d’atenció a la infantesa 

NF1 L’educador/a en l’àmbit laboral 

NF2 Disseny d’una unitat didàctica  

NF3 Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) 

NF4 Una suma brillant 

 

 

231 

 

 

08-09-2022 

 

 

31-05-2023 

 

Avaluació i Recuperació: 

La qualificació global es realitzarà a partir dels següents percentatges: 

NF1 L’educador/a en l’àmbit laboral: 15% 

NF2 Disseny d’una unitat didàctica: 35% 

NF3 Aprenentatge Basat en Problemes (ABP): 35% 

NF4 Protagonistes amb tu: 15% 

Qmp12 = 0.15*Qnf1 + 0.35*Qnf2 + 0.35*Qnf3 + 0.15*Qnf4 

El percentatge de faltes d’assistència injustificades, que donin lloc a la impossibilitat 
d’aplicar l’avaluació contínua, s’estableix en un 20% de les hores lectives segons 
s’estableix en la normativa de centre. Aquest fet ha estat convenientment comunicat a 
l’alumnat. 

Per realitzar aquesta avaluació s’utilitzaran diverses metodologies i instruments 
d’avaluació: treballs en grup, exposicions, estudi de casos, activitats… en funció de 
cada nucli formatiu.  

La recuperació es realitzarà en el període assenyalat per l’equip docent depenent de 
cada nucli formatiu.   

L’alumnat disposa de dues convocatòries anuals sent programada la segona en els 
darrers dies de juny i havent estat convenientment comunicada a l’alumne/a. 
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MP:  13 Formació en centres de Treball     449h 

Unitats formatives Durada Data inici Data fi 

 449  -- -- 

 

A partir del primer trimestre del curs, el claustre de professors/es, en les sessions 

d’avaluació, analitzarà als alumnes que han adquirit les competències professionals, 

personals i socials suficients per tal d’iniciar el mòdul de Formació en centres de 

Treball. 

L’horari de les pràctiques en els centres de treball serà de matí durant el curs escolar 

amb un màxim de 20 hores setmanals. Un cop finalitzat el curs escolar, l’alumne pot 

incrementar aquest horari, sempre d’acord amb l’empresa, fins un màxim de 35 hores 

setmanals. La normativa preveu que l’alumne/a ha de gaudir d’un mes de vacances 

que coincideix amb el període que l’escola resta tancada (mes d’Agost). 

L’alumne/a, que arribat el 31 de juliol no hagi acabat el període d’FCT, haurà de 

matricular-se pel curs següent i finalitzar-les. 

La qualificació de les FCT és Apte o No Apte i s’avaluarà tenint en compte les 

valoracions que l’empresa fa de l’alumne/a. En el supòsit que l’alumne/a no superi les 

FCT, disposa d’una segona convocatòria per tal de poder superar el mòdul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

 

3.9. Convalidacions 

El termini de sol·licitud de convalidació d’unitats formatives o mòduls és la darrera 

setmana d’octubre. 

S’han de presentar al tutor/a aquests documents:   

• Títol o Resguard de títol si s’han completat estudis. 

• Certificat oficial de notes dels estudis cursats. 

• Altra documentació (certificat Acredita’t, Qualifica’t...). 

• Full de sol·licitud degudament complimentat (cal demanar model al tutor/a).  

La resolució de les convalidacions es realitza mitjançant la direcció del centre o el 

Departament d’Ensenyament, segons els casos. En qualsevol cas, la resposta es donarà 

per escrit a través del tutor/a. 

Mentre no estigui resolta i atorgada la convalidació, l’alumne/a ha d’assistir a classe. 

Es recorda que és obligació de l’alumne/a la lectura acurada dels documents 

d’atorgament o denegació de les convalidacions. 
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4. FCT 

 4.1. La formació pràctica en centres de treball (FCT) 

Tots els Cicles Formatius tenen un mòdul de Formació en centres de treball que s’ha de 

cursar en empreses del sector professional. El teu tutor/a de FCT et donarà la 

informació corresponent i et farà les indicacions oportunes. La normativa corresponent 

es pot consultar a: 

http://queestudiar.gencat.cat/web/.content/home/estudis/fp/centres-

treball/normativa/normativa-formacio-centres-treball.pdf 

L’estada de pràctiques a centres de treball (FCT o formació en centres de treball) forma 

part del currículum del cicle i, per tant, té caràcter obligatori.  Aquest mòdul contempla 

dues convocatòries. 

  

 4.2. Finalitats de l'FCT   

1. Desenvolupament d’estratègies que portin cap a un apropament entre l’estructura 

acadèmica i la laboral, tant en un sentit com en l’altre.   

2. Integració dins del currículum de l’alumnat de totes aquelles accions que estan 

dintre del camp de la transició cap al món del treball.   

3. Facilitar, tant a l’alumnat com a l’empresa o institució, la possibilitat de dur aquestes 

accions a la pràctica.   

  

 4.3. Objectius de l'FCT   

Amb l’FCT s’han d’assolir dos objectius bàsics:   

1. Orientar l’alumnat perquè pugui tenir un coneixement més clar de les pròpies 

capacitats i interessos.   

2. Facilitar la incorporació de l’alumne/a al món laboral (Inserció professional).   

També s’han d’assolir els següents objectius específics: 

1. Aspectes de qualificació:   

 Fer un aprenentatge significatiu dels coneixements i tecnologies actuals 

en un ambient real de treball d'empresa o d'institució.   

http://queestudiar.gencat.cat/web/.content/home/estudis/fp/centres-treball/normativa/normativa-formacio-centres-treball.pdf
http://queestudiar.gencat.cat/web/.content/home/estudis/fp/centres-treball/normativa/normativa-formacio-centres-treball.pdf
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 Adquirir nous coneixements professionals.   

 Desenvolupar, en el context laboral, els coneixements curriculars 

apresos.   

2. Aspectes d'inserció:   

 Comprendre el procés productiu i/o tasques de serveis i participar‐hi.   

 Adquirir hàbits de relacions humanes a l'empresa.   

 

 4.4. Objectius terminals de l'FCT del cicle   

• Adaptar‐se a les funcions pròpies de les empreses del sector d'una manera 

responsable i participativa. 

• Afrontar les tasques referides a les activitats que es generen en el marc de les 

relacions de l'empresa amb progressiva autonomia, organització i iniciativa en el 

treball. 

• Valorar el conjunt d'accions realitzades i l'experiència acumulada en la formació en el 

centre de treball, a partir dels propis interessos i aptituds. 

 

 4.5. Condicions per cursar el mòdul. Previsió de calendari   

Períodes:   

- Modalitat ordinària: de dilluns a divendres, 4 hores/dia, sempre i quan l’Equip 

Docent aprovi l’execució de les pràctiques tenint en compte els seus resultats 

acadèmics i trets actitudinals. 

- Modalitat intensiva: de dilluns a divendres, 8 hores/dia.  Només es pot 

realitzar quan no hi ha classes lectives.  

En el cas que un/a alumne/a hagi de realitzar l'FCT en un curs nou, un cop superats 

tots els mòduls, caldrà que es matriculi novament en el mòdul d'FCT.   

El període i la modalitat de l'FCT que s’ofereix a l’alumnat dependrà dels resultats 

d’aprenentatge, de les característiques de l’alumnat i de les possibilitats d’oferta de 

cada centre. En tot cas, serà l’equip docent qui decidirà la idoneïtat de l’alumnat per 

començar la FCT. 
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La formació en centres de treball es podrà portar a terme en un període o més i en 

més d’una empresa, si en una sola no es poden realitzar totes les activitats previstes.   

 

 4.6. Seguiment i avaluació de l’alumnat 

El seguiment de l’alumnat en formació de centres de treball el farà el/la tutor/a d'FCT. 

A més, en cada empresa, l’alumnat té assignat un/a tutor/a d’empresa que, en funció 

del pla d’activitats pactat, assigna, segueix i valora les activitats a realitzar.   

El/la tutor/a d'FCT és la persona de referència de l’alumnat per comunicar 

disconformitats o queixes importants en el desenvolupament de l'FCT. En cap cas les 

ha de plantejar al tutor/a d’empresa.   

Les empreses controlen diàriament l’assistència, la puntualitat i la tasca realitzada. Des 

del centre, tanmateix, es controla periòdicament la realització de les pràctiques gràcies 

a la relació que es manté amb els centres laborals. 

Per facilitar el seguiment, cada professor/a‐tutor/a de pràctiques, en les hores de 

tutoria, atendrà els problemes puntuals que presentin els/les alumnes. 

 

 4.7. Empreses o institucions col·laboradores 

El centre té acords amb diferents centres col·laboradors per realitzar l'FCT. L’equip 

docent i, en concret, el tutor/a d'FCT,  una vegada estudiat el perfil de l’alumne/a li 

assignarà a cada alumne/a una plaça de pràctiques en un d’aquests centres.   

 

 4.8. Extinció del conveni   

L’equip docent del Cicle Formatiu, a proposta del tutor/a, pot proposar a la direcció del 

centre l’extinció del conveni de pràctiques amb l’entitat o empresa col·laboradora. La 

proposta d’extinció pot fonamentar‐se, per part de l’alumnat, en comportaments o 

actituds inadequats o en capacitats notòriament no idònies que, per la seva 

permanència o intensitat, impedeixin o dificultin el normal desenvolupament de la 

formació pràctica, i, per part de l’empresa, pot fonamentar‐se en l’incompliment de les 

condicions que asseguren el caràcter formatiu de l'FCT o de les normes de seguretat 

reglamentàries, o per haver estat sancionada per l’autoritat laboral en els sis mesos 

anteriors.   

L’equip docent responsable d´impartir el Cicle Formatiu, a proposta del tutor/a 

d’empresa, pot decidir l’avaluació negativa de la formació pràctica en centres de 
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treball, tot i que no s’hagués completat el nombre d’hores previstes, o bé diferir la 

realització de les hores de formació pràctica pendents. 

   

 4.9. Exempcions 

L’exempció sempre s’ha de considerar com una excepcionalitat, perquè l'FCT és un 

mòdul essencial en la formació professional de l’alumnat. L'exempció de l'FCT, que pot 

ser total o parcial, es podrà establir per a l'alumnat que acrediti experiència laboral. 

 4.9.1. Exempció parcial 

L’alumnat queda exempt d’una part de l’objectiu d’inserció, però li manca l’objectiu de 

qualificació.   

1. L’exempció parcial s’atorga si l’alumne/a acredita experiència professional en el 

mateix camp i tipus i grau de competències professionals del Cicle Formatiu que està 

cursant, i un nombre d’hores igual o superior al 50% de les del mòdul d'FCT del Cicle 

Formatiu del qual se sol·licita. L’exempció serà d’un 50 % de les hores del mòdul 

d'FCT.   

2. L’exempció s’atorga per experiència professional en qualsevol activitat professional. 

S’haurà d’acreditar, com a mínim, el doble de les hores del mòdul FCT del Cicle 

Formatiu del qual se sol·licita. L’exempció serà d’un 25% de les hores del mòdul 

d'FCT.   

 4.9.2. Exempció total 

L’alumnat queda exempt dels objectius de qualificació i d’inserció. L’exempció s’atorga 

si l’alumne/a acredita l’experiència professional en el mateix camp i competències 

professionals del Cicle Formatiu que està cursant i un nombre d’hores igual o superior 

a les del mòdul de FCT del Cicle Formatiu del qual se sol·licita.   

 

 4.10. Documentació acreditativa de les exempcions 

La sol·licitud s’ha de presentar per escrit al tutor/a d'FCT (model) i ha d’anar 

acompanyada dels documents acreditatius corresponents. La documentació ha de ser 

original o còpia autenticada.   

El/la tutor/a d'FCT informarà a l’alumnat del termini de presentació de la corresponent 

documentació.   
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Per l’exempció per experiència professional en qualsevol activitat professional ha de 

presentar:   

1. Informe de la vida laboral de la Tresoreria General de la Seguretat Social. 

2. Contracte de treball on hi consti la categoria professional i la definició del lloc 

de treball. 

3. Si en el contracte no queden clares per la definició del lloc de treball les 

possibilitats de la convalidació, es requerirà un certificat per part de l’empresa 

amb l’especificació les tasques realitzades en l’empresa.   

 

 4.11. Avaluació de l'FCT   

La qualificació global de l’FCT, segons la normativa vigent, és apte o no apte amb una 

subqualificació que NO computa a efectes de nota mitja.   

L’avaluació del mòdul de formació en centres de treball (FCT) la farà la junta 

d’avaluació, tenint en compte la valoració feta per l’empresa, i prenent com a 

referència els objectius terminals, les activitats formatives de referència i els criteris 

generals d’avaluació determinats en el decret pel qual s’estableix el currículum 

corresponent del cicle. La persona responsable de la formació a l’empresa valorarà 

l’evolució de l’alumne/a, mitjançant els informes que genera l’aplicatiu qBid.   

En el cas que un alumne/a suspengui les pràctiques, s’oferirà la possibilitat de   

recuperar‐les en una altra empresa i període, sempre que sigui per causes 

justificades.   
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5. Avaluació del cicle formatiu 

A l’inici del curs, el professorat informarà l’alumnat dels continguts del currículum 

formatiu, l’estructura dels mòduls/UF, els objectius generals del cicle i els objectius de 

cada mòdul, així com dels criteris generals d’avaluació, promoció de curs, recuperació i 

superació del cicle.   

L’aplicació del procés d’avaluació continuada requereix, per part de l’alumnat, 

l’assistència regular a les classes i el seguiment i compliment de les activitats dels 

diferents mòduls.   

L’avaluació dels mòduls es farà de forma continuada per Unitats Formatives (UF).   

Per poder aprovar la Unitat Formativa s’haurà d’obtenir una qualificació igual o 

superior a 5. Per aprovar un mòdul s’hauran de superar totes les Unitats Formatives 

que el composen.  

Durant el curs acadèmic es realitzaran tres sessions d’avaluació ordinàries, a més de 

l’avaluació final ordinària i una avaluació de la segona convocatòria.   

És obligació de l’alumne/a conèixer exactament les unitats formatives a recuperar i la 

forma de fer‐ho.   

Es considerarà unitat formativa recuperada sempre que la nota de la recuperació sigui 

com a mínim de 5.   

L’alumne/a que no pugui assistir a un examen fixat en un dia i hora determinats 

s’haurà de presentar el dia de la recuperació corresponent.   

 

 5.1. Convocatòries 

L'alumne/a pot ser avaluat d'una unitat formativa, com a màxim, en quatre 

convocatòries ordinàries, excepte en el mòdul professional d'FCT, que només pot ser 

avaluat/da en dues convocatòries.  Amb caràcter excepcional, l'alumne/a pot sol·licitar 

una cinquena convocatòria extraordinària per motius de malaltia, discapacitat o altres 

que condicionin o impedeixin el desenvolupament dels estudis, que el director o 

directora del centre ha de resoldre.  

Amb cada matrícula a les unitats formatives, l'alumne/a disposa del dret a dues 

convocatòries. L'alumne/a que hagi perdut el dret a l'avaluació continuada o que 

abandoni perd la primera convocatòria. La presentació a la segona convocatòria és 

voluntària. Si l'alumne/a no s'hi presenta no se li compta aquesta segona convocatòria 

a l'efecte del còmput màxim i consta com a “No presentat/da” (NP).  
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Els/les professors/es del centre han d'establir el calendari i les estratègies de 

recuperació de les unitats formatives, que poden consistir en activitats puntuals o 

continuades, i han d'estar previstes en la programació.  

En tot cas, els/les alumnes han d'estar informats/des de les activitats que han de dur a 

terme per recuperar les unitats formatives suspeses, així com del període i les dates en 

què es faran les activitats d'avaluació corresponents a les segones convocatòries.  

 

 5.2. Promoció de curs  

L'alumne/a que hagi superat un nombre d'unitats formatives amb càrrega horària 

superior al 60% del conjunt planificat en el primer curs pot matricular-se en el segon 

curs del cicle, però ha de cursar també les unitats formatives no superades del primer 

curs.  

En cas contrari, s’ha de matricular en les unitats formatives no superades del primer 

curs del cicle i, opcionalment, de les unitats formatives del segon curs que no presentin 

incompatibilitat horària o curricular de manera significativa, segons el projecte del 

centre i la disponibilitat de places.  

Tanmateix, les normes d'organització i funcionament del centre poden determinar en 

quines circumstàncies excepcionals, relacionades amb incompatibilitats curriculars o 

horàries, un alumne/a ha de matricular-se només de les unitats formatives de primer 

curs, malgrat haver superat el 60% de la durada horària del conjunt d’unitats 

formatives de primer curs. 

 

 5.3. Matrícula d'honor 

Si un alumne/a obté una qualificació final del Cicle Formatiu de grau superior igual o 

superior a 9, se li pot consignar la menció de "Matrícula d'honor" (MH) en les 

observacions de l'acta de qualificacions finals, en l'expedient acadèmic i en el certificat 

d'estudis complets.  Sobre el total d'alumnes avaluats del darrer curs del cicle formatiu 

es pot concedir una menció de matrícula d'honor per cada vint alumnes, i una altra si 

en resulta una fracció sobrant, entenent per alumnes avaluats el darrer curs tots els 

que han cursat els mòduls professionals necessaris per completar el cicle, els hagin 

superat o no. La menció de matrícula d'honor té els efectes econòmics previstos en les 

taxes i preus públics per a la matriculació en els ensenyaments artístics superiors. 
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 5.4. Revisió de qualificacions de proves d’avaluació   

En aquells casos que un/a alumne/a vulgui sol·licitar la revisió d’una prova d’avaluació 

cal: 

- Una vegada s’hagin donat les notes de la prova avaluadora, l’alumnat disposa 

d’un termini de 48 hores per comunicar al professorat responsable del mòdul la 

petició de revisió. El professorat afectat es posarà en contacte amb l’alumnat 

per fixar el moment de la revisió.  Aquesta revisió podrà donar com a resultat el 

manteniment de la qualificació o la modificació de la mateixa, en el benentès 

que llavors pot pujar o baixar.   
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6. Informació sobre el centre educatiu 

Aquí trobaràs un resum dels aspectes més pràctics de funcionament del centre.  

Recorda que tens més informació que pot ser d’utilitat al web del centre: 

http://vilanova.escolateresiana.com  

 

6.1. Representant del grup: Delegat/da 

Cada grup classe tindrà un delegat/da i un sotsdelegat/da que seran els portaveus de 

la resta d’alumnat del grup.   

EL PAPER DELS DELEGATS/DES 

• Els delegats s’elegeixen a nivell de classe. Són representants i referents dels 

estudiants que els han escollit i, per tant, poden ser revocats per aquests estudiants si 

consideren que no compleixen el paper que se'ls ha encomanat. 

Normalment s’escullen una vegada a l’any, en iniciar‐se el curs. 

• Qualsevol estudiant és elegible com a delegat/da. 

• Els delegats/des són portaveus en tot moment de la voluntat dels seus companys/es 

i n’han de defensar els seus drets. 

• S’esforcen per fer present l’opinió dels seus companys/es. 

• Fan d’interlocutors/es en qualsevol problema entre els/les alumnes i els 

professors/es o els òrgans de gestió i de govern del Centre. 

• Potencien la participació dels estudiants a totes les esferes i a tots els àmbits. 

• Han de ser informats pels òrgans de govern sobre el funcionament del centre i sobre 

qualsevol altre esdeveniment que pugui afectar els estudiants, en general o d’una 

matèria concreta, com a representants del grup.   

• Mantenen permanentment informats la resta d’estudiants de les decisions preses als 

òrgans de direcció del centre, així com de qualsevol esdeveniment que pugui afectar la 

seva vida d’estudiant. 

  

 

 

http://vilanova.escolateresiana.com/
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6.2. Calendari 

 6.2.1 Calendari del curs 2022-23 
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6.2.2. Calendari d’avaluacions  

Per aquest curs 2022-2023 el calendari d'avaluació previst és: 
 
 
1a Avaluació 

1a Avaluació de seguiment: 25 d’octubre de 2022 

1a Avaluació:   13 de desembre de 2022 

 

2a Avaluació 

2a Avaluació de seguiment: 7 de febrer de 2023 

2a Avaluació:   14 de març de 2023 

 

3a Avaluació 

3a Avaluació de seguiment: 25 d’abril de 2023 

3a Avaluació:   1 de juny de 2023 

 

Segona Convocatòria: Del 7 al 15 de juny de 2023 

 

Lliurament de notes finals: 26 de juny de 2023 

 

Període de la Formació en Centres de Treball:    A partir del 2n curs. 
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 6.3. Normativa  

 6.3.1. Normes de convivència 

Normativa per a una bona convivència en els CICLES FORMATIUS 

FETS MESURES CORRECTORES 

 
Les faltes hauran d’estar justificades per un facultatiu o per un motiu 
de força major.  
 

Superar el 20% de les faltes no justificades suposarà que no es podrà avaluar 
la unitat formativa 

 
Els justificants s’hauran de mostrar al professorat i lliurar al tutor/a 
en un termini màxim d’una setmana. 
En el cas de que les faltes a justificar siguin per a més d’un dia, 
caldrà presentar-ho primer al tutor/a, que serà qui deixi constància 
dels dies a justificar. 
 

Un cop passat el termini no s’acceptarà cap justificant i per tant, la falta no es 
podrà justificar 

 
Les dates d’examen no es poden canviar 
 

No es faran exàmens individuals un cop fet l’examen grupal 

 
Cal ser puntual a les entrades del matí/tarda i després de l’hora del 
pati 
 

Per tres faltes de puntualitat correspon a una falta d’assistència 

 
Participar a les festivitats de l’escola reforça i millora la convivència 
entre alumes del cicle 
 

La no assistència aquell dia al centre, suposarà la falta d’assistència a tots els 
mòduls d’aquella jornada segons l’horari 

 
Cal tractar amb respecte a qualsevol membre de la comunitat 
educativa, tenint cura del llenguatge i comportament dins i fora de 
l’aula 
 

S’aplicarà la mesura correctora en funció de la gravetat 

 
Cal tenir cura de totes les instal·lacions, materials i mobiliari del 
centre. Cal fer-se responsable també de les pròpies pertinences i 
objectes de valor 
 

Tot allò que s’hagi perdut o fet malbé per ús indegut haurà de ser substituït o 
abonat pels alumnes responsables o pel grup implicat 

 
No es pot fumar ni menjar xiclets dins el recinte escolar. 
Tampoc es permet menjar ni beure en hores de classe  
 

La reincidència d’aquestes conductes comportarà la mesura d’una sanció 
disciplinària  

 
No es poden consumir ni portar al centre substàncies que suposin 
l’alteració significativa del comportament de l’alumne/a 
 

S’avisarà a les famílies per la seva expulsió immediata ja que es considerarà 
una falta molt greu  

 
L’ús dels auriculars dins de les aules quedarà limitat a si el 
professor/a ho autoritza en aquell moment 
 

En el cas de no respectar aquesta norma s’aplicarà la mesura correctora en 
funció de la gravetat 

 
Els/les alumnes no podran utilitzar el mòbil durant les classes, a no 
ser que el professor/a ho autoritzi expressament per causa major o 
finalitat curricular. Es podrà consultar exclusivament durant els 
canvis de classe, sense atendre ni fer trucades. 
 
 

Es requisarà el mòbil. En cas de reincidència la direcció del centre aplicarà la 
mesura que consideri oportuna 

 
La taula és un espai de treball i ha de quedar lliure de menjar, 
mòbils, begudes i motxilles 
 

La reincidència d’aquestes conductes comportarà la mesura d’una sanció 
disciplinària 
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 6.3.2. Assistència 

En la modalitat presencial, l’assistència de l’alumnat és obligatòria a totes les hores 

previstes per a cadascun dels mòduls i unitats formatives lectius que cursi i a totes les 

hores previstes del mòdul de formació en centres de treball. L’assistència de l’alumnat 

és la condició necessària que permet l’avaluació contínua. 

Es consideren absències justificades les que recull l’estatut dels treballadors/es, com 

ara la malaltia pròpia degudament justificada. El fet de treballar o d’incorporar‐se a un 

lloc de treball no es considera una causa justificada per faltar a les classes. En qualsevol 

cas, és l’equip docent qui té la potestat de justificar o no les absències, a la vista dels 

documents presentats per l’alumnat. 

Si has de faltar a classe i ho saps amb antelació, avisa el professorat implicat i el teu 

tutor/a i, quan tornis a classe, mostra’ls el justificant de la falta d’assistència. 

L’alumnat haurà de presentar el justificant d’absència en el termini màxim d’una 

setmana, l’ha d’ensenyar primerament als professors/es afectats, que li signaran, i 

finalment l’ha de lliurar al tutor/a perquè aquest en faci el còmput global de faltes. 

Si l’alumnat sobrepassa el 20% de faltes NO justificades, perd el dret a l’avaluació 

continuada d’aquella unitat formativa on ha faltat. 

Si l’alumne/a falta el dia d’un examen o prova objectiva, encara que la falta sigui 

justificada, haurà d’examinar‐se el dia de la recuperació (segona convocatòria). 

En la segona convocatòria l’alumnat ha d’examinar‐se només de la part no superada. 

6.3.3. Protocol d’actuació front a vagues 

El Decret 279/2006 de 4 de juliol sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la 

convivència als centres educatius no universitaris de Catalunya és qui regula les 

decisions col·lectives adoptades per l’alumnat en relació amb l’assistència a 

classe  quan aquesta decisió sigui el resultat de l’exercici del dret de reunió (vaga), i 

sempre que hagi estat prèviament comunicada a la direcció del centre i es disposi de la 

corresponent autorització dels mares/pares/tutors/es legals. 

 

Com a mesures que concreten el que s’ha dit en aquest Decret, el nostre Centre ha 

determinat un protocol d’actuació: 
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1. El delegat/delegada i/o el subdelegat/da informaran a la classe perquè puguin 

reflexionar sobre els motius de la vaga, considerant aquesta com un recurs 

excepcional.  

En cap cas poden prendre una decisió global amb caràcter vinculant que afecti 

a la resta de companys/es, ja que la decisió d’exercir, o no, els drets reconeguts 

corresponen únicament a cada alumne/a individualment. 

Cal tenir present que la no assistència a les classes comporta un perjudici 

acadèmic evident per a l’alumnat. Per aquest motiu, cal que els/les alumnes 

siguin capaços de fer servir el recurs de la vaga de manera puntual i amb una 

reflexió prèvia sobre l’assumpte. 

 

2. L’alumnat de cada grup mantindrà una reunió en la seva aula de referència, 

on el delegat/delegada marcarà en el full d’adhesió els noms de tots/es 

aquells/es alumnes que, en principi, vagin a exercir el seu dret a no assistir a 

classe. Tots/es aquells/es que, per alguna raó, prefereixin no anunciar la seva 

intenció d’acollir-se als drets reconeguts en el Decret que regula el dret a la 

vaga estaran en el seu dret de no fer-ho.  

Caldrà mantenir al tutor/a informat dels passos que es duguin a terme.  

 

3. Les propostes de vaga es lliuraran a la Direcció del Centre amb una antelació 

d’almenys 48 hores al començament de la jornada d’inassistència. Serà la 

direcció del centre qui autoritzarà la convocatòria.  

Caldrà lliurar tant el full d’adhesió a la vaga com un altre document amb la 

justificació d’aquesta. 

 

4. A efectes de conèixer si el motiu de l´absència a classe aquest dia es deu al 

seguiment o no de la proposta d’inassistència, i amb la intenció de justificar o 

no l´absència, les famílies de l’alumnat hauran de comunicar-ho mitjançant la 

plataforma Educamos.  
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Els/les alumnes que no hagin justificat la seva falta d’assistència abans de l’inici 

de la vaga, entendrem que no s’adhereixen a aquesta i se’ls computarà la no 

assistència com a falta injustificada. 

 

5. Una vegada coneguda, per part del professorat, la convocatòria d’una proposta 

d’inassistència per part de l’alumnat no es programaran activitats d’avaluacions 

en aquests dies. 

En cas que un examen o qualsevol altra activitat d’avaluació hagi estat 

establert/a amb anterioritat a la convocatòria de vaga, aquest/a es mantindrà.  

 

6. En qualsevol cas, el professorat impartirà les seves classes amb total 

normalitat, i continuarà amb la seva programació didàctica. 

 

7. En aquestes jornades, cal que les famílies tinguin clar que el Centre segueix el 

seu horari habitual i que els/les alumnes són atesos, encara que el nombre 

sigui reduït. A la pràctica, el professorat procurarà adaptar-se a les 

circumstàncies del cas i a les necessitats de l’alumnat (nombre d’alumnes, 

exigències del programa, exàmens…). 

 


