
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catàleg de Projectes Integrats PQPI 
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Família 
 

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ  



 

Títol del projecte:   Creació d’una empresa                                            Hores:  60 

Perfil professional:   Auxiliar d’oficina i serveis administratius generals  

Centre:  PQPI- INS  Castell dels Templers                       Família:  Administració i gestió 

 
Descripció:  
Aquest projecte consisteix a crear una empresa en què l’alumne pugui desenvolupar i executar 
un projecte que integri productes i processos relacionats amb les competències professionals 
del seu àmbit i per tant ha de pensar i crear una empresa des de l’inici tenint en compte la 
competència, pressupostos, documents de compra i venda, recerca de nous treballadors i 
contractació,…. A partir de l’empresa que l’alumne escull, es posen en pràctica els 
coneixements treballats durant el curs tant del mòdul A, oficina, comunicació, arxiu, reproducció 
com del mòdul B, informàtica, FOL, matemàtiques i català. 
 
Organització:  
Professorat: La tutora és qui porta l’elaboració del projecte. 
 
Alumnat: En parelles. 
 
Procés: 
Es tracta de fer un estudi de l’objecte, forma jurídica, ubicació geogràfica , forma d’organització, 
elaboració de pressupostos, recerca de proveïdors reals,  disseny de l’oficina  tenint en compte 
el material fungible/ no fungible necessari, forma d’arxiu, publicitat, anàlisi de la competència, 
elaborar un procés de simulació de compra, procés de simulació de venda, recerca i 
contractació de treballadors, enquadernació (feta per ells a classe) i presentació oral. 
 
Avaluació:  

• Nota al llarg del desenvolupament: 40% (tenint en compte que s’avalua l’interès i 
implicació en el projecte, l’organització i planificació del treball, la capacitat per treballar 
en equip i el nivell d’autonomia, la capacitat de relació/ajuda amb els altres, iniciativa en 
la realització de les tasques i el rendiment del temps. 

• Nota d’exposició: 20% 
• Nota treball: 40% (s’avalua el treball presentat en el seu conjunt tenint en compte 

l’adequació del resultat del projecte amb els objectius marcats, la coherència i la 
idoneïtat de les fonts. 

 
Aspectes clau (significatius): 
Crec que ha estat una bona incorporació el fet de que han de decidir el mobiliari de l’oficina i el 
mètode d’arxiu a seguir. 
També per a posar en pràctica els coneixements de reprografia, els alumnes han 
d’enquadernar-se ells mateixos el treball. 
 
 
 
Autors: Maria Farrús 
 
Correu electrònic: mfarrus5@xtec.cat 



 

Imatges: 



 

Títol del projecte:    Què implica muntar una empresa?                                     Hores:  44 

Perfil professional:  Auxiliar en activitats d’oficina i serveis administratius generals 

Centre:  PQPI-PTT Cardedeu                                                        Família:   Administració i gestió 

 
 
Descripció: 
Mitjançant un procés d’investigació i recollida de dades (treball  de camp) en petits equips , 
donaran forma a una idea empresarial. Hauran de dissenyar en format pla d’empresa 
(abreujat), els elements bàsics per tirar endavant el projecte. Elaboració del dossier 
justificatiu del projecte empresarial. Finalment, hauran de realitzar una presentació en 
públic (amb suport gràfic) de les característiques generals de l’empresa que van dissenyar 
respondre els dubtes que sorgeixen entre el professorat i oients a l’exposició. 
 
 
Organització: 
Professorat: Tot el professorat que ha intervingut des de les seves àrees com a contingut 
transversal, utilitzant les aplicacions 2.0 de google, desenvolupant el pla d’empresa i 
presentació al públic donant estratègies d’expressió oral.   
 
Alumnat: Els alumnes s’han agrupat per equips amb el consens de la resta d’equip de 
professors. Han estat equips de 4-5 persones tot i que s’han anat canviant en funció de com 
s’ha anat desenvolupant el projecte. S’ha treballat molt a l’aula d’informàtica, s’ha utilitzat el 
telèfon per demanar informació que necessitaven adaptada al context real i s’ha fet una visita a 
l’empresa l’Esquirol on el gerent ha explicat el projecte emprenedor. 
 
 
Procés: 
1. Plantejament del projecte i creació dels grups. 
2. Decisió del tipus d’empresa a elaborar. 
3. A l’assignatura de tractament de dades i textos i d’elaboració de documentació, preparar 
les aplicacions 2.0 de google que s’utilitzaran per desenvolupar cada pla d’empresa. 
4. Recerca d’informació. 
5. Elaboració del pla d’empresa. 
6. Exposició oral amb tots els professors intervinents com a avaluadors. També es convida 
altres professionals de l’Ajuntament per fer d’oients. 
 
Avaluació:  
Avaluació formativa: via aplicacions 2.0 per anar retocant els projectes escrits i els assajos de 
la presentació del projecte on es van donant idees de millora per a cada grup. Aquesta 
avaluació ha servit per fer  la millora de la qualitat de la presentació final del projecte. 
Avaluació sumativa: s’ha fet a partir de tribunal d’experts en que cada un disposa d’una graella 
amb diferents ítems per valorar els projectes. Es fa avaluació individual.  
 
Aspectes clau (significatius): 
La utilització d’aplicacions 2.0 ha resultat molt interessant per a la coordinació entre el grup 
d’alumnes i amb el professorat. Eina motivadora que ha permès el seguiment més acurat dels 
projectes grupals i ha facilitat l’avaluació formativa dels alumnes. 
 
 
Autora: Gemma Comas i Casassas             
Correu electrònic: gcomas4@xtec.cat 
 



 

Imatges: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Títol del projecte:   Estand del PQPI-PTT Anoia Sud a la Fira Futur 2014         Hores:  30 
 
Perfil professional:  Auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals 
 
Centre:  PQPI-PTT Anoia Sud                                                Família:  Administració i gestió 
        
 
Descripció:  
El projecte s’emmarca en l’àmbit de la difusió del nostre programa a l’Anoia Sud. La temàtica 
s’acaba de definir a partir de la detecció de la necessitat de disposar d’un estand informatiu a la 
Fira Futur que es celebra cada any a Masquefa. 
Els alumnes d’aquest curs han fet un estudi sobre els recursos disponibles per tal de fer difusió 
del treball que fem al nostre PTT, fixant-se especialment en el procés que cal seguir per tal de 
muntar un estand i com fer ús de les xarxes socials per tal de d’acompanyar aquest procés. 
 
Organització:  
 
Professorat: Expert i tutor, treballant coordinadament. 
Alumnat: tots els alumnes han treballat de manera individual amb un objectiu de treball comú.  
 
Procés: 
-   Detecció de la necessitat: fer un pas més en el procés de difusió per mitjà d’un projecte                      
    d'estand. 
-   Definició del què hem de conèixer. 
-   Aplicabilitat dels aprenentatges que es fan en els mòduls A i a la FCT. 
-   Repartiment de tasques. Com ens organitzem? 
-   Entrevista a la responsable de la Fira Futur. 
-   Relació de les xarxes socials en el procés de difusió. 
-   Seguiment en el desenvolupament del treball. 
-   Identificacions de tasques pendents per als alumnes del curs vinent. 
-   Conclusions. 
-   Redacció del treball i presentació oral individual. 
 
Avaluació:  
Es demana un treball escrit i una exposició oral, fent ús d’un programa de presentació de 
diapositives. En termes generals, es té en compte: 

• Part  pràctica: 50%. Avaluació continuada al llarg de l’elaboració del treball - recerca 
d’informació, aportació individual, organització de tasques, relació de continguts, 
aportacions des de la vessant d’un auxiliar administratiu. 

• Part teòrica: 30 %. Es valora el redactat, la claredat en la presentació del treball i la 
bona organització i desenvolupament de continguts. 

• Exposició oral: 20 %. Es valora l'expressió oral i la comunicació dels coneixements 
adquirits al llarg del treball.  

 
Aspectes clau (significatius): 

- Foment del treball cooperatiu per mitjà d’un objectiu comú. 
- Participació de l’alumnat en la difusió del programa.  

 
 
Autors: Joan Rueda Soler 
Correu electrònic: jrueda2@xtec.cat 



 

Títol del projecte:    Medi ambient i prevenció de riscos           Hores:  40 

Perfil professional:  Auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius en general 

Centre:  PQPI-PTT Institut Poblenou              Família:  Administració i gestió 

 
 
Descripció:  
El projecte consisteix en la realització d’un treball de camp / recerca per conèixer els riscos 
laborals de diferents perfils professionals i alhora avaluar l’impacte de l’entorn en aquests 
perfils. L’objectiu és que l’alumnat desenvolupi una major consciència sobre aquests temes 
comprovant els efectes que es poden produir directament sobre la salut dels treballadors i la 
repercussió en el medi ambient. Tots aquests aspectes s’hauran de tenir en compte durant la 
realització de la FCT. 
 
 
Organització:  
Professorat: Un professor de mòdul A. 
Alumnat: Es combina la feina individual de recerca i una posada en comú, per després treballar 
en petits grups i en grup classe. 
 
 
Procés: 
S’inicia amb els coneixements previs de l’alumnat, una recerca d’informació i el lliurament de 
dossiers teòrics per part del professor, a més del visionat de vídeos. Aquesta recerca s’ha de 
traduir a dossiers pràctics. Es fan simulacres d’actuacions de diferents perfils professionals 
prevalent l’observació de l’objectiu del projecte. S’elaboren enquestes de tipus obert i tancat de 
diferents perfils professionals relacionades amb l’objectiu del projecte. Es fa una posada en 
comú per veure com conservar el medi ambient que envolta el nostre lloc de treball futur i els 
riscos laborals que aquests llocs de treball presenten. 
 
 
Avaluació:  
S'ha avaluat la tasca individual de recerca i especialment la cerca d’informació a través de la 
xarxa, així com el procés d’elaboració de les enquestes.  
També s’ha tingut en compte la participació de l’alumnat en els elements de discussió utilitzats, 
(Role Playing i Brainstorming) i el seu grau d’implicació en aquestes tasques, ja sigui voluntari o 
imposat. 
 
 
Aspectes clau (significatius): 
- Treball en comú. 
- Presa de decisions individuals i en grup. 
- Diferenciar entre treballar en grup de treball i un equip de treball, influint en que en el seu cas 
les decisions s'havien de prendre com un equip i no com un grup. 
- Aplicació pràctica dels coneixements adquirits. 
- Comprovació per mitjà de diferents vídeos de l'estat actual de la Terra i del mal que suposa la 
utilització desmesurada dels recursos naturals, i del mal que suposa per a les persones i per a 
l'economia en general la no utilització de les mesures de prevenció de riscos.  
 
Autors: Miquel Àngel Jardí i Paco Zea. 
Correu electrònic: miqueljardi@gmail.com i pzea@iespoblenou.org  



 

 

 

 

 

 

 

Família 
 

AGRÀRIA  



 

Títol del projecte:      Creació d’una jardinera            Hores:  50 

Perfil professional:  Auxiliar de jardineria: vivers i jardins                

Centre:  PQPI-FIAP INS Agustí Serra              Família:  Agrària 

 
Descripció:  
Es tracta de la millora de l’entrada del centre ornamentant amb flors i fent la poda, a més de 
crear una jardinera. Els alumnes treballen en grups diferents que van fent torns per fer la poda, 
plantar flors i el seu cuidat, i la jardinera.  
Aprenen quines són les eines i materials necessaris, aprenen a mesurar i fer càlculs d’àrees i 
per tal de mesurar la quantitat de terra i abonament, quines són les plantes per estacions, com 
plantar i cuidar-les. Finalment elaboren un pressupost de tot el procés, des de la compra fins a 
la plantació. 
 
Organització:  
Professorat:  El professor especialista explica com utilitzar les eines, quines són les adequades, 
quines plantes i quins cuidats, com fer la podar, quin tipus de terra i abonament, com i quan 
podar.  
El professor tutor ajuda en el procés explicant com es fa un pressupost a la vegada que els hi 
fa fer un powerpoint amb el procés que han realitzat amb les eines utilitzades i un apartat d’una 
flor de clima mediterrani on s’explica com és i cuidats que necessita. Es combina amb una 
visita al jardí botànic de Barcelona per recaptar idees.  
 
Alumnat: Es treballa per equips que es van intercanviant entre la poda, la jardinera i la 
plantació. La presentació en powerpoint és fa en equips de 3 alumnes. 
 
Procés: 
Teòric: Conèixer els processos a seguir per preparar el jardí, les eines necessàries per fer-ho, 
les àrees i volums per calcular el abonament, conèixer plantes i com cuidar-les, i arribar a fer 
un pressupost de tot el procés.  Prèviament a tot el procés es fa per grups el disseny de 
l’entrada i la jardinera. 
 
Pràctic al jardí:    Recollir i netejar l’entrada. Podar, escollir les plantes, les fustes i la terra per la 
jardinera.  Acabar de col·locar i netejar.   Cuidar, el que implica el rec en dies més calorosos.  
 
Avaluació:  
La puntualitat, l’assistència i l’actitud de cada dia són aspectes claus en l’avaluació 
Com a procés el powerpoint mostrat, el pressupost ajustat, el disseny de l l’entrada  i la tasca 
realitzada en les diferents superfícies.   
 
Aspectes clau (significatius): 
 Aquells aspectes importants han estat la diversificació tant de tasques específiques com a 
jardiner i varietat de processos teòrics:  recerca d’eines, quin material és més econòmic, quines 
tècniques, mesurar, utilitzar l’excel per pressupostos, les presentacions, etc... 
 
 
Autors:  Àngel Vilaró  i Jorge Béjar 
Correu electrònic:   Jorge.bejar@gmail.com 
 



 

Imatges: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Títol del projecte:  Rehabilitació d’un espai amb teixits especials                       Hores:  60 
                             per al control de l’er osió i les males herbes  
 
Perfil professional:  Auxiliar de Jardineria: vivers i jardins                        
 
Centre:  PQPI-FIAP INS Esteve Terradas i Illa                                                     Família:  Agrària 
        
 
Descripció:  
Aquest projecte integrat planteja el disseny i la realització de la rehabilitació d’un espai exterior 
de l’institut utilitzant materials de cobertura que ajuden a controlar l’erosió i la proliferació de 
males herbes de l’espai afectat, sense alterar significativament les característiques físiques, 
químiques i biològiques del sòl treballat, i observant en tot moment i de manera transversal, les 
bones pràctiques en prevenció de riscos professionals. 
 
 
Organització:  
El professorat es coordina de forma sincronitzada per poder desenvolupar el procés formatiu i 
la realització de les tasques incloses en el projecte. 
L’alumnat treballarà la formació a l’aula de forma individual i grupal o cooperatiu quan es 
realitzin les tasques a l’exterior. 
 
 
Procés: 
A partir del disseny curricular de l’especialitat, el  projecte es planifica i desenvolupa de forma 
seqüencial seguint el procés següent:  
- Presentació dels objectius i les seves unitats de competència associades. 
- Presentació d’unes fitxes de coneixements i activitats prèviament elaborades dels  
  mòduls A i B. 
- Presentació del dossier de l’alumne on realitzarà el seguiment i autoavaluació del seu    
  procés formatiu. 
- Seguiment i avaluació dels coneixements i activitats incloses a les fitxes. 
 
 
Avaluació:  
L’avaluació es fa a partir de la utilització d’una fitxa elaborada prèviament i que es basa en la 
valoració de diferents criteris avaluables com els següents: 

- Hàbits i actituds observats en la realització del projecte. 
- Grau d’assoliment dels coneixements i realització d’activitats. 
- Autoavaluació de l’alumne a partir de la realització del seu dossier. 

 
Aspectes clau (significatius): 
Amb la realització del projecte els alumnes tenen la possibilitat d’integrar, aplicar i valorar les 
competències assolides i els ajuda a conèixer i treballar amb materials i tècniques que cada 
vegada s’utilitzen amb més freqüència i que ens ajuden a limitar l’ús dels productes herbicides i 
l’erosió del sòl de les zones enjardinades, així com a reduir el consum d’aigua de rec. 
 
 
 
 
Autors:   Francisco Ruíz i Xavier Híjar     
Correu electrònic:  fruiz233@xtec.cat   xhijar@iesesteveterradas.cat 



 

Títol del projecte:   Plantació i reconstrucció dels parterres                             Hores:  30 
                             de l’entrada de l’inst itut  i plantació al balcó de direcció          
                              
Perfil professional : Auxiliar de jardineria: vivers i jardins              

Centre:  PQPI-FIAP Isaac Albéniz                          Família : Agrària 

 
Descripció:  
El projecte consisteix a reformar uns parterres amb col·locació de bordures que s’havien fet 
malbé i la plantació de planta de temporada. El projecte inclou també la col·locació de 
jardineres en el balcó de direcció i la plantació de geranis. 
 
 
Organització:  
Professorat: coordinadament es fa la presentació conjunta del projecte al grup. Es reparteix un 
guió de treball amb el apartats del projecte i la relació d’activitats a desenvolupar de cada 
apartat i les competències associades. 
 
Alumnat: s’organitzen en grups de 2 o 3 alumnes i reparteixen les diferents tasques. Cada grup 
és responsable de l’execució i qualitat del seu treball. 
 
Procés: 

- Explicació objectius i finalitat del projecte. 
- Replanteig dels espais a reformar. 
- Col·locació de bordures fetes malbé. 
- Aportació de terra abonada i millora de la terra amb adob orgànic. 
- Presentació de les plantes per la seva posterior plantació. 
- Plantació de plantes. 
- Refer el reg. 
- Càlcul del pressupost. 
- Redacció de documents i presentació dels treballs. 

 
Avaluació:  
Es farà per rúbriques valorant els aspectes transversals dels continguts competencials més 
prevalents al entorn formal de treball -FCT: organització del treball; treball en equip... Fent un 
seguiment durant la duració del projecte. I es tindrà molt en compte una autovaloració que farà 
l’alumne com a complement del treball    
 
 
Aspectes clau (significatius): 
La relació i lideratge del grup amb la figura de l’encarregat responsable en l’execució, 
supervisió i compliment de les tasques a realitzar. La qualitat del treball. La resolució de 
problemes. El lliurament del treball dins els terminis.  
 
 
 
 
Autors: Carme Aniento i Juan Jacas          
Correu electrònic: cameaniento@hotmail.com  / jjacas@xtec.cat  



 

Títol del projecte:  La creació d’un hort enjardinat pas a pas          Hores:  60 
  
Perfil professional:  Auxiliar de jardineria: vivers i jardins          
 
Centre:  PQPI-FIAP INS Mare de Déu de la Mercè           Família:  Agrària
    
 
Descripció:  
Els alumnes del curs d’auxiliar de Jardineria: Jardins i vivers, fan un hort enjardinat per grups. A 
cada grup se li assigna un espai de terra on han de dissenyar el seu hort enjardinat. Durant el 
procés es pretenen els següents objectius: conèixer el funcionament d’un hort i d’un jardí, 
identificar les diferents fases d’acció d’un hort i un jardí, saber utilitzar les eines i màquines més 
comunes emprades en l’agricultura, integrar amb destresa els coneixements de la formació 
bàsica per enriquir la pràctica, conèixer i aplicar les mesures de seguretat e higiene a la feina i 
valorar la importància de cuidar i gaudir del procediment per arribar a un fi desitjat 
 
Organització:  
Professorat: Treball conjunt del professorat dels mòduls A i B. 
Alumnat: En grups de 3-4 persones. 
 
Procés:  
Aquest projecte està desglossat amb una sèrie de passos: Pas 1: Saber. Definició del projecte, 
Pas 2: Pensar. Què es el que volem i podem sembrar, Pas 3: Crear. Disseny del projecte, Pas 
4: Actuar. Preparació del terreny, Pas 5: Sembrar, Pas 6: Mantenir, Pas 7: Recollir i tastar.  
 
Cada pas té dues parts diferenciades, per una banda, hi ha una part d’instrucció, on s’indica 
quin és el procediment a seguir per realitzar una tasca en concret i per una altra, hi trobem una 
part de d’aplicació i reflexió on s’ha de completar una sèrie d’exercicis relacionats amb la tasca 
que s’estigui treballant.  
 
El PI també inclou “Altres passos”: al treball, cap passa sense: mesures de seguretat laboral. 
Com he treballat?: Valoració del treball. Últim  pas. Valoració de la teva evolució al PQPI-FIAP.
    
Avaluació:  
L’avaluació de la tasca és compartida entre tutora i monitor 50%, alumnes 25% i altres 
membres de l’institut 25%. En una graella on apareixen els criteris d’avaluació del PI, els 
alumnes i professors han de donar-hi un valor numèric. 
A més, els alumnes passen un qüestionari d’avaluació de la satisfacció amb el projecte, perquè 
l’avaluïn altres professors, personal i alumnes de l’institut. 
 
 
Aspectes clau (significatius): 
Com aspectes significatius destaquen: el disseny del projecte per passos, aplicables a 
qualsevol àmbit de la vida. Abans de fer res hem de 1) Saber, pensar i després actuar (amb 
aquest ordre) 2) Cuidar i mantenir per després recollir i gaudir del fi desitjat. 
L’avaluació compartida per tot el centre (professors del FIAP, alumnes i altres membres del 
centre). 
 
 
Autors: Cristina Salom (mòduls B) i Marco T. Reyes (mòduls A) 
Correu electrònic: csalom@lamerce.com; mtulio@lamerce.com 



 

Imatges: 



 

Títol del projecte:   Elaboració i manteniment d’un hort- jardí ecològic          Hores: 60 

Perfil professional:  Auxiliar de jardineria: vivers i jardins              

Centre:  PQPI-FIAP Institut Ribera Baixa                                                              Família:  Agrària 

 
Descripció:  
Remodelació i construcció d’un hort. Ha consistit a delimitar i construir petites bancades o 
parcel·les amb bordura de totxo massís i instal·lació de reg per degoteig i tub exsudant. 
Preparació d’espais diferenciats per implantació d’espècies hortícoles i ornamentals dins l’àmbit 
de l’agricultura-jardineria ecològica. Es tracta de construir un hort jardí en espais ben delimitats 
on s’hi pot trobar diferents substrats i condicions de cultius (mini hivernacles). Els passadissos 
estan coberts de gespa i tot l’hort es tancat per una bardissa que requereix treballs de poda, 
retalls i altres. En un espai molt petit (aprox. 500 m2) podem desenvolupar continguts de totes 
les unitats de competències requerides al curs. 
 
 
Organització:  
Professorat: Treball coordinat del monitor de jardineria i del docent.  
Alumnat: Depenent de les tasques han fet treball individual i en grup.  
 
 
Procés: 
El projecte consisteix en el desenvolupament de les següents tasques:  
1) Neteja de l’espai 
2) Mesurament i elaboració de plànols i esquemes de reg 
3) Pressupost de l’obra i recerca de proveïdors. Necessitats de materials, eines i màquines 
4) Delimitació, marcatge i construcció dels espais 
5) Treball del sòl i adobat 
6) Instal·lació del reg  
7) Recerca d’espècies adients i implantació vegetal (horts: planta hortícola i ornamental, 
passadissos: gespa) 
8) Manteniment i cura dels horts. Manteniment i sega dels passadissos de gespa. Manteniment 
i poda de la tanca arbustiva 
9) Recollida dels fruits i obtenció de llavor pròpia. 
 
 
Avaluació:  
A l’avaluació s’ha tingut en compte el treball, la iniciativa, la responsabilitat i cura en les 
actuacions. Es fa avaluació continuada, autoavaluació i  co-avaluació. El resultat final ha estat  
visualitzar tot el procés d’enjardinament i manteniment d’un espai. 
 
 
Aspectes clau (significatius): 
En aquest cas és important el treball pensant en futur a mig i llarg termini, la qual cosa 
s’aconsegueix en la temporització d’un hort-jardí. L’esforç ha recompensat en forma de 
productes alimentaris, ornamentals (flors) i medicinals. L’alumnat té l’oportunitat de prendre 
consciència de les constants vitals dels organismes i les interrelacions que s’hi estableixen 
entre ells i el medi. Els acosta als ritmes de la natura. 
 
Autors:Joan Domènech i Gabriel Torres  
Correu electrònic:jadarti@gamail.com ; gtorres6@xtec.cat,  



 

Imatges: 
 

 

http://youtu.be/2mlOeDu3LkU,  



 

Títol del projecte:   El jardí vertical                       Hores:  60 

Perfil professional:  Auxiliar de vivers i jardins          

Centre:  PQPI-FIAP Institut Vall d’Hebron                        Família:  Agrària 

Descripció:  
El projecte consisteix a construir un jardí vertical 6m*1m, en un pati interior de l’institut. 
La seva creació té per objectiu que els alumnes hagin de treballar i interelacionar la majoria de 
competències tractades durant el curs. D’aquesta manera ens apropem a una situació real en 
un lloc de treball.  
 
Organització:  
Professorat: Treball conjunt professorat mòduls A i B. 
Alumnat: Tot el grup d’alumnes d’Auxiliar de vivers i jardins 
 
Procés: 
 

Títol/Competència Durada 
Presentació del projecte: ”EL JARDÏ VERTICAL” 
Presentació del projecte, temporalització i objectius a treballar 1 h 

Què és un jardí vertical?   
Conèixer que és un jardí vertical i quins tipus hi han, a partir de la  
visualització de material gràfic: llibres, catàlegs, vídeos. 

3h 

Materials dels jardins verticals 
Realització de l’estudi, tria i identificació dels materials necessaris 
(plantes, substrat, adob, estructura del jardí i  reg automàtic) 

2h 

On construirem el nostre jardí 
Observació i pressa de dades: Orientació, Clima, Dimensions, Vistes. 3h 

Dissenyo el meu jardí 
Realitzar la representació espacial del jardí (plànol de plantació i de 
reg) sobre paper. 

10h 

Què necessito? 
Reconeixement de materials: unitats de plantes, volum substrat, ml 
estructura sostenidora jardí, ml de canonades de reg, nº de goters, 
materials diversos reg. 

2h 

Pressupost i temporalització 
Crear un full de càlcul que reflecteixi el pressupost del projecte. 3h 

Presento el meu disseny 
Exposició oral a la resta de companys i el tribunal. 2h 

“Som-hi” 
Instal·lació infraestructures: estructura metàl·lica i sistema de reg 
automàtic. Plantació 

30h 
 
 

Elaboració Memòria:   
Elaboració individual de la memòria del projecte on quedin reflectits  
tots els punts treballats. 

3h 

Avaluació personal 1h 
 60h 

 



 

Avaluació:  
Les diferents activitats s’avaluen amb les fitxes que els alumnes entreguen i  que formen part 
del projecte final. L’execució del projecte es valora tenint en compte la qualitat del treball, 
l’assistència, la implicació en el projecte, el treball en equip,... 
 
Autors: Dolors Dueñas (mòduls B) i Sergi Gómez (mòduls A). 
Correu electrònic: mduenas4@xtec.cat 
 
Imatges: 
 



 

Títol del projecte:    Enjardinament amb arbrat                     Hores:   60 

Perfil professional : Auxiliar de jardineria: vivers jardins             

Centre:    PQPI-FIAP Institut de Vic               Família:  Agrària 

 
Descripció:  
Des de l’institut se’ns ha demanat fer un parterre amb arbres per donar ombra al pati, on hi ha 
un excés de formigó. Per tant hem realitzat un parterre amb arbres que suportessin bé l’asfíxia 
radical, ja que sota el formigó preveiem aquest problema.  Tanmateix  s’ha fet un disseny molt  
simple per tal que sigui sostenible, i posant arbusts resistents ja que no està prevista la 
instal·lació de reg. 
 
 
Organització:  
Professorat: Treball coordinat de la monitora (mòduls A) i la docent (mòduls B). 
Alumnat: Per fer el treball al pati, s'ha treballat en grups de 6 o 8 alumnes. 
Pel que fa a l'interior de l'aula, els grups han estat de 2  alumnes. 
 
 
Procés: 

⋅ Prendre mides de la zona a enjardinar. 
⋅ Fer croquis i dissenys diversos. 
⋅ Tallar el formigó: superfície: 2 m  x 28 m. 
⋅ Passar el motocultor. 
⋅ Afegir 10 m3 de terra compostada. 
⋅ Tornar a  passar el motocultor. 
⋅ Fer forats pels arbres. 
⋅ Rasa al costat perquè hi falta drenatge. 
⋅ Plantar arbres i rampinar terreny. 
⋅ Col·locar malla anti-germinant. 
⋅ Escampar 3m3 de sauló. 
⋅ Col·locar lloses  en dues àrees de 3m2 
⋅ Plantar arbusts en grups de tres. Tres rosers silvestres, tres sàlvies, tres vítex. 

 
Avaluació:  

⋅ Fer croquis i plànols de la zona 
⋅ El concepte d'escala per la realització del croquis. 
⋅ Utilitzar correctament la cintra mètrica. 
⋅ Realitzar càlculs de superfícies i cubicatges. 
⋅ Realitzar power point amb els diferents passos de l'enjardinament. 
⋅ Conèixer tipologia de les plantes i les seves necessitats. 

 
Aspectes clau (significatius): 
Ens hem trobat amb problemes de falta de drenatge que hem hagut de solucionar  sobre la 
marxa i s'ha  prèviament discutit a l'aula. 
 
Autores: Anna Sant (Monitora) i Rosa Ma Lucas (Docent) 
 
Correu electrònic:annasantm@telefonica.net, rosamaria.l.trilles@gmail.com 



 

Imatges: 
 

 
 

 
 
 
     
 
 
 



 

Títol del projecte:   Enjardinament del Col·legi Terres de Ponent del Sec à     Hores: 60 
  
Perfil professional:  Auxiliar en vivers i jardins   

Centre:  PQPI-INS Castell dels Templers                                              Família:  Agrària 

 
Descripció:  
El projecte consisteix a dissenyar i construir un jardí al patí d’un col·legi.  
L’objectiu principal és participar des de l’inici en la concepció, disseny, redacció, construcció i 
entrega als usuaris d’un jardí basat en les necessitats i condicionants reals que pot tenir el pati 
d’un centre de primària. 
En el disseny i construcció del jardí serà essencial tenir en compte la funcionalitat del jardí com 
a aula de natura, seguretat de l’alumnat de l’escola que en faci ús i la sostenibilitat del mateix 
mitjançant l’ús de plantes mediterrànies i la instal·lació d’un sistema de reg per degoteig. 
 
Organització:  
Professorat: Professorat del Mòdul A. 
 
Alumnat: La part pràctica es realitza en grup, i la part teòrica (disseny i redacció) a nivell 
individual. 
 
Procés: 
Part pràctica del projecte: 1. Disseny, 2. Replantejament, 3. Instal·lació del sistema de reg, 4. 
Implantació de les espècies vegetals seleccionades, 5. Esmenes i millores, 6. Instal·lació 
d’elements decoratius, 7. Entrega del jardí 
 
Part teòrica: 1. Redacció de la memòria del projecte d’enjardinament, 2. Confecció dels croquis 
i plànols de situació, instal·lacions i plantació 
 
Avaluació:  
A nivell pràctic: Capacitat de treball en equip, Ordre i polidesa a l’hora d’executar les tasques, 
Treball seguint les normes de seguretat establertes, Aplicació dels coneixements adquirits a la 
pràctica, Capacitat per resoldre problemes sobre el terreny, Autonomia. 
 
A nivell teòric: Presentació en format paper de la memòria del projecte, Exposició oral del 
projecte amb suport multimèdia. 
 
Aspectes clau (significatius): 
 
La possibilitat que ha tingut l’alumnat de reflexionar i autoavaluar-se sobre els aprenentatges 
adquirits i la seva aplicabilitat a l’hora de dissenyar i finalment construir un jardí i, la importància 
de desenvolupar els treballs cooperativament i col·laborativament. 
 
 
Autors: Maria Bañeres Farrero 
 
Correu electrònic: mbanere6@xtec.cat  



 

Imatges: 
 
Procés i resultat final 
 

  
1. Estat inicial del jardí 2. Obertura de rases 

  
3. Instal·lació del sistema de reg 4. Implantació de les plantes 

  
5. Automatització del sistema de reg 6. Entrega del jardí 

 
 
 
 



 

Títol del projecte:   Creem un viver                                                                     Hores:  30 

Perfil professional:   Auxiliar en vivers i jardins 

Centre:  PQPI-PTT Anoia Sud                                                                    Família:  Agrària 

     
 
Descripció:  
El projecte consisteix en la creació d’un viver. Això inclou des de fer el disseny, materials i 
eines necessàries per al seu muntatge, pressupost, instal·lació i realització. L’objectiu és  
relacionar els continguts treballats i ser capaç de plasmar-ho al projecte. 
 
Cada expert, orientarà segons el mòdul que imparteixi. Al final de curs s’entregarà en format 
paper, després de fer la presentació del projecte en Power Point. Es tracta que cada expert/a 
proposi la manera de participar-hi i com avaluarà la seva part, tot establint uns criteris previs:el 
projecte haurà d’incloure conceptes com: permisos necessaris, gestió de residus, seguretat i 
higiene laboral, manteniment de les instal·lacions, materials necessaris, pressupostos etc ... 
 
 
Organització:  
Professorat: Expert i tutor, en treball coordinat. 
Alumnat: tots els alumnes han treballat de manera individual amb un objectiu de treball comú.  
 
 
Procés: 
-   Detecció de la necessitat sobre el territori en el qual incidim. 
-   Definició del què hem de conèixer. 
-   Aplicabilitat dels aprenentatges que es fan en els mòduls A i a la FCT. 
-   Repartiment de tasques. Com ens organitzem? 
-   Seguiment en el desenvolupament del treball. 
-   Conclusions. 
-   Redacció del treball i presentació oral individual. 
 
 
Avaluació:  
Es demana un treball escrit i una exposició oral, fent ús d’un programa de presentació de 
diapositives. En termes generals, es té en compte: 

• Part  pràctica:  50%. Avaluació continuada al llarg de l’elaboració del treball: recerca 
d’informació, originalitat d’idees, aportació individual. 

• Part teòrica:  30 %. Es valora l’expressió escrita,la presentació del treball, i que sigui 
complet.  

• Exposició oral.  20 %. Es valora l’expressió oral, coneixements adquirits al llarg del 
treball.  

 
Aspectes clau (significatius): 

• Foment del treball cooperatiu per mitjà d’un objectiu comú. 
• Participació de l’alumnat en la difusió del programa.  

 
 
Autors: Anna Maria Tro Zaragoza 
 
Correu electrònic: atro@xtec.cat 



 

Títol del projecte:   Arranjament de l’hort de l’escola             Hores:  36 

Perfil professional:  Auxiliar de vivers i jardins            

Centre:  PQPI-PTT Escola Viver Castell de Sant Foix                                         Família:  Agrària 

 
Descripció:  
A l’escola funciona habitualment un hort i ens vam plantejar millora la infraestructura. Això 
significava instal·lar un sistema de reg per degoteig i un pastor elèctric que ens allunyés els 
senglars de l’hort. 
L’eix vertebrador de l’activitat ha estat el propi treball a l’hort amb el que hem anat combinant la 
realització d’aquestes  instal·lacions.  
Com a tasca final ens hem plantejat que cada alumne fes del projecte un informe (en format 
text o presentació de diapositives). 
El treball a l’hort a l’escola és una matèria vinculada al mòdul d’implantació de jardins, per això 
el projecte integrat d’aquest curs ha pogut anar-se plantejant amb temps . 
 
 
Organització:  
Professorat: Tutora, una professora dels mòduls B i un professor dels mòduls A. Puntualment 
en l’elaboració de l’informe ha col·laborat algun altre professor tècnic. 
Alumnat: Els alumnes han treballat sempre en grup a l’hora d’entomar les feines d’hort o de 
construcció de les instal·lacions, mentre que l'informe es podia fer tant en petit grup o 
individualment.  
 
 
Procés: 
Durant el primer trimestre (dins el mòdul d’implantació) els alumnes van poder conèixer el 
funcionament de l’hort, familiaritzar-se amb el seu entorn i començar a plantejar el que es faria. 
Però ha estat al tercer trimestre quan ens hem posat de ple a la realització del projecte. Cada 
dilluns -dia en que els alumnes a la nostra escola no fan FCTs- Hem dedicat 3,5 hores a la 
instal·lació de infraestructures i 1 hora a l’elaboració de l’informe. 
 
 
Avaluació:  
Durant les estones de treball a l’hort hem avaluat de manera continuada i tenint en compte 
diferents habilitats i potencialitats dels nostres alumnes.  

• Lla correcta aplicació de les habilitats i tècniques que havíem anat treballant.  
• L' interès en resoldre els problemes que sorgien  
• La implicació en el treball de fer funcionar l’hort. 

De l'informe final hem valorat: 
• La correcta explicació del que hem fet. 
• El contingut gràfic i plàstic de la pròpia presentació 

 
 
Aspectes clau (significatius): 
L’hort com a exemple bàsic de la producció vegetal. 
La necessitat de la intervenció humana per millorar la producció. 
 
Autors: Juan Carlos Moraza (responsable tècnic), Carme Vila i Tia Duñó (tutors) 
Correu electrònic: a8037280@xtec.cat 
 



 

Imatges: 
 
 



 

Títol del projecte:   Rehabilitació del jardí de Can Mataró                      Hores:   30 

Perfil professional:  Auxiliar en vivers i jardins   

Centre:  PQPI-PTT Manlleu              Família:   Agrària 

 
Descripció:  
L’objectiu del projecte integrat és rehabilitar el jardí de Can Mataró situat arran de riu i amb una 
extensió de 1.500 m2. Aquest jardí ha estat mots anys tancat i per tant s’ha omplert de males 
herbes, ha crescut desmesuradament el brancam dels arbres i arbusts, s’han desdibuixat els 
camins de pas i les jardineres existents. Aquesta rehabilitació forma part del projecte del Parc 
del Ter que ressegueix tota la façana fluvial i d’aquesta manera contribuïm a la recuperació 
d’aquest espai.  
 
Organització:  
Professorat: Joan Marc Marfil (mòdul A) fent de cap de Jardiners i Jaume Garolera, professor 
tutor del grup, fent suport a l’aula per a reforçar els coneixements adquirits (mesurament 
d’espais, reconeixement d’espècies i recerca d’informació per internet). També ha intervingut la 
brigada municipal amb maquinària pesada i l’arquitecte municipal que ha marcat línies generals 
d’actuació. 
Alumnat: Per l’envergadura del projecte ha participat tot el grup 
 
Procés: 
 - Reconeixement del terreny i pluja d’idees sobre quines actuacions farien els alumnes. 
 - Confecció d’un projecte únic i planificació de les actuacions a realitzar 
 - Preparació del terreny: neteja de males herbes, tapar dipòsit subterrani que suposava un 
perill i eliminació de restes de construccions ruïnoses, podar branques dels arbres i retallar 
arbusts. 
 - Col·locació de malla antiherba i escampar sauló a les zones de pas per a embellir l’espai. 
 - Recuperació de les jardineres, eliminant restes de construcció i afegint terra negra. 
 - Recull de pluviositat i temperatures de Manlleu per escollir les plantes més adequades. 
També s’ha avaluat la insolació de l’espai i escollir espècies resistents. 
 - Escollir les flors a un majorista del sector. 
 - Plantar flors de temporada en una jardinera plantes més resistents en altres. 
 - Realitzar el manteniment del jardí. 
 
Avaluació:  
. Ha permès un aprenentatge intensiu i concentrat de totes les tasques de jardineria i l’ús de 
totes les eines. 
. Han pogut aportar idees d’actuació en un projecte global. 
. Han experimentat que a través del seu esforç el jardí canviava totalment, de ser un espai 
salvatge a un jardí amb molt d’encant. 
 
Aspectes clau (significatius): 
Aquesta actuació permet posar en pràctica tots els aprenentatges adquirits durant el curs en un 
mateix espai que pels joves permet visualitzar clarament els seus assoliments i el resultat final. 
També gràcies a la seva tasca han permès que l’espai aculli diferents actes institucionals 
sobretot a l’estiu: concerts, presentacions... oberts a tota la població.  
 
Autors: Joan Marc Marfil i Rull i Jaume Garolera Bruguera 
 
Correu electrònic: a8960326@xtec.cat 



 

Imatges: 
 

 

 



 

Títol del projecte:    Enjardinaments efímers                     Hores:   30 

Perfil professional:  Auxiliar en vivers i jardins      

Centre:      PQPI-PTT Institut Rubió i Tudurí            Família:  Agrària 

Descripció:   
Realització de l’enjardinament de petites parcel·les. 
 
Organització:  
Professorat: Mòdul A 
L’activitat es realitza dins el mòdul A, en el mòdul B en les TIC es realitza una activitat 
relacionada en la que s’aplica el que fan  els alumnes a la pràctica, per treballar el coneixement 
del PowerPoint, els alumnes fan una presentació. 
 
Alumnat: L’activitat es realitza de forma individual. 
 
Procés: 
Explicació i plantejament del projecte. 
Valoració de l’estat actual de les parcel·les. 
Identificar les tasques a realitzar per l’acondiciament del terreny. 
Generar idees de disseny. 
Plantejar i posar en comú les idees creatives de l’alumnat. 
Planificar els recursos i el temps necessari per el desenvolupament del projecte.  
Posar a la pràctica les idees. 
Distribuir l’espai, escollir els materials vegetals i no vegetals (plantes, àrids, elements 
decoratius). 
Presentació del projecte. 
 
Avaluació:  
Es valora la disposició activa, la implicació, en la fase executiva el seguiment de les indicacions 
de les ordres de treball, la tècnica i pulcritud. 
 
Els jardinets es realitzen al finalitzar les classes, aquell dia es fa una celebració en la que un 
jurat especialitzat valora els jardinets puntuant l’originalitat i creativitat, la qualitat en l’execució, 
la selecció de planta i l’equilibri de la composició, se’ls premia amb un trofeu i diploma de 
reconeixement.  
 
Aspectes clau (significatius): 
Treballar la creativitat, la planificació, l’autosuficiència i responsabilitat davant d’un projecte 
individual. També ajuda a la integració ja que tots han de superar un repte amb comú. 
 
 
 
Autors: Lidia Pujol, Àngela Romeu 
Correu electrònic:  a8041933@xtec.cat 



 

Imatges: 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Títol del projecte:  Els jardiners                 Hores:  50 

Perfil professional: Auxiliar de vivers i jardins             

Centre: PQPI-PTT Sant Cugat del Vallès             Família: Agrària 

 
Descripció:  
Els jardiners és un projecte d’aprenentatge i servei en què l’objectiu és doble: per una banda 
que els alumnes del PQPI puguin compartir els coneixements que tenen sobre les plantes i el 
món de l’hort amb els nens i nenes de P4, i per altra, oferir la possibilitat de viure l’hort en 
directe, i conrear productes, ja que el parvulari no té accés a l’hort de l’escola.  
Els alumnes del PQPI han de fer un aprenentatge previ de com són els nens i nenes d’aquesta 
edat i quina és la millor manera d’arribar-hi. Després fan una feina de prospecció de les seves 
necessitats i posteriorment dissenyen materials i activitats per transmetre els coneixements que 
demanen els P4. A part de treballar els continguts relacionats amb el temari de jardineria, fem 
una bona feina d’habilitats personals, de comunicació i de canvi de la imatge social de l’alumnat 
PQPI-PTT. 
 
 
Organització:  
Professorat: Hi treballem el professorat de mòduls B i A, ja que implica continguts i 
procediments de tots dos. Tots els professors de mòduls A col·laboren en l’adequació de l’hort, 
en pensar com explicar els continguts. A l’escola hi ha 2 grups de P4 i per tant calen dos 
professors PTT per acompanyar l’activitat. Coordinem totes les accions entre els dos 
professors, ja que fem sessions prèvies de preparació i sessions compartides tots junts. 
 
Alumnat: treballen individualment (cada alumne és tutor d’uns quants nens i nenes) i en grup 
(preparació de les sessions compartides en petits grups). 
 
 
Procés: 

1. Posar-nos en situació: sessions de treball per entendre què és l’APS i que és un nen/a 
de P4 

2. Preparació de les sessions compartides 
3. Sessions compartides (11 de dues hores de durada: presentació, coneixença, detecció 

de necessitats, cicle de vida de les plantes, els germinats i coneixement de l’hort, 
elements de protecció individuals i el conte del jardiner, la rosa i el drac, endevinalles 
sobre les plantes de l’hort (avaluació de coneixements); demostració i pràctica de les 
eines de terra i tasques de manteniment de l’hort; construcció del jardí d’aromàtiques i 
demostració de les eines mecàniques; experiment de les tres plantes, manteniment de 
les aromàtiques i manteniment i recol·lecció de l’hort; experiment de les 3 plantes 
(evolució) i festa de la fruita (avaluació grupal i comiat) 

4. Avaluació diària del resultat de les sessions compartides: debat grupal amb els joves 
PTT i valoració individual en forma de redacció, i posada en comú del que es pensava. 
També fem un petit feed back amb les mestres de P4 sobre l’adequació de les activitats 
a les necessitats i moment dels nens i nenes. 

5. Avaluació final per part del professorat de l’execució del projecte i del procés. 
 
 
 
 
 



 

Avaluació:  
De l’alumnat PTT:  

- Individual de cada alumne a partir dels treballs fets aplicant rúbriques i a partir de la 
seva participació i implicació en les sessions compartides.  

- Del treball en grup: a partir dels treballs i l’observació de la dinàmica dels petits grups 
Del projecte en 4 nivells: 

- Alumnes de P4 a partir d’una fitxa d’avaluació 
- Mestres de P4 a partir d’un qüestionari 
- Alumnes PTT a partir d’un qüestionari 
- Professorat PTT a partir de la conversa diària després de les sessions analitzant el 

procediment i resultats. Avaluació final parlant de canvis i estratègies de millora. 
 
Aspectes clau (significatius): 
L’aspecte més significatiu d’aquest projecte és la interacció entre grans i petits. Aquesta fa que 
els grans hagin de fer un esforç d’adaptació i de comunicació important, i que s’enfrontin a 
persones que no tenen cap prejudici sobre ells, que ans al contrari, els valoren amb una 
enorme positivitat i s’hi vinculen ràpidament de forma afectiva.  
Per altra banda el fet d’explicar tots els continguts tècnics que saben a nens i nenes els obliga 
a entendre d’una forma senzilla i clara tot el que han aprés. Per tal d’explicar és obligatori 
entendre, si no, no troben la manera de transmetre. Això ens assegura l’aprenentatge de tots.  
El canvi en la imatge social d’aquest col·lectiu: gràcies al projecte el barri pot arribar a mirar 
amb uns altres ulls els joves del PQPI-PTT.   
 
Autors: Montserrat González (tutora mòduls B) i Arnau Company i Jordi March (assesorament 
tècnic mòduls A). 
Correu electrònic: montserratgonzalez@santcugat.cat 
 
Imatges: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Família 
 

COMERÇ I MÀRQUETING  



 

Títol del projecte:   Muntem un negoci?                       Hores:  60 

Perfil professional:  Auxiliar de comerç i atenció al públic   

Centre:  PQPI-INS  Institut Castellbisbal             Família:  Comerç i màrqueting

   

Descripció:  
Constituir una empresa formada per dos locals: un magatzem i una botiga. 
 
Organització:  
Professorat: exclusivament professors mòdul A i B. 
 
Alumnat: treball individual.  
 
Procés: 
Continguts de les parts a desenvolupar en el projecte integrat. 
 

 Com comencem el negoci? 
 Com dissenyarem i distribuirem la botiga i el seu magatzem? 
 Com posarem en marxa el negoci? 

 
Avaluació:  
L’alumne/a durà un registre de les activitats realitzades setmanalment i una autoavaluació de 
les mateixes, que serà revisada posteriorment pel professorat. L’objectiu d’aquesta 
autoavaluació és que l’alumnat prengui consciència de la seva planificació i evolució dins del 
projecte. 
Finalment, l’alumne/a exposarà el treball davant del professorat avaluador. 
Els criteris objectius d’avaluació són: 

 Nota del desenvolupament del treball a l’aula (autoavaluacions i revisions de les 
mateixes). 

 Nota d’exposició. 
 Nota del dossier. 

 
Aspectes clau (significatius): 
El projecte permet que l’alumnat desenvolupi la seva autonomia, la capacitat d’organització de 
la feina i la planificació adequada de les tasques. 
Ells mateixos han de prendre consciència de: 

 Assistència i puntualitat. 
 Interès i implicació en el projecte. 
 Responsabilitat en el treball. 
 Iniciativa en la realització de les tastes. 
 Rendiment del temps. 

 
 
Autors: Conchi Benítez i Rafa Tormos 
Correu electrònic: cbenite4@xtec.cat / rtormos@xtec.cat  
 



 

Imatges: 
 



 

Títol del projecte:  Preparació de la festa de final de curs i elaboraci ó            Hores:  35 
                            d’obsequis per a les em preses col·laboradores i experts 
               
Perfil professional:  Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic                              

Centre:  PQPI-PTT Calafell                                                             Família:  Comerç i màrqueting 

       

Descripció:  
Elaboració i preparació dels obsequis, les cartes d’agraïment i els cartells. 
El detall serà un element decoratiu que els alumnes realitzaran a la classe. Els cartells es faran 
amb mitjans informàtics. Les cartes es treballaran al mòdul de comunicació. 
 
 
Organització:  
Professorat: 3 experts del mòdul A sota la responsabilitat i revisió del tutor del curs. 
Alumnat:Tots els alumnes del curs en el cas de la elaboració dels obsequis i d’una forma    
individual en el disseny de les invitacions i la redacció de les cartes d’agraïment a les empreses 
 
 
Procés: 
Els alumnes presenten projectes o idees diferents per confeccionar els obsequis a les 
empreses i als experts que han col·laborat durant el curs. Una vegada presentats es fa una 
posada en comú i s’escull el que es creu més adequat, a continuació es fa una llista del 
material necessari i el tipus d’embolcall que es farà servir. L’expert d’aparadorisme els guia per 
realitzar el projecte escollit. 
L’expert de reproducció i arxiu els assessora de com fer un disseny d’invitació a la cloenda del 
curs. Els alumnes la confeccionen i entre tots l’acaben de perfeccionar. 
A Comunicació els alumnes fan un exercici de redacció elaborant una carta d’agraïment. Es 
treballa l’ortografia, el text, l’estil, parts de la carta, etc. 
 
 
Avaluació:  
Quan s’ha acabat el procés, els experts, conjuntament amb la tutora, valoren la implicació de 
cada alumne en els diferents àmbits del projecte, per tant, se li posa una puntuació que 
reflecteixi l’aprofitament d’aquesta feina. Es valora molt l‘interès i les ganes de fer la feina ben 
feta. 
 
 
Aspectes clau (significatius): 
.- El treball en grup 
.- Tenir cura de la presentació de les feines, en aquest cas de l’objecte que s’ha de lliurar. 
.- Elaboració de projectes  
.- Capacitat de valorar els treballs dels seus companys. 
.- Tenir un full de ruta i una organització per tal que la feina estigui a punt en la data prevista. 
 
 
Autors:Carme Romeu Romeu (responsable i tutora mòduls B) Carme Mitjans Naval, Leopoldo 
Silva Barrientos i Maria Pilar Silva Barrientos (experts mòduls A). 
 
Correu electrònic: e3960006@xtec.cat 
 



 

Imatges: 
 

 

                     

 



 

Títol del projecte:    Sopar festa cloenda                                   Hores:  30 

Perfil professional:  Auxiliar en comerç i atenció al públic 

Centre:  PQPI-PTT Garrotxa                         Família:   Comerç i màrqueting 

 
 
 
 
Descripció:  
Preparació i realització d’un sopar-festa de cloenda del PQPI-PTT Garrotxa, on els alumnes de 
comerç i atenció al públic, realitzen tota la decoració del local, cartes del menú, punts de llibre 
recordatori, cartes de convit i cobrament de menús. 
 
 
 
Organització:  
Hi participa tot el professorat (experts i tutors) i tot l’alumnat. És un treball conjunt, individual 
estaria del tot impossible. 
 
 
 
Procés: 
Durant la formació professionalitzadora, els alumnes, sobretot a les classes de marxandatge i 
aparadorisme, han anat veient coses que els han servit per poder realitzar el muntatge del 
sopar. Els nois fan diferents propostes del tema el qual volen dedicar la temàtica del menjador i 
a partir d’aquí es comença a treballar. 
 
 
 
Avaluació:  
Evidentment bona participació dels alumnes en els treballs realitzats fins el resultat final que  
veuen l’últim dia i sempre és valorat positivament. 
 
 
 
Aspectes clau (significatius): 
Aprenen a fer un treball demostrant que són capaços de col·laborar per arribar a un bon 
resultat final. 
 
 
 
 
 
Autors: Anna Sarola (tutora mòduls B)   
 
Correu electrònic: b7960003@xtec.cat 
 
 
 
 
 



 

Imatges: 
 
 
 
 
 
 



 

Títol del projecte:   Muntem una botiga???                       Hores:  50 
 
Perfil professional : Auxiliar de comerç i atenció al públic.              
 
Centre:  PQPI-PTT INS Lluïsa cura                Família:  Comerç i màrqueting
  
 
Descripció:  
El projecte consisteix en la realització del muntatge d’una botiga amb tots processos necessaris 
de planificació, organització i gestió, relacionat-los amb les operacions en el punt de venda, 
l’atenció al client, les tècniques de venda i les tècniques d’emagatzamatge bàsiques per portar 
a terme les tasques eficaçment, tenint en compte els riscos i les mesures de prevenció 
associades.  
 
Organització:  
Professorat: Treball conjunt entre professorat mòduls A i B. Mòduls A (operacions punt de 
venda, implantació i col·locació d’eines de feina i productes. Muntatge aparador. Atenció bàsica 
al client. Operacions auxiliars d’emmagatzematge. Mòduls B (TIC: sistemes operatius. 
Orientació professional i recerca de feina. Tècniques bàsiques de comunicació i expressió. 
Alumnat: per parelles. 
 
Procés: 
1.Determinar quin és el mercat, a quin sector de producció volem dedicar-nos i els usuaris als 
que va destinat (sector de la població, edats, classe social ) 
2. Plànol de la botiga i distribució del mobiliari adient. 
3. Especificació eines (màquines registradores, ordinadors, balançes, etc) 
4.Tècniques de venda. Imatge corporativa, expressió i disseny gràfic. Publicitat. Logotip. 
5. Determinació dels objectius que cal aconseguir(segons el mercat al que va dirigit) 
6. Muntatge d’un aparador i distribució de magatzem. 
7. Protocol d’atenció al client  
8. Instal·lacions i equipaments  
9. Posar en comú tota la documentació. 
10. Informatitzar tota la documentació amb els programes adequats.  
11. Creació d’un anunci per cobrir una oferta de treball per un/una dependenta per la botiga. 
(Inclou el perfil professional ) i un contracte de treball. 
12. Realització d’un guió per fer la presentació oral. Expressió i comunicació.  
13. Defensa/exposició del projecte. 
 
Avaluació:  
Avaluació inicial i sumativa. Individual: grau d’implicació i col·laboració inicial i al llarg del procés 
i de  grup: capacitat d’organitzar-se per a treballar de forma conjunta i amb responsabilitat.  
Avaluació final (individual i de grup) 
Un tribunal format per l’expert i la tutora avaluaran: 

• El producte final resultant: dossier informatitzat i maqueta de l’aparador. 
• La presentació oral del Projecte Integrat: (per arrodonir notes) 

La nota de cada mòdul formatiut (nº senser de l'1 al 10) pondera en funció de les hores que té 
assignades al curs i s'obté al final un nº de l'1 al 10 amb dos decimals.  
L'alumne/a justifica el projecte i descriu el procès que ha realitzat, els seus punts forts  a més 
d'aclarir els dubtes que pugui plantejar-li el tribunal. 
 
Autoras: Montse Sala (mòduls B) i Gemma Cubilà (mòduls A) 
Correu electrònic: montsesala588@hotmail.com 



 

Imatges: 
 



 

Títol del projecte:    Quin tipus de comerç trobem a faltar a                     Hores:   60 
                              Cerdanyola del Vallès :  LA MEVA BOTIGA  

  
Perfil professional:  Auxiliar en vendes, oficina i atenció al públic  
 
Centre:   PQPI-INS Institut Jaume Mimó              Família:  Comerç i màrqueting
        
Descripció:  
Es planteja desenvolupar una sèrie d’activitats relacionades amb el comerç al detall. 
Comencem amb un breu estudi de la nostra ciutat: Cerdanyola del Vallès, tenint en compte que 
el nostre objectiu és el comerç (tradicions, festes i esdeveniments, història, símbols de la ciutat, 
zones comercials,...). 
Un cop disposem d’aquesta informació, escollim aquella botiga que trobem a faltar i treballem 
aspectes com: 

- Ubicació 
- Producte/s que vendrem 
- Proveïdors (busquem dos proveïdors reals i estudiem les seves condicions comercials) 
- Disseny i distribució de la botiga (façana, rètol, entrada, mobiliari, distribució dels 

productes,...) 
- Publicitat (cartells en català-castellà-anglès, anunci publicitari, eslògan, catàleg de 

productes, etiquetes, tècniques marxandatge, ...) 
- Comunicació i atenció al client (imatge, cultura empresa, públic objectiu, perfil del 

venedor de la botiga, decàleg atenció al client, ...) 
- Preparació de comandes  
- Muntatge de l’aparador: “el venedor silenciós” 

 
Organització:  
Professorat: Mòduls A (organització i definició projecte) i Mòdul B (correcció faltes ortografia, 
gramàtica, ..., textos en anglès) 
Alumnat: En grups de 3 o 4 alumnes. 
 
Procés: 
Presentació del Projecte i explicació detallada, anunci dels grups de treball, selecció del 
responsable del grup, treball a l’aula d’ordinadors, última setmana per compra de material i 
muntatge dels aparadors, sessió fotogràfica, desmuntatge. 
Durant tot el procés els alumnes emplenen l’acta de seguiment del projecte, on deixen 
constància dels assistents, els absents, ordre del dia, acords presos i responsables. 
 
Avaluació:  
S’ha tingut en compte la organització del treball, el grau d’implicació, la coherència en la 
realització, l’ordre i pulcritud, la qualitat (ortografia, material gràfic, ...), ús adient eines 
informàtiques, ús de les llengües treballades al curs, superació de les dificultats sorgides, 
treball en equip, iniciativa, actitud mostrada dia a dia. 
 
Aspectes clau (significatius): 
El treball en equip i assignar el rol de responsable de grup a un/a alumne/a. Els costa molt el 
treball en equip i han fet un gran esforç en coordinar-se.  
Organitzar el muntatge de l’aparador: tasques, recursos i material necessaris, selecció de la 
composició. 
 
Autors: Marta Trallero Vilar (tutora / professora mòduls A) i Joan Planas Guardia (professor 
mòduls B).                                                            
Correu electrònic: mtralle3@xtec.cat 



 

Imatges: 
 

 



 

Títol del projecte:   PTT’s Hotel                                                                    Hores:  30 
 
Perfil professional:  - Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic  

          - Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar   
             
Centre : PQPI-PTT Cambrils     Família:  Comerç i màrqueting i Hoteleria i turisme 
 
Descripció:  

El projecte integrat consisteix a muntar una jornada de portes obertes del PQPI – PTT 
Cambrils. Tot i que cada curs té el seu propi projecte, atenent l’especificitat dels continguts, 
volem fer un acte conjunt que mostri i culmini el treball realitzat pels alumnes en cada un dels 
àmbits professionals. Compta amb l’assistència de totes aquelles persones implicades: pares, 
institut, responsables de l’Ajuntament i Departament, empreses col·laboradores. 
El nostre negoci consistirà en desenvolupar la feina en un hotel que, al mateix temps, 
incorporarà un petit comerç d’una drogueria. 
El projecte integrarà els continguts dels mòduls A i s’interrelacionen 16 personatges (cada 
alumne té un rol). Després de la representació de la simulació d’obertura i posada en marxa del 
negoci dels alumnes de vendes, els alumnes d’hoteleria ofereixen als assistents un refrigeri, 
preparat i servit per ells mateixos. 
 
Organització:  
Professorat: Mòduls A i B. 
Alumnat: Tot el grup. 
 
Procés: 
Grup de vendes: 
- Assignació dels personatges d’acord als trets de personalitat de cada alumne, de les seves 
capacitats i interrelacions. Personatges: 2 relacions públiques, l’empresari, la recepcionista, el 
proveïdor de l’hotel, el proveïdor de la botiga, la informàtica, l’ assessor – gestor, la inspectora 
de treball, la dependenta, l’ administrativa, el mosso de magatzem, els clients 1 i 2 de l’hotel, 
les clientes 1 i 2 de la botiga. 
- Planificació i preparació de l’activitat i presentació de la documentació necessària. 
- Desenvolupament de cada rol durant el projecte. 
 
Grup de restaurant i bar: 
- Repartiment de tasques 
- Aprovisionament, preelaboració, conservació i regeneració culinària 
- Execució  de les tècniques culinàries per cadascuna de les elaboracions 
- Realització, elaboració i presentació dels diversos aperitius  
- Preparació i assistència en el servei de menjar i begudes, amb muntatge de taules, realització 

de decoració, elaboracions, execució del servei, desbarrassament i acomiadament. 
 
Avaluació:  
El professorat expert col·laborador, juntament amb el tutor/a, avaluarà les competències 
generals (actituds) i professionals dels alumnes durant les sessions respectives de planificació, 
organització i realització del projecte integrat. 
 
Aspectes clau (significatius): 
El projecte Integrat apropa els alumnes a la pràctica real; és a dir, els ajuda a afrontar una 
jornada on han d’assumir la responsabilitat de realitzar amb èxit les tasques del seu perfil 
professional. 
 
Autors: Irene Aragonès i David Infantes.                          Correu electrònic: e3960026@xtec.cat 



 

Imatges: 
 

   
 



 

Títol del projecte:   Creació d’una empresa de comerç                    Hores:  35 

Perfil professional:  Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic  

Centre:   PQPI-PTT Castelldefels              Família:  Comerç i màrqueting 

 
Descripció:  
Aquest projecte consisteix en la creació eminentment pràctica d’una empresa de comerç amb 
disseny d’aparador i estudi de llançament de producte on l’alumnat ha de demostrar, d’una 
manera transversal, el que ha après de l’especialitat durant tot el curs (tècniques de venda, 
emmagatzematge i aprovisionament, aparadorisme, pressupost i factures, comunicació, 
matemàtiques, eines TIC i coneixement de l’entorn professional). Finalment, l’últim dia han de 
defensar el  projecte davant del tribunal que els avalua.  
 
 
Organització:  
Professorat: L’expert que imparteix el mòdul A, porta el seguiment i l’ajut necessari amb 
l’alumnat. La tutora realitza, conjuntament amb l’expert, orientacions i ajuts de reforç puntuals a 
nivell individual o petit grup. 
Alumnat: Els projectes es realitzen tan individualment com en grups de dos. 
 
 
Procés: 
Es proposen possibles temes, i s’organitzen els grups segons els interessos o especificitats de 
l’alumnat. Es demana una planificació del desenvolupament de tot el treball, tenint en compte si 
han de sortir fora del centre, realitzar activitats complementàries o necessiten materials 
específics. 
A partir d’aquí es genera el guió de treball, que conté la metodologia, desenvolupament del 
projecte i conclusions. 
 
 
Avaluació:  
Coherència 
Esforç/grau d’implicació 
Pràctica que es realitza durant el projecte 
Presentació (dossier) 
Exposició (presentació de PowerPoint) 
Treball d’equip i ajuda (Col·laboració) 
Originalitat  
 
 
Aspectes clau (significatius): 
Els temes escollits, així com els grups de treball es realitzen amb l’assessorament de l’expert i 
de la tutora.  
Es convida al tribunal d’avaluació a persones externes al centre (per exemple: caps de 
l’Ajuntament) per tal que l’alumnat se senti més reconegut a l’hora de presentar els seus 
projectes. 
 
Autors: Andrés Tejedera (expert mòduls A) i Carmen Ferrer (tutora mòduls B) 
 
Correu electrònic: carmen.ferrer@castelldefels.org  



 

Imatges:      
 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

Títol del projecte:  Passarel·la de moda Km0 amb fins benèfics                    Hores:  50 

Perfil professional:    Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic 

Centre:  PQPI-PTT El Vendrell                         Família:  Comerç i màrqueting 

 
Descripció:  
El projecte consisteix en la creació d’un petit negoci de comerç local, elaborant tota la 
documentació administrativa necessària per a la seva activitat (disseny de les accions de 
màrqueting i marxandatge i material promocional i publicitari). 
A partir de la formació dels establiments comercials, es proposarà la realització d’una acció 
especial conjunta amb la coparticipació de tots els negocis creats. Aquesta acció serà 
l’organització d’una desfilada de moda i la promoció de tot un seguit de productes en un 
determinat espai d’oci. La idea és que cadascun dels negocis participi i interactui amb la resta 
per planificar, organitzar i executar la desfilada. El tret diferencial d’aquesta acció serà la 
procedència dels productes exhibits. Es tracta de productes Km0 o de proximitat, tots ells 
produïts a la regió on es desenvolupa l’esdeveniment. 
Les relacions entre els diferents negocis poden ser variades (clients, proveïdors, 
col·laboracions puntuals, accions cooperatives) i en l’elaboració del projecte, es descriurà de 
quina manera s’han relacionat uns negocis amb els altres per tal de portar a terme l’acció. 
Es pretén realitzar una experiència de dinamització local similar a una associació de 
comerciants o a una associació de botiguers. 
Finalment, tots els beneficis que generi l’acció seran destinats a l’ajuda de famílies i persones 
que pateixin precarietat econòmica (desnonats, atur...). 
 
 
Organització:  
Professorat: Treball conjunt del professorat dels mòduls A i B. 
 
Alumnat: Es formaran sis grups de treball, d’entre 2 i 4 alumnes per grup, també hi haurà 
activitats individuals. 
 
 
Procés: 
- Exposició del tema 
- Demanar pressupostos 
- Imatge gràfica: Publicitat  (tríptics, cartells publicitaris, entrades...). Marxandatge . 
- Creació del material que s’utilitza per la simulació (roba, càtering, bafles...) 
- Atenció al públic. 
- Simulació final. 
 
 
Avaluació:  
Serà continua pel que fa a l’observació del dia a dia. La seva valoració, tindrà 2 components: 
l’àmbit individual i el cooperatiu o de treball en grup. 
S’avaluaran 3 elements: 
- El treball diari de cada alumne (component individual i grupal) 40% 
- El projecte empresarial realitzat (component grupal) 30%  
- Defensa i presentació del projecte a l’aula i als docents (component individual i grupal) 30%. 
 



 

Aspectes clau (significatius): 
- Síntesi per crear la cooperació entre els establiments. 
- Benefici econòmic a partir d’unificar esforços i de treballar junts. Tothom hi guanya. 
- Repercussió social. 
 
 
Autors: Maria Aragonès (tutora mòduls B), Oscar Miranda i Olga Pijuan (professorat mòduls A). 
 
Correu electrònic: e3960044@xtec.cat 
 
Imatges:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Títol del projecte:    Espai de flors artificials                                                           Hores:   30 

Perfil professional:   Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic   

Centre:   PQPI-PTT Esplugues                         Família:  Comerç i màrqueting

     

Descripció:  
Basem el nostre projecte en que cada alumne s’impliqui per crear un espai de flors artificials. 
Buscarem complements inspirats en l’obra i vida de Frida Kahlo per tal de sensibilitzar a 
l’alumna en l’espirit de superació, la lluita diària i la motivació per l’aprenentatge i 
l’autosuficiència.  
 
 
 
Organització:  
Professorat: Treball conjunt del professorat dels mòduls A i B. 
 
Alumnat:El treball inicialment és individual per tal de potenciar l’autoestima, posteriorment en 
grup per tal d’establir relacions socials i potenciar el treball en equip. 
 
 
Procés: 
Es tracta d’un projecte centrat en floristeria Cada alumne presenta el seu propi projecte amb 
logotip, plànol i complements a paper. 
S’escolliran dos projectes de tota la clase. Aquests seran els treballats en grups fins acabar la 
maqueta de l’establiment. 
Durant tota l’activitat es fan flors amb paper i roba, lletres promocionals amb cartró reciclat i 
tovallons de paper, bijuteria amb capsules de café reciclades i amb llana. També farem paquets 
de regals amb decoració de fang, fulles i paper i decoració mural amb les tècniques de collage. 
 
 
Avaluació:  
Es tindrà en compte el procés d’implicació de l’alumne en els aspectes de dibuix, dibuix tècnic, 
manualitats i reciclatge en els treballs individuals i grupals. 
 
 
Aspectes clau (significatius): 
Fomentar en l’alumnat l’esperit de superació i la motivació per l’aprenentatge i l’autosuficiència. 
 
 
 
 
Autors: Ana Gallego, Javier de Nadal (mòduls A) i Paquita Vicente (mòduls B).  
 
Correu electrònic: a8960245@xtec.cat 



 

Títol del projecte:    Fem una botiga i la fem amb seguretat                   Hores:   40  

Perfil professional:  Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic                 

Centre:   PQPI- PTT Gavà                           Família:  Comerç i màrqueting

  

 

Descripció:  
Planificar i dissenyar una botiga tot respectant les instruccions rebudes quant a mètodes de 
treball i condicions de seguretat. 
Unitats de competència que es treballen: 

� Prevenció de riscos laborals. 
� Conceptes bàsics d’organització d’empreses  
� Confrontació de documentació administrativa bàsica.  
� Utilització bàsica dels sistemes operatius habituals. 
� Tècniques bàsiques d’arxiu i classificació de documentació administrativa. 
� Actualització i extracció d’informació en bases de dades  
� Operativa bàsica en la preparació de comandes  
� Tècniques i equipaments de preparació de comandes. 
� Operativa de l’organització i animació de superfícies comercials  
� Tècniques i equipaments bàsics en la implantació i col·locació de productes. 

 
 
 
Organització:  
Professorat: Participa tot el professorat de mòduls A, tot i que liderat una professora. 
 
Alumnat: Treball en petit grups 
 
 
Procés: 
Per a cada fase d’elaboració que fan els alumnes, han d’analitzar i posar en pràctica les 
mesures de seguretat i prevenció de riscos laborals que han après durant la formació pràctica 
(Mòduls A) i afegir-los als processos de treball que recullen al portafolis. 
 
 
Avaluació:  
PORTAFOLIS on els alumnes inclouran els processos del disseny de la botiga. Així com els 
elements que elaborin per a tal fí. (mailings, invitacions, factures, comandes,...).  
 
 
Aspectes clau (significatius): 
Síntesi de tota la formació de mòduls A en un sol treball. 
 
 
Autor: Jordi Rovira 
 
Correu electrònic: pttgava@gmail.com 



 

Títol del projecte:    Creació i gestió d’una petita empresa                     Hores:  36 

Perfil professional:  Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic                  

Centre:  PTT Girona                                      Família:  Comerç i màrqueting 

 
Descripció:  
Aquest projecte té com a objectiu donar a conèixer els recursos necessaris per a la creació 
d’una petita empresa . A partir de la idea inicial  que definirà cada grup  de treball, es faran les 
activitats del projecte. 
 
Per tal d’unificar els resultats en un sol document, s’anirà elaborant paral·lelament un 
powerpoint amb els resultats obtinguts. 
 
Es farà una presentació oral  davant del grup classe en la darrera sessió, on el resum 
(abstract) s’exposarà en anglès. 
 
 
Organització:  
Professorat: Tot el que forma l’equip del mòdul de vendes i la tutora. 
 
Alumnat: Tot el inscrit al curs de vendes 
 
 
Procés: 

1. Presentació del projecte / Idea emprenedoria / creació de grups / definició de l’empresa  
- Recursos:  Vídeos joves emprenedors / exemples de possibles empreses / p.4 UF 
 

2. Breu estudi de mercat (defineix el client i la competència) 
- RR:  p.10 Qüestionari empresa del sector / Definir el client (elaboració i realització 

d’enquestes). 
 

3. Promoció:  
a) Nom / logotip i imatge corporativa / documents de presentació  
- RR: p.6 i p.7 UF 
b) Publicitat: mitjans de comunicació / Promoció de vendes. 
- RR: Fer llista d’avantatges i desavantatges de cada mitjà de comunicació / buscar 
exemples de publicitat i promocions /  elaborar publicitat pròpia en format digital i paper. 

 
4. Pla d’inversions i despeses. RRHH i organigrama. 

- RR: p. 5,  p.8 i p. 9 UF, video conferències amb joves emprenedors d’arreu del món. 
 

5. Annexos: Documents 
- RR: Exemples d’albarans, comandes...editar amb el logotip de l’empresa.  

 
6. Abstract / recull i exposició final 

- RR: Powerpoint 

 
Avaluació:  
L’avaluació serà continuada, a través d’una graella d’observació de manera individual de 
cada professor. Així com s’avaluarà el projecte  que s’entregui al final i l’exposició oral . 



 

Aspectes clau (significatius): 
En primer lloc,nosaltres ens trobem amb dificultats importants d’unificació de criteris. 
L’esquema marc del projecte està ben definit i cohesionat per tot l’equip de professorat però la 
realitat és que quan vols crear una empresa s’ha d’anar retocant aspectes a mida que s’avança 
el projecte i això fa que el marc s’hagi de flexibilitzar. 
L’alumnat de vegades es perd per la gran dimensió del projecte. 
 
Però la part positiva és el gran treball cooperatiu que s’estableix.  
L’èxit de poder acabar un projecte i poder-ne fer una presentació final ha estat molt satisfactori. 
Els ha anat molt bé per a l’autoestima i per mantenir la motivació fins a final de curs. 
 
 
Autores: Alicia Caler, Sònia Camallonga, Núria Casellas, Núria Martorell, Gemma Rabionet, 
Ariadna Romans i Alba Tarrida (mòduls A) i Sònia Bassols (mòduls B). 
 
Correu electrònic: b7960001@xtec.cat 
 
Imatges:   
 

 
 



 

Títol del projecte: Comercialització d’un producte o servei                               Hores:  60
        
Perfil professional:  Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic   

Centre:   PQPI-PTT Granollers              Família:  Comerç i màrqueting 

Descripció:  
Cada alumne ha de simular l’inici de l’activitat d’un comerç, es tracta d’una empresa que 
comença  la seva activitat en la data que marquen el professors. Les vendes podran ser des de 
la mateixa botiga o bé per comandes directes dels clients potencials. Els alumnes realitzaran 
activitats que els permetrà introduir-los en la dinàmica de funcionament i gestió d’un petit 
establiment comercial a l’hora que posar en pràctica els continguts teòrics del currículum. 

La idea és que cada alumne realitzi el seu projecte i vegi l’aplicació dels coneixement teòrics en 
un entorn que s’aproximi a la realitat. 

Cada alumne haurà d’enregistrar tota la documentació que es generi en suport informàtic. 

Per al desenvolupament de les activitats serà necessari el suport d’un professor expert. 
L’alumne treballarà de forma autònoma doncs es pretén que, a més de que puguin aplicar tots 
els coneixements adquirits tant pel que fa a continguts i a utilització de diferents programes 
informàtics, aprenguin a gestionar el seu temps. 

El resultat final, és l’elaboració d’un dossier de l’empresa, un power point, un vídeo promocional 
una maqueta de l’ empresa i una pàgina web (per aquells alumnes que van més avançats). 
 
Organització:  
Professorat: 3 experts dels mòduls A i la tutora (mòduls B). 
 
Alumnat: Tot el grup. 
 
Procés: 
A cada alumne rep una fitxa on ha de fer un petit esbós de quina serà la seva empresa. Els 
professors  juntament amb l’alumne decideixen si la idea és adequada o no. 

Un cop decidit quina empresa farà cada alumne es dóna la pauta del projecte integrat on 
apareixen totes les activitats a realitzar. Els alumnes a mida que van fent les activitats han de 
penjar els exercicis a l’aula virtual per tal de que el professorat pugui fer el seguiment de les 
activitats realitzades. 

La part final és l’elaboració del power point, del vídeo promocional i la pàgina web, que els 
servirà  de suport per fer la presentació oral. 

Totes les activitats estan emmarcades dins els continguts de cada mòdul formatiu  del 
currículum: 

Mòduls d’atenció al client i operacions bàsiques de comunicació: les activitats que han de 
realitzar són documents de comunicació interna (cartes, mails...) 

Mòdul de tècniques administratives bàsiques d’oficina: s’alabora la documentació administrativa 
del procés de compra-venda (comandes, albarans, factures, xecs i rebuts). 



 

Mòdul d’operacions auxiliars en el punt de venda: es duen a terme tècniques bàsiques en 
l’organització d’un petit comerç. Realitzen un estudi de mercat per fer un anàlisi de viabilitat del 
seu negoci, disseny de l’establiment amb programari de disseny gràfic i tractament d’imatges i 
realització de la maqueta. 

Mòdul de preparació de comandes: exercicis de l’operativa bàsica de la preparació de 
comandes i gestió d’estocs mitjançant la fitxa de magatzem. 

Mòdul de reproducció i arxiu: exercicis sobre tècniques bàsiques d’arxiu i classificació de tota la 
documentació administrativa generada pel desenvolupament del projecte integrat. Ha d’estar 
enregistrada en suport informàtic. 
 
Avaluació:  
Per tal de fer un seguiment i avaluació del projecte els alumnes hauran d’anar lliurant les 
diferents activitats en les dades pautades. Els experts de cada activitat avaluaran: els 
continguts (explicats prèviament a classe), la forma de presentació (si han utilitzat correctament 
el programa informàtic corresponent), creativitat (si es nota que han estat pensant i cercant 
informació). 

Durant la realització del projecte, s’aniran avaluant aspectes actitudinals que repercutiran en la 
nota global: iniciativa, treball en equip, autonomia… 

La nota del projecte vindrà donada per l’avaluació diària de l’actitud de cada alumne ,de les 
notes de les diferents activitats lliurades i la exposició oral del mateix, que es realitzarà al juny 
davant dels companys, els professors experts i la tutora. 
 
Aspectes clau (significatius): 
Cal destacar que aquest projecte fa que els alumnes hagin de pensar, ser creatius i fer recerca 
d’informació. Ens estem trobant amb la dificultats que cada cop  més costa que els alumnes 
siguin autònoms en la realització dels exercicis i hem d’anar pautant més els exercicis a 
realitzar i les dates de presentació dels mateixos. 
 
Autors: Victoria Luaces ( tutora), Antonia Aguilera i David Figuereo ( professors experts). 
Correu electrònic: pttgranollers@ajuntament.granollers.cat 
 
Imatges 
 

 
 
 
 
 
 



 

Títol del projecte:  Creem la nostra empresa de càtering              Hores:  50 
 
Perfils professionals:   Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic  

   Auxiliar d’hostaleria: cuina i serveis de restaurant i bar 
                

 
Centre:  PQPI-PTT  Guíxols - Vall d’Aro        Famílies:  Comerç i màrqueting /Hoteleria i turisme 
   
 
Descripció:  
L’alumnat del Programa (perfil de vendes i perfil d’hoteleria) crearà una empresa fictícia que 
permeti aprendre el procés de creació i organització d’una empresa de càtering. 
 
Organització:  
Professorat: treball en equip de tot el professorat del Programa (tutors i experts dels dos perfils) 
Alumnat: en grups de treball, organitzats en comissions. 
 
Procés: 
Per tal de fer-ho es distribuiran les tasques entre l’alumnat en funció del perfil professional. 
L’alumnat de vendes farà un anàlisi de mercat, aplicarà conceptes de reglamentació i 
organització d’empreses. Tot seguit, concretaran els proveïdors, els clients, el procés de 
compra, les comandes i les factures, els protocols d’atenció al públic, el pla de prevenció de 
riscos, el logotip, el plànol i la ubicació de l’empresa, etc. D’altra banda, l’alumnat d’hoteleria 
analitzarà les necessitats alimentàries de la població diana i dissenyarà uns menús sans i 
equilibrats per a cobrir-les, així com els protocols de manipulació d’aliments i de reciclatge. 
Realitzarà els plats de mostra per tal de disposar de material per a la difusió. L’alumnat de 
vendes durà a terme una campanya de comunicació efectiva, creant una pàgina web on recollir 
tota aquesta documentació i incloure imatges de com treballen, dels plats que elaboren, dels 
seus currículums i vídeocurrículums i, fins i tot, una notícia i un vídeo publicitari. Finalment, els 
alumnes d’ambdós perfils faran un acte de presentació de l’empresa fictícia, en el qual 
explicaran el procés de creació i organització que han portat a terme i presentaran tant la seva 
empresa com els productes i serveis que ofereix. 
 
Avaluació:  

• Autoavaluació: cada grup haurà de valorar quins han estat els punts forts i els punts 
dèbils, què han après, els resultat final i si tenen propostes de millora. 

• Avaluació del professorat: 
o Valoració del dossier de treball realitzat pel grup: 40% de la nota del PI. 
o Valoració de l’exposició individual en l’acte de presentació:  30% 
o Valoració del treball continu durant el procés d’aprenentatge: 30%. 

 
 
Aspectes clau (significatius): 

• Treball en equip i corresponsabilitat 
• Transferència d’aprenentatges dels altres mòduls formatius 

 
 
Autors: Núria Torres, Joan Ciurana (mòduls B), Ma. Concepció Carreras, Antoni Herrero i 
Vicente Verdú (mòduls A cuina) i Marta Brugulat, Josep Gay, Meritxell Montserrat, Enriqueta 
Pérez, Jordi Serras i Joan Vergés (mòduls A vendes). 
 
Correu electrònic: b7960022@xtec.cat  
 



 

Imatges:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Títol del projecte:   Muntem la nostra botiga                Hores:  60  
 
Perfil professional:   Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic     
 
Centre:  PQPI-PTT Hospitalet     Família: Comerç i màrqueting
    
 
Descripció:  
El projecte consisteix en la creació i el funcionament d’una botiga. La finalitat és que, els 
alumnes, distribuïts en grups, realitzin les diferents tasques que s’han de dur a terme. Cada 
alumne/a tindrà un càrrec i funció determinada dins l’empresa. L’empresa es dedicarà a la 
compra-venda d’un o més productes (selecció de proveïdors, comandes, planificació de la 
venda ... ); Màrqueting (marxandatge, publicitat, aparadors). 
 
Organització:  
Professorat: Alumnes i professors/es disposen d’un esquema de treball, amb les activitats a 
realitzar temporitzades al llarg de les 60 hores. Cada professor s’encarrega de supervisar la 
part del treball que es correspon amb l’àrea que ha impartit juntament amb la tutora. 
 
Alumnat: Es treballa en grups de 2 o 3 alumnes. El treball es realitza en suport informàtic. Un 
cop finalitzades les activitats, l’alumnat recull tota la informació amb un Power Point, que serà 
el suport de la presentació final. El treball s’entrega també en paper. 
 
Procés: 
Els equips de treball fan diàriament un registre de la feina realitzada. Aquesta feina es recollirà 
en acabar la sessió i es tornarà a entregar a la següent. Cada equip té un responsable que fa la 
supervisió de la documentació generada, seguint el dossier de treball. Indiquen les dades de 
creació i d’identificació de l’empresa: local, plànol, nom, domicili, NIF, telèfon/fax, adreça 
electrònica, activitat que desenvolupa, personal, organigrama... així com el seu funcionament 
de compra-venda: documentació generada, logotips, catàleg dels productes... 
 
Avaluació:  
Els alumnes coneixen els aspectes que s’avaluaran: procediments i actitud, producte final i 
presentació oral del projecte. 
Cada grup presenta als experts i tutora la planificació de les actuacions, les dades recollides, la 
documentació generada, les comunicacions escrites, materials i productes representatius de 
l’empresa ... ) i els resultats que van obtenint.  
Finalitzat el projecte, de manera individual i per grups hauran de valorar quins els punts forts i 
dèbils del projecte, què han aprés, el resultat final i si tenen propostes de millora.  
Un tribunal format per 4 experts i la tutora avaluaran: 

• El grau d’implicació i col·laboració inicial i al llarg del procés. 
• La capacitat d’organitzar-se per treballar de manera conjunta.  
• Capacitat de complir amb les responsabilitats al llarg del temps. 
• El producte final resultant. 
• La presentació oral del Projecte Integrat. 

 
Aspectes clau (significatius): 
Treball en grup i cooperació, treball autònom, organització i planificació de temps i tasques, 
exposició oral final. 

Autors: Adela González (mòduls B) i  Rafael Cañete, Nuria Cervera, Jordi Masip i Neus Sabaté 
(mòduls A).                                                                       Correu electrònic: agonza24@xtec.cat 



 

Títol del projecte:   Mercat local EJE                                            Hores:   30 

Perfil professional:  Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic   

Centre:  PQPI-PTT Lleida                         Família:   Comerç i màrqueting 

 
Descripció:  
Els alumnes del curs participen en un projecte educatiu denominat “Empresa Jove Europea”, 
que proposa a l'alumnat crear i gestionar la seva pròpia empresa simulada. La forma jurídica 
triada és la societat cooperativa. D'aquesta manera, la cooperativa creada a l'aula establirà 
relacions comercials amb empreses simulades, creades per alumnes d'altres comunitats 
autònomes o països, amb l'objectiu de 'importar' i 'exportar' productes entre si. Els productes 
importats seran comercialitzats al mercat local; posteriorment s'analitzaran els resultats i es 
repartiran els beneficis obtinguts, igual que en qualsevol empresa real.  
El MERCAT LOCAL es realitzarà durant el mes de maig en Av. Dr Fleming de Lleida i 
participaran els alumnes de tots els centres que realitzen aquest projecte a Lleida i província. 
En aquest mercat es vendran els productes que anteriorment s'han comprat a la cooperativa 
sòcia. 
 
Organització:  
Professorat: Participen la majoria dels professors dels mòduls A i B del curs, perquè per 
realitzar tot el procés s'apliquen competències de tots els mòduls. 
La professora que realitza la major part del projecte integrat és la de Tècniques Administratives 
bàsiques d'oficina. En la seva fase final intervenen la resta del professorat dels mòduls A i B. 
 
Alumnat: Els alumnes es constitueixen en cooperativa. Es formen equips dins de la cooperativa 
que tenen diferents funcions i responsabilitats. 
 
Procés: 
El full de ruta dels alumnes que realitzen aquest projecte és: 

• Creació de la imatge corporativa de la cooperativa: logotip, estatuts, organització 
interna, etc.  

• Elaboració d'un catàleg de productes que s'intercanviarà amb la cooperativa sòcia  
• Negociació de comandes, importació i exportació de productes  
• Comercialització dels productes adquirits al mercat local  
• Anàlisi de resultats, pagament de factures i dissolució de la cooperativa 

  
Avaluació:  
Els alumnes posaran en pràctica tots els coneixements adquirits en el curs: atenció al client, 
tècniques de comunicació, animació del punt de venda, cobrament de la venda, gestió 
econòmica i administrativa de l’empresa, etc. 
L'avaluació dels alumnes la realitzarà tot l'equip docent que intervé en el projecte integrat, i es 
valorarà tant el procés com els resultats finals. 
 
Aspectes clau (significatius): 

• Aprenen el funcionament d'una empresa, d'una societat cooperativa. 
• Comprenen tot el procés de l'activitat comercial. 

 
 
Autors: Esther Urbán                                                          
Correu electrònic: eurban@paeria.es 
 



 

Imatges: 
 

 
 
 



 

Títol del projecte:    Parada de St. Jordi              Hores:  30 

Perfil professional:  Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic 

Centre:   PQPI-PTT Lloret de mar                                Família:   Comerç i màrqueting 

 

 
Descripció:  
Cerquem la implicació dels alumnes en un procés de comercialització de productes 
competitius, creats per ells mateixos, i dirigits al  col·lectiu infantil. Per tal d’entendre i integrar 
les unitats formatives del mòdul i realitzar la seva venda final a una paradeta de la Fira de St. 
Jordi. 
 
 
Organització:  
Es realitza de manera més o menys explícita i dirigida el primer quadrimestre de l’any, 
respectant ritmes i necessitats dels alumnes, dels mòduls formatius o de la tasca a fer. L’última 
quinzena és fan intensius per focalitzar l’atenció i productivitat dels alumnes. 
Professorat: L’equip docent. El treball és transversal amb coordinació gairebé setmanal, per tal 
de reconduir tasques i situacions a l’aula. 
Alumnat: Treballen amb compromisos individuals, de petit i gran grup, segons propostes,  
centres d’interès i/o habilitats potencials o demostrades. 
 
 
Procés:  
Anem construint el Projecte en començar la fase professionalitzadora, de forma transversal 
amb el criteri d’anar generant activitats el màxim de personalitzades possible. 
Els mòduls formatius són: Operacions bàsiques de comunicació, tècniques administratives 
bàsiques d’oficina, atenció bàsica al client, preparació de comandes i operacions auxiliars en el 
punt de venda. Així com ampliem amb campanyes de divulgació, monogràfics sobre identitats 
culturals llengua i tot un ventall de propostes d’ampliació i d’experimentació de la creativitat.  
 

 
Avaluació:  
Els experts valoraran el rendiment amb graelles de seguiment sumatives. Es tindrà en compte: 
el dossier d’activitats alternatives, la qualitat dels productes creats, la constància en el  procés, 
la memòria de les diferents sessions, la documentació de gestió econòmica elaborada, 
l’informe i el power point final i  l’avaluació presencial del moment de la venda a la parada.  
 
 
Aspectes clau (significatius): 
Implicar a l’alumne en un procés integral, compromès i vivencial; tenint present el principi de 
realitat. 
 
 
 
 
Autors: Rosa Gil i Bayo (tutora)                                       
Correu electrònic: b7960008@xtec.cat 



 

Imatges: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Títol del projecte:   Acte de cloenda del PTT Mollerussa – Tàrrega                  Hores:  40 

Perfil professional:  Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic 

Centre:  PQPI-PTT Mollerussa - Tàrrega            Família:   Comerç i màrqueting 

 

Descripció:  
El projecte consisteix en la preparació, organització i celebració de l’acte de cloenda del curs. 
L’objectiu principal del projecte és treballar diferents continguts del curs amb la finalitat de 
preparar entre tot l’alumnat l’acte de cloenda del curs que es celebra al Centre Cultural de 
Mollerussa o a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Tàrrega. (L’acte es celebra cada any en una 
població diferent) 
Hi estan convidats els alumnes, famílies, amistats, professors, empreses col·laboradores de la 
FCT, Alcalde de Mollerussa, Alcaldessa de Tàrrega, regidors i tècnics d’ensenyament dels 
Ajuntaments i el Director dels SSTT d’Ensenyament a Lleida. 
 
Organització:  
Professorat: En el projecte integrat es treballa continguts dels Mòduls A i B. Està implicat 
gairebé tot el professorat i tutores. Els Mòduls A:  -Operacions auxiliars en el  punt de venda, - 
Operacions bàsiques de comunicació, - Preparació de comandes, - Atenció bàsica al client, i -
Reproducció i arxiu. 
Alumnat: Es treballa tant de forma individual, en parelles com en grup, depenent de l’activitat 
que estiguin realitzant. 
 
Procés: 
El projecte s’inicia un mes abans de l’acte de cloenda.  
Es dissenyen les invitacions per a les famílies, empreses de FCT i institucions. 
Es prepara una presentació de diapositives amb un recull de dades i fotogràfic del curs. 
Es dissenya i s’elaboren els elements necessaris per a la decoració de la sala i els detalls amb 
què s’obsequiarà als alumnes, institucions i empreses. 
S’emeten les comandes per al refrigeri que gaudirem entre tots al finalitzar l’acte. 
Es reben instruccions de protocol per tal d’organitzar i assistir en aquest tipus d’acte. 
Disseny i elaboració de les orles. 
Redacció del guió de l’acte. 
Celebració i assistència a l’acte de cloenda. 
 
Avaluació:  
Tots els alumnes participen en totes les activitats. Cada professor avalua la seva part i les 
tutores de forma global avaluem la participació, actitud i implicació amb el projecte. 
 
Aspectes clau: 
Un dels aspectes clau del projecte és la projecció / visibilitat que es dóna al curs davant de tots 
els agents implicats.  
La celebració de l’acte suposa per als professors, els alumnes, les famílies, les empreses de la 
FCT, els Ajuntaments i el Departament d’Ensenyament la possibilitat d’obtenir una visió global 
del curs, un punt de reunió i fer-ne el balanç global. 
 
 
Autors: Eva Coria i Maira Cortada                                
Correu electrònic: c5960016@xtec.cat 



 

Imatges: 
 

 
                       
 
 

 

 
 



 

Títol del projecte:   Packaging design:                  Hores:  30 
                              El producte es consum eix començant pel paquet  
       
Perfil professional:  Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic   

Centre:  PQPI-PTT Montcada i Reixac                        Família:  Comerç i màrqueting 

 

Descripció:  
Es tracta que els alumnes, en petits grups de 3 persones, dissenyin i realitzin el paquet d’un 
producte. En aquest projecte es tracta que posin en pràctica els coneixements adquirits en les 
diverses assignatures sobre presentació de producte i mètodes de comunicació efectius amb el 
client, en aquest cas a través de la imatge del producte. 
 
Organització:  
Professorat: Treball conjunt del professorat dels mòduls A i B. 
 
Alumnat: grups de 3 alumnes. 
 
Procés: 

1. Invenció d’una empresa i d’un producte determinat dins la seva producció. Pot ésser del 
sector que es vulgui i el producte que es desitgi. 

2. Disseny general de la capsa: què anirà en cada un dels cantons de la mateixa (frontal, 
instruccions, composició, advertències, caducitat, codi de barres...). 

3. Dibuix a mà o en ordinador de cada una de les cares del paquet. 
4. Construcció del paquet en cartolina i enganxat de les diverses cares. 
5. Presentació del paquet davant la classe. 

 
Avaluació:  
Per avaluar el treball es té en compte: 

1. Quantitat d’informació que es dóna al client a través del disseny, en quant a 
característiques del producte (composició/ingredients, mètode d’ús/instruccions, 
caducitat, perills, etc). També es té en compte la informació sobre l’empresa (adreça, 
via de contacte, responsabilitat corporativa, altres productes, etc). 

2. Qualitat de la informació donada, sobretot en l’efectivitat per transmetre el missatge que 
l’empresa vol donar 

3. Originalitat de la proposta, en quant a diferenciació respecte a productes ja existents. 
4. Bona realització pràctica del disseny: netedat, proporcions, ús del color i dels 

dibuixos/gràfics, visualització clara dels diferents elements... 
 
Aspectes clau (significatius): 

- Adequada selecció dels alumnes en cada grup, per aconseguir que tothom participi. 
- Fer una bona temporització, de manera que es compleixin totes les etapes previstes. 
- Marcar dates de finalització de cada etapa, per a evitar que s’estenguin massa. 
- Pensar en models comercials reals, com a inspiració 
- Estimular la tria de productes que els alumnes coneguin o usin, d’aquesta manera s’hi 

impliquen més. 
- Permetre l’ús de colors i estils no habituals, estimular la creativitat i l’originalitat. 

 
Autors: Ricard Alejandre (mòduls A) i Jordi Mateu (mòduls B) 
 
Correu electrònic: jmateubartroli@gmail.com 



 

Títol del projecte:  II Nit del PQPI-PTT: els nostres avis                                    Hores:   40 
 
Perfil professional:   Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic    
 
Centre:   PQPI-PTT Palamós - Palafrugell                                  Família:   Comerç i màrqueting 
 
    
Descripció:  
Oferim un sopar i espectacle a famílies dels alumnes i autoritats relacionades amb el programa. 
Aquest any la temàtica és ELS NOSTRES AVIS, un centre temàtic es treballa les vivències dels 
nostres avis en les poblacions de Palamós i Palafrugell, tota la música referent als anys dels 
nostres avis.. Els alumnes tenen l’objectiu de decorar la sala del restaurant on es fa la festa i 
preparar l’espectacle que s’ofereix durant el sopar, també relacionant-ho amb temàtiques 
característiques de les poblacions Palamós i Palafrugell . 
Com cada any es treballa conjuntament amb el mòdul d’hoteleria per tal que finalment es vegi 
tot el contingut que han après els alumnes, i aquest curs el resultat final ha esta un sopar on 
constantment s’han anat visualitzant tot el que s’ha après. 
 
 
Organització:  
Professorat: Mòduls A i B. 
Alumnes: s’ha treballat per grups en totes les tasques . 
 
 
Procés: 
A l’assignatura de Comunicació s’ha treballat l’elaboració dels guions de les escenificacions  
de vivències relacionades amb les poblacions de Palamós i Palafrugell i l’escenificació en sí. A 
l’assignatura de Tècniques de venta , s’ha treballat les decoracions de les taules amb les 
temàtiques del mar i el suro (característic de les dues poblacions). Es va elaborar tot de peixos 
i estrelles de mar per a decorar les cortines de la sala. Es va elaborar un gran panell de 
rerefons de l’escenari i a l’entrada tota una simulació de “Fàbrica Surera “(característic de la 
població de Palafrugell). A l’assignatura de Reproducció i arxiu  s’ha fet tota la difusió, 
invitacions, màrqueting de la festa. A l’assignatura d’atenció bàsica al client  s’ha treballat el 
tema de la imatge personal, corporal, i saber estar en un sopar com el que varem viure. 
Transversalment hem fer cerca de les músiques i les alumnes interpretes a assajar. 
 
Avaluació:  
L’ avaluació serà una mitja ponderada de les valoracions dels diferents professors participants, 
en funció de la feina feta de cada alumne. 
 
 
Aspectes clau (significatius): 
Aquest any ha estat un projecte integrat creatiu, imaginatiu amb molta feina al darrera i il·lusió. 
Cada any pensem en oferir i treballar projectes nous que integrin els dos mòduls d’Auxiliar de 
vendes i Auxiliar d’hoteleria. 
 
 
Autors: Alexandra Figueras (tutora); Xavier Blasco i Natàlia Planes (professorat mòduls A). 
 
Correu electrònic: b7960009@xtec.cat  
 
 
 



 

Imatges:  
  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Títol del projecte:  Muntem el nostre negoci                      Hores:  60 

Perfil professional:  Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic   

Centre:   PQPI-PTT Pineda de mar                                                 Família:  Comerç i màrqueting 

 
 
Descripció:  
El projecte consisteix a muntar el nostre propi negoci ja que això ens permet integrar els 
coneixements adquirits durant el curs, i a més es promou el treball en equip i l’aplicació dels 
aprenentatges en un context real. 
 
Organització:  
Professorat: Tot l’equip de professorat està implicat en el Projecte Integrat, tot i que no tots el 
porten a terme, en funció de la distribució d’hores de classe al llarg del curs. Des de l’inici de 
curs, es té present que l’alumnat haurà de muntar el seu propi negoci, i quan es van introduint 
els continguts, se’ls recorda que hauran de tenir en compte quan facin el seu Projecte Integrat. 
 
Alumnat: El projecte integrat es realitza en grup, però cada participant ha de presentar el seu 
dossier de treball amb les tasques fetes a nivell de grup. Els grups han de ser de 2 màxim 3 
persones. L’alumnat ha de complementar tots els apartats que se li demanen del projecte . És 
important la implicació activa de tots els membres del grup en aquest, i que tots participin en 
l’avaluació i autoavaluació, del que s’ha fet i queda per fer, durant tot el projecte. 
 
Procés: 
QUÈ OFERIM?: Objectiu. Capacitat. Llistat de productes o serveis. Característiques. 
Necessitats que cobreix l’empresa. Avantatges i inconvenients enfront als competidors. 
COMENCEM!: Gestions prèvies per poder muntar un negoci. 
NOM I LOGOTIP DE L’EMPRESA: Nom de l’empresa i logotip. 
FORMA JURÍDICA I ALTRES TRÀMITS: Tipologia d’empresa a configurar. 
ORGANIGRAMA DE L’EMPRESA: Organigrama. Llistat de funcions del personal. 
EL PRODUCTE. PROVEÏDORS. EMMAGATZEMATGE. 
ORGANITZACIÓ. MARXANDATGE I MUNTATGE DE L’APARADOR. 
PUBLICITAT. PÀGINA WEB DE L’EMPRESA. 
LLIBRE D’ESTIL: Protocol d’atenció al públic. 
IMATGE DE L’EMPRESA. 
PLA D’INVERSIONS: Pressupostos. Inversions. Crèdits. 
 
Avaluació:  
PRESENTACIÓ : La presentació serà un dossier individual que recollirà la feina feta en grup.  
Al final del dossier ha d’haver-hi el guió de l’exposició.  
EXPOSICIÓ: S’ha de fer una presentació en Power Point per fer l’exposició del projecte. Cada 
membre del grup ha de fer una part de l’exposició. L’exposició s’avalua. 
 
Aspectes clau (significatius): 
Treball en equip. Autonomia. Resoldre problemes. Comunicació. Iniciativa. Organitzar treball. 
 
 
Autores: Ester Vila (tutora); Marta Àngel, Eva Comino i Susanna Mir (professorat mòduls A). 
 
Correu electrònic: evila3@xtec.cat 



 

Imatges: 
 

 
 
 
 
 
 



 

Títol del projecte:   Anem de viatge!!!!                                                        Hores:  30 

Perfil professional:  Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic  

Centre:  PQPI-PTT Reus (IMFE Mas Carandell)            Família:  Comerç i màrqueting

    

Descripció:  
La proposta 2012-2013 consisteix a convertir l’aula en una agència de viatges que oferirà 
diferents productes turístics. L’alumnat es dividirà en grups que es dedicaran tant a decorar 
l’aula com a preparar paquets turístic que a més a més hauran de exposar l’últim dia de classe. 
Així treballarem diferents objectius destinats a la preparació de punt de venda (la creació de 
l’aula-agència de viatges), la preparació del màrqueting i del circuit i l’atenció al client.  
 
Organització:  
Professorat:  
-Mòduls B: La tutora donarà suport als treballs escrits i al desenvolupament general a més a 
més de reservar el material didàctic necessari. Treballarà transversalment continguts 
desenvolupats als mòduls B i les TIC. 
-Mòduls A: Per part del professorat expert del perfil, intervé en aquest projecte Maria del 
Carmen López Rodríguez que hi treballarà des de la part de preparació de comandes i 
d’operacions auxiliars en el punt de venda. 
Alumnat: Cada alumne/a participarà de manera individual a l’hora de fer la presentació final, i 
en grup per preparar tant l’aula com els diferents paquets turístics. 
 
Procés: 

1. Proposta i plantejament general del projecte integrat. 
2. Divisió del grup-aula en equips de treball per l’elaboració de les ofertes turístiques. 
3. Decoració de l’aula 
4. Recerca d’informació a l’aula d’informàtica i creació dels treballs en format paper. 
5. Presentació final. 

 
Avaluació:  

1. Implicació en la proposta (Interès i participació) i comportament a l’aula 
2. Organització del treball (material necessari, recerca d’informació, etc) 
3. Treball en grup (per la decoració de l’aula i la proposta de viatge) i treball individual 

(per preparar la presentació oral de la part assignada)  
4. Puntualitat en l’execució de les diferents fases i compliment dels terminis establerts 
5. Redacció i presentació del treball en format paper 
6. Exposició oral i grau de coneixement de la recerca d’informació efectuada 
7. Assistència i puntualitat a les classes 

 
Aspectes clau (significatius): 
Un cop presentada la idea del projecte a l’aula, es va fer una pluja d’idees sobre com 
desenvolupar totes les fases. A partir d’aquí es van fer diferents grups de treball de 2-3 
alumnes màxim, coordinats per la professora experta i supervisats per la tutora establint 
terminis per tal de combinar tant la conversió de l’aula en una agència de viatges (amb 
decoració feta per ells mateixos), com la recerca d’informació i l’elaboració del treball per a 
l’exposició final l’últim dia de classe. L’alumnat ha de fer recerca tant a internet com a diferents 
follets turístics demanats en agències de viatges i oficines de turisme per tal d’elaborar una ruta 
atractiva i correctament organitzada com si realment estiguessin atenent a un client que està 
programant les seves vacances.  
 
Autors: María Eugenia Martín Lerones Correu electrònic: memartin@imfe.org 



 

 
Imatges: 
 

 
ANEM DE VIATGE!!!!! 

 

 
 
 
 



 

Títol del projecte:       Treballa el teu negoci                                                         Hores:  40 

Perfil professional:     Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic   

Centre:       PQPI- PTT Sabadell                                    Família:  Comerç i màrqueting 

 

Descripció:  
Presentació d’una empresa, relacionada amb les preferències personals de l’alumne: sector al 
qual pertany; quin producte vol vendre, com i a qui; ubicació i característiques del lloc; 
decoració, imatge i estil i usos lingüístics del personal. Informació fixa: català, castella, anglès? 
Formació professionalitzadora que es demanaria als empleats. 
 
Tasques que es desenvoluparan: 
- Disseny del logotip i d’un eslògan. 
- Carta comercial de presentació. 
- Relació dels productes. 
- Explicar com ens donarem a conèixer? Falca de ràdio, cartells, tríptics, publicitat a la 

premsa, etc. 
- Utilització dels recursos de les TIC. 
- Distribució d’espais. 
 
Organització:  
Professorat: Experts dels mòduls A i el tutor del grup. Cadascun treballa els aspectes del 
projecte relacionats amb el seu mòdul. 
Alumnat: El treball el fa per mòduls, però individualment. La presentació global la fa davant 
l’equip docent. 
 
Procés: 
- Realització d’un guió. 
- Distribució dels diversos aspectes del projecte en relació a cada mòdul 
- Recerca i preparació de materials. 
- Activitat:interrelació entre els diversos mòduls. 
- Presentació. 
- Anàlisi, revisió i valoració  del que s’ha fet. 
 
Avaluació:  
- Presentació suggerent del projecte per part de cada alumne. 
- Grau d’implicació de cada alumne en el seu projecte (lliurement triat). 
 
Aspectes clau (significatius): 
Un tant per cent destacable del nostre alumnat es mostra especialment motivat a tenir la seva 
botiga (sobretot de roba jove). Oferir-los conèixer el procés pel qual aquest ideal és realitzable, 
els resulta especialment engrescador.  
 
 
Autors: Miquel Cucurell (mòduls B), Antonia Esteve, Anna García, Eva Gómez, Francesca 
Mateu, Mati Armesto, Laura Romero i David Sánchez (mòduls A). 
 
Correu electrònic: mcferri@xtec.cat   a8960056@xtec.cat 



 

Imatges: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Títol del projecte:    Creem la nostra empresa                                                         Hores:  34 

Perfil professional:  Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic 

Centre:     PQPI-PTT Salt                                     Família:  Comerç i màrqueting 

       

Descripció:  
Creació d’una empresa de venda al detall de material esportiu. Es tracta de fer tot el procés des 
de la idea, el seu desenvolupament, la simulació de la gestió de l’empresa i la valoració.  
 
Organització:  
Professorat: hi participen 5 experts dels següents mòduls A: comandes, atenció al client, 
tècniques bàsiques d’oficina, operacions auxiliars del punt de venda i reproducció i arxiu a més 
de la tutora dels mòduls A. Treball en equip, ja que en una mateixa podien intervenir 4 
professors amb tasques diferents, però que tinguessin continuïtat i sentit per l’alumne i el 
projecte.  
 
Alumnat: es van agrupar en 4 grups.  
 
Procés: 

1. Es fan 4 grups i cada grup ha de fer una proposta d’empresa de venda al detall de 
material esportiu seguint unes premisses, i detallant nom, activitat: ubicació del/s punt/s 
de venda i magatzem, productes, m² dels diferents espais (punts de venda i magatzem). 
Amb una aproximació de despesa. 

2. Treballar el logo, la imatge corporativa de la empresa i la publicitat. Preparar la 
inauguració establiment.  

3. Seleccionar les diferents seccions de l’establiment (diferents esports), famílies, 
subfamílies, talles, colors, tipus d’articles... Selecció dels proveïdors. Definició de perfil 
de clients.  

4. Introduir les dades al programa de gestió: Factusol. Dades empresa, dades articles i 
dades proveïdors, dades dels clients. 

5. Simular l’activitat de l’empresa: pressupostos, comandes, albarans, factures tant a 
proveïdors com a clients, gestió de l’estoc al magatzem i al punt de venda. 

6. Fer l’arxiu de l’empresa i arxivar la documentació generada. 
7. Confeccionar un dossier que reculli totes les activitats realitzades.  
8. Realitzar una exposició oral de projecte on hi constin totes les parts, anàlisi i 

conclusions.  
 
Avaluació:  
Avaluació de cada sessió a partir dels següents ítems: iniciativa, resolució de problemes, 
col·labora i treballa que suposen el 30% de la nota. Nota de la tasca o exercici realitzat que 
representa el 30% i l’exposició oral que és el 40% de la nota.  
 
Aspectes clau (significatius): 
Molta coordinació i predisposició dels professors experts. 
 
 
Autors: Isabel Berga (tutora mòduls B) i Núria Casellas, Ester Martinez, Gemma Rabionet, Jordi 
Riera i Judit Viñas (professorat mòduls A). 
 
Correu electrònic: b7960023@xtec.cat 



 

Imatges: 
 
 

 



 

Títol del projecte:    Muntem un negoci?             Hores:    30 

Perfil professional:  Auxiliar en vendes, oficina i atenció al públic         

Centre:  PQPI-PTT Sant Boi de Llobregat            Família:  Comerç i màrqueting

  

 
Descripció:  
Constituir una empresa composta per un magatzem i una botiga. 

A partir d’una fitxa pautada hauran de desenvolupar tots els apartats. El tipus de negoci l’ha de 
triar l’alumne. 

 
 
Organització:  
Professorat: Treball conjunt del professorat dels mòduls A i B. 
 
Alumnat: individual 
 
 
Procés: 
El projecte integrat es realitzarà individualment. 
El professorat de comerç i la tutora faran el seguiment del projecte i l’aclariment dels dubtes 
que vagin sorgint. S’elaborarà bàsicament en el centre i serà aquest qui aportarà tots els 
materials i els recursos necessaris. 
En finalitzar el projecte s’haurà de valorar quins han estat els punts forts i febles del projecte, 
què han aprés, el resultat final i si tenen propostes de millora. 

 
 
Avaluació:  

⋅ Assistència i puntualitat. 
⋅ Interès i implicació en el projecte. 
⋅ Organització i planificació del treball. 
⋅ Responsabilitat en el treball. 
⋅ Nivell d’autonomia. 
⋅ Iniciativa en la realització de les tasques. 
⋅ Rendiment del temps. 

 
 
Aspectes clau (significatius): 
Els alumnes han de crear una empresa però que ofereixi alguna innovació respecte les que ja 
estan en el mercat, han d’aportar algun element innovador que les faci úniques. 
 
 
 
Autors:Sonia Gutiérrez (tutora mòduls B) Amparo Baghi, Mari Pau Escobar, Ona Lohse i Miriam 
Paz (professorat mòduls A). 
 
Correu electrònic: a8960015@xtec.cat 



 

Imatges:  
 



 

Títol del projecte :  Creació d’una empresa                         Hores:  35 

Perfil professional:  Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic     

Centre:   PQPI-PTT Sant Celoni               Família:  Comerç i màrqueting   

 
Descripció:  
La finalitat de formació del projecte EMPRESA és que els alumnes identifiquin aspectes 
fonamentals per al disseny i creació d’una proposta empresarial viable des de l’autocupació, 
segons les orientacions de la Generalitat de Catalunya per a Joves emprenedors i Creació 
Empresa, prestant especial atenció a les orientacions per a l’elaboració d’un Pla d’empresa. 
 
Aquesta empresa serà el resultat d’un treball de recerca en que, els alumnes, acompanyats 
pels seus professors, empraran estratègies d’investigació i de treball cooperatiu per a la 
concreció de la Idea de negoci. Alhora, s’utilitzaran les TIC, a través de Google DRIVE, per 
compartir i organitzar la documentació que formarà part de la Memòria del projecte. 
 
Organització:  
Professorat: Treball coordinat entre el professorat dels mòduls A i B.  
Alumnat: Organitzats per petits grups, segons la Idea de negoci. 
 
Procés:  
En primer lloc, els alumnes emprenedors s’han preguntat sobre possibles Idees de Negoci i 
han escollit la que més s’ajusta a les característiques del territori i els propis interessos.  
 
Posteriorment han elaborat el Pla d’empresa. Aquest pla conté alguns elements bàsics, en 
forma d’activitats, organitzades en diferents subplans: pla juridicofiscal, pla organitzatiu, pla 
econòmic i financer, pla de màrqueting i pla de producció o d’operacions. Cada pla ha estat 
liderat per un expert.  
 
Per facilitar l’accés a la informació i a la seva organització s’ha creat un espai virtual de treball a 
través de Google Drive anomenat projecteintegratptt@gmail.com on alumnes i experts han anat 
plasmant progressivament el conjunt de decisions que formen part del Pla d’empresa i alhora la 
Memòria de cada projecte de grup.  Per acabar, cada grup ha lliurat en format paper el Pla 
d’empresa. 
 
Els projectes de negoci han estat: CASI NUEVO (botiga de segona mà de roba i accessoris), 
GREY’S. BOOK AND COFFEE (llibreria amb servei de cafeteria) i MAYKA (venda de llibres i/o 
intercanvi amb servei de cafeteria on els productes són elaborats amb matèries primeres de la 
comarca) 
 
Avaluació:  
Cada expert, ha avaluat el nivell de competència adquirida per l’alumne en el desenvolupament 
de les activitats específiques del pla que lideren i dels continguts que formen part de les unitats 
formatives transversals (comunicació oral i escrita, matemàtiques bàsiques i TIC). Aquestes 
observacions s’han traduït numèricament i s’han recollit en un excel per calcular la mitjana 
aritmètica de les puntuacions dels experts. També s’ha fet una avaluació de resultats. 
 
Els resultats han estat molt positius. 
 
 
 



 

 
Aspectes clau (significatius): 
El treball de presa de decisions.  
 
Autors: Ester Agustí (tutora mòduls B) i Rosa Canaleta, Silvia Herranz, Gabriel Santiago i 
Jaume Turón (mòduls A). 
 
Correu electrònic: a8960027@xtec.cat  
 
Imatges: 
 

 



 

Títol del projecte:    Botiga d’intercanvi                      Hores:   30 

Perfil professional:   Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic   

Centre:    PQPI-PTT Sant Joan Despí             Família:  Comerç i màrqueting

     

Descripció:  
Creació d’una botiga de roba, bijuteria, joguines i llibres de segona mà amb la filosofia de 
l’intercanvi de productes i les tres R (reduir, reciclar, reutilitzar).  
Els grans objectius són: 

· Posar en pràctica tots els coneixements del curs per donar un sentit pràctic al que s’ha 
treballat durant el curs. 
· Evidenciar la importància de la reutilització i reflexionar sobre la utilitat dels productes 
més enllà de l’usar i tirar imposat per la societat de consum massiu. 

 
 
Organització:  
Professorat: Treball conjunt del professorat dels mòduls A i B. 
 
Alumnat: Els alumnes es distribueixen en 5 grups de treball que treballen en gran grup per 
aquelles qüestions que necessiten decidir-se entre tots. S’organitzen torns de treball els dies de 
recollida i també en la venda. 
 
 
Procés: 
Creació del nom de la botiga, logotip, compra de bosses de paper, disseny de les mateixes, 
publicitat i difusió de l’esdeveniment (cartell, facebook, blog, contacte amb entitats 
d’intercanvi...), elaboració dels bitllets, taxació del producte, compra al proveïdor, etiquetatge, 
classificació, col·locació als prestatges i a l’aparador, venda i anàlisi de resultats comptables. 
 
 
Avaluació:  
Mitjançant un google docs tots els professors van aportant les activitats i idees que s’han 
acordat des d’un inici. En acabar cada un aporta la seva avaluació i elements de millora. 
L’avaluació dels alumnes es fa a diferents nivells: individual, petit grup i activitat global. Cada 
alumne té una avaluació individual de la seva feina al llarg del procés així com una nota. El 
funcionament del petit grup també s’autoavalua. 
Finalment es fa una valoració del funcionament global en una sessió a classe. 
 
 
Aspectes clau (significatius): 
Aplicació pràctica dels conceptes teòrics treballats a classe. Treball d’equip en col·laboració.  
 
 
 
 
 
Autora: Joana Bravo  
 
Correu electrònic: (jbravo1@xtec.cat) 



 

Imatges: 
 

 
 
 

 



 

Títol del projecte:   Reci-Art (l’art de reciclar – l’art de crear)                              Hores:  60 

Perfil professional:   Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic    

Centre:  PQPI-PTT Torredembarra                                                 Família:  Comerç i màrqueting 
 
      
Descripció:  
Es tracta d’un projecte basat en el treball cooperatiu. Consisteix en el desenvolupament d’un negoci 
dedicat al disseny i creació d’articles i complements fets a mà amb material reciclat. Aquests 
productes s’exposen a l’aparador del negoci ubicat al centre. És un negoci compromès amb el 
medi ambient, ja que es basa amb la Llei de les 3 R: Reduir, Reutilitzar i Reciclar. Els articles 
es bescanvien per aliments que es donen a Càritas de Torredembarra. (Acte solidari en què 
participa tota la comunitat educativa). 
 
 
Organització:  
Professorat: Treball conjunt del professorat dels mòduls A i B. 
 
Alumnat: Tot el grup. 
 
 
Procés: 
El projecte integra tots els mòduls formatius amb una posada en escena de les parts que 
implica aquest projecte. 
L’organització de la proposta respon a 3 àrees: 

⋅ Àrea administrativa/financera. 
⋅ Àrea de màrqueting, publicitat i comunicació. 
⋅ Àrea de Creació d’articles i espai de venda. 

 
 
Avaluació:  
Donada la vessant eminentment pràctica, aplicada i integradora de coneixements d’aquest 
projecte, per a la seva avaluació caldria prioritzar criteris de caire eminentment procedimental i 
actitudinal. Criteris que valorin: 
 
El grau d’implicació i col·laboració en el procés dut a terme. La capacitat de treballar en equip. 
La manera com s’han desenvolupat i dut a terme les diferents fases del projecte. Les habilitats 
de planificació i organització de les tasques a dur a terme. La revisió per part de l’alumne/a de 
les activitats que es van duent a terme durant el desenvolupament del procés. L’anàlisi de les 
dificultats que van sorgit i les decisions que es prenen per sol ventar-les. El producte final 
resultant. 
 
Aspectes clau (significatius): 
El resultat ha estat un projecte compromès amb l’entorn (acte solidari), amb el medi ambient 
(Llei de les 3 R.) i participatiu (tota la comunitat educativa està invitada a col·laborar).  
Autors: Anselm Aguadé, Anna Carceller, Àngela Martí, Anna Mitjans, Carme Mitjans, Verònica 
Segura i Sílvia Torras, (mòduls A). Sílvia Vilaplana (mòduls B). 
 
Correu electrònic: dvilapla@xtec.cat 



 

Imatges: 



 

Títol del projecte:  Festa de graduació                       Hores: 45 

Perfil professional: Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic   

Centre:  PQPI-PTT Val d’Aran              Família:  Comerç i màrqueting 

 

Descripció:  
Col·laboració en la preparació de l’acte de la graduació, amb tot el que implica la organització 
d’un esdeveniment (invitacions, cartells publicitaris, decoració, preparació i muntatge, resolució 
d’imprevistos...) El principal objectiu és posar en pràctica els coneixement adquirits en el mòdul 
A i del mòdul B i generar pautes i hàbits correctes de treball en equip, planificació, organització, 
resolució de problemes, autonomia, responsabilitat, i relacions interpersonals. 
 
Organització:  
Professorat: Implica professorat del Mòdul A i la tutora dels mòduls B com a coordinadora, 
dividint-se les diferents tasques i posteriorment realitzant un treball en equip. 
 
Alumnat: S’ha treballat en equip, individualment i en parelles. 
 
Procés: 
Disseny i elaboració de les invitacions i la publicitat, i la seva posterior impressió i distribució. 
Presentació de les propostes, pendents en tot moment de la seva correcció i supervisió. 
Previsió i compra del material per a la impressió dels diplomes. 
Planificació i organització per a la decoració de l’escenari, fet que implica: prendre mesures, 
pensar les idees, comprar els materials necessaris, presentar les factures, elaboració i 
muntatge, així com la posterior retirada del mateix. 
Creació d’un blog que servirà per recollir els diferents passos realitzats del treball i el transcurs 
de l’esdeveniment. Aquest blog contindrà una presentació individual i l’opinió personal de 
l’experiència. 
 
Avaluació:  
S’han tingut en compte criteris com: 

- el grau d’implicació i col·laboració en el procés dut a terme 
- la capacitat de treballar en equip 
- la manera com s’han desenvolupat i dut a terme les diferents fases del projecte 
- les habilitats de planificació i organització de les tasques a dur a terme 
- la revisió per part de l’alumne/a de les activitats que es van duent a terme durant el 

desenvolupament del procés 
- l’anàlisi de les dificultats que van sorgit i les decisions que es prenen per resoldre-les. 
- El producte final resultant 
- la reflexió i valoració final sobre el que s’ha fet i el  que s’ha après, els resultats 

obtinguts i les propostes de millora. 
 
Cada professor ha dut el seu registre durant el procés per fer una posta en comú al final del 
projecte i s’utilitzarà el blog com a instrument final d’avaluació del treball. 
 



 

Aspectes clau (significatius): 
En aquest projecte hem detectat molta motivació a la hora de realitzar-lo, els alumnes estan 
satisfets de poder aplicar els coneixements adquirits a l’aula i, a més a més, sol tenir molt 
reconeixement per part de tota la comunitat educativa (resta d’alumnes, professors, direcció 
pares...) i això agrada i recompensa als alumnes ja que s’aprecia el treball realitzat al PQPI-
PTT. 
 
Autors: Neus Canals Casellas 
Correu electrònic: c5960023@xtec.cat 
 
Imatges: 
 
  
 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pqpiaran2013.blogspot.com.es/ 
 



 

Títol del projecte:   Dissenyem la nostra empresa                                Hores:   60 

Perfil professional:  Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic  

Centre:  PQPI-PTT Vic               Família:  Comerç i màrqueting 

 
Descripció:  
El projecte “ Dissenyem la nostra empresa “ té els següents objectius: 
 

• Dissenyar l’animació d’un punt de venda, a través d’un centre d’interès escollit pels 
alumnes. 
 

• Fomentar la motivació i iniciativa en el desenvolupament del projecte. 
 

• Utilitzar els mitjans informàtics treballats durant el curs en la realització dels diferents 
documents que formen part del projecte. 

 

Els alumnes han desenvolupat els aspectes fonamentals que intervenen en l’animació del punt 
de venda com són:  l’elecció del tipus de botiga, la seva ubicació, el logotip i imatge corporativa, 
els documents administratius que s’utilitzen, l’elaboració d’un catàleg, la creació d’un aparador 
de temporada, la maqueta i la confecció d’una pàgina web. 
 
S’han aplicat, de forma globalitzada, les competències desenvolupades al llarg del procés 
d’aprenentatge en relació al perfil professional de vendes, oficina i atenció al públic i a l’entorn 
laboral d’aquest sector.  
 
Els alumnes, individualment, han realitzat totes les activitats proposades fins la presentació del 
projecte acabat. 
 

Organització:  
Professorat: Professorat dels mòduls A i B treballant conjuntament. 
Alumnat: Els projectes s’han realitzat de forma individual. 
 
Procés: 
- Plantejament dels objectius del projecte i organització de la feina tenint en compte la 
vinculació del treball amb una situació real: Creació d’un punt de venda de lliure elecció, tipus 
de públic, dades fiscals i identificatives de l’empresa i, finalment el logotip i imatge corporativa 
de l’empresa. Informació dels aspectes a avaluar (procediments i actituds, producte final 
(aparador, maqueta i PowerPoint ) i exposició oral del projecte. 
 
- Elaboració dels diferents treballs de merchandising: targeta de presentació, calendari 
promocional, anunci d’una oferta de feina, display, rètol, catàleg comercial, pàgina web i 
aparador de temporada.  
 
- Confecció dels documents administratius següents: carta comercial, sobre, fax, full de 
comanda, albarà, factura i rebut. Construcció d’una maqueta. 
 
- Presentació i realització un PowerPoint on s’ha recollit tota la documentació elaborada. 



 

Avaluació:  
Avaluació inicial: grau d’implicació i col·laboració inicial 
 
Avaluació sumativa: 

• Grau d’implicació i col·laboració al llarg del procés 
• Capacitat de complir amb les responsabilitats al llarg del temps. 

   
Avaluació final: 
- Autoavaluació de l’alumne (punts forts i dèbils del projecte, què ha après, el resultat final 
global i propostes de millora). 
- Un tribunal format per al menys 4 expertes i la tutora avaluen: 

• Els productes finals resultants 
• El PowerPoint creat i l’exposició oral del Projecte Integrat  

 
Aspectes clau (significatius): 
Els alumnes han estat molt motivats durant tot el desenvolupament del projecte , bàsicament 
perquè han vist l’aplicació dels aprenentatges dels diferents mòduls formatius aplicats a un 
context real. 
 
Autors: Melecia Martínez (mòduls B) i Núria Casacuberta, Pilar Casas, Eva Sibila i Margarita 
Tenas (mòduls A). 
 
Correu electrònic: a8960275@xtec.cat 
 
 
Imatges: 
 

 



 

Títol del projecte:   Creem la nostra pròpia empresa!                                            Hores:  30 

Perfil professional:  Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic  

Centre:  PQPI-PTT Vilafranca del Penedès                                   Família:  Comerç i màrqueting 

 
 
Descripció:  
A partir del quadern virtual: La creació d’una empresa, on s’exposen totes les fases de creació 
d’una empresa, l’alumnat ha de donar cos a la seva pròpia empresa. Això li permet posar en 
pràctica i integrar els coneixements adquirits en els diferents mòduls formatius A i B i tenir un 
model de negoci que en un futur pugui rescatar, com a punt de partida, si decideix esdevenir 
un/a emprenedor/a i crear el seu propi negoci. 
 
 
Organització:  
Cada alumne/a ha de crear la seva pròpia empresa, però a l’hora de fer-ho es poden organitzar 
per afinitats (per exemple, l’alumnat que decideix crear empreses on-line han de fer uns 
mateixos tràmits legals per a crear-les i es poden ajudar en el procés de recerca d’informació, 
etc). Per això, a l’aula hi ha activitats individuals i altres grupals. A més, a partir d’unes pautes 
generals cadascú treballa al seu ritme i enriqueix el projecte en funció dels seus interessos i 
capacitats, però també hi ha moments de posta en comú i ajuda mútua. 
 
 
Procés:  
El professorat actua com a assessor de l’alumnat, que va seguint les pautes indicades al 
quadern virtual i va esbrinant i donant forma als diferents elements que haurà de tenir en 
compte per dissenyar la seva empresa, com ara: el tipus de negoci (producte, clientela, 
proveïdors, etc) els tràmits per constituir l’empresa, la inversió prèvia necessària, la imatge 
corporativa i la documentació bàsica de la compra-venda, etc.  
 
 
Avaluació: 
En aquest projecte s’avalua tant el procés (a partir de la observació del seu treball i actitud al 
llarg de les diferents sessions de treball) com el resultat, és a dir, el projecte d’empresa que 
creen.  
 
L’alumnat, en acabar, ha de fer una presentació oral del seu projecte empresarial a la resta del 
grup classe, utilitzant com a suport una presentació digital creada per ells mateixos. A més, ha 
de lliurar el seu pla d’empresa al professorat expert participant, per tal que sigui també avaluat. 
 
Així doncs, al finalitzar, es duu a terme: 

• una autoavaluació del propi treball  
• una co-avaluació entre alumnes de la presentació oral i el contingut del projecte   
• una avaluació per part del professorat expert participant. 

 



 

Aspectes clau (significatius): 
Permet integrar i posar en pràctica coneixements dels dos mòduls per crear un projecte 
personal d’empresa i estimular l’esperit emprenedor. Tant és així que, en acabar, un parell 
d’alumnes han dit que no descartaven crear l’empresa realment en els propers anys. 
 
Autores: Imma Llopart (tutora mòduls B) i Ruth Gabriel, Rosa Maria Montserrat i Ana Moreno 
(professorat mòduls A). 
 
Correu electrònic: a8960023@xtec.cat 
 
Imatges:  
 

 
 
 
Adreça del quadern virtual de què parteix el projecte integrat: 
http://clic.xtec.cat/quaderns/biblioteca/crear_empresa_ca/html/index.htm?&appl=http://clic.xtec.cat/

qv_viewer/dist/html/appl/&css=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/css/&js=http://clic.xtec.cat/qv

_viewer/dist/html/scripts/&lang=es&skin=formal&biblio=true&xml=crear_.empresa_ca/crear_empresa

_ca.xml&base=crear_empresa_ca&skin=formal&section=0&lang=es 
 



 

Títol del projecte:  Botiga de roba juvenil: Extin human                                     Hores : 30 

Perfil professional:  Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic      

Centre:  PQPI-PTT Vilanova i la Geltrú                       Família:  Comerç i màrqueting 

     

Descripció:  
Crear una empresa que es dedica al comerç de venda directa al públic de roba juvenil. 
 
Tipus d’empresa:  Societat Limitada Unipersonal (un sol soci) que comercialitza articles  
                              de roba juvenil 
 
Ubicació: Local lloguer en c/ Caputxins 30 de Vilanova i la Geltrú 
 
Recursos humans:  El propi empresari més 2 treballadors assalariats 
 
Recursos financers:  Capital inicial de 50.000 euros 
 
 
 
Organització:  
Professorat: 2 professors  Mòduls A:  Operacions auxiliars en el punt de venda i Tècniques 
administratives bàsiques d’oficina. 
 
Alumnat: Grups de 2/3 alumnes  
 
 
Procés: 
1) Fer una anàlisi pel que fa a l’entorn i les estratègies de comercialització. 
2) Triar el nom de la botiga  
3) Realitzar el plànol de la ciutat ubicant detalladament la botiga 
4) Confeccionar un croquis de la botiga on quedin assenyalades cadascuna de les seves 

seccions 
5) Dibuixar com és l’aparador de roba de la botiga, posant el nom que correspon a cadascuna 

de les peces 
6) Aplicar les tècniques de marxandatge que s’han aplicat com (façana,  aparadors, rètols, 

portes d’entrada i sortida) 
7) Patrimoni de l’empresa, proveïdors, comendes, factures , llibre de  registre, fitxa de 

magatzem, llibre de diari, assentament, cartes etc. 
8) Preparar les estratègies publicitàries  de la botiga per incloure’ls a la premsa , radio, 

televisió local i fer el disseny del logotip per les bosses de la compra, targes, fulletons, etc. 
9)  Fer els cartells publicitaris d’ofertes, calculant el % dels preus rebaixes (Retolació) 
 
 
 



 

Avaluació:  
� El treball és presentarà enquadernat. A la portada del dossier es farà constar el nom del 

projecte i  dels alumnes que hi han participat. 
� També es valorarà el muntatge d’ un aparador, en un espai de l’escola, on  s’hi 

col·locaran els complements, cartells,  maniquins, etc..  
� En la data d’entrega,els professors que han participat en el projecte, valoraran de 

manera individual, l’exposició oral  del que s’ha fet, (descripció del projecte i de les 
tasques que ha realitzat cada alumne i conclusions de cada membre del grup), fent les 
preguntes que considerin oportunes i donant una nota final  individual i de grup 

 
Aspectes clau (significatius) 
El treball amb equip és l’aspecte mes significatiu. L’ equip ha treballat la simulació d’una 
empresa, per tant ha calgut  consensuar un únic projecte final. 
S’ha tingut en compte, la resolució de problemes, organització del treball, autonomia, 
responsabilitat   i relació interpersonal. 
 
Autors: Maria Hermández Martinez i Dolores Rodrigues Dieguez 

Contacte: a8960024@xtec.cat 

 
Imatges: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Família 
 

EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL  



 

Títol del projecte:   Pavimentació d’un soterrani                                                    Hores:  60 

Perfil professional:  Auxiliar de paleta i construcció    

Centre:  PQPI-FIAP INS Consell de Cent                                         Família:  Edificació i obra civil 

 
 
Descripció:  
El projecte integrat consisteix en la realització del paviment d’un soterrani. L’obra que es duu a 
terme depèn de les necessitats del centre i es desenvolupa amb intenció de que aquesta sigui 
de caire permanent. Aquest projecte es porta a terme en finalitzar les primeres tasques 
d’aprenentatge del mòdul A.  
 

Organització:  
Professorat: La decisió de què contemplarà el projecte integrat recau majorment en la decisió 
del monitor, a qui del centre li proposen alguna tasca a poder desenvolupar pels alumnes 
durant el curs formatiu. El monitor decideix fins a quin punt el alumnes poden assolir la feina, i 
si s’aprova, es realitza el projecte durant les hores del mòdul A. En el mòdul B, els alumnes 
realitzen un dossier de les fases i altres aspectes. 
 
Alumnat: El projecte es realitza en grup. Des del plantejament de l’obra, fins a la finalització 
d’aquesta. En cas que el projecte no requereixi de tot l’alumnat, el monitor reparteix les feines 
en grups més petits. Els alumnes que més destaquen en la matèria, passen a ser cap de grup. 
Al finalitzar el projecte tots els alumnes han desenvolupat una part o la majoria del projecte.  
 

Procés: 
Durant la realització, els alumnes segueixen les instruccions inicials del monitor que explica què 
és realitzarà i planteja la tasca als alumnes. En cas necessari es divideix el grup, i s’inicia el 
projecte. Els diferents grups participen alternativament tant en la realització del projecte com en 
altres tasques que puguin sorgir. 
Quan l’execució del projecte finalitza, els alumnes elaboren un dossier, amb l’explicació de les 
diferents fases de treball, material utilitzat, eines emprades, temporització del projecte, exercicis 
de croquis del projecte amb mides i pressupost de la feina realitzada. 
 

Avaluació:  
L’avaluació del projecte es realitza sobretot amb la observació de l’actitud mostrada pels 
diferent alumnes, la implicació de cadascú en el projecte. També és un factor important el nivell 
demostrat i adquirit durant l’assistència al curs de l’alumnat. 
 

Aspectes clau (significatius): 
Aplicar diferents coneixements adquirits en matemàtiques en l’obra realitzada. Desenvolupar a 
nivell oral i escrit, l’ús de la llengua amb un caire més tècnic. Treballar i compartir en equip els 
coneixements adquirits individualment. Aplicar de manera professional els aprenentatges del 
mòdul A, que fins al moment han estat exercicis de taller. 
 
 
Autors: Borja Llopis i Antonio Parada.    
 
Correu electrònic: booorja@hotmail.com 



 

Títol del projecte:   Millora de la superfície de l’entrada                             Hores:  50 

Perfil professional:  Auxiliar de paleta i construcció    

Centre:  PQPI-FIAP  INS La Pineda                                                 Família:  Edificació i obra civil 

 
 
Descripció:   
El projecte consisteix a reformar i millorar una part de l’entrada al centre, que es tracta d’una 
zona amb molt trànsit de professors i alumnes que calia millorar per l’aspecte i la seguretat de 
vianants. 
Aquest projecte inclou el treball de neteja i preparació de l’espai per poder situar la 
infraestructura de ferro que dóna força i cos a la superfície final i l’adequació de l’espai als usos 
adients, un cop finalitzats els treballs, pel que fa a la seguretat de les persones i la imatge del 
centre.  
 
 
Organització:  
Professorat: Treball coordinat entre el monitor i el docent. 
 
Alumnat: En grups de tres o quatre alumnes. 
 
 
Procés: 

⋅ Neteja i preparació de l’espai: extracció de la superfície antiga i gastada. Rebaix del 
nivell.  

⋅ Preparació de l’espai per a la infraestructura de ferro. Adequació de l’espai per col·locar 
el forjat.  

⋅ Preparació i soldadura de les diferents barres de ferro. 
⋅ Col·locació de voreres. 
⋅ Col·locació del ciment d’acabat.   

 
 
Avaluació:  

⋅ Capacitat de treball en grup 
⋅ Treball personal 
⋅ Observació de mides de seguretat en el treball 
⋅ Cura de les eines i de les persones que envolten l’àrea de treball.    

 
 
Aspectes clau (significatius): 
Treball en grup. 
Causar les mínimes molèsties. 
Treballar amb seguretat personal. 
 
 
Autors:  Atanasio Garcia i Francesc Fernández. 
 
Correu electrònic:   agarc483@xtec.cat  fferna66@xtec.cat      



 

Imatges: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Títol del projecte:       Construcció d’una escala                                    Hores:  60 

Perfil professional:     Auxiliar de paleta i construcció             

Centre:  PQPI-FIAP Institut de Mollet del Vallès                              Família:  Edificació i obra civil 

 
 
 
Descripció:  
Aquest projecte consisteix en la construcció d’una escala  de nou esglaons. Els objectius dels 
dos mòduls es centren en que els alumnes puguin desenvolupar la part pràctica del projecte 
integrat treballant en equip i la part teòrica de forma autònoma. 
 

 
 
Organització:  
Professorat:  El projecte l’hem elaborat de forma conjunta  el monitor de l’especialitat i la docent 
per tal que la construcció de l’escala es correspongui amb les dades obtingudes a la part 
teòrica. 
Alumnat:La part teòrica del projecte la realitzen de forma individual i la part pràctica treballaran 
en equips de treball de  3 alumnes 
 

 
 
Procés: 
La part teòrica i la part pràctica són complementàries i van avançant a mesura que tenen la 
informació necessària per realitzar ho. 
A la part teòrica, mesuraran l’espai on hauran de realitzar l’escala, plantejaran el disseny de 
l’escala, hauran de posar els passos que hauran de seguir per fer el projecte, dibuixaran 
l’escala  a escala 1:10, calcularan els materials i les eines que necessiten i faran un pressupost 
del que costaria realitzar aquest projecte. 
A la part pràctica, marquen el terra i la paret, fan la base , posen els esglaons amb totxanes. 
Col·loquen els panots i, finalment, arrebossen el frontal i la paret lateral. 
 

 
 
Avaluació:  
S’avalua el dossier de l’alumne de la part teòrica i s’avalua la consecució de la part pràctica. 
També avaluarem els aspectes del DRP aplicats a les dues parts del projecte. 
 

 
 
Aspectes clau (significatius): 
Com realitzem els projectes dins el centre els alumnes valoren més la funcionalitat del projecte 
ja que veuen que es un benefici per la comunitat educativa. 
 

 
Autors: Lluís González (mòduls A) i Elena Córdoba (mòduls B). 
 
Correu electrònic: lluisg@iesmollet.net / elenac@iesmollet.net 
 

 



 

Títol del projecte:      Enrajolem l’aula                      Hores:  50 

Perfil professional:  Auxiliar de paleta i construcció   

Centre:  PQPI-FIAP Institut Vall d’Hebron              Família:  Edificació i obra civil 
 
Descripció:  
El projecte consisteix a enrajolar l’aula que els alumnes fan servir. La seva creació té per 
objectiu que els alumnes hagin de treballar i interrelacionar la majoria de competències 
tractades durant el curs. Relacionant tots els coneixements i habilitats assolides ens apropen al 
que seria més pròxim a una situació real en un lloc de treball.  
 
Organització:  
Professorat: Treball conjunt professorat mòduls A i B. 
Alumnat: 9 alumnes 
 
Procés: 
 
Títol i activitats: Durada 
Què és un projecte? 
Presentació del projecte, temporalització i objectius a treballar 

1h 

Prenem mesures: 
Prendre mesures de longitud i superfície a l’espai a enrajolar, fent servir la cinta 
mètrica i el metro làser. 

1h 

Dibuixem a escala: 
Realitzar la representació espacial de l’aula sobre paper. 

1 ,5h 

Quins materials necessitem?  
Realitzar els càlculs necessaris per conèixer sobre l’espai i la longitud de l’aula i 
a partir d’aquí calcular quants metres quadrats de gres, de ciment-cola i vorada 
necessitarem.  

1,5h 

Quines eines necessitem? 
Conèixer el procés i les tasques per dur a la pràctica el projecte i quines eines 
són necessàries per a la seva execució. 

1h 

Pressupost: 
Crear un full de càlcul que reflecteixi el pressupost del projecte. 

2h 

Mans a l’obra: 
Execució del projecte: aixecar el terra antic i preparar el terreny, col·locar el gres 
i el sòcol, aplicació de la vorada. 

 
40h 

Avaluació personal: 
Assistència, puntualitat, participació de forma activa, respecte, seguir les 
instruccions,... 

 
2h 

 50h 
 
Avaluació:  
Les diferents activitats s’aniran avaluant amb les fitxes que els alumnes aniran entregant que 
formaran part del projecte final. 
La part d’execució del projecte es valorarà tenint en compte la qualitat del treball, l’assistència, 
la implicació en el projecte, el treball en equip,... 
 
Autors: Dolors Dueñas (docent mòduls B) i José Méndez (monitor mòduls A). 
 
Correu electrònic: mduenas4@xtec.cat



 

Imatges: 
   
 



 

Títol del projecte:  Reforma del nou taller de tecnologia                                      Hores:  60 
 
Perfil professional:  Auxiliar de paleta i construcció 
 
Centre:  PQPI-INS Castell dels Templers                         Família:  Edificació i obra civil
                 
 
Descripció:  
El projecte consisteix a reformar l’antic taller de metall del nostre Institut, actualment utilitzat de 
magatzem, per tal d’habilitar-lo com a espai destinat al nou taller de tecnologia. 
 
Unitats de competència implicades: 

 UC_0869: Elaborar pastes, morters, adhesius i formigons. 

 UC_0276: Realitzar treballs auxiliars en obres de construcció. 

 UC_0872: Realitzar arrebossats, enguixats i referits a bona vista. 

 UC_0871: Sanejar i regularitzar suports per a revestiment en construcció. 

 UC_0873: Aplicar imprimacions i pintures protectores en construcció. 

 
Organització:  
Professorat: El professor que dirigirà principalment el projecte serà el que ha estat impartint les 
unitats formatives del mòdul A durant el curs que a més a més és el tutor del grup, però també 
hi intervindran altres professors del mòdul B: redacció del dossier, realització dels plànols a 
format CAD, etc. 
 
Alumnat: Els alumnes realitzaran la part pràctica en grup i cadascun realitzarà un dossier que 
haurà d’entregar al professor en finalitzar el projecte.   
 
Procés: 
Actualment la sala està plena a arrebossar d’objectes i materials acumulats durant el temps. 
Primer de tot, els alumnes hauran d’efectuar la neteja i condicionament de la sala per tal de 
poder-hi treballar còmodament i de manera segura. Seguidament es realitzarà el sanejament i 
regularització de parets i sostres (caldrà enguixar, tapar forats, extreure pintura defectuosa, 
etc). Després es prosseguirà amb l’encintat dels espais a pintar utilitzant cinta de carrosser i 
finalment es prepararà la pintura i es pintarà el taller. 
 
A més a més, els alumnes hauran d’implementar un dossier que inclourà: tipus de pintures, 
eines i equips de protecció utilitzades, croquis a mà alçada i acotat i plànol en format CAD de la 
sala, m2 de superfícies a pintar diferenciant cada tipus de pintura (parets, sostres, fusteries...), 
cercar els formats industrials dels pots de pintures i calcular-ne els necessaris en funció de la 
superfície a pintar i finalment, punts forts i punts dèbils del projecte. 
 
Avaluació:  
NOTA PRÀCTICA (50%): S’avaluarà el grau d’implicació, participació i realització de les 
diferents activitats i tasques del projecte. 

NOTA DOSSIER (50%): Aquest bloc avaluarà el dossier entregat per cada alumne. 

Autor: Roger Lafont Benet                                          
 
Correu electrònic: rogerlafont@hotmail.com 



 

Imatges: 
 

 

 

 

 

 



 

Títol del projecte:   Restauració d’una rèplica d’un Rolls Royce 10cv             Hores:  60 

Perfil professional:  Auxiliar de pintura           

Centre:  PQPI-FIAP Institut Alt Penedès              Família:  Edificació i obra civil 

 
 
Descripció:  
Restaurar una rèplica de l’any 1971 del model Rolls Royce 10cv, originari del 1905. Aconseguir 
fer funcionar el “cotxe petit”. 
 
 
Organització:  
Professorat: Treball coordinat entre el professorat dels mòduls A i B. 
 
Alumnat: treball en grup. 
 
 
Procés:                                                                                                                                                                 
Desmuntar, observar i enregistrar tots els possibles defectes del cotxe (òxids, bonys, 
deteriorament de la tapisseria, estat de la instal·lació elèctrica....). 
Preparar, llimar i aplicar la imprimació a la superfície. 
Massillar desperfectes amb massilla de carrosseria  
Aplicar a pistola una capa d’aparell i d’imprimació .  
Pintar el cotxe de color verd anglès . 
Aplicar el vernís de dos components. 
Aplicar un recuperador per a pneumàtics. 
Presentar les peces dels seients tallades i entapissar amb cuir de color negre. 
Reformar la instal·lació elèctrica del vehicle. 
Instal·lar la bateria 12Vdel cotxe. 
Rectificar els mecanismes de fre, marxa enrere i endavant del cotxe. 
Muntar i provar el cotxe rehabilitat 
 
 
Avaluació:  
Avaluació individual i de grup del procés i de l’acabat final del producte tenint en compte la 
implicació i l’actitud vers l’activitat. 
 
 
Aspectes clau (significatius): 
Treball interdisciplinari. 
Treball pràctic que respon a una necessitat real del centre 
Cohesió entre els mòduls A i B 
Potenciació del treball en petits grups per assolir un objectiu comú. 
 
 
 
 
Autors: José Luís Gómiz Pascual (mòduls A) i Assumpta Roca (mòduls B). 
 
Correu electrònic: L_J8@hotmail.com 
 



 

Imatges:     
 

 



 

Títol del projecte:   Adequació del gimnàs de l’institut                                   Hores:   60 

Perfil professional:  Auxiliar de pintura     

Centre:  PQPI-FIAP Institut Antoni Torroja    Família:  Edificació i obra civil

     

Descripció:  
El projecte d’adequació del gimnàs consisteix a sanejar i pintar les parets del gimnàs, així com 
restaurar les portes d’accés de fusta. S’aplicarà massilla a les esquerdes i forats i es tractaran 
les humitats existents. Finalment es pintaran les parets amb pintura plàstica blanca. Pel que fa 
a les espatlleres i portes de fusta, es decaparan i s’envernissaran. 
 
Organització:  
Les activitats inicials del projecte es realitzen a partir d’un dossier de treball amb activitats 
d’aprenentatge tant dels mòduls A com dels mòduls B. Malgrat que es tracta d’un dossier 
individual, el sistema de treball inclou també fitxes amb activitats grupals.  
Pell que fa a l’execució del pla de treball ha de ser una tasca col·lectiva, l’alumne ha de ser 
capaç de treballar en equip i amb la màxima autonomia possible.  
Professorat: Treball en equip  
Alumnat: Quatre grups de quatre alumnes cadascun. 
 
Procés: 
- Anàlisi visual de les necessitats de l’espai a restaurar. 
- Comprensió del problema/projecte. Coneixements previs. Formular necessitats. 
- Planificació del projecte (Què necessitem, per què i on ho podem trobar). 
- Treball de fitxes específiques de projecte: 

Reconèixer els diferents tipus de suports en construcció. 
Reconèixer les diferent patologies dels suports constructius. 
Conèixer les diferents solucions a les patologies i defectes de les parets. 
Conèixer els diferents tipus de pintures, eines i EPIs, i la seva correcta utilització. 
Prendre mides i dibuixar el plànols de les parets i portes. 
Calcular les àrees de les superfícies a pintar. 
Calcular les quantitats de pintures necessàries. 
Fer un pressupost del projecte. 

- Execució del pla de treball. 
 
Avaluació:  
Docent i monitor avaluaran conjuntament les activitats del dossier individual de cadascun dels 
alumnes. Pel que fa a l’execució del projecte, serà el monitor qui, mitjançant el seguiment diari 
del desenvolupament del projecte, valorarà els resultats del treball de cada alumne 
individualment i com a part d’un equip. 
 
Aspectes clau (significatius): 

 
- Coneixement de les eines i el material. 
- Coneixement de les patologies dels elements constructius i les seves respectives solucions 
- Capacitat d’organització i treball en equip. 
 
Autors: Antonio Martínez Goixart    Teresa Sotelo Paradela       

Correu electrònic: amart569@xtec.cat, tsotelo2@xtec.cat 



 

Imatges:    
 



 

Títol del projecte:  Restaurar i pintar els bancs del          Hores:  30 
                            Complex Educatiu de Tar ragona     
 
Perfil professional:  Auxiliar de pintura    
 
Centre:  PQPI-FIAP Ins Cal·lípolis            Família:  Edificació i obra civil 
 
 
Descripció:  
El projecte de restauració dels bancs consisteix a sanejar i pintar els bancs que hi ha situats a 
les zones exteriors del Complex Educatiu de Tarragona i sobretot els que hi ha a l’Institut 
Cal·lípolis.  Es treballarà la fusta i el ferro, primer es sanejarà la zona a pintar amb pintura gris 
antiòxid per al ferro i blanca per a la fusta, finalment s’aplicarà la pintura d’acabat amb groc el 
ferro i marró la fusta. 
 
 
Organització:  
Les activitats inicials del projecte es realitzen a partir d’un dossier de treball amb activitats 
d’aprenentatge tant dels mòduls A com dels mòduls B. Malgrat que es tracta d’un dossier 
individual, el sistema de treball inclou també fitxes amb activitats grupals.  
Pel que fa a l’execució del pla de treball es tracta d’una tasca col·lectiva on l’alumne ha de ser 
capaç de treballar en equip però també amb la màxima autonomia possible.  
 
 
Procés: 
Fitxa 1: Presentació treball i objectius. 

Activitat 1:Anàlisi visual de les necessitats de l’espai a restaurar. Definicions. 
Fitxa 2:  Comprensió del problema/projecte. Coneixements previs. Formular necessitats.  

Activitat 2: Graella que es construeix a partir d’una pluja d’idees, i després de forma 
individual per saber definir les diferents tècniques aplicades, material a utilitzar 
tractament del ferro i fusta, quins EPI’s etc. 

Fitxa 3: Planificació del projecte (Què necessitem, per què i on ho podem trobar) 
Activitat 3.1: Saber quin serà el material necessari, on el poden trobar. Quines tècniques 
es s’utilitzaran i en quin ordre. 

 Activitat 3.2:Calcular les àrees a pintar. 
 Activitat 3.3:Realitzar el pressupost. 
Fitxa 4: Aplicació del pla de treball. Treball individual. Finalitat de la feina aplicada al projecte.  
 Activitat 4 :Reflexió dels passos a seguir. 
Fitxa 5 : Execució del pla de treball. Treball en grup. 
 Activitat 5.1: Saber explicar als companys que s’ha de fer. 
 Activitat 5.2: Treball de conclusions en finalitzar el projecte. 
 
 
Avaluació:  
L’avaluació es farà a partir de les dades obtingudes del dossier entregat per cadascun dels 
alumnes i de la valoració de les seves actituds i aptituds demostrades durant el 
desenvolupament de totes les activitats. 
L’avaluació global del projecte: serà el monitor amb la col·laboració de la docent qui, mitjançant 
el seguiment diari del desenvolupament del projecte, valorarà els resultats del treball de cada 
alumne individualment i com a part d’un equip. També es farà una valoració oral de forma 
conjunta entre alumnes monitor i docent, valorant els resultats aconseguits, les dificultats 
trobades durant el seu desenvolupament i els aspectes de millora per a propers projectes. 
 



 

Aspectes clau (significatius): 
Treball pràctic que respon a una necessitat real del centre. 
Cohesió entre els mòduls A i B 
Potenciació del treball en grup. 
 
Autors: Paqui Casals Vilaubi (mòduls B) i Joan Busquets Segarra (mòduls A). 
Correu electrònic: fcasals@xtec.cat 
 
 
Imatges: 
 

       
 
 



 

Títol del projecte:     Rehabilitació del passadís              Hores:  60  

Perfil professional:  Auxiliar de pintura       

Centre:  PQPI-FIAP INS Castellarnau               Família:  Edificació i obra civil

     

Descripció:  
Es tracta de rehabilitar el passadís de l’entrada del centre educatiu. Aquest projecte inclou  
pintar les reixes de les finestres, els marcs i les portes. Els alumnes treballen en tres superfícies 
diferents, el metall, la fusta i la paret.  
Aprenen quines són les eines i materials necessaris, aprenen a mesurar i fer càlculs d’àrees i 
els processos tècnics de la professió. Finalment elaboren un pressupost de tot el procés de 
rehabilitació del passadís.  
 
Organització:  
Professorat:  El professor especialista explica com utilitzar les eines, quines són les adequades, 
com es prepara la pintura, com es preparen les superfícies i com es realitza. 
El professor tutor ajuda en el procés explicant com es fa un pressupost a la vegada que els hi 
fa fer un powerpoint amb el procés que han realitzat amb les eines utilitzades. 
 
Alumnat: El treball es per equips al llarg del passadís i van rotant entre les parets, portes i 
reixes. La presentació en powerpoint és fa en equips de 3. 
 
Procés: 
Teòric: Conèixer els processos a seguir per preparar superfícies, les eines necessàries per fer-
ho, les àrees i volums per calcular els litres de pintura, i arribar a fer un pressupost de tot el 
procés.  
Pràctic al passadís: Recollir i netejar del material de la sala. Massillar (preparar la barreja) els 
forats. Polir i netejar totes les parets. Posar les cintes, protegir, i començar a pintar. Primera 
capa de blanc, deixar assecar, i després pintar amb color verd clar i verd fosc (tot dues capes) 
des del sòcol al metre i 10 centímetres.  
Polir reixes  i marcs. Pintar les reixes de color vermell i els marcs de color blanc. 
Netejar, recollir i muntar prestatgeries i col·locar els mobles per acabar. 
 
Avaluació:  
La puntualitat, l’assistència i l’actitud de cada dia són aspectes claus en l’avaluació 
Com a procés el power point mostrat, el pressupost ajustat, i la tasca realitzada en les diferents 
superfícies.  El centre ha quedat molt content amb la feina feta al passadís, la qüestió del 
pressupost ha resultat més complicada, i els powerpoint han quedat prou bé.  
 
 
Aspectes clau (significatius): 
 Aquells aspectes importants han estat la diversificació tant de tasques específiques com a 
pintor i varietat de processos teòrics:  recerca de eines, quin material és més econòmic, quines 
tècniques, mesurar, utilitzar l’excel per pressupostos, les presentacions, etc... 
 
 
Autors:  Rufino Fernández i Jorge Béjar. 
 
Correu electrònic:   jorge.bejar@gmail.com 



 

Imatges:  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Títol del projecte:   Condicionament de l’aula - taller PQPI                                Hores:  60 

Perfil professional:  Auxiliar de pintura               

Centre:   PQPI-FIAP Institut Castellet             Família:   Edificació i obra civil 

 
 
Descripció:  
L’aula de PQPI del centre necessitava un condicionament ja que tenia parets en mal estat amb 
alguns forats i esquerdes. També era necessari pintar i reparar les portes. Fins ara, aquest 
espai tenia les funcions d’aula, taller i magatzem. La direcció del centre ens va proposar 
realitzar un canvi tant d’imatge com d’organització. La intervenció del PQPI ha consistit a fer un 
canvi de color i una decoració més alegre i moderna utilitzant una tècnica d’acabat més 
resistent a possibles esquitxades de materials plàstics i que permet també la neteja amb aigua i 
sabó, en moments puntuals. Quant a l’organització s’ha decidit traslladar el magatzem a la sala 
del costat, això ha suposat haver de condicionar la paret que ha quedat lliure de prestatgeries.  
 
Organització:  
Professorat: Mòdul A i mòdul B treballem tant per separat com junts. S’ha partit el grup en 
algunes ocasions. 
 
Alumnat: es fan activitats individuals i en grup, també posades en comú amb tot el grup classe. 
 
Procés: 
El projecte suposa una manera de treballar les competències i els continguts del curs a partir 
de la implicació dels alumnes en la solució de  problemes reals més o menys complexes. Els 
alumnes, en el moment de la presentació del projecte, parteixen d’uns coneixements previs, 
totalment individuals, i aniran incorporant els nous aprenentatges a mesura que realitzin les 
activitats programades. Aquests aprenentatges s’han dividit en continguts de l’àrea bàsica i de 
l’àrea professional, supervisats per la docent i el monitor, respectivament. 
Les activitats programades estan ordenades cronològicament i especifiquen el tipus de 
competències que es treballen, quin formador serà l’encarregat de dur-les a terme, la metodologia 
de l’activitat i la temporització aproximada. Algunes de les activitats contenen una fitxa en el dossier 
de l’alumne. 
 
Avaluació:  
L’avaluació del projecte es farà a partir de dues fitxes; la fitxa de l’avaluació de les 
competències i la fitxa d’avaluació de les activitats. Ambdues fitxes les farà l’alumne juntament 
amb el formador. 
 
Aspectes clau (significatius): 
S’intenta potenciar la resolució de problemes aplicats a la realitat amb iniciativa i autoregulació, 
l’organització del treball amb la planificació de la feina i el treball en equip, la recerca i selecció 
de la informació per la resolució d’aspectes tècnics, metodològics o de càlcul i de salut i 
prevenció en riscos laborals. 
 
Autors: Montse Acosta i Josep Mª Alegre 
 
Correu electrònic:montse_acostaflaque@hotmail.com       josepmalegre@telefonica.net 



 

Imatges:    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Títol del projecte:   Restauració aula d’informàtica                                                Hores:  60 

Perfil professional:  Auxiliar de pintura             

Centre:  PQPI-FIAP INS Consell de Cent                                         Família:  Edificació i obra civil 

 
 
Descripció:  
Cada any es realitza un projecte de pintura diferent depenent de les necessitats del centre, 
aquest curs ha consistit a la restauració d’un aula d’informàtica. Aquesta tasca s’assoleix en 
grup i es desenvolupa amb intenció de que aquesta sigui permanent en el centre. Es realitza al 
finalitzar les primeres tasques d’aprenentatge del mòdul A.  
 
 
Organització:  
Professorat: La decisió de què contemplarà el projecte integrat recau majorment en la decisió 
del monitor, a qui el secretari i el director del centre li proposen alguna part del centre a poder 
restaurar pels alumnes durant el curs formatiu. El monitor decideix fins a quin punt el alumnes 
poden assolir la feina, i si s’aprova, es realitza el projecte durant les hores del mòdul A. En el 
mòdul B, els alumnes realitzen un dossier de les fases i altres aspectes del projecte. 
 
Alumnat: El projecte es realitza en grup. Des del plantejament del material necessari, fins a la 
finalització d’aquest. En cas que el projecte no requereixi de tot l’alumnat, el monitor reparteix 
les feines en grups més petits. Els alumnes que més destaquen en la matèria, passen a ser 
cap de grup. Al finalitzar el projecte tots els alumnes han desenvolupat una part o la majoria del 
projecte.  
 
 
Procés: 
Els alumnes segueixen les instruccions inicials del monitor que explica què és realitzarà i 
planteja la tasca amb els alumnes. En cas necessari es divideix el grup, i s’inicia el projecte. Els 
diferents grups participen alternativament tant en la realització del projecte com en altres 
tasques que puguin sorgir. 
Al finalitzar el projecte es realitza un dossier, amb l’explicació de les diferents fases de treball, 
material utilitzat, quantitats de pintura, eines emprades, temporització del projecte, exercicis de 
croquis del projecte amb mides i pressupost. 
 
Avaluació:  
L’avaluació del projecte es realitza sobretot amb la observació de l’actitud mostrada pels 
diferent alumnes, la implicació de cadascú en el projecte. També és un factor important el nivell 
demostrat i adquirit durant l’assistència al curs de l’alumnat. 
 
Aspectes clau (significatius): 
Aplicar diferents coneixements adquirits en matemàtiques en l’obra realitzada. Desenvolupar a 
nivell oral i escrit, l´ús de la llengua amb un caire més tècnic. Treballar i compartir en equip els 
coneixements adquirits individualment. Aplicar de manera professional els aprenentatges del 
mòdul A, que fins al moment han estat exercicis de taller. 
 
Autor: Borja Llopis i  Ángel Velasco    
Correu electrònic: booorja@hotmail.com 



 

Títol del projecte:   Pintar panells de fusta als passadissos del l’insti tut        Hores:   50  
              
Perfil professional:    Auxiliar de pintura   
 
Centre:    PQPI-FIAP Institut Europa     Família:  Edificació i obra civil 
        
 
 
Descripció:  
El projecte ha consistit a pintar 102m2 dels panells de fusta de les parets dels passadissos de 
l’institut . 

L’objectiu principal ha estat reparar les imperfeccions de la superfície dels panells i dels forats 
ocasionats per la redistribució del rètols indicatius de les aules i dels diferents departaments. 
 
 
Organització:  
Professorat:  Els professors dels mòduls A i B hem treballat en equip, per tal d’aportar a 
l’alumnat els coneixements, habilitats i actituds  necessàries per a l’assoliment de les 
competències adients al projecte. 
 
Alumnat: Els alumnes han treballat en parelles. 
 
 
Procés: 
Al taller dels mòduls A els alumnes: 

⋅ Han mesurat les dimensions de les parets.  
⋅ Han calculat els metres quadrats per tenir els litres i kilograms a utilitzar. 
⋅ Han aplicat l’emprimació i massilles. 
⋅ Han donat dues capes d’esmalt sintètic setinat. 

Tots els treballs s’han fet tenint en compte les mesures de seguretat laboral. 
 
A l’aula dels mòduls B hem estudiat i practicat el sistema mètric decimal en el càlcul dels 
metres quadrats i dels litres. Hem treballat  el vocabulari de l’especialitat i s’ha fet el càlcul del 
pressupost i de la factura. 
 
 
Avaluació: 
L’avaluació de la part pràctica s’ha fet mitjançant la direcció i observació de les diferents fases 
del projecte. Els alumnes han assolit les competències en un grau adient per fer els acabats. 
A l’aula s’ha fet supervisant els càlculs del material, l’elaboració del pressupost i  de la factura 
del treball realitzat.  
 
 
Aspectes clau (significatius): 
Cal destacar la  bona sintonia que han tingut els alumnes en el treball per parelles i el grau de 
qualitat que s’han exigit en el desenvolupament de llurs tasques. 
 
 
Autors: Juan Francisco Yeste López  i Isabel Valenzuela Lacalle 
 
Correu electrònic:  jyeste@iesjoanmiro.net ivalenzuela@iesjoanmiro.net 



 

Títol del projecte:  Camp de futbol-sala a l’Institut de Flix                          Hores:  30 

Perfil professional:  Auxiliar de Pintura     

Centre:  PQPI-FIAP Institut de Flix     Família:  Edificació i obra civil

    

Descripció:  
El projecte consisteix a pintar les línies d’un camp de futbol sala, emprant les estratègies 
utilitzades tant en el mòdul A (tècniques de pintura) com en el B (càlculs matemàtics i sistema 
mètric decimal). A més, durant la seva realització es treballen altres aspectes transversals com 
el treball en equip i el suport mutu, el respecte a companys i professors, la responsabilitat, el 
valor de la perseverança i l’esforç personal, conèixer els propis punts febles i forts així com 
aprendre dels errors, admetre les crítiques, potenciar els pensaments positius i desenvolupar 
l’autoestima i valoració d’ells mateixos. 
 
Organització:  
Professorat: Treball coordinat del professorat dels mòduls A i B. 
Alumnat: Individual i en grup 
 
Procés: 
1. Explicar el projecte a l’alumnat  i deixar clars els objectius que persegueix. 
2. Fer els càlculs matemàtics pertinents (càlcul bàsic, àrees i superfícies, sistema mètric 
decimal, teorema de Pitàgores...) per saber quina és la superfície a pintar, el material que es 
necessita, etc. 
3. Realitzar un croquis. 
4. Mesurar les línies a dibuixar. 
3. Delimitar les línies del camp de futbol. 
4. Calcular les hipotenuses per dibuixar els escaires. 
5. Buscar el centre per fer les línies centrals. 
6. Dibuixar els punts de penal. 
8. Pintar les línies del camp seguint l’esbós establert. 
 
Avaluació:  
1. Entrega del dossier individual realitzat sobre el projecte integrat. 
2. Valoració de la feina realitzada tant individualment com en grup. 
3. Avaluació de l’actitud, l’esforç i la implicació mostrades durant tot el projecte tant a nivell 
individual com en equip. 
 
Aspectes clau (significatius): 
S’ha treballat tant aspectes propis del mòdul A (pintura) com del B (matemàtiques aplicades a 
l’aula) a més d’altres qüestions importants a la vida diària, que fonamentaran la integració de 
l’alumne a la societat: aprendre a treballar en equip, a resoldre conflictes que puguin sorgir 
(amb els companys, professors...), el suport mutu, la perseverança i l’esforç com a mitjà per 
assolir els objectius, l’aprenentatge dels errors i la tolerància a la frustració així com fonamentar 
sempre una visió positiva de l’aprenentatge. 
 
 
Autors: Angel Esplugues i Cristina Martínez 
 

Correu electrònic: aesplugu@xtec.cat, cmart274@xtec.cat 



 

Imatges: 
                                                                                                          
 



 

Títol del projecte:   Sanejar i pintar la sala d’incidències i la conserg eria        Hores:   45       

Perfil professional:  Auxiliar de pintura     

Centre:  PQPI-FIAP Institut Isaac Albéniz    Família:  Edificació i obra civil

   

 
Descripció:  
El projecte consisteix a sanejar i pintar les superfícies de les sales deteriorades a causa de 
cops, ratllades, pintades. 
 
 
 
Organització:  
Professorat: coordinadament per tal d’integrar i posar en pràctica els coneixements teòrics i 
pràctics apresos en la part més formativa.  
 
Alumnat: s’organitzen 2 grups de 6 alumnes i es reparteixen les diferents tasques. Cada grup 
disposarà d’un encarregat que canviarà cada setmana. 
 
 
 
Procés: 

- Amidaments de les zones de treball. 
- Repassar amb massilla de diferents superfícies malmeses. 
- Passar paper de vidre i allisar les superfícies. 
- Donar les capes de pintura amb el color escollit per aconseguir el acabat final adequat. 
- Càlcul del pressupost. 
- Redacció de documents i presentació dels treballs. 

 
 
Avaluació:  
Per la avaluació del projecte es farà per rúbrica en què la nota final es valora: un 50% de treball 
pràctic; i un 50% correspon al dossier que presentarà l’alumne i en que es tindrà en compte 
una autovaloració que fa l’alumne com a complement al seu treball. 
 
 
 
Aspectes clau (significatius): 
La relació i lideratge del grup amb la figura de l’encarregat responsable en l’execució, 
supervisió i compliment de les tasques a realitzar. Acompliment de les mesures de seguretat en 
el treball. La qualitat del treball. La resolució de problemes. El lliurament del treball dins els 
terminis.  
 
 
 
Autors: Melchor Pérez, Juan Jacas 
 
Correu electrònic: mpere624@xtec.cat / jjacas@xtec.cat 



 

Títol del projecte:   Rehabilitació d’Aula Taller             Hores:  60 

Perfil professional:  Auxiliar de pintura            

Centre:  PQPI-FIAP INS J. V. Foix     Família:  Edificació i obra civil 

Descripció:  
Es tracta de rehabilitar sostre, parets i paviments de l’aula taller del centre educatiu. Els 
alumnes treballen tant reparació com  muntatge de plaques laminades de guix i rehabilitació del 
paviment.  
A través del projecte aprenen quines són les eines i materials necessaris, aprenen a mesurar i 
fer càlculs d’àrees i els processos tècnics de la professió. Finalment elaboren un pressupost i 
factures de tot el procés de rehabilitació, acompanyat de les fitxes tècniques de cada pintura.  
 
Organització:  
Professorat: El professor especialista explica de forma demostrativa com utilitzar les eines, 
quines són les adequades, la preparació de les diferents pintures, com es prepara la 
rehabilitació del sostre i el muntatge de les plaques laminades. Realització del curs de 
paviments a les instal·lacions de Pintures Hempel’s a Polinyà. 
La professora tutora ajuda en el procés explicant la realització de pressupost i factura, així com 
la recerca de fitxes tècniques dels productes a fer servir, a la vegada que elaboren un 
powerpoint amb el procés que han realitzat amb les eines utilitzades. 
 
Alumnat: Formació de grups rotatius de treball, 2 grups de 4 alumnes i 1 grup de 5 alumnes (13 
alumnes) per la rehabilitació de l’aula taller. El desenvolupament del projecte integrat per escrit 
i la seva presentació en powerpoint és fa individualment. 
 
Procés: 
Teòric: Conèixer el procediment per a la preparació de les diferents superfícies, les eines 
necessàries per la posterior realització, les àrees i volums per calcular els litres de pintura, i fer 
un pressupost  i factura de tot el procés acompanyat de les corresponents fitxes tècniques dels 
productes emprats. 
 
Pràctic: Pel que fa a la rehabilitació del sostre, es va canviar una placa afectada per la humitat i 
es va allisar tot el sostre, posteriorment es va pintar amb pintura plàstica. Quant al muntatge de 
la estructura i les plaques laminades de guix, es va fer el muntatge de l’estructura metàl·lica i la 
col·locació de fibra antihumitat i de les plaques. Es van encintar les juntes i es van massillar, 
després es van pintar amb pintura plàstica. Al terra de l’aula taller, es va aplicar una imprimació 
d’Epoxi per assegurar el bon ancoratge del morter i es va aplicar una  altra capa d’imprimació 
per assegurar la bona adherència de la capa d’acabat, realitzada amb esmalt de poliuretà. 
 
Avaluació:  
Pel que fa a la part pràctica es valora la puntualitat, l’assistència, el treball en equip i la 
realizació de les tasques, la neteja i la cura de les eines. 
Com a procés el power point realitzat i presentat.  
 
Aspectes clau (significatius): 
Valorem el treball realizat en equip pels alumnes, la valoració positiva del centre i del alumnat 
del resultat final.  
 
Autors: Josep Maria Gallego i Genoveva Sousa 
 
Correu electrònic: comandino@gmail.com,gsousa@xtec.cat 



 

Imatges: 
 

 



 

Títol del projecte:     Pintar passadís central                       Hores:  60 

Perfil professional:  Auxiliar de pintura               

Centre:  PQPI-FIAP  INS La Bastida     Família:  Edificació i obra civil

   

Descripció:  
El projecte consisteix a pintar el sostre, parets i portes del passadís de la planta central, 
principal lloc de pas de l’alumnat del centre i personal docent. Aquest projecte inclou també 
pintar el sostre de l’entrada de secretaria. 
És un espai amb molta afluència d’alumnes i professors, on les parets tenen més desgast. 
També on més necessitat té el centre de que es conservi en bon estat, per tal de donar una 
bona imatge com a centre de formació.   
 
 
Organització:  
Professorat: Treball coordinat del professor docent i del monitor. 
Alumnat: en grups. En grups de dos o de tres alumnes, distribuïts per zones a preparar.  
 
 
Procés: 
Càlcul: metres quadrats (m2), tant per cent (%), pressupost ( € ), Pintura necessària. 
Riscos laborals: escales, eines en bon estat, EPI’s, medi ambient, productes al aigua. 
Descripció d’eines i productes necessaris. 
Plantejament de la feina: Quina feina és, com començar, per on, quan trigarem, quins 
productes farem servir,quins colors. 
Respectar el pas dels alumnes i professorat, respectar els temps entre classe i classe. 
Preparació de superfícies. 
Aplicació de pintures protectores. 
Prova de color. 
Aplicació de pintura decorativa i esmalts. 
Neteja. 
 
Avaluació:  
La participació dels alumnes, com s’han involucrat, la seva aportació i idees. 
Resolució de problemes. 
Fer la feina correctament. 
Autonomia 
Responsabilitat 
 
 
Aspectes clau (significatius): 
La responsabilitat i la paciència que els alumnes adquireixen en el procés de pintar en un 
passadís i entrada on passa molta gent, atès que no es fàcil treballar i on cal tenir en compte 
tot el que ens envolta, des de tenir precaució per que no es taqui ningú ni res, fins la quantitat 
d’estona que es perd tot posant i traient papers, cartrons i estris de pintura. I sobretot que el 
resultat sigui satisfactori per al Centre. 
 
Autors: Francesc Fernández i Esteban González  
 
Correu electrònic: fferna66@xtec.cat 



 

Imatges: 
 

 

 
 

 

 

 



 

Títol del projecte:  Pintar i restaurar el taller de soldadura                   Hores:  60 
 
Perfil professional:  Auxiliar de pintura           
 
Centre:  PQPI-FIAP  INS Mare de Déu de la Mercè             Família:  Edificació i obra civil 
 
 
Descripció:  
Els alumnes del curs d’Auxiliar de Pintura, restauren i pinten el taller de soldadura del centre. 
Durant el procés es pretenen els següents objectius: Conèixer el procediment de restauració i 
pintura, identificar-ne les diferents fases d’acció, conèixer i saber utilitzar les eines i màquines 
més comunes emprades en pintura, integrar amb destresa els coneixements la formació bàsica 
per enriquir la pràctica, conèixer i aplicar les mesures de seguretat e higiene a la feina i valorar 
la importància de cuidar i gaudir del procediment per arribar a un fi desitjat 
 
 
Organització:  
Professorat: Treball conjunt del professorat dels mòduls A i B. 
Alumnat: En grups de 3-4 persones 
 
 
Procés:  
Aquest projecte està desglossat amb una sèrie de passos: Pas 1: Saber. Definició del projecte, 
Pas 2: Pensar. Què es el que volem i podem fer, Pas 3: Crear. Disseny del projecte, Pas 4: 
Actuar. Preparació de l’espai i Pas 5: Pintar. 
 
Cada pas té dues parts diferenciades, per una banda, hi ha una part d’instrucció, on s’indica 
quin és el procediment a seguir per realitzar una tasca en concret i per una altra banda, hi 
trobem una part de d’aplicació i reflexió on s’han de completar una sèrie d’exercicis relacionats 
amb la tasca que s’estigui treballant.  
 
El PI també inclou “Altres passos”: Al treball, cap passa sense: Mesures de seguretat laboral. 
Com he treballat?: Valoració del treball. Últim  pas. Valoració de la teva evolució al PQPI-FIAP.
    
 
Avaluació:  
L’Avaluació de la tasca és compartida entre tutora i monitor 50%, alumnes 25% i altres 
membres de l’institut 25%. En una graella on apareixen els criteris d’avaluació del PI, els 
alumnes i professors els hi ha de donar un valor numèric. 
Per una altra banda, els alumnes passen un qüestionari d’avaluació de la satisfacció amb el 
projecte, que han d’avaluar altres professors, personal i alumnes de l’institut. 
 
 
Aspectes clau (significatius): 
Com aspectes significatius destaquen: El disseny del projecte per passos, aplicables a 
qualsevol àmbit de la vida. Abans de fer res hem de 1) Saber, pensar i després actuar (amb 
aquest ordre) 2) Cuidar i mantenir per després recollir i gaudir del fi desitjat. 
L’avaluació compartida per tot el centre (professors del FIAP, alumnes i altres membres del 
centre) 
 
Autors: Cristina Salom i Domingo García 
 
Correu electrònic: csalom@lamerce.com; dgarcia@lamerce.com 



 

Imatges: 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Títol del projecte:   Fer, explicar i aprendre                 Hores:  60 

Perfil professional:   - Auxiliar de pintura 
- Auxiliar de manteniment i muntatges d’instal·lacions  

                                     elèctriques d’aigua i gas 
                                  
 
Centre:   PQPI-FIAP INS Rambla Prim                                          Famílies:  Edificació i obra civil  

                          Instal·lacions i manteniment  
         

          
Descripció  
Prendre consciència d’allò que aprenem i alhora que sigui el contingut i la motivació des de la 
qual engegar processos i projectes diversos emmarcats en fases de dificultat progressiva. 
Aquests desemboquen en formalitzacions diverses: exposicions orals, tutoritzacions entre 
iguals i/o amb alumnes menys experts, tutorials en vídeo, exposició de treballs amb 
explicacions preparades pels assistents, portfoli-memòria de les pràctiques. 
 
Organització:  
Professorat: Treball coordinat monitors d’ofici i docent. 
Alumnat: diverses organitzacions —individual, parelles, grups, metodologia alumne-tutor. 
 
Procés  
El projecte integrat d’aquest curs ha estat dividit en 3 fases diferenciades que s’han 
materialitzats en diferents sessions on els alumnes han hagut d’explicar tant de manera escrita 
i de manera oral aprenentatges específics de l’ofici.   
FASE 1: COM APRENEM? Dirigida als alumnes de l’altre especialitat. 
- Coneixement i aplicació en activitats diverses de les característiques textuals i lingüístiques 
dels textos instructius, expositius i narratius. 
- Tutorials en vídeo per explicar processos bàsics relacionats amb l’ofici. La metodologia es 
basa en l ’intercanvi d’alumnes d’especialitats diferents per afavorir que la informació s’hagi de 
transmetre precisa i correctament (p. e. alumnes de Manteniment fan un tutorial de pintura 
dirigits per un alumne de pintura) 
- Exposicions davant d’altres alumnes per explicar aspectes senzills de la rehabilitació de la 
seva aula. 
FASE 2: QUÈ HEM APRÈS? Dirigida als pares i mares dels alumnes. 
- Tutorials en vídeo més complexos per explicar continguts elaborats, que inclouen planificació 
prèvia (guio, story board, coneixements dels plànols...), producció i post-producció. 
- Exposició de treballs i muntatges davant els pares, tutors i altres professors del centre. Els 
alumnes glosen verbalment allò exposat. 
FASE 3:  PUC ENSENYAR EL QUÈ HE APRÈS ? Dirigit a altres alumnes de l’institut.  
- Intercanvis amb alumnes d’altres PQPI per tutoritzar pràctiques d’ofici.  
- Portfoli amb caràcter de memòria del període de pràctiques. Es recullen des de pràctiques 
professionals realitzades fins a informacions diverses de l’empresa (processos de selecció, 
àmbit d’activitat, etc.) 
 
Avaluació:  
- Reconeix i aplica conscientment les característiques textuals de diferents tipus de textos. 
- Escriu textos amb coherència i cohesió atenent al context i a característiques i finalitats dels 
diferents tipus de textos. 
- Es transmet informació suficient, ordenada, precisa i clara. 
- S’empra un llenguatge especialitzat i adequat.  
- S’inclouen imatges i plànols pertinents per transmetre els continguts adients. 



 

- Mostra les habilitats professionals necessàries en els processos de treball que es transmeten. 
- Mostra una visió tant global com detallada dels processos de treball que ha de transmetre. 
 
Aspectes clau (significatius): 
Activitat professional,procés i reflexió.  
Metodologies :treball cooperatiu, ensenyament entre iguals.  
Avaluació: rúbriques com instrument d’avaluació, portafoli, dossier, fitxa, graella coavaluació. 
Activitats: exposicions orals i tutorials.  
 
Autors: Antonia Alcalde (mòduls B) i  Vicente Da Palma, Francisco Iván Martínez (mòduls A). 
Correu electrònic: aalcald3@xtec.cat, vicentedapalma@gmail.com, manteniment.prim@gmail.com.  
 
Imatges: 



 

 
 



 

Títol del projecte:  Pintura mural: decoració d’un espai de l’Institut                 Hores:  55 

Perfil professional:  Auxiliar de pintura                

Centre:  PQPI-FIAP Institut Ribera Baixa    Família:  Edificació i obra civil 

Descripció:  
Decoració d’un aula amb un esquema de coníferes. Per fer-ho es realitza el sanejament i 
condicionament de l’aula, així com la realització de la pintura mural. Havent plantejat un treball 
en conjunt del mòdul A i B que ha consistit a l’elaboració de l’avantprojecte fent recerca de 
material visual a la xarxa, s’ha elaborat la proposta i s’ha decidit la tècnica pictòrica més adient i 
els colors i tonalitats. Per tant, l’objectiu principal ha estat consolidar els sistemes d’organització 
i les tècniques apreses durant el curs i col·laboració en el disseny didàctic d’un aula de CFGM 
de la família agrària. 
 
Organització:  
Professorat: Treball conjunt del monitor d’Auxiliar de pintura i del docent. També ha participat la 
tutora de Jardineria CFGM. 
Alumnat: Grup d’Auxiliar de pintura. 
 
Procés: 
Les diferents etapes del projecte s’han dut a terme d’acord amb les següents fases: 
Fase 1 presentació del Projecte: Arran de la proposta de la tutora de Jardineria de CFGM que 
es referia al disseny d’un aula didàctica per treballar, visualitzar i motivar l’alumnat.  
Fase 2 treball de recerca a l’aula: Recerca de informació i material gràfic a la xarxa de motius 
vegetals, pluja d’idees per a la tria d’imatges de coníferes 
Fase 3 treball al taller: presa de decisió de color de fons, elaboració de la pintura amb tints 
acrílics amb els colors primaris, preparació del material i eines (espàtules, brotxes, pots de 
retall, cinta de reserva, massilla, escombres i fregalls, escales, corrons, pals de pintor, cubetes) 
Fase 4 treball de l’espai assignat: Càlcul de la superfície per establir la quantitat de pintura a 
utilitzar segons el seu rendiment, sanejament i condicionament de l’aula (netejar, treure 
xinxetes i grapes, tapar furats i esquerdes amb massilla, esmerilat de les parets, encintar 
portes, finestres, rodapeus, interruptors i endolls, protegir equips informàtics i mobiliari), 
aplicació de pintura plàstica grog pàl·lid (dues capes) tenint en compte la psicologia del color 
amb retocs i acabats, projecció de les imatges a les parets per dibuixar contorns, acolorir amb 
llums i ombres els detalls dels arbres, retolar els noms 
 
Avaluació:  
Els criteris d’avaluació que s’han tingut en compte han estat avaluar les competències 
transversals com ara adaptabilitat i disponibilitat d’aprenentatge, aspectes que considerem 
rellevants de cara al món laboral i vivencial, fent servir l’avaluació continuada, l’autoavaluació i  
la co-avaluació. El resultat final ha estat molt satisfactori. 
 
Aspectes clau (significatius): 
Des de la vessant tècnica i personal reconeixem que els alumnes aprenen a elaborar els seus 
propis colors i diferenciar clarament les diferents tècniques pictòriques; a emprar cada un dels 
tipus de suport. Pel que fa els hàbits del perfil professional, aprenen a treballar en equip, 
prendre decisions, resoldre dificultats tècniques i de comunicació, a treballar amb fluïdesa i 
constància.     
 
Autors: Albert Mercadé (Monitor d’auxiliar de pintura), Gabriel Torres (docent), Penélope Jordan 
(Tutora de Jardineria CFGM). 
Correu electrònic:amgalbert@gmail.es , gtorres6@xtec.cat  



 

Imatges: 
 
 

 
 

 
http://youtu.be/LuOnP2qPPYU,  



 

Títol del projecte:   Rehabilitació d’un aula                                        Hores:   60 

Perfil professional :   Auxiliar de pintura                               

Centre:  PQPI-FIAP Institut Roger de Flor                                        Família:  Edificació i obra civil 

 
Descripció:  
Renovació dels revestiments de l’aula B-23, ja que té molts grafittis i esquerdes. L’objectiu final 
és aconseguir una major lluminositat gràcies a la neteja i la nova tonalitat empleats, utilitzant 
pintures ecològiques, per respectar el medi ambient. 
 
Organització:  
Professorat: El projecte s’ha realitzat en equip, treball conjunt del professorat dels mòduls A i B. 
 
Alumnat: Set alumnes: dos grups de dos alumnes i un grup de tres. 
 

Procés: 
Els alumnes a l’àrea de treball van prendre notes de l’estat actual dels paraments, els diferents 
tipus de suports, sanejaments i procediments, materials, eines, riscos laborals, etc. Es va fer un 
petit croquis amb les mides per tal de fer  un càlcul de materials, i elaborar un pressupost. 
Al taller, se’ls va donar un full amb els tipus d’acabats i colors que el centre ens demana. 
Reunits amb petit comitè els alumnes varen desenvolupar tot el treball previ: 
• Reconèixer els diferents tipus de suports i càlcul de la superfície de cadascú d’ells 
• Determinar la reparació i/o preparació a cada tipus de suport, els materials i la quantitat. 
• Establir l’ordre d’execució dels treballs i repartir les feines dintre dels equips. 
• Executar tot el procés en l’ordre correcte. 
Execució: 
• Protegir mobiliari i terra./ Massillar, fregar amb paper de vidre i encintar. 
• Aplicar emprimació universal a sòcols, portes, canaletes i tubs. 
• Aplicar primera mà de pintura als paraments horitzontals i verticals. 
• Repassar massilla i passar paper de vidre. Apedaçar la zona massillada. 
• Aplicar 2a mà de pintura als paraments, en blanc al sostre i color escollit a les parets. 
• Aplicar dues mans d’esmalt acrílic setinat als arrimadors, radiadors, porta i tubs. 
• Netejar i ordenar mobiliari. 
 
Avaluació:  
Mòdul A:  Fitxa prèvia de recollida de dades del projecte a realitzar, fitxa d’observació del 
procés i resultat de la feina feta i fitxa d’autoavaluació.  
Mòdul B: Per avaluar els coneixements de càlculs de superfícies, materials, descomptes i IVA i 
pressupostos, realitzem un qüestionari escrit amb problemes de càlcul de superfícies i 
operacions de càlcul (regla de tres). 
 
Aspectes clau (significatius): 

1. Treball en equip i capacitat d’organització dels alumnes. 
2. Coneixement de les eines i el material. 
3. Aprenentatge del procés a seguir en les tasques de sanejament, preparació i pintura. 
4. Respecte medi ambient. 
5. Valoració de la feina feta. 

 
Autors: Francisco Patino i Joana Martínez 
 
Correu electrònic: asturaller@hotmail.com   jmart496@xtec.cat 



 

Imatges: 
 

  
 

  



 

Títol del projecte:    Millorem espais                             Hores:  50 

Perfil professional:  Auxiliar de Pintura     

Centre:   PQPI-FIAP INS Santa Eulàlia    Família:  Edificació i obra civil

    

Descripció:  
Es tracta de condicionar 5 aules del centre que estan molt deteriorades, aprofitant els 
coneixements adquirits pels alumnes. 
La realització d’aquest PI facilita la possibilitat d’aplicar les competències assolides durant el 
curs i posar-les de manifest a la vista de tot el col·lectiu del centre, constituint així un element 
motivador i de reconeixement per als alumnes. 
 
Organització:  
Professorat: Mòduls A i B. Treball conjunt de l’equip docent, coordinat i temporalitzant les 
tasques segons les necessitats d’evolució del projecte. 
Alumnat: En grups de 3, de manera que cada grup desenvolupa el seu projecte a un aula. 
 
Procés: 
Anàlisi dels elements a pintar: diferents superfícies (guix, ferro, fusta...). Càlcul d’àrees i de 
rendiment dels productes. Identificació de possibles riscos i mesures preventives. Selecció dels 
materials adequats per a cada suport. Identificació de problemes de les superfícies i elecció 
dels tractaments a seguir. Selecció d’eines. Diagnòstic de lluminositat per al tipus d’espai. 
Confecció del pressupost. Valorar i gestionar l’impacte dels materials sobrants en el medi 
ambient aplicant les bones pràctiques ambientals, incloent el remat de la feina i la neteja de les 
eines. Anàlisi i valoració en comú del PI.  
Fases: 1. Preparació i planificació de la feina. 2. Execució. 3.Revisió i neteja. 4. Exposició en 
comú i valoració. 
 
Avaluació:  
Avaluació contínua de les tasques mitjançant el seguiment individualitzat, observació i correcció 
constant, incentivant els encerts i corregint els errors. 
Es responsabilitza als alumnes de l’execució de les tasques i es fa una exposició comuna de 
les tasques realitzades per al seu anàlisi en grup i valoració. 
Correcció en comú i avaluació individual. 
 
Aspectes clau (significatius): 
Treball pràctic globalitzat, on la integració de les competències permet tractar-les de forma 
transversal: Aprenentatge per projectes. 
Element motivador pels alumnes, ja que està exposat a la vista de tothom al centre. 
Repercussió beneficiosa per al centre.  
Repercussió beneficiosa per als alumnes que li veuen sentit a la seva feina i veuen una 
aplicació real dels seus coneixements. 
Foment del treball en equip. 
 
 
Autors: Raquel Suárez i Joan Borràs 
 
Correu electrònic: raquelsuarez2727@hotmail.com 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Família 
 

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA  



 

Títol del projecte:  Pressupost, memòria i maqueta d’instal·lació               Hores: 30 
                             en vivenda tipus  
 
Perfil professional:  Auxiliar en muntatge d’instal·lacions electrotècniques en edificis.  
 
Centre:  PQPI-INS Premià de Mar                                Família:  Electricitat i electrònica                                                     
   
 
Descripció:  
El projecte parteix la següent proposta de treball als alumnes: “Ens hem d’imaginar que som 
una empresa que vol fer la instal·lació en una vivenda i que el client ens ha demanat un 
pressupost a nosaltres i a 3 empreses més (els altres grups de companys de classe). Per tant, 
hem de realitzar un bon projecte i un pressupost ajustat per tal de ser els escollits.” Amb 
aquesta premissa, els alumnes han de presentar un projecte on es valorarà la seva adequació 
a més de la bona presentació, el correcte redactat, i l’originalitat de la proposta que s’haurà de 
defensar davant del grup amb un power point. 
 
Organització:  
Professorat: Al mòdul A es treballa la maqueta i la part tècnica de la memòria i al Mòdul B la 
part escrita (redacció) i part TIC (pressupost i PowerPoint). 
 
Alumnat: Grups de 4 persones, treball en equip. 
 
Procés: 
- Redacció del projecte: serà una explicació del que es faria a l’habitatge, com una explicació al 
client del que farem. Per fer-la s’inclourà: 

- Plànol de l’habitatge: fet a mà, amb punta fina o bolígraf fi. També s’ha d’indicar al 
nomenclatura de la ITC -25 amb una llegenda de la simbologia utilitzada. Hi haurà un 
apartat per indicar l’escala de la vivenda i s’aprofitarà també per explicar l’escala de la 
maqueta. 
- Esquema funcional pels circuits (C1, C2,...). 
- Esquema unifilar per les diferents habitacions o estances. 
- Pressupost elaborat amb excel on apareguin tots els elements utilitzats, preus i IVA. 
Cal donar-li una forma real tal com es va fer a TIC (nom empresa, data, …). A més es 
treballarà amb un sol distribuïdor de material (només amb una marca de casa 
comercial). 

 - Algun apartat extra que tingui a veure amb el projecte i l’aprés durant el curs. 
- Conclusions: es comentaran els resultats finals, com un resum, i hi haurà una part de 
comentari de l’activitat del projecte (què ens ha semblat, dificultats,...). 

 
- Realització de la maqueta (tauler) de l’habitatge: 
Lliure seguint el plànol creat. Es segueixen indicacions del professor. Ha de treballar tot el grup. 
 
- Presentació oral amb PowerPoint del projecte. Constarà de 6 a 12 diapositives. 
  - Portada: amb títol, autors,... 

- Resums i imatges de l’apartat de desenvolupament.  
 

Avaluació:  
Avaluació diària del treball realitzat a classe i del treball presentat i escrit. 
- Realització de la memòria - 40 % 
- Realització de la maqueta (tauler) de l’habitatge.- 40 % 
- Presentació oral amb PowerPoint del projecte.- 20 % 
Es tindrà en compte com a part important del 3 trimestre. 



 

 
Aspectes clau (significatius): 
De cares al proper curs es dedicaran més hores (unes 50h). 
Resultat final molt satisfactori ja que després de hores de treball veuen que han estat capaços 
de fer una bona maqueta i es senten orgullosos i satisfets. 
 
 
Autors: Damià Jiménez (tutor i professor mòduls A) i Assumpta Mitjans (professora mòduls B). 
Correu electrònic: djimen6@xtec.cat 
 
Imatges: 
 

  

 



 

Títol del projecte:   Simulació d’un habitatge unifamiliar en una paret        Hores:  30    

Perfil professional:  Auxiliar en muntatges d’instal·lacions electrotècniques en edificis  

Centre:  PQPI-PTT Ins Mare de Déu de la Mercè          Família:  Electricitat-electrònica

           

 
Descripció:  
El projecte consisteix a simular la instal·lació elèctrica d’un habitatge. En grups de 4 alumnes es 
repartiran la feina per muntar la instal·lació. Hauran de calcular els m2 de l’habitatge, els 
elements a instal·lar els metres de fil de coure. Finalment, comprovaran que la instal·lació 
funciona correctament. 
 
 
 
 
Organització:  
Professorat: Treball conjunt del professorat dels mòduls A i B. 
 
Alumnat: Grups de 4 alumnes. 
 
 
 
Procés: 

- Càlcul materials 
- Realització instal·lació 
- Comprovació funcionament 

 
 
 
Avaluació:  
Quan els alumnes considerin que la instal.lació està instal.lada correctament, es donarà corrent 
alterna 230VAC per provar que està tot correcte i s’avaluarà en funció de les errades comeses. 
Es tindrà en compte la instal·lació de tub corrugat, la instal·lació del cablejat i la disposició dels 
mecanismes per a l’habitatge. 
 
 
 
Aspectes clau (significatius): 
Aplicació pràctica dels conceptes teòrics treballats a classe. Treball d’equip en col·laboració.  
 
 
 
Autors: Enrique Fernández,  Andreu González, Rafael Ortiz, Carles Marrot i Javier Pérez 
(mòduls A) i  Marta Ojeda (mòduls B). 
 
Correu electrònic: mojeda@lamerce.com 
 



 

Títol del projecte:   Instal·lacions en un edifici de 15 habitatges                 Hores:  30     

Perfil professional:  Auxiliar en muntatges d’instal·lacions electrotècniques en edificis  

Centre:  PQPI-PTT Sant Joan Despí                     Família:  Electricitat-electrònica

         

Descripció:  
Els alumnes han de finalitzar el curs havent realitzat un informe tècnic i l’aplicació pràctica de 
les instal·lacions de baixa tensió i telecomunicacions d’un habitatge particular i de la comunitat 
d’un edifici de 15 habitatges. 
 
 
Organització:  
Professorat: Treball conjunt del professorat dels mòduls A i B. 
Alumnat: Treball individual i per grups. 
 
El projecte té dues parts una individual i una col·lectiva. 
La part individual és tot el treball de l’habitatge particular, cada alumne fa tot l’estudi de casa 
seva i l’aplica en un habitatge particular que ha dissenyat el expert. 
A la part col·lectiva es realitzen dos grups de treball un especialitzat en les instal·lacions de 
baixa tensió i un altre per l’estudi i les instal·lacions de telecomunicacions. 
 
 
Procés: 

• Elaboració d’un plànol de la habitatge particular de l’alumne amb l’esquema de la 
instal·lació elèctrica, instal·lació de telefonia i la instal·lació d’antenes.  

• Representació de les diferents instal·lacions en un plafó de fusta a l’aula. 
• Elaboració d’un pressupost del cost de les instal·lacions i dels materials necessaris per 

a l’habitatge particular. 
o Recerca de preus i comparatives de qualitats de materials. 

� Recerca per internet 
� Treball amb Excel 

• En grup realitzar les instal·lacions d’un habitatge complet en un plafó de fusta. 
• Elaboració d’un pressupost del cost de les instal·lacions i dels materials necessaris per 

a les instal·lacions d’un edifici de 15 habitatges. 
o Recerca de preus i comparatives de qualitats de materials 

� Recerca per Internet 
� Treball amb Excel 
� Creació d’una adreça gmail per compartir les informacions 

• En grup realitzar les instal·lacions de l’edifici, replans, antenes comunitàries, interfonia, 
botonera amb vídeo porter, etc. 

• Elaboració de l’informe tècnic. 
 
 
Avaluació:  
Cada expert avalua la seva part del projecte, comprovació de les instal·lacions 40% 
Cada expert juntament amb la tutora valoren els informes tècnics 20% 
Seguiment del correu per participació i aportacions 20% 
Participació activa, actitud, esforç..., 10% 
 



 

Aspectes clau (significatius): 
Aplicació pràctica dels conceptes teòrics treballats a classe. Treball d’equip en col·laboració.  
 
Autors: Gabriela Cabello 
 
Correu electrònic: gcabell3@xtec.cat 
 
Imatges: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Títol del projecte:   Posada a punt de les instal·lacions elèctriques                  Hores : 35 
                              i de xarxa de les aul es del departament    
          
Perfil professional: Auxiliar en operacions de muntatge d’instal·lacions  
                                  electrotècniques en edificis       
 
Centre:  PQPI-PTT Institut Vall Hebron        Família:  Electricitat  - electrònica 
        
 
 
Descripció:  
Convertir una aula de teoria en aula taller del departament elèctric, part elèctrica i de xarxa. 
 
Organització:  
Professorat: Treball conjunt professorat mòduls A i B. La part dels càlculs del cost i de la 
preparació del projecte es portaran a terme des de les hores de mòduls B. La formació 
professionalitzadora des dels mòduls A. 
 
Alumnat: Tot el grup s’encarrega de fer les tasques assignades pel professorat de la formació 
professionalitzadora. Treballen per parelles. 
 
Procés: 
Un cop explicat el projecte, els alumnes feien una proposta de planificació de les activitats a fer 
sota la supervisió del professorat de la formació professionalitzadora. 
Revisió i instal·lació i comprovació de les instal·lacions elèctriques i de xarxa. (professorat 
mòduls A). 
Càlculs del cost del material, documentació administrativa lligada al mòdul opcional 
d’emprenedoria, comanda, albarà...  
Preparació d’un power point amb la presentació del procés, com era l’aula, com ha anat 
canviant i el resultat final.  
 
Avaluació:  
S’avalua la presentació de la proposta de treball, plànols i planificació del que havien de fer (per 
parelles). Individualment, el càlcul dels costos del projecte. 
L’assistència i implicació durant el projecte. 
Haver seguit les normes de seguretat laboral, i evidentment que la instal·lació funcioni 
correctament. 
 
Aspectes clau (significatius): 
Organització del treball en equip: Un dels aspectes claus ha estat que la proposta 
d’organització partís del grup, és a dir, un cop llistades les activitats a fer (supervisades per un 
professors de la formació professionalitzadora), que els alumnes s’organitzessin, distribuint les 
tasques a fer i el temps per fer-les, de manera que no treballessin tots  a la vegada, ja que hi ha 
tasques que no es poden fer si no s’han fet unes altres prèviament. 
Responsabilitzar-se de les tasques a fer, assumint la feina a fer, el temps per fer-la i que estigui 
ben feta. 
 
Autors:  Mercè Garcia Pepiol 
 
Correu electrònic:  mgarci64@xtec.cat 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Família 
 

FABRICACIÓ MECÀNICA  



 

Títol del projecte:   Rampes skate                        Hores:  47 

Perfil professional:  Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques             

Centre:  PQPI-PTT Amposta                                      Família:  Fabricació mecànica

      

Descripció:  
El projecte consisteix en la fabricació de dos obstacles on els aficionats al monopatí podran 
realitzar exercicis de tècnica, propis de la disciplina o afició al monopatí. Aquests dos obstacles 
contribueixen a complementar una pista que l’ajuntament d’Amposta ha realitzat per a la 
pràctica de l’esport del monopatí en aquesta ciutat. 
L’objectiu principal de la realització d’aquest projecte és: 

a) Portar a la pràctica tots els coneixements adquirits quant al treball del metall pels 
alumnes del PQPI-PTT durant el curs 2012/13. 

b) Intentar buscar el sentiment de realització i satisfacció de l’alumne, a través d’un 
projecte que li dóna la possibilitat de veure la fabricació física d’unes peces o obstacles 
amb finalitat d’ús esportiva. Dit d’una manera més clara, que l’alumne vegi que els seus 
coneixements li han donat la possibilitat  de fabricar coses útils. 

 
 
Organització:  
Professorat: Treball conjunt entre el professorat dels mòduls A i B. 
Alumnat: Els alumnes han format grups de quatre per treballar amb organització, fent rodes que 
els han permès treballar en les diferents activitats de la fabricació dels obstacles. 
 
 
Procés: 
      -     Realització de plànols volumètrics i estructurals i dels fulls de procés. 

- Realització de fulls de procés d’estructura i revestiment de l’estructura. 
- Càlcul del material metàl·lic necessari i demanar pressupost. 
- Calcular totes les eines i material fungible necessari i demanar pressupost. 
- Explicar, planificar  i distribuir les tasques a realitzar per l’alumnat. 
- Tallat i soldadura els tubs que aniran a l’estructura dels obstacles. 
- Traçat, tallat i soldadura de la xapa metàl·lica per revestir la estructura fabricada. 
- Ajustament i unió mitjançant soldadura de les juntes entre xapes. 
- Neteja de soldadures amb radial. 
- Realització d’ancoratges a terra. 
- Soldar ancoratge. 

 
 
Avaluació:  
Programa de CAD Autocat. Serra cinta. Aparell soldadura. Radials. Trepant. 
 
 
Aspectes clau (significatius): 
El treball en grup i la satisfacció de la feina ben feta. 
 
 
Autors: Maite Subirats (mòduls B) i Antonio Ferreres (mòduls A) 
 
Correu electrònic: e3960004tec.cat 



 

Imatges:  
 

 



 

Títol del projecte:   Llum de taula                                   Hores:  30 

Perfil professional:  Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques 

Centre:   PQPI- PTT Berga - Berguedà              Família:  Fabricació mecànica 

      

Descripció:  
El projecte consisteix en l’elaboració d’un llum de taula, en el qual es farà ús de les diferents 
competències bàsiques, tant dels mòduls A com dels mòduls B.  
L’objectiu principal és que de forma transversal es treballin la majoria de continguts de les 
diferents matèries curriculars. La comunicació oral i escrita per redactar el projecte i fer el 
treball final que serà avaluable, les matemàtiques que seran visibles en tot el procés, quantitat 
de material, presa de mesures, etc..., la representació gràfica a l’hora de dibuixar les diferents 
peces, la fabricació i mecanització de peces, el muntatge i la soldadura, i finalment, l’aplicació 
de la part elèctrica per al funcionament del llum. 

 
 
Organització:  
Professorat: La tutora/professora del curs, juntament amb els experts dels mòduls A, l’expert de 
mecànica i l’expert d’electricitat. 
 
Alumnat: Treball individual de cada alumne. 
 
 
Procés: 

- Redacció del projecte per posar les bases del treball i fases de producció.  
- Càlcul de material. 
- Representació gràfica, dibuix de les diferents peces amb les seves mides. 
- Operacions de fabricació i mecanització de les diferents parts. 
- Operacions de muntatge, encaixos i soldadura. 
- Pintura. 
- Aplicació de la part elèctrica, cables, bombeta, interruptor,... 

 
 
Avaluació:  
S’avaluaran totes les fases del projecte per separat, tenint en compte la relació entre les 
diferents fases. 
Avaluació del treball final en el qual cada alumne ha de recollir la feina feta i que s’ha d’entregar 
en format paper per a la seva avaluació. 
 
 
Aspectes clau (significatius): 
El fet de construir un objecte d’ús personal i veure’n els resultats de manera objectiva els 
motiva a treballar-lo amb ganes i a estar-ne molt orgullosos de la feina feta. 
 
 
Autors: Josep Codina, Pau Curriu i Irene Garcia 
 
Correu electrònic: a8960273@xtec.cat 
 



 

Imatges:  
procés de fabricació del llum de taula 
 

 

 

                        



 

Títol del projecte:   Construcció i acoblament d’un avió                Hores: 30 

Perfil professional:  Auxiliar de fabricació mecànica       

Centre:  PQPI-PTT  INS Escola del Treball                        Família:  Fabricació mecànica 

 
 
 
Descripció:  
Transcorreguts 100 dies d'aprenentatge de l'ofici, i en els quals ja s'han  impartit els primers 
aprenentatges com la interpretació de plànols, identificació de materials,  manipulació d'eines, 
operacions de serra, llima i ajusts,  preparació i treballs  amb  certes màquines eines, verificació 
de mesures,  hàbits, riscos  i precaucions  de seguretat en el taller, etc.  és quan proposem el 
Projecte Integrat. 
El projecte integrat que plantegem a l’alumnat consisteix en la construcció i acoblament d’un 
avió  A través de las seva realització comprovem els aprenentatges realitzats, mesurem les 
habilitats adquirides i el nivell de destreses que desenvolupen davant els imprevistos e 
incerteses que puguin sorgir.  
 
 
Organització:  
Professorat: Mòdul A. 
 
Alumnat: Podem optar per un treball en equip o individual, encara que  triem  l'opció individual, 
ja que busquem les destreses personals de cada alumne. 
 
 
Procés: 
a) Interpretació del plànol b) construcció de les parts individuals de l'avió amb les eines i 
màquines que correspongui c)  verificació de les peces  d) acoblament del conjunt de l’avió. 
 
 
 
Avaluació:  
a) Que les peces estiguin compreses en les normes de tolerància establertes.  
b) La creativitat / originalitat que pugui introduir en les parts de l'avió que ho permeti. (Trefilats 
de les rodes i “tunejats” de les peces).   
c) El bon gust per la feina ben feta. 
 
 
 
Aspectes clau (significatius): 
La delicadesa dels acabats i el bon gust per la feina ben feta. 
 
 
 
 
 
Autor:  Paco Ayora 
 
Correu electrònic: fayora@xtec.cat 
 



 

Imatges: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Títol del projecte:    Làmpada de sobretaula                       Hores:  30 

Perfil professional:    Auxiliar de fabricació de mecànica i instal·lacions electrotècniques 

Centre:   PQPI-PTT Garrotxa – Olot                           Família : Fabricació mecànica 

   

   

Descripció:  
Construcció i muntatge d’una làmpada de sobretaula de PVC. Es construeix a partir d’un tub 
que han de decorar i completar amb una base i la instal·lació elèctrica necessària. Per 
construir-la han usat les eines i tècniques apreses d’electricitat i de treball amb PVC. 
 
 
Organització:  
Professorat: Professorat dels mòduls A i B. 
Alumnat: tot el grup del perfil, la majoria de tasques es fan individualment.  
 
 
Procés: 
Dibuixar un esbós i un croquis senzill de la base i del pàmpol. 
Determinar el sistema d’il·luminació mes adient per a l’aplicació. 
Estudiar l'esquema de funcionament del circuit d'encesa. 
Buscar un transformador per a l’alimentació del circuit de control. 
Fer la base de la làmpada. 
Controlar i verificar les dimensions i mecanitzats de la base de la làmpada. 
Fer el pàmpol de la làmpada segons la decoració escollida: punxar, rascar, tallar, pintar... 
Acoblar la base amb el pàmpol (muntatge mecànic de la làmpada). 
Muntar les peces amb la precisió exigida. 
Pintar i decorar la làmpada. 
Controlar el resultat final de muntatge. 
Completar el treball amb la instal·lació de la part elèctrica que consta dels següents punts: 

Instal·lar el portabombetes i cablejar-lo. 
Muntar l’interruptor. 
Fer una presentació (power point) on es reflecteixi el procés de construcció. 

 
 
Avaluació:  
Criteris d’avaluació: 

L'actitud general: atenció, interès, meticulositat, ordre i responsabilitat durant la 
realització de les tasques. 
Hàbits d'ordre i neteja 
L’autonomia i l’aplicació del que han après durant el curs 
El resultat final de la construcció de la làmpada i del treball escrit 
 

 
Aspectes clau (significatius): 
El resultat final de la construcció de la làmpada és molt gratificant per l’alumnat donat que 
cadascun d’ells se l’emporta a casa. També s’exposen al sopar de cloenda. 
 
 
Autors: Miquel Colldecarrera i Albert Nogué amb la col·laboració de Gemma Carreras. 
 
Correu electrònic: a.nogue@terra.es, mcolldec@xtec.cat, gemma.ptt@gmail.com 



 

Imatges: 
 
 

 
 
 



 

Títol del projecte:   Fem un serjant de forma segura                                Hores:  30 

Perfil professional:   Auxiliar de fabricació mecànica         

Centre:  PQPI- PTT Gavà                                                           Família:  Fabricació mecànica 

 
Descripció:  
Fabricació d’un serjant respectant les instruccions rebudes quant a mètodes de treball i 
condicions de seguretat.  
Elaborar els processos de treball amb l’ordinador utilitzant el software AutoCAD.  
Fer un dossier on s’analitzen els riscos laborals i les normes de seguretat que s’han de seguir 
durant tot el procés de fabricació de l’eina. 
L’eix aglutinador del projecte és la seguretat i els riscos laborals en el treball al taller. 
 
 
Organització:  
Professorat: Professors de Mòduls A de l’Institut El Calamot de Gavà. Un dels professors és el 
responsable que fabriquin el serjant, un altre que facin els processos de treball amb AutoCAD i 
un tercer professor, juntament amb el tutor, s’encarreguen que els alumnes elaborin el dossier 
de seguretat i riscos laborals. 
 
Alumnat: Treball individual, cada alumne fabrica el seu serjant, els corresponents processos de 
treball i el dossier de seguretat 
 
 
Procés: 
Les tres fases del projecte (fabricar l’eina, fer els processos de treball amb AutoCAD, elaborar 
el dossier de seguretat i riscos laborals)  coincideixen el temps ja que són responsabilitat de 
professors diferents. 
 
 
Avaluació:  
FABRICACIÓ del serjant: es valora la eina fabricada i la correcció dels mètodes de treball i de 
les mesures de seguretat que l’alumne adopta. 
 
PORTAFOLIS on els alumnes inclouran els processos de treball de cadascuna de les peces 
que composen el serjant, les eines i màquines que fan servir i les mesures de seguretat que 
han de respectar. Per a cada eina o màquina que fan servir els alumnes, han d’analitzar i posar 
en pràctica les mesures de seguretat i prevenció de riscos laborals que han après durant les 
pràctiques (Mòduls A) i afegir-los als processos de treball que recullen al portafolis. 
 
 
Aspectes clau (significatius): 
El projecte vol fer èmfasi en la perillositat d’aquest tipus de feina i en la necessitat que el futur 
treballador treballi de forma segura. 
D’altra banda, el projecte inclou unitats de competència de tots els mòduls del perfil: 
Manteniment de tallers (seguretat i riscos laborals), Plànols i mesures, Fabricació, Muntatge i 
Soldadura. Això dóna al projecte un caràcter sintètic de tota la formació rebuda durant el curs. 
 
Autor: Jordi Culat                                                                
 
Correu electrònic: pttgava@gmail.com 



 

Imatges: 
  



 

Títol del projecte:  Barrera de pas a nivell               Hores:  43   
                          

Perfil professional:  Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques 

Centre:  PQPI-PTT Igualada                Família:   Fabricació mecànica 

         

Descripció:  
Consisteix en la realització d’una barrera pas a nivell de ferro, que es realitzarà durant les hores 
de mecànica, on els alumnes elaboren la barrera en base a uns plànols que hauran realitzat 
prèviament a les hores de dibuix. A la barrera se li afegirà els components electrònics 
necessaris durant les hores d’electricitat. La barrera ha de ser estèticament i funcionalment 
correcta. Caldrà pintar-la adequadament, i sempre que sigui possible, s’ha de fer amb material 
existent en el taller. El treball ha d’anar acompanyat d’un treball escrit amb les especificacions 
concretes del projecte, i l’hauran de presentar i defensar davant d’un tribunal format pels 
experts del curs.  
 
Organització:  
Professorat: És un treball en equip que implica a diferents experts. Per una part als experts de 
l’àmbit de la mecànica, tant pràctica com teòrica i posteriorment als d’electricitat. La coordinació 
i la gestió de tot el projecte va a càrrec de la tutora.  
 
Alumnat: És un treball individual, ja que cada alumne ha de fer la seva pròpia barrera, però la 
recerca d’informació pel treball escrit, la poder fer en grup.   
 
Procés:  
En primer lloc els alumnes dissenyen els plànols de la barrera de pas a nivell amb l’ajut d’un 
programa informàtic Scketch up. Posteriorment passen a la construcció de la barrera al taller 
mecànic. Un cop muntada tota la part de mecànica, passen a realitzar la instal·lació elèctrica a 
l’aula d’electricitat. Finalment a casa realitzar l’acabat de la barrera, pintant els elements i 
afegint els últims detalls. Els alumnes també presenten un treball escrit amb els detalls més 
tècnics del projecte i els plànols dissenyats.  
 
Avaluació:  
L’ avaluació  es realitza a partir d’un tribunal format pels experts del curs en base als següents 
criteris:  

• Projecte físic: Barrera de pas a nivell: on es valorarà el funcionament, l’acabat de les 
peces i l’acabat final del projecte, actitud durant el procés d’elaboració de la barrera. 

• Part teòrica: Treball escrit amb els diferents apartats, presentació global, errades 
ortogràfiques, seguiment del treball al llarg del trimestre 

• Presentació oral: Com expliquen tot el procés d’elaboració de tots els elements que 
componen el projecte, i com es defensen les preguntes i qüestions plantejades pel 
tribunal d’experts, quina actitud mantenen durant l’exposició oral.  

• Plànols amb Sketch up: S’avalua tot el procés de creació dels plànols i el resultat final. 
 
Aspectes clau (significatius): 
Amb aquest projecte es treballen de forma transversal les diferents matèries que s’han anat 
treballant durant el curs, i els alumnes aprenen a responsabilitzar-se del seu projecte des de 
l’inici fins a la finalització.  
 

Autors: Ricard Casellas, Manel Espinagosa, Laura Argerich, Josep Mª Delgado, Joan Rabell, 
Joan Caballé, Gonzalo Borrega, Mònica Tomás Tort. 
Correu electrònic:  a8960048@xtec.cat 



 

 
Imatges: 
 

 

 



 

Títol del projecte:   Decoració nadalenca: Arbres tridimensionals                   Hores:  30 

Perfil professional:  Auxiliars fabricació mecànica   

Centre:  PQPI-PTT de Montornès del Vallès              Família:  Fabricació mecànica

    

Descripció:  
Construcció de 8 arbres de Nadal per decorar els carrers de la nostra població durant les festes 
de Nadal. Els arbres consten d’un eix central i de 4 estructures de tub quadrat de 6mm  de 
diàmetre que li donen el caràcter tridimensional. 
 
 
Organització:  
Ha estat un projecte interdisciplinari. En la seva execució hi ha intervingut 4 experts.  
Professorat: el experts implicats han estat els responsables dels mòduls formatius de: plànols i 
mesures, soldadura amb arc elèctric amb elèctrode revestit, operacions de muntatge i 
manteniments de taller. Aquest últim, ha estat el responsable de la part d’instal·lació elèctrica. 
Alumnat: es van organitzar en grups de treball, de 3 persones, de nivells de coneixement i 
competències professionals heterogenis per garantir el treball cooperatiu i la participació de 
cadascun dels nois en un o altre moment de la realització del projecte. 
 
 
Procés: 
Realització del croquis de les estructures amb les quotes i mesures. 
Previsió de materials i eines a utilitzar. 
Tall amb la serra de cinta tubs de 40mm x 80mm per construir l’utillatge. 
Muntatge i soldadura de l’utillatge i els límits per ajustar les mesures dels tubs quadrats. 
Comprovació de les mesures. 
Col·locació i soldadura dels tubs quadrats en l’utillatge construït. 
Muntatge de les branques dels arbres. 
Rectificació i muntatge d’uns tiradors per donar més estabilitat a les branques. 
Esmolat de les parts soldades. 
Pintat de tota l’estructura realitzada per la seva protecció i acabats. 
Soldadura dels elements decoratius: estels. 
Instal·lació de la mànega LED i muntatge de les connexions elèctriques. 
 
 
Avaluació:  
Els criteris per avaluar el treball dels nois són el nivell de competències professionals i 
personals demostrades durant totes les fases de realització del projecte: 

• Treballa en equip respectant l’aportació dels altres membres del grup i col·laborant-hi 
activament. 

• Identifica i utilitza eines, instruments i màquines  amb propietat, d’acord a les normes de 
seguretat. 

• Preveu el material necessari per realitzar un projecte i les fases de treball. 
• Construeix estructures a partir d’una demanda, prèvia selecció dels materials i eines  

aplicant criteris respectuosos amb el medi ambient. 
• Elabora una estructura metàl·lica a partir d’esquemes i plànols de treball. 
• Adopta una actitud exigent en els acabats del treball realitzat. 

 



 

Aspectes clau (significatius): 
El grau de motivació i satisfacció dels nois al realitzar un treball visible i atractiu per la seva 
comunitat i reconegut per aquesta de manera explícita. 
 
Autors: Montse Bernades (mòduls B) i José Galán, Daniel Flors, Domingo Sánchez i Eduardo 
Tudela (mòduls A). 
 
Correu electrònic: bernadesgm@montornes.cat 
 
Imatges: 
 
 

 
 
  



 

Títol del projecte:   Instal·lació de 2 aparells d’aire condicionat               Hores:   30 
                             a l’INS Pere Martell        
 
Perfil professional: Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques  
        
Centre:  Institut Pere Martell de Tarragona                        Família:  Fabricació mecànica 
       
 
 
 
Descripció:  
El projecte consisteix en la instal·lació de dos aparells d’aire condicionat a dos espais de 
l’institut. Aquest projecte sorgeix de la necessitat del centre d’anar instal·lant en diferents 
dependències alguns aparells d’aire condicionat, i també de la disponibilitat del material bàsic 
necessari proporcionat pel centre. 
 
 
 
Organització:  
Professorat: 1 professor d’electricitat i aire condicionat. 
 
Alumnat: alumnes del curs d’ Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques 
del PQPI-PTT de Tarragona. 
 
 
 
Procés: 
Ens va acordar amb l’Equip Directiu de l’Institut i amb l’expert que ha de dirigir tècnicament el 
procés, es va fer la proposta a classe com un repte interessant. Es van planificar les sessions, 
recollir el material necessari, avisar i acordar alguns aspectes amb l’encarregat de manteniment 
de l’Institut, i finalment es va dur a terme. 
 
 
Avaluació:  
Feta conjuntament per l’expert supervisor del projecte i pel tutor del curs. 
 
 
 
Aspectes clau (significatius): 
Engrescar els alumnes per desenvolupar un exercici real, i el finançament de l’Institut.  
Val a dir, també, que pel curs vinent ja hem acordat amb l’Equip Directiu la instal·lació de 3 
aparells més. 
 
 
Autors: Sebastià Vendrell (tutor mòduls B), José María Infantes i Josep Lluís Vendrell 
(professorat mòduls A). 
 
Correu electrònic: e3960001@xtec.cat 
 



 

Imatges: 
 
 
 

 
 
 
 



 

Títol del projecte:    Foradadora Manual        Hores:   40 

Perfil professional:  Auxiliar en fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques 

Centre:  PQPI- PTT Tortosa              Família:  Fabricació mecànica 

        

 
Descripció:  
Construcció d'una foradadora  manual.  
 
 
Organització:  
Professorat: Cada dia el professor, al finalitzar les hores de projecte, escriu un petit comentari 
de com han treballat els integrants dels grups, per tal d'avaluar correctament al final del 
projecte amb la presentació d’un dossier i la foradadora. 
 
Alumnat: es realitza amb equips de 2 alumnes. 
 
 
Procés: 
Per a la seva fabricació intervenen les següents màquines:  torn paral·lel, fresadora universal, 
trepant de columna, trepant de sobretaula, rectificadora de got  i esmeriladora. També inclou 
processos de soldadura, treball de banc, i de muntatge mecànic. Finalment s’elabora un  
manual de fabricació i ús, que conté els fulls de procés de fabricació per cada peça i el dibuix 
amb totes les cotes necessàries per a la seva construcció, amb les seccions i vistes més 
adequades. 
El projecte tindrà una durada de 40 hores de les  quals 30 es treballaran de manera transversal 
amb professorat/expert al taller, les 10 hores restants es realitzen amb la tutora. 
 
 
Avaluació:  
Es tindrà en compte la funcionalitat, precisió i acabament de l'aparell, així com el bon ús de la 
maquinària i eines al llarg de tot el procés. També es puntuarà el treball amb equip, ja que es 
un projecte que es realitza amb equips de 2 alumnes. Cada dia el professor, en finalitzar les 
hores de projecte, escriu un petit comentari de com han treballat els integrants dels grups, per 
tal d'avaluar correctament al final del projecte. 
 
 
Aspectes clau (significatius): 
Possibilitar l’aplicació globalitzada de les diverses competències desenvolupades al llarg del 
procés d'aprenentatge en relació al perfil professional i a l'entorn laboral corresponent. 
 
 
Autors: Cristina Maigí (tutora mòduls B) i Francisco Besalduch i Joaquim Rodríguez 
(professorat mòduls A). 
 
Correu electrònic: e3960008@xtec.cat 



 

Imatges: 
 

 

Pla de 
Transició 
al Treball 
PTT Tortosa 

 

Auxiliar en fabricació mecànica i instal·lació elec trotècnica 
 Nom  Data 

Dibuixat: 
 

  

Denominació: 

Visat:   

Escala: 
 

  

Alumnes: 

Professors:   Francisco Besalduch,  Antoni Miralles,                           
                     Manel Segarra 

Núm. Dibuixos: 

Núm. 

Full de Procés Títol: ______________________________ 

Denominació:____________________ 
Plànol: ___________________________ 
Conjunt: _________________________ 
Material: _________________________ 
 

Croquis: 

Fase 
 
 
 
 

Subf Esquema 
 
 

RPM Descripció Maqui. Eines Cont. T.Fase 

 
 
 
 



 

 
Títol del projecte:   Tren amb màquina, vagó i sis rodes                         Hores:  30 
 
Perfil professional:  Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques 
 
Centre:  PQPI-PTT Vilafranca del Penedès              Família:  Fabricació mecànica 
 

 
Descripció:  
Es tracta de realitzar un treball-projecte en què intervingui tot el conjunt d’activitats que els 
alumnes desenvolupen en el curs. Per aquest motiu, s’ha triat fer un muntatge mecànic que 
integren els continguts que els alumnes treballen i adquireixen en el transcurs de  la seva 
formació. 
L’organització del treball es basa en sincronitzar les taques i continguts de les diferents  
matèries de l’especialitat tant per la realització de la peça com per lliurar un petit dossier amb 
un recull de les tasques.  
 
 
Organització:  
Professorat: treball conjunt professorat mòduls A i B. 
Alumnat: Individual. 
 
 
Procés:  

(1) Explicació del treball, 
(2) Realització de plànols,  
(3) Preparació de materials 
(4) Realització d’operacions amb màquines-eines (torn, fresadora,trepant) 
(5) Realitzacions d’unions soldades. 
(6) Seguiment de les normes de seguretat  en el transcurs de totes les activitats. 

 
 
 
Avaluació: 
El  professorat expert avaluarà la realització de la peça amb les mides i formes correctes i el 
temps invertit per acabar.  
Conjuntament s’avaluarà l’entrega del dossier final. 
 
 
 
Aspectes clau (significatius): 
Permet integrar i posar en pràctica coneixements de les  unitats formatives implicades, aplicar 
els coneixements adquirits i fer  un producte final amb una aplicació pràctica. També estimula 
la iniciativa i la planificació de cada jove. 
 
 
 
Autors: Angel Carazo, Modesto Grueso, J.M. Miró, Ester Aullón i Rosa M. Colet com a 
coordinadora. 
 
correu electrònic  a8960023@xtec.cat 
 



 

Imatges: 
 

 
 
 
 



 

Títol del projecte:   Barbacoa solar                        Hores:  30 

Perfil professional:  Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques 

Centre:  PQPI-PTT Vilanova i la Geltrú                                   Família:  Fabricació mecànica 

   

 
Descripció:  
Fabricació d’una barbacoa solar A amb posicionament del focus solar, composta de materials 
fèrrics i d’alumini. 
 
 
 
Organització:  
Professorat: professorat de mecànica. 
 
Alumnat: cada dos alumnes realitzaran una barbacoa. 
 
 
 
Avaluació:  
CRITERIS D’AVALUACIÓ: 
 
Mides :     6 punts 
Acabat:   2 punts 
Actitud:  1 punts 
Cooperació grupal: 1 punts 
 
 
 
Aspectes clau (significatius): 
Els aspectes claus en els dos projectes integrats  del mòdul de fabricació mecànica i 
instal·lacions electrotècniques han estat l’actitud de cada alumne en el procés d’elaboració del 
seu projecte. En valoraran els aspectes següents: 
- Assistència 
- Motivació per la tasca 
- Execució correcta del procés 
- Esforç en la precisió 
- Col·laboració amb els companys 
- Acabament del projecte 
 
 
 
 
 
Autors:  Manuel Castaño Membrive, Francisco Contreras López i Juan Pedro López Castillo  
 
Correu electrònic: a8960024@xtec.cat 
 
 



 

Imatges: 
 

 

  



 

Títol del projecte:  Fabricació i muntatge d’una porta i una tanca metàl ·lica  Hores:  60 
                                  
Perfil professional:  Auxiliar de fusteria metàl·lica: Fusteria d’alumini i PVC 

    
Centre:  PQPI-FIAP Institut Camps Blancs              Família:  Fabricació mecànica
    
 
 
 
Descripció:  
El projecte integrat consta de dues parts: 

 
- Fabricació i muntatge d’una porta d’alumini amb vidre pel taller d’automoció. 
- Fabricació i muntatge d’una tanca metàl·lica pel tancament d’un dels espais de l’institut. 

 
 
 
Organització:  
Professorat: Es treballa conjuntament els mòduls A i B i participa tot l’equip docent. 
 
Alumnat: Els alumnes treballen com un únic equip. 
 
 
 
Procés: 
El projecte s’ha d’elaborar físicament, però prèviament s’haurà de realitzar en una plantilla de 
treball amb totes les activitats necessàries per dur el projecte a terme, com són: l’elaboració 
dels croquis, pressupostos, fulls de tall, etc. Posteriorment els alumnes realitzaran la fabricació i 
muntatge de la porta i la tanca. Finalment, a la plantilla del projecte afegiran les fotografies dels 
procés de realització del projecte i la valoració final del mateix. 
 
 
 
Avaluació:  
El formadors, en equip i de manera conjunta, faran un seguiment i avaluació continuada del 
treball desenvolupat per cada alumne en el procés d’elaboració del projecte. Es valoraran els 
següents aspectes: Assistència, Motivació per la tasca, Execució correcte del procés, Precisió 
en el treball i treball en equip. A la sessió d’avaluació l’equip docent avaluarà a cada alumne 
individualment dels ítems treballats del mòdul A, dels treballats del mòdul B i finalment en 
conjunt per tot el projecte integrat. 
 
 
 
Aspectes clau (significatius): 
Els aspectes clau del projecte són la realització d’una activitat 100% real on queden plasmats 
tots els aprenentatges adquirits durant el curs i el treball en equip de tot el grup classe. 
 
 
 
Autors: Rodrigo Rodríguez i Víctor Blanco 
 
Correu electrònic: rrodri85@xtec.cat i vblanco4@xtec.cat 



 

Imatges: 

 
 
 
 



 

Títol del projecte:   Finestra oscil·lobatent                         Hores:  45 

Perfil professional:  Auxiliar de fusteria metàl·lica: fusteria d’alumini i PVC   

Centre:   PQPI-FIAP Institut Escola del Treball            Família:  Fabricació mecànica

       

Descripció:  
El projecte consisteix en la realització d’una finestra oscil·lobatent complerta, acompanyat d'una 
memòria de materials i de la realització d'un plànol, 
 
 
Organització:  
Professorat:  Treball conjunt del professorat dels mòduls A i B. 
Alumnat: Els alumnes treballaran de forma individual 
 
 
Procés: 

• Fer un croquis de la finestra fent els descomptes, realitzar un plànol 
• Fer un full resum amb la comanda del material i demanar-lo 
• Tallar i mecanitzar el marc i la fulla 
• Muntatge del marc i la fulla 
• Col·locar els accessoris 
• Mesurar i col·locar al forat interior el vidre 
• Col·locar els angles al marc 
• Comprovació del funcionament de la finestra 
• Muntatge de la finestra 

 
 
 
Avaluació:  
El projecte s'avaluarà amb : 

− Full resum de la comanda de material 
− Realització del plànol 
− Fer servir les EPI's adequadament 
− El bon funcionament de la finestra 

 
 
 
Aspectes clau (significatius): 
Ser independents durant tot el procés 
Treballar de forma metòdica  
 
 
 
 
 
Autors: Jordi Ureta Timoneda (mòduls A) i Antonia Martínez García (mòduls B). 
 
Correu electrònic: amartinez@correu.escoladeltreball.org; jureta@correu.escoladeltreball.org 
 



 

Imatges 
 
 

 

 



 

Títol del projecte:   Fem una escala                       Hores:  60 

Perfil professional:  Auxiliar de serralleria i construccions metàl·liques   

Centre:   PQPI-FIAP  Institut Escola del Treball             Família:  Fabricació mecànica

      

Descripció:  
Fabricació i col·locació d'una escala metàl·lica per accedir a un altell. 
 
 
Organització:  
Professorat:  Treball coordinat del professorat dels mòduls A i B. 
 
Alumnat: Segons les diferents etapes del projecte els alumnes treballaran de forma individual o 
en grups de quatre membres. 
 
Procés: 

• Prendre mesures i fer el càlcul del desenvolupament de l'escala 
• Elaboració d'un plànol 
• Fabricació de maquetes per a estudiar la viabilitat del projecte 
• Fabricació de l'escala 
• Col·locació de la mateixa 

 
 
Avaluació:  
El projecte s'avaluarà amb : 

− Qualitat dels plànols 
− Correcció dels càlculs 
− Valoració de la maqueta 
− Muntatge 
− Avaluació dels EPI's i la seguretat durant el projecte 

 
 
 
Aspectes clau (significatius): 

• Comprensió dels càlculs necessaris per a desenvolupar el projecte 
• Entendre la utilitat de fer bé una feina en un projecte real 
• Veure con s'ha de soldar en diferents posicions 
• Aplicació de les mesures de seguretat en cada fase dels procés 

 

 
 
 
Autors: Luís Postigo Ventaja, Antonia Martínez García 
 
Correu electrònic: amartinez@correu.escoladeltreball.org; lpostigo@correu.escoladeltreball.org 



 

Imatges 
 
 

 
  



 

Títol del projecte:   Canvi de rodes de les finestres corredisses         Hores:   50 

Perfil professional:  Auxiliar de serralleria i construccions metàl·liques   

Centre:  PQPI FIAP INS Jaume Huguet              Família:  Fabricació mecànica

    

Descripció:  
El projecte consisteix a substituir les rodetes de les finestres de les aules del centre per unes 
de noves i millorar així l’obertura i tancament d’aquestes. 
 
 
Organització:  
Professorat: Participen conjuntament els professors del mòdul A i mòdul B. 
 
Alumnat: es distribueixen en 3 grups de treball, cadascun d’ells amb un responsable que 
vetllarà pel bon funcionament del seu grup. 
 
Procés: 

1) Plantejament del projecte a l’aula, seguint el dossier de treball. 
2) Planificació i organització prèvia: determinar el material que necessitaran, els passos 

que hauran de realitzar per fer la feina, el temps estimat, distribuir les tasques entre els 
membres del grup... 
Dibuixar plànols de les plantes del centre per portar un control dels canvis realitzats. 
Realitzar un pressupost del projecte 

3) Preparació del material necessari i repartiment d’aules entre els grups 
4) Execució del projecte segons la tasca que els hi ha estat assignada pel seu responsable 

de grup 
5) Seguiment individual al dossier de la feina que han fet i valoració numèrica del treball 

propi i dels companys de grup. 
6) Al final de projecte, reflexió individual i posterior posada en comú dels aspectes positius 

i negatius a destacar i aspectes a millorar a nivell personal i de grup. 
 
 
Avaluació:  
En l’avaluació del projecte s’ha tingut en compte: 

- la valoració que han fet els responsables als membres del seu grup 
- l’observació per part dels professors 
- la valoració que fan cadascú a nivell individual i dels companys del seu grup (nivell 

d’acompliment de les tasques encomanades, productivitat, eficàcia, respecte) 
- la presentació del dossier de treball correctament complimentat. 

 
 
Aspectes clau (significatius): 

- Treball en equip 
- Es un projecte agraït en el sentit de que té un nivell de dificultat baix i que en el 

mateix dia que ho inicien, ho acaben quedant de manifest el resultat de millora 
realitzat.  

 
Autors: Ramon Ulldemolins (mòduls A) i Deborah Noriega (mòduls B). 
 
Correu electrònic: cnoriega@xtec.cat 



 

Imatges: 
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al repartiment 

previ de tasques.  
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les rodes de les 

finestres.  



 

Títol del projecte: Taules de treball amb caragols de taula i calaixos         Hores : 60 

 
Perfil professional: Auxiliar de serralleria i construccions metàl·liques  
 

Centre: PQPI-FIAP Institut Julio Antonio             Família: Fabricació mecànica 

 
Descripció:  
El projecte consisteix en l’elaboració i construcció d’un parell de taules de taller. És un projecte 
aglutinador, mitjançant el qual els alumnes posen a la pràctica gairebé tots els coneixements 
treballats al llarg del curs en ambdós mòduls. 
L’objectiu principal és que els nois sàpiguen aplicar els coneixements assolits i construeixin les 
taules amb la màxima autonomia possible. Aprendre a treballar, a partir d’un projecte, diversos 
conceptes i definir els passos a realitzar. 
 
Organització:  
Professorat: Planificació de les activitats en equip. Intervenció tant individual com simultània en 
ambdós processos. Hi participem tots dos membres de l’equip docent. 
Alumnat: Treball tant individual com en equip en ambdós processos, o sigui, en l’elaboració 
física de la taula i també en la redacció i presentació del projecte oral i escrit. 
 
Procés: 
Recerca d’informació. 
Coneixement de l’espai i elaboració de croquis. 
Obtenció i preparació del material.  
Muntatge.    Repartiment de tasques en cada procés. 
Soldadura. 
Simultàniament s’elabora el full de procés i el projecte a l’ordinador, incorporant-hi les activitats 
que s’han fet a l’aula i al taller. 
Com a activitat final es presenta oralment i per equips el projecte.  
 
Avaluació:  
S’avaluaran diferents aspectes: 
1. Els continguts: definicions, explicacions, imatges i llegendes (text de peu d’imatge). 
2. L’organització de la feina. 
3. El treball al taller: ús de les eines, muntatge... 
4. L’actitud i les competències personals: treball en equip, participació, interès, autonomia de 

treball... 
5. El format: ús de les eines del programa i disseny del document. 
6. Habilitat i autonomia en la cerca i tractament de la informació. 
7. L’ús de la llengua: ortografia, expressió i ús correcte dels signes de puntuació. 
 
Aspectes clau (significatius): 
A part de tots els coneixements que apliquen els alumnes, allò que més destacaríem és la 
satisfacció que tenen en veure que amb tot allò que han après poden construir quelcom útil que 
ells identifiquen amb el “saber fer una feina” i fer-la ben feta. 
 
 
Autors: Josep Mª Sonet i Cristina Giné 
 
Correu electrònic: crisgi40@gmail.com  



 

Imatges: 

 

 

 

    



 

Títol del projecte:   Porta corredissa per a l’accés         Hores:  60 
                             de vehicles de l’insti tut                       
 
Perfil professional:  Auxiliar de serralleria i construccions metàl·liques        
 
Centre:  PQPI-FIAP Institut Montsià              Família:  Fabricació mecànica
      
 
 
 
Descripció:  
Construcció d’una porta de ferro corredissa per a l’accés de vehicles a l’institut. 
 
 
Organització:  
Professorat: Es realitza el treball en equip (mòdul A i B) per explicar les necessitats del canvi de 
la porta per una de nova. 
 
Alumnat: Treballs amb grup amb la metodologia ABP. 
 
 
Procés: 
Comprensió del projecte a realitzar. 
 

⋅ Recerca de informació del projecte. 
⋅ Treball de fitxes. 
⋅ Consens dels diferents grups amb el disseny a elegir 
⋅ Distribució i implicació del treball cooperatiu. 
⋅ Realització de les tasques encomanades a cada equip. 

                  
 
 
Avaluació:  
Autoavaluació. 
Coavaluació. 
Valoració final de la tasca per part de l’equip directiu. 
 
 
Aspectes clau (significatius): 
Unitats de continguts professionals. 
Competències bàsiques. 
Competències empresarials. 
Competències transversals 
 
 
 
 
 
Autors: Maria Jose Benaiges Bellobi i Gabriel Pérez Bernal 
 
Correu electrònic: mjbenaiges@hotmail.com 
 



 

Imatges: 
 

 



 

 

Títol del projecte:    El cotxe                                           Hores:    60 

Perfil professional:  Auxiliar de serralleria i construccions metàl·liques.   

Centre:  PQPI-FIAP Institut Quercus                      Família:  Fabricació mecànica 

 
 
Descripció:  
A partir de la construcció d’una maqueta metàl·lica d’un cotxe de reduïdes dimensions, es vol 
analitzar la qualitat professional dels alumnes a partir d’un projecte que sintetitzi les seves 
habilitats i en la que simultàniament és faci un repàs general als continguts més importants 
treballats al llarg del curs de les competències bàsiques.  
 
 
Organització:  
Professorat: Treball conjunt de l’equip FIAP.  
Alumnat: Per una part al mòdul A l’activitat es desenvolupa a títol individual per tal que cada un 
dels alumnes pugui seguir el seu propi ritme i executar el seu projecte autònomament.  
El mòdul B segueix un dossier de treball, pel què s’han determinat les activitats diàries a 
desenvolupar, que es va seguint col·lectivament a l’aula. 
 
 
Procés:  
Es compta amb 18 hores per el dossier de l’alumne en l’àrea de formació bàsica i 42 hores per 
a la realització íntegra del cotxe en la part de formació professional. 
Mòdul A: Eines i materials per al projecte, treballar amb totes les màquines pròpies de l’ofici i ús 
de la soldadura fent servir els equips de protecció adequats, realitzar un correcte acabat del 
projecte. 
Mòdul B: Lectures, recerca d’informació, realització de croquis, les eines, càlcul de superfícies, 
els EPIs, estadística, etc. 
 

 
Avaluació: 
En l’àrea de formació bàsica es van corregint les activitats del dossier de l’alumne. En la 
formació professional es fa un registre diari dels processos i Entre iguals els alumnes avaluen 
als companys seguint uns criteris marcats  
 
Aspectes clau: 
Esdevé un element molt motivador ja que el treball un cop finalitzat se’l poden endur com a 
mostra del curs a casa seva, fet que millora el compromís discent vers l’activitat. 
El fet que nosaltres els proporcionem unes mides i ells puguin realitzar el prototip de cotxe que 
desitgin, fa néixer un esperit creatiu sovint amagat i la iniciativa millora notablement. 
En una sola peça de treball s’hi reflecteixen totes les competències treballades al curs i esdevé 
un element molt útil per veure la consecució final de competències professionals 

 

Autors: Hipòlit Leal Labrada (mòduls A) i  Susana Suarez Subirana  (mòduls B). 

Correu electrònic: ssuarez2@xtec.cat 



 

Imatges 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Família 
 

FUSTA, MOBLE I SURO  



 

Títol del projecte:   Construcció d’una cadira de fusta                    Hores:   60 

Perfil professional:  Auxiliar de treballs de fusteria i instal·lació de mobles  

Centre:  PQPI-FIAP Institut Francesc Ribalta               Família:  Fusta, moble i suro 

 
Descripció:  
El projecte consisteix en la construcció d’una cadira de fusta de pi. Des de l’elecció del model i 
el disseny fins al pressupost i la seva construcció. L’objectiu principal és que siguin capaços de 
construir una cadira a partir de la seva imaginació en el disseny i de l’aplicació d’una 
planificació en els aspectes de pressupost i previsió del material. Aplicant continguts 
matemàtics en el càlcul i en el dibuix tècnic;  lingüístics en l’explicació de com s’ha construït la 
cadira i quins passos s’han seguit, i en l’explicació davant d’un tribunal de tot el projecte. 
 
 
Organització:  
Professorat:  El projecte s’ha elaborat conjuntament entre els dos professors per tal de 
coordinar la part de construcció de la cadira amb la part de planificació. 
Alumnat: És un projecte individual en el que cada alumne elabora la seva pròpia cadira i el seu 
propi projecte. 
 
 
Procés: 

1. Recerca d’informació sobre diferents tipologies de cadires. 
2. Dibuix a mà alçada de la cadira- Dibuix tècnic de la cadira- Dibuix tècnic de les seccions 

de la cadira a mida real. 
3. Elaboració d’una llista del material que es necessitarà per construir la cadira i els punts 

de compra.  
4. Elaboració del pressupost de la cadira. 
5. Relació de màquines que s’utilitzaran per fer la cadira i les seves funcions. 
6. Descripció del procés de construcció de la cadira i representació fotogràfica. 
7. Mesures de seguretat i funcions. 
8. Problemes que han sorgit durant el procés i valoració personal. 

Construcció de la cadira: 
1. Interpretar els plànols i seleccionar el material. 
2. Marcar les mides totals de les peces. 
3. Utilitzar correctament la serra circular per tallar les peces. 
4. Utilitzar correctament l’obradora i la regriuxadora per allisar la fusta. 
5. Escairar les peces a mida. 
6. Marcar, serrar i polir les curvatures de les potes del darrere. 
7. Marcar tots els encaixos, metxes i forats. 
8. Realització dels encaixos. 
9. Encolar totes les peces de la cadira. 
10. Polir i envernissar.  

 
Avaluació:  
S’ha estructurat en l’avaluació de tres blocs: el treball de realització del dossier a l’aula, el 
procés de construcció de la cadira al taller i l’exposició oral davant el tribunal. Els dos primers 
blocs puntuen un 40% del total de la nota respectivament i l’últim un 20%.  
 



 

Aspectes clau (significatius): 
Ajuda a considerar tots els aspectes d’un projecte) de manera integrada i aplicar els diferents 
continguts treballats durant el curs d’una manera significativa i amb una clara aplicació 
professional. Representa de manera molt fidedigne la futura professió per al que han estat 
preparats i aplica aspectes de la teoria que podrien semblar aïllats de la realitat.  
 
Autors: Maria Capdevila (docent mòduls B) i Tonet Mujal i Raúl Jaén (monitors mòduls A). 
Correu electrònic: tonetmujal@gmail.com; rjn_1982@hotmail.com  
 
Imatges: 
 

 
 



 

Títol del projecte:     Tauler d’escacs                    Hores:   40
             
Perfil professional:  Auxiliar de fusteria: treballs de fusteria i instal·lació de mobles  
 
Centre:  PQPI-FIAP INS Guillem Catà    Família:  Fusta, moble i suro
       
 
Descripció:  
L’institut ha organitzat una competició d’escacs per als alumnes del centre que hi vulguin 
participar. Proposen al PQPI-FIAP de fusteria construir taulers d’escacs en fusta, per tal de 
poder jugar amb taulers de qualitat. El projecte permetrà als alumnes aprendre tècniques de 
treball amb la fusta per construir objectes diferents dels mobles.  
 
 
Organització:  
Professorat: El professorat que hi participa en el projecte integrat és el monitor i el docent del 
PQPI-FIAP. 
 
Alumnat: En general, es treballa individualment, tret de activitats del mòdul B que poden ser en 
grup; però l’elaboració del tauler dóna lloc a que es puguin ajudar els uns als altres, tant en les 
activitats del mòduls A com en els mòduls B. 
 
 
Procés: 
Per a l’elaboració del tauler s’han plantejat vuit activitats (mòduls A i mòduls B). Les activitats 
estan plantejades per treballar el que s’ha anat aprenent durant el curs de la fusta (seguretat 
laboral, talls, mesures, massillat, polir, envernissats, assecat...), per deixar enregistrat el treball 
elaborat en la fusteria en un document escrit (càlculs, dibuixos, fotos, pressupostos, riscos 
laborals,...) i, finalment, conèixer un esport com el dels escacs (regles del joc, moviments de les 
peces,...). 
 
 
Avaluació:  
Es valorarà si les activitats plantejades han servit per treballar adequadament les competències 
a partir de: 

- Coneixements previs dels alumnes 
- Processos d’aprenentatge que van realitzant 
- Material: 

Fitxa d’avaluació de competències: Els formadors, juntament amb l’alumne, faran la valoració 
del treball de la competència. 
Fitxa d’avaluació de les activitats: Els formadors, juntament amb l’alumne, faran la valoració de 
l’activitat.  
En general, el resultat final és positiu. 
 
 
Aspectes clau (significatius): 
Una vegada acabat el tauler es pot tenir una eina per practicar els escacs.  
 
 
Autors: Joan Rubio i Núria Font 
Correu electrònic: jrubio29@xtec.cat 



 

Imatges: 
 

 
 

 

 

 



 

Títol del projecte:     Construcció de dos espais de magatzem                  Hores:   60 
            
Perfil professional:  Auxiliar de fusteria: treballs de fusteria i instal·lació de mobles  
 
Centre:  PQPI - FIAP INS Marina    Família:  Fusta, moble i suro 
      
 
 
Descripció:  
Construcció de dos quartets amb els corresponents sostres i prestatgeries, aprofitant l’espai de 
dos lavabos per poder guardar material del centre.  
 
Organització:  
Professorat: En el mòdul B s’ha elaborat un projecte que s’ha treballat a Informàtica segons les 
feines que havien de fer els alumnes de la part de taller i que aglutinessin aquestes i el treball 
fet en el mòdul B. 
 
Alumnat: Treball en grups 
 
Procés: 
Elaborar un dossier informàtic  per penjar en el portfoli de l’alumne amb els següents passos: 

⋅ Justificació del projecte. 
⋅ Visita al lloc de la instal·lació i presa de mides in situ. 
⋅ Croquis i plànol de la feina a realitzar. 
⋅ Fotografies del lloc del muntatge abans de la feina. 
⋅ Fotografies del procés i de la feina acabada. 
⋅ Materials emprats/ Eines emprades/ màquines emprades. 
⋅ Normativa d’utilització ì seguretat de les eines i maquinaria emprada. 
⋅ Procés de Treball. Passos ordenats. 
⋅ Elaboració de les comandes i factures del material emprat. 
⋅ Avaluació personal. 

 
 
Avaluació:  
S’ha tingut en compte: Croquis de la feina a fer, dibuix a ordinador, feina de taller, muntatge, 
acabats, documentació escrita a ordinador (dossier penjat al portfolis), mesures de seguretat, 
treball de grup i recursivitat del alumne. 
 
 
Aspectes clau (significatius): 
El projecte integrat ha de permetre culminar la integració dels continguts impartits en el mòduls 
A i en el mòdul B, globalitzant i interrelacionant i completant  si es necessari per mostrar el grau  
d’assoliment dels objectius generals del curs. 
Els alumnes han treballat molt be en grup, tant en allò que fa referència a la feina de taller com  
a la presentació del treball fet en el mòdul B, compartint alguna feina amb el mòdul de 
manteniment. 
 
 
Autors:  Pilar Aguadé 
 
Correu electrònic:  maguade@xtec.cat 
 



 

Imatges: 
 

 
 

 

 

 



 

Títol del projecte:   Construcció i instal·lació de mobiliari d’oficina         Hores:  60 

Perfil professional:  Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles   

Centre:  PQPI-FIAP Institut Miquel Martí i Pol   Família:  Fusta, moble i suro 

 
Descripció:  
El nostre projecte es basa a la creació del disseny i la fabricació de mobiliari d’oficina (llibreria, 
calaixera i taula de despatx) mitjançant taulers de melamina i en la seva posterior instal·lació. 
La intenció principal és determinar quin són els coneixements de partida, així com evidenciar 
l’existència de preguntes sense resoldre. El professorat proporciona les pautes per facilitar que 
l'alumnat respongui les qüestions següents : què és el que cal fer? per què s'ha de fer? on s'ha 
de fer? com s'ha de fer? què es necessita per fer-ho? 
 
 
Organització:  
Professorat: Treball en equip. Professora docent (mòduls B) i professor-taller (mòduls A). 
 
Alumnat: Individual i en grup. Els alumnes han treballat en grups de 2 o 3 en algunes fases 
d’aplicació del pla de treball i en d’altres de manera individualitzada, com en la realització de 
fitxes de treball per tal de reforçar els coneixement teòrics i de base necessaris pel projecte. 
 
 
Procés: 
A l’aula es treballarà: 
Dibuix i interpretació de diferents croquis (alçats i de planta).  Canvis d’unitats. Longitud, 
perímetre, superfície i volum. Ús de formules matemàtiques. Unitats de mesura. Pressupostos. 
Coneixement de la terminologia referent a les eines de fusteria i materials. Expressió i 
comprensió oral i escrita. Recerca d’informació Internet (TIC). 
 
Al taller es treballarà: 
Operar amb els equips de protecció individual, útils, eines i màquines associats a les tasques 
auxiliars de fusteria, respectant les instruccions rebudes. 
Preparació de fustes per tallar seguint les instruccions de fabricació. Tallar-les. 
Participar en els processos d’execució d’unions per a la construcció  precisant mètodes de 
treball depenent del tipus.  
Participar en el muntatge de mòduls. Col·locar ferramenta. 
Ajustar i trasllat del producte. Participar en el procés d’instal·lació del mobiliari. 
 
 
Avaluació:  
Avaluació mútua i crítica de com han dut a terme la feina que els havia estat encarregada. 
Utilització d’una fitxa d’avaluació compartida. 
 
Aspectes clau (significatius): 
Integrar el P.I a les necessitats del centre suposa un reconeixement del Pqpi-Fiap per part de la 
resta de la comunitat educativa de l’Institut. 
 
 
Autors: Emeterio Arredondo (professor de taller) i Sandra Ortega (docent).           
 
Correu electrònic: fiapmartipol@gmail.com 



 

Imatges: 
 

   
 

          



 

 
Títol del projecte:  La fabricació d’un producte en sèrie                     Hores: 55 

Perfil professional : Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles  

Centre: PQPI- INS Castell dels Templers                                         Família: Fusta, moble i suro 

 

 
Descripció:  
El projecte consisteix a realitzar un encàrrec, la producció de 40 maces de fuster amb un temps 
determinat, com si fos un taller de producció que hi busca una rendibilitat.   
L’objectiu principal és realitzar l’encàrrec amb els coneixements apresos i la maquinària 
disponible, es busca la manera de produir el producte amb un procés de producció en sèrie i de 
manera efectiva.  
Per treballar en aquest procés de producció, una vegada elaborat el plànol amb l’autocad i 
plantejat el projecte integrat, es va decidir fer un treball en petit grup per mecanitzar totes les 
peces de fusta. individualment, una vegada fets els elements que composen les maces acabar-
les. Es farà un seguiment del procés d’elaboració i es tindrà en compte l’actitud dels 
participants.  
 
Organització:  
Professorat: El professorat que ha intervingut és el del departament de fusta, dos professors. 
També ha estat un projecte que no s’ha fet en el centre si no en el taller d’un altre centre de 
cicles formatius ja que disposava de la maquinària necessària.    
 
Alumnat: L’alumnat inicialment ha treballat en petits grups de dos i tres persones, però també hi 
ha un treball individual. Als moments d’avaluar i pensar el com i el que farem s’ha treballat 
conjuntament amb tota la classe.    
 
Procés: 
Elaboració d’un plànol acotat en un A4 amb el programa autocad. 
Mecanitzar les peces amb serra cinta, planejadora, regruixadora, trepant horitzontal, polidora 
de banda i serra biaixos.  
Treball manual amb enformadors i maces, fresadora.  
Marcar un número a cada una d’elles  
Fregar i envernissar  les maces   
 
Avaluació:  
S’ha tingut en compte la manera de treballar en equip, la participació de cada un dels alumnes, 
i el resultat final, tot això es el que ens ha ajudat a treballar i millorar aspectes en l’actitud i 
l’aprenentatge de cada un d’ells. Per aquest motiu cada cert temps s’ha parat la producció per 
avaluar-ne el procés i l’actitud dels participants. 
 
Aspectes Clau (significatius): 
La valoració que en faig del projecte integrat es positiva i crec que lo que cal destacar és el 
poder realitzar un treball en equip. Ja que un curs de PQPI tant sols dura un any i dona per 
poca cosa a treballar amb equip, per que en aquest ofici han d’adquirir una sèrie d’habilitats 
amb les eines i manualment. 
 
Autors: Gerard Dago, Francesc Semis  
 
Correu electrònic:   gdago@xtec.cat  



 

Imatges: 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

Títol del projecte:  Col·laboració amb l'Escola Municipal                                   Hores:  30 
                             d'Educació Especial FA TIMA  

 Perfil professional:  Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles  

Centre:  PQPI-PTT  Terrassa      Família:  Fusta, moble i suro 

 
Descripció: 
El projecte integrat consisteix a fabricar i restaurar mobiliari divers de fusta adaptat a alumnes 
amb discapacitat: alça-peus, rampes, balancins, banquetes, respatllers especials regulables 
per adaptar a cadires menjador. També mobiliari per a les aules: prestatgeries, faristols, jocs de 
geometria. Un cop lliurat el mobiliari, els alumnes del PTT fan una visita comentada a FATIMA 
per veure el seu ús. 
 
L’objectiu és aplicar els coneixements adquirits a la fase professionalitzadora, posar en pràctica 
criteris de qualitat, conèixer un col·lectiu amb dificultats especials i ser sensible a aquesta 
realitat. 
Aquest projecte ha obtingut el primer premi de la Nit dels nous professionals convocat per 
CECOT Terrassa, edició 2012 a la categoria PQPI. 
 
Organització: 
Professorat: Mòduls A i B 
 
Alumnat: Agrupaments en grups de 3 alumnes com a màxim. 
 
 
Procés: 
FASE 1. (gener-maig): Presentació projecte integrat (PI) 
FASE 2. Explicació del treball a fer i execució. (juny) 
 - Agrupaments d’alumnes 
 - Plantejament del PI per grups: croquis, material, pressupost i distribució de tasques. 

 - Seguiment a través de la fitxa del diari de taller (nom l’activitat, descripció de la feina, 
lèxic professional, observacions  personals). Serveix com a eina de control. 

FASE 3. Exposició del treball i avaluació (juny) 
- Presentació en power-point a la resta de companys.  
- Autoavaluació i avaluació de companys i professors. 
- Presentació dels treballs realitzats a l’acte de cloenda del curs. 

FASE 4. Visita a l’escola FATIMA amb qüestionari que caldrà lliurar emplenat (juny) 
 
 
Avaluació: 
L’avaluació té en compte la finalitat globalitzadora del projecte. L’alumne haurà de demostrar 
que ha assolit les competències bàsiques en l’àmbit personal i professional: 
     . Actitud personal: comportament adequat, interès, iniciativa i responsabilitat 
     . Millora en la comunicació oral i per escrit i ús correcte de les eines informàtiques  
     . Utilització correcta de les eines i màquines bàsiques per l’execució de les tasques  
     . Organització i mètode en el desenvolupament de les tasques i precisió i qualitat en el 
treball.  
     . Treball en grup: participació , respecte, responsabilitat i esforç  
     . Autoavaluació, avaluació dels membres del grup  i de l’exposició feta davant el grup classe 
 



 

Aspectes claus (significatius): 
Treball de síntesi mòduls B i mòduls A. Contingut altament professionalitzador i formació en 
valors. 
Ser sensible a la realitat del col·lectiu amb dificultats especials. 
 
Autors: Fidel Troya Figueroa 
Correu electrònic: a8960230@xtec.cat 
 
 
Imatges: 
 

 
 



 

Títol del projecte:   Elaboració d’un objecte decoratiu amb fusta                      Hores:  60 

Perfil professional:  Auxiliar en treballs de fusteria   

Centre:  PTT-PQPI Torelló      Família: Fusta, moble i suro

      

 
 
Descripció:  
Es tractava d’elaborar un element decoratiu amb fusta. Un objecte, l’elaboració del qual 
requerís posar en joc diversos aprenentatges: dibuix, coneixement i utilització d’eines 
mecàniques i manuals, encaix i aplicació de productes per als seu acabat (vernissos, pintures, 
etc). 
 
 
 
Organització:  
Professorat: Treball conjunt del professorat dels mòduls A i B. 
 
Alumnat: S’ha treballat de forma individual 
 
 
 
Procés: 
Hem aprofitat els mòduls B per a trobar idees i mirar la manera de portar-les a la pràctica. 
L’elaboració del projecte ha necessitat d’un dibuix previ, dels amidaments, recerca i tractament 
de les fustes i el treball amb les eines mecàniques primer (tallar les peces primàries) i amb les 
eines manuals (gúbies i informadors principalment) per tal de donar forma a la peça. Finalment, 
la pintura i el vernissatge. 
 
 
 
Avaluació:  
S’ha tingut en compte el procés d’elaboració (interès, acompliment dels terminis, progrés en els 
aprenentatges). El resultat final ha estat satisfactori però desigual, alguns alumnes s’hi ha 
interessat molt, d’altres simplement se n’han desmarcat. 
 
 
 
Aspectes clau (significatius): 
Ha estat interessant, no en tots els casos però si en un número significatiu d’alumnes, 
comprovar com el treball manual els engresca. També hem comprovat que en aquesta mena 
de projectes el que cal treballar més és la constància perquè els alumnes es neguitegen quan 
han de fer una peça a llarg termini. 
 
 
 
Autors: Ramon Bas Prims (mòduls A) i Xavier Tornafoch Yuste (mòduls B). 
 
Correu electrònic: xtornafo@xtec.cat 
 



 

Imatges: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Família 
 

HOTELERIA I TURISME  



 

Títol del projecte:   Descripció d’un hotel                          Hores:  60 
 
Perfil professional:   Auxiliar en allotjaments turístics i residencials 
 
Centre:  PQPI-PTT Castelldefels                             Família:  Hoteleria i turisme 
 
 
 
 
Descripció:  
Aquest treball consisteix a aprofundir en el sector de la hosteleria i sobretot en fer un anàlisis 
de les instal·lacions d’un hotel determinat de la cadena que treballem (Grup Soteres). En el 
treball ha de sortir part del temari que s’ha impartit al llarg del curs (funcions de cambrera de 
pis, departaments, riscos laborals, contractes, entrevistes,...). 
 
 
 
Organització:  
Professorat: Mòduls A. 
Alumnat: per grups. 
 
 
 
 
Procés: 
Des de el mes de Febrer a Abril, els divendres s’impartirà el projecte Integrat de manera que 
tota la feina la podran treballar de manera continuada. 

 
 
 
Avaluació:  
Avaluarem tant el treball individual com el d’equip. 
Les eines que farem servir per l’avaluació serà: l’observació de les sessions que realitzen, 
l’atenció que posen, l’elaboració del treball, el powerpoint feta pel grup... 
També s’avaluarà el resultat final de la presentació oral i visual, en l’exposició envers al grup. 
 
 
 
Aspectes clau (significatius): 

⋅ Conèixer sector d’hoteleria en la ciutat de Castelldefels 
⋅ Analitzar un hotel determinat del grup Soteras. 
⋅ Treballar aspectes claus en la introducció al món laboral 

 
 
 
 
 
Autors: Stella Prieto i Dídac Ballesteros 
 
Correu electrònic: didac.ballesteros@castelldefels.org 



 

Títol del projecte:   Preparació d’un aperitiu           Hores:  35 

Perfil professional:  Auxiliar d’hostaleria: cuina i serveis de restaurant i bar 

Centre:  PQPI-PTT Alt Empordà  - Figueres     Família:  Hoteleria i turisme 

 
Descripció:  
El projecte consisteix en l’elaboració d’un aperitiu i el seu servei, dins de l’acte de cloenda del 
curs. L’alumnat decideix juntament amb el professorat quin serà el menú que es servirà tenint 
en compte el concepte “aperitiu”. Aporten diferents propostes que són analitzades segons la 
temporalitat, cost, viabilitat... i una vegada decidit el menú es preparen les fitxes tècniques, els 
escandalls i l’aprovisionament. Pel que fa a serveis, es treballa des d’un eix temàtic a partir del 
qual faran la decoració i l’organització de les taules i bufets. S’elabora un llistat amb tot el 
material, estris, begudes, copes, parament... que necessitaran. Finalment, el dia de cloenda els 
alumnes es distribueixen en diferents grups per realitzar les tasques concretes: benvinguda, 
emplatat, cocció, servei, bar, atenció al client,...  
Finalment, fan tota la recollida i neteja dels estris i espais tenint en compte els procediments 
treballats i de les condicions higienicosanitàries necessàries en restauració. 
L’endemà es dedica una sessió conjunta amb el professorat per a posar en comú els diferents 
aspectes treballats en el Projecte Integrat i es reflexiona sobre tot el funcionament d’aquest. 
S’analitzen les incidències que van sorgir i que el professorat i alumnes van observar i resoldre. 
Sobretot s’aprofita per valorar la responsabilitat individual i del treball en equip i es posa èmfasi 
en aquells aspectes en què els alumnes han demostrat les seves habilitats i capacitats. 
 
Organització:  
Professorat: Mòduls A (professor/a de cuina, postres i serveis) i la tutora. Ja des de l’inici dels 
Mòduls A s’explica el Projecte Integrat per tal que el puguin anar treballant en diferents 
moments. El professorat es va organitzant i coordinant al llarg del mes de març i abril. 
Alumnat: els alumnes treballen tant de forma individual (propostes), com en petits grup 
(organització de tasques) com en gran grup (reflexions, posta en comú...) durant la realització 
del tot el projecte integrat. 
 
Procés: 
Activitats que s’han dut a terme: 

1. Recull de propostes de plats, postres i d’eixos temàtics per decoració de la sala. 
2. Posta en comú i debat de les propostes analitzant avantatges i inconvenients 
3. Realització de fitxes tècniques, proves, inventaris i escandalls 
4. Aprovisionament i preparació i organització de tot el material necessari 
5. Elaboració, emplatat, servei, atenció al client... durant el moment de l’aperitiu 
6. Neteja, desinfecció i recollida de tot el material  
7. Posta en comú i debat dels diferents aspectes suggerits el projecte integrat 

 
Avaluació:  
Cada professor elabora la seva graella d’avaluació pròpia del projecte integrat on va recollint 
les observacions individuals i grupals de tot el procés.  
 
Aspectes clau (significatius): 
La participació de l’alumnat en tot el procediment i la implicació que prenen quan saben que 
ells són els responsables principals de que l’aperitiu sigui un èxit. El fet que les famílies 
(convidades) puguin visualitzar aquesta implicació també és un aspecte molt significatiu. 
 
Autor: Teia Càliz i Gelador (tutora)                                               
 
Correu electrònic: teiacaliz@gmail.com 



 

Imatges: 
 

 



 

Títol del projecte:  Organització i càtering d’esdeveniments:          Hores:  40 
“Dissenyem, elaborem i servim els tastets de difere nts actes i cloendes” 
 
Perfil professional:  Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar   
 
Centre:  PQPI-PTT Baix Maresme         Família:  Hoteleria i turisme 
 
Descripció:  
El PI consisteix a organitzar i elaborar el càtering de diferents actes. L’objectiu és portar a 
terme de forma conjunta els aprenentatges fets a nivell professional i a nivell interdisciplinari. 
Els alumnes aprenen a planificar, organitzar i executar un acte. 
El nostre PI el dividim en tres actuacions al municipi:  
1.- La Fira de Nadal : Conjuntament amb els alumnes del perfil de “Vendes, oficina i atenció al 
públic” participem a la fira d’entitats de Montgat donant a conèixer que és el PQPI/PTT. 
Nosaltres en concret elaborem: broquetes de fruites amb xocolata i mousse. 
2.- Concurs de pastissos al casal de la Gent Gran : Organitzem el Concurs de pastissos 
elaborats per socis del “Casal de la gent gran de Montgat”. Cada participant ha d’explicar la 
recepta als joves. La persona que guanya ha d’ajudar els alumnes a fer-lo i després es fa la 
festa, la degustació i l’entrega de premis. 
3.- Festa berenar de la gent gran : Durant els actes de la festa Major de Sant Jordi, la 
regidoria de Benestar Social, ofereix un berenar als avis del municipi. Els nostres alumnes fan 
tot el servei de càtering. 
 
Organització:  
Professorat: Expert de mòduls A i tutora mòduls B treballant conjuntament. 
 
Alumnat: Individual i grup 
 
Procés: 
El procés dut a terme ha estat diferent segons l’acte a realitzar: 

Informatitzar dades 
Realització Power Point 
Correccions gramaticals: català, castellà, 
Confecció cartes, tríptics, invitacions i cartells 
Trucades telefòniques 
Realització diplomes i orles 
Realització de broquetes i mousse/ dels pastissos/ càtering/  

 
Avaluació:  
El grau d’implicació i col·laboració en el procés dut a terme. 
La capacitat de treballar en equip. 
L’habilitat de planificació i organització de les tasques a dur a terme. 
La revisió, la reflexió i valoració final sobre el que s’ha fet i el  que s’ha après. 
Les valoracions que han fet de l’acte les diferents institucions implicades. 
 
Aspectes clau (significatius): 
Un dels aspectes més impactants del nostre PI es la col·laboració i comunicació que hi ha amb 
els avis: aprendre a conèixer-se i a conviure persones de franges d’edat tan separades 
cronològicament és una experiència, sovint complicada, però molt enriquidora per ambdós. 
 
 
Autors: Mercè Valls Maxenchs (tutora mòduls B) i Josep Mª Basart Petit (expert mòduls A). 
Correu electrònic: mvalls16@xtec.cat   a8960286@xtec.cat 



 

Imatges: 
 
Veure totes les imatges dels actes  al blog: http://pttnoubarriscuina.blogspot.com.es/ 
 

   

 

 

     

 



 

Títol del projecte:   PTT’s Hotel                                                                    Hores:  30 
 
Perfil professional:  - Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar   
                               - Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic  

                      
Centre : PQPI-PTT Cambrils     Família:  Hoteleria i turisme / Comerç i màrqueting  
 
Descripció:  

El projecte integrat consisteix a muntar una jornada de portes obertes del PQPI – PTT 
Cambrils. Tot i que cada curs té el seu propi projecte, atenent l’especificitat dels continguts, 
volem fer un acte conjunt que mostri i culmini el treball realitzat pels alumnes en cada un dels 
àmbits professionals. Compta amb l’assistència de totes aquelles persones implicades: pares, 
institut, responsables de l’Ajuntament i Departament, empreses col·laboradores. 
El nostre negoci consistirà en desenvolupar la feina en un hotel que, al mateix temps, 
incorporarà un petit comerç d’una drogueria. 
El projecte integrarà els continguts dels mòduls A i s’interrelacionen 16 personatges (cada 
alumne té un rol). Després de la representació de la simulació d’obertura i posada en marxa del 
negoci dels alumnes de vendes, els alumnes d’hoteleria ofereixen als assistents un refrigeri, 
preparat i servit per ells mateixos. 
 
Organització:  
Professorat: Mòduls A i B. 
Alumnat: Tot el grup. 
 
Procés: 
Grup de vendes: 
- Assignació dels personatges d’acord als trets de personalitat de cada alumne, de les seves 
capacitats i interrelacions. Personatges: 2 relacions públiques, l’empresari, la recepcionista, el 
proveïdor de l’hotel, el proveïdor de la botiga, la informàtica, l’ assessor – gestor, la inspectora 
de treball, la dependenta, l’ administrativa, el mosso de magatzem, els clients 1 i 2 de l’hotel, 
les clientes 1 i 2 de la botiga. 
- Planificació i preparació de l’activitat i presentació de la documentació necessària. 
- Desenvolupament de cada rol durant el projecte. 
 
Grup de restaurant i bar: 
- Repartiment de tasques 
- Aprovisionament, preelaboració, conservació i regeneració culinària 
- Execució  de les tècniques culinàries per cadascuna de les elaboracions 
- Realització, elaboració i presentació dels diversos aperitius  
- Preparació i assistència en el servei de menjar i begudes, amb muntatge de taules, realització 

de decoració, elaboracions, execució del servei, desbarrassament i acomiadament. 
 
Avaluació:  
El professorat expert col·laborador, juntament amb el tutor/a, avaluarà les competències 
generals (actituds) i professionals dels alumnes durant les sessions respectives de planificació, 
organització i realització del projecte integrat. 
 
Aspectes clau (significatius): 
El projecte Integrat apropa els alumnes a la pràctica real; és a dir, els ajuda a afrontar una 
jornada on han d’assumir la responsabilitat de realitzar amb èxit les tasques del seu perfil 
professional. 
 
Autors: Irene Aragonès i David Infantes.                          Correu electrònic: e3960026@xtec.cat 



 

Imatges: 
 

   
 



 

Títol del projecte:  Elaboració d’aperitius, canapès, entrepans    Hores:  30 
                               i sandvitxos senzills      
 
Perfil professional:  Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar  
 
Centre:  PQPI-PTT El Prat de Llobregat    Família:  Hoteleria i turisme
       
Descripció:  
El projecte “Elaboració d’aperitius...” pretén compaginar un conjunt de continguts teòrico-
pràctics del curs, que van des del coneixement de les matèries primeres, la preelaboració dels 
gèneres culinaris (seguint les normes de seguretat i higiene), l’elaboració de diversos aperitius, 
canapès i entrepans i la mise-en-place i presentació d’aquests. És a dir, el projecte s’inicia amb 
una aproximació teòrica al tema per després posar en pràctica aquests aprenentatges 
conceptuals a través de les habilitats manipulatives i cooperatives amb els/les companys/es del 
grup. 
 
Organització:  
Professorat: En el projecte s’involucren els diferents experts del curs (preelaboració, cuina, 
sala-cafeteria) i el tutor del curs. 
Alumnat: 1a part: Aproximació teòrica (individual o per parelles) 2a part: Praxis (grups de dos o 
tres alumnes)  
 
Procés: 
1. El projecte s’iniciarà amb una aproximació teòrica als conceptes d’aperitius i canapès. 
Individualment i/o per parelles, l’alumnat haurà de presentar un petit dossier o tríptic sobre el 
tema. L’objectiu és treballar el lèxic específic, millorar la competència escrita i fomentar la 
recerca d’informació. Aquest dossier o tríptic haurà de constar dels següents apartats: 
- concepte i tipologia d’aperitius, canapès i sandvitxos 
- matèries primeres més comunes 
- normes de presentació i conservació 
2. Paral·lelament i, amb l’expert que imparteix els temes de dietètica i nutrició, emprendran un 
petit estudi sobre la composició i el valor nutritiu de les matèries primeres més comunes. 
3. En l’última fase de la formació professionalitzadora, i en grups de 2 o tres alumnes, els joves 
elaboraran i presentaran diversos aperitius, canapès, entrepans i sandvitxos tenint en compte 
les normes de manipulació d’aliments i utilitzant criteris estètics de decoració. *La idea és que 
la presentació del producte coincideixi amb la finalització de la formació i sigui una jornada 
distesa. Però abans de la degustació els/les alumnes hauran d’explicar el procés d’elaboració i 
les dificultats que han sorgit. 
 
Avaluació:  
L’avaluació serà contínua i es farà des de dues vessants: 
-Individual: s’haurà d’avaluar la implicació dels alumnes en l’elaboració dels tríptics o dossiers 
(recerca d’informació, suport fotogràfic i presentació) i el resultat final a través d’una exposició. 
Habilitats, actituds i presència en l’elaboració pràctica. 
-Grupal: avaluació del grau d’implicació i col·laboració per presentar un producte final. 
 
Aspectes clau (significatius): 
El treball en equip : l’organització i la capacitat de col·laboració per arribar a un producte final 
digne. 
 
Autor: Manuel J. Pedraza Herrero 
 
Correu electrònic: a8960014@xtec.cat / mpedraz4@xtec.cat 



 

Imatges: 
 

 

 

Aproximació teòrica 

Presentació dossier Proposta pràctica de preparació 

Presentació i mise-en-place 



 

Títol del projecte:   Banquet a les famílies               Hores:  50 

Perfil professional:  Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar 

Centre:  PQPI-PTT Institut Escola d’hoteleria i turisme de Barcelona Família:  Hoteleria i turisme 
 
 
Descripció:  
El projecte integrat de l’institut EHTB consisteix a oferir un banquet a les famílies dels alumnes. 
En aquest banquet els alumnes s’encarreguen d’elaborar tant el menjar com els còctels 
seleccionats pel professorat de mòdul A segons el treballat al llarg del curs i, alhora, 
s’encarreguen de fer el servei durant el banquet. 
 
 
Organització:  
Professorat: Treball coordinat del professorat dels mòduls A i B. 
Alumnat: L’alumnat s’organitza per grups per fer les preelaboracions i elaboracions culinàries. 
Per al treball en sala, les tasques assignades són individuals. 
 
 
Procés: 
Als mòduls d’Aprovisionament, prelaboració i conservació culinaris i Elaboració culinària bàsica 
es determinen, preelaboren i s’elaboren els plats tant freds com calents, a oferir. El treball es fa 
sempre en grups de 3 que varien cada jornada. 

Als mòduls Servei bàsic de restaurant-bar i Aprovisionament, begudes i menjar ràpid es 
determina l’organització de la sala on tindrà lloc l’esdeveniment, es distribueix el mobiliari i es 
du a terme el “mise en place”. Es determinen begudes i còctels a oferir i es practica la seva 
elaboració prèviament. 

Al mòdul B es treballen conceptes matemàtics: unitats de mesura de massa, proporcionalitats, 
quantitats necessàries de matèries primeres en funció dels assistents. Compilació escrita de les 
receptes dels plats oferts. 

Avaluació:  
Els aspectes que es tenen en compte per a la seva avaluació són: els processos de 
prelaboració i elaboració culinàries, el servei en sala: preparació espais, “mise en place” i el 
servei pròpiament dit. Els productes finals. La capacitat de treballar en grup i d’implicació en el 
projecte. 
 
 
Aspectes clau (significatius): 
L’aspecte clau del nostre projecte integrat és la possibilitat d’oferir a les famílies allò que s’ha 
après al llarg del curs: l’aplicació pràctica i tan pròxima a nivell afectiu però en un entorn formal, 
és del tot motivador per a l’alumnat. El reconeixement dels familiars a la feina feta és molt 
satisfactori per a tothom: alumnes i professorat implicat. 
 
Autors: Mercè Quintela (tutora), professorat mòdul A: Carlos Basarte, Jordi Boncompte, David 
Casas, Jordi Cristià, Laura De la Peña, Josep De la Pezuela, Martí Llauradó, Nacho Marín i 
Josep Valle. 
 
Correu electrònic: mquintel@xtec.cat 



 

Imatges: 

  

  

  



 

Títol del projecte:    Sopar festa cloenda                                 Hores:  30 
 
Perfil professional:   Auxiliar d’hostaleria: : cuina i serveis de restaurant i bar 
 
Centre:    PQPI-PTT Garrotxa - Olot                                        Família:  Hoteleria i turisme
    
 
 
 
Descripció:  
Preparació i realització d’un sopar - festa de cloenda del PQPI-PTT Garrotxa, on els alumnes 
realitzen tota la preparació del menú i el serveixen. 
 
 
 
Organització:  
Hi participen tot el professorat (experts i tutor) i tot l’alumnat. És un treball conjunt. 
 
 
 
Procés: 
Des de l’inici de la formació professionalitzadora els alumnes s’estan preparant per tal que el 
dia de la festa puguin demostrar el que han après. A banda, unes 3 setmanes abans del dia del 
sopar – festa, els alumnes proposen diferents plats propis del seu país o regió o que ells 
dominin), els elaboren entre tots per veure com va i la darrera setmana i el dia del sopar els 
preparen i els serveixen. 
 
 
 
Avaluació:  
El participar en tot el procés d’elaboració del menjar, preparació del menjador, del serviment del 
sopar,... ja és una avaluació positiva de tot el procés d’aprenentatge realitzat durant tota la 
formació (incloent les pràctiques). El millor resultat és la complaença dels alumnes al  
comprovar que són capaços de realitzar aquest projecte amb el consegüent increment de 
l’autoestima i també constatar que valoren positivament del programa PQPI-PTT Garrotxa. 
 
 
 
Aspectes clau (significatius): 
Els alumnes demostren el que han après. 
Projecte comú de tots (alumnes, professors i tutor), projecte de grup. 
Els alumnes demostren que són treballadors, que han après a treballar; que és un dels 
objectius bàsics del programa. 
 
 
 
Autors: Josep Calm (tutor mòduls B) i Joan Badosa, Anna Cos, Lilian Donoso i Tomàs Huete. 
(experts mòduls A). 
 
Correu electrònic: b7960003@xtec.cat 



 

Imatges: 



 

Títol del projecte:   Bufet per a la cloenda de curs                                                 Hores:  30
  
Perfil professional:  Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar  

Centre:  PQPI-PTT Girona         Família: Hoteleria i turisme 

 
 
Descripció:  
El projecte consisteix en l’organització, planificació, elaboració, servei i postservei d’un bufet de 
diferents productes i plats apresos durant el curs adreçat a les famílies de l’alumnat, 
empresariat, professorat i responsables del programa.  Inicialment es comenta amb l’alumnat 
què vol dir el projecte integrat i amb el professorat elaboren la relació de productes a preparar 
per l’acte de cloenda on s’invitaran les famílies, els empresaris, el professorat i els 
responsables del programa. Es preparen les invitacions i es fan arribar als convidats. L’alumnat 
al llarg d’una setmana preparen els plats i el dia de l’acte final uns quants alumnes fan de 
cambrers i la resta de cuiners. Com a recordatori es fa i lliura un certificat del projecte per a 
cada alumne/a. 
 
 
Organització:  
Professorat: Tot el professorat de Mòduls A i la tutora. 
Alumnat: Tot l’alumnat individualment i en grup 
 
 
Procés: 

- Sessió amb el grup d’alumnes sobre què és el projecte Integrat, com i quan es realitzarà.  
- Pluja d’idees sobre les fases que tindrà i els passos a seguir. Planificació i organització 

del Projecte. 
- Definir i practicar el tipus de servei escollit per a l’activitat (muntatge i condicionament del 

menjador, material necessari per al servei...). 
- Definir i practicar el menú escollit (escollit aliments, tipus de cocció, emplatat...). 
- Practicar el postservei de l’activitat i neteja i condicionament posterior del local. 
- Elaborar informàticament el menú i el cartell de l’acte. 
- Elaborar informàticament les invitacions a pares i personal docent i direcció. 
- Elaborar les certificacions de l’acte per a cada alumne. 
- Executar i realitzar  l’elaboració del menú i emplatat. 
- Executar i realitzar l’elaboració del servei. 
- Entrega de les certificacions de l’acte. 
- Executar i realitzar el post-servei i condicionament, neteja del local. 
- Exposició individual  de l’alumnat del treball fet i valoració personal. 
- Valoració i anàlisi per part del professorat sobre els resultats i organització del projecte. 
- Valoració i posada de notes de les intervencions de l’alumnat. 

 
 
Avaluació:  
Reflexió i avaluació personal del professorat i l’alumnat respecte:  

- Competències professionals desenvolupades de cuina i servei 
- Capacitat d’organització i planificació 
- Capacitat de treball en equip 
- Grau d’implicació en el treball i motivació pel projecte 
� Capacitat per resoldre i superar les dificultats 
� Reflexió i avaluació personal de l’alumnat 



 

Aspectes clau (significatius): 
Sobretot destaca el grau d’implicació i motivació de l’alumnat en el projecte i la gran emotivitat 
en veure l’alegria i satisfacció de les famílies pels aprenentatges realitzats pels seus fills i filles. 
A més el fet que hi hagi empresaris i representants d’Ensenyament dóna solemnitat a l’acte de 
cloenda. És un dia especial que tothom disfruta i recorda. 
 
 
Autora: Marta Esteba i Cassà 
Correu electrònic:b7960001@xtec.cat 
 
Imatges: 

 



 

Títol del projecte:   Cuines del món             Hores:  30 

Perfil professional:  Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar  

Centre:  PQPI-PTT Granollers     Família:  Hoteleria i turisme 

 
Descripció:  
És un treball sobre la gastronomia de diferents països. S’ha fet com a ampliació del projecte 
treballat als mòduls B sobre països en què cada alumne ha escollit un país i n’ha explicat les 
seves característiques (situació geogràfica, història, economia i altres dades d’interès). Sobre 
aquest mateix país s’ha preparat el treball de cuina. El treball ha consistit a explicar les 
característiques de la gastronomia pròpies del país i a elaborar una recepta d’un dels plats més 
representatius del país. El treball s’ha presentat en word i després s’ha exposat oralment a 
l’aula. Per acabar, a les classes de cuina cada alumne ha explicat al professor  l’elaboració del 
plat escollit i, amb la seva ajuda, s’ha elaborat. 
Objectius del projecte: 
1. Conèixer diferents aliments, maneres de cuinar, tradicions, etc. de diferents països. 
2. Aprendre a EXPRESAR-SE a la cuina. I en especial, com explicar el que estem fent i saber 
interpretar les explicacions dels altres que estan treballant amb tu.  
3. Confeccionar FITXES de receptes de cuina. 
 
Organització:  
Professorat: Professor de cuina i tutora del curs. 
Alumnat: S’ha treballat individualment la confecció del treball en word i l’exposició oral. I en 
grup l’elaboració del plat. 
 
Procés: 

1- Recerca d’informació a Internet i llibres. 
2- Confecció del treball en Word. 
3- Exposició oral a l’aula. 
4- Explicació de la recepta al professor de cuina. 
5- Elaboració del plat. 

 
Avaluació:  
S’han avaluat els 5 apartats del projecte tenint en tot moment en compte la capacitat de 
l’alumne i l’esforç i les ganes que hi ha posat. La majoria dels alumnes han fet un bon treball de 
recerca i han sabut explicar al professor com elaborar la recepta per poder-la preparar. 
 
Aspectes clau (significatius): 
Cal destacar les ganes amb les que el grup ha participat del projecte i com han après, valorat i 
apreciat diferents maneres de cuinar que no coneixien. 
 
 
Autora: Maria Illa Canal 
Correu electrònic: milla@ajuntament.granollers.cat 
 



 

Imatges:   
 

 
 

Confecció del treball dels països 

Elaboració de les receptes 

de cuina 



 

Títol del projecte:  Creem la nostra empresa de càtering              Hores:  50 
 
Perfils professionals:   Auxiliar d’hostaleria: cuina i serveis de restaurant i bar 

               Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic 
 
Centre:  PQPI-PTT  Guíxols - Vall d’Aro        Famílies:  Hoteleria i turisme / Comerç i màrqueting
   
 
Descripció:  
L’alumnat del Programa (perfil de vendes i perfil d’hoteleria) crearà una empresa fictícia que 
permeti aprendre el procés de creació i organització d’una empresa de càtering. 
 
Organització:  
Professorat: treball en equip de tot el professorat del Programa (tutors i experts dels dos perfils) 
Alumnat: en grups de treball, organitzats en comissions. 
 
Procés: 
Per tal de fer-ho es distribuiran les tasques entre l’alumnat en funció del perfil professional. 
L’alumnat de vendes farà un anàlisi de mercat, aplicarà conceptes de reglamentació i 
organització d’empreses. Tot seguit, concretaran els proveïdors, els clients, el procés de 
compra, les comandes i les factures, els protocols d’atenció al públic, el pla de prevenció de 
riscos, el logotip, el plànol i la ubicació de l’empresa, etc. D’altra banda, l’alumnat d’hoteleria 
analitzarà les necessitats alimentàries de la població diana i dissenyarà uns menús sans i 
equilibrats per a cobrir-les, així com els protocols de manipulació d’aliments i de reciclatge. 
Realitzarà els plats de mostra per tal de disposar de material per a la difusió. L’alumnat de 
vendes durà a terme una campanya de comunicació efectiva, creant una pàgina web on recollir 
tota aquesta documentació i incloure imatges de com treballen, dels plats que elaboren, dels 
seus currículums i vídeocurrículums i, fins i tot, una notícia i un vídeo publicitari. Finalment, els 
alumnes d’ambdós perfils faran un acte de presentació de l’empresa fictícia, en el qual 
explicaran el procés de creació i organització que han portat a terme i presentaran tant la seva 
empresa com els productes i serveis que ofereix. 
 
Avaluació:  

• Autoavaluació: cada grup haurà de valorar quins han estat els punts forts i els punts 
dèbils, què han après, els resultat final i si tenen propostes de millora. 

• Avaluació del professorat: 
o Valoració del dossier de treball realitzat pel grup: 40% de la nota del PI. 
o Valoració de l’exposició individual en l’acte de presentació:  30% 
o Valoració del treball continu durant el procés d’aprenentatge: 30%. 

 
 
Aspectes clau (significatius): 

• Treball en equip i corresponsabilitat 
• Transferència d’aprenentatges dels altres mòduls formatius 

 
 
Autors: Núria Torres, Joan Ciurana (mòduls B), Ma. Concepció Carreras, Antoni Herrero i 
Vicente Verdú (mòduls A cuina) i Marta Brugulat, Josep Gay, Meritxell Montserrat, Enriqueta 
Pérez, Jordi Serras i Joan Vergés (mòduls A vendes). 
 
Correu electrònic: b7960022@xtec.cat  
 



 

Imatges:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Títol del projecte:   Elaboració i servei d’aperitiu de cloenda del curs         Hores:  30 

Perfil professional:  Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar  

Centre:    PQPI-PTT Lleida                                         Família:  Hoteleria i turisme 

 
 
Descripció:  
El projecte consisteix en l’elaboració i servei del aperitiu que s’ofereix als convidats a l’acte de 
cloenda del curs escolar de l’Escola d’Hoteleria de Lleida. Aquest projecte queda integrat dins 
del projecte de cloenda de l’Escola d’Hoteleria. L’objectiu del projecte és que els alumnes posin 
en pràctica de forma global tots els coneixements adquirits durant el curs 
 
 
Organització:  
Professorat: Hi participa tot el professorat expert de la formació professionalitzadora i la tutora 
del curs. 
 
Alumnat: Tots els alumnes del perfil d’hoteleria es distribueixen en petits grups segons les 
activitats assignades, juntament amb la resta d’alumnes de l’Escola d’Hoteleria. 
 
 
Procés: 
En els dies previs a l’acte de cloenda del curs: 
Planificació del servei. 
Pre-elaboració i conservació dels diferents plats que composaran l’aperitiu. 
Pràctiques de preparació de diferents còctels. 
Mise en place del servei. 
El dia de la cloenda: 
Mise en place del servei. 
Arranjament de l’espai. 
Acabament i decoració dels plats a servir. 
Arranjament d’utillatge. 
Servei del aperitiu al públic  ( pares, resta d’alumnes, autoritats,...). 
Recollida i neteja d’espais. 
 
 
Avaluació:  
S’avalua als alumnes de forma individual tenint en compte la seva participació i implicació en el 
projecte, actitud, nivell de responsabilitat, integració dins del grup, imatge personal i resultats 
de les tasques encomanades. 
 
 
Aspectes clau (significatius): 
El projecte està pensat per a que l’alumne pugui mostrar de manera real “ amb clients del 
carrer “ totes aquelles habilitats i capacitats professionals que ha assolit al llarg del curs. Els 
alumnes se senten realment professionals de l’hoteleria. 
 
 
Autors: PQPI-PTT Lleida 
 
Correu electrònic: c5960002@xtec.cat 



 

Imatges:  

 

 

 

 



 

Títol del projecte :  Parada de St. Jordi                         Hores:  30 
 
Perfil professional:  Auxiliar d’hostaleria: cuina i serveis de restaurant i bar 
 
Centre:   PQPI-PTT Lloret de Mar                                                     Família:   Hostaleria i turisme 
 

 
Descripció:  
Preparació de canapès i pastissos per oferir als compradors i possibles compradors de la 
parada de St. Jordi. L’elaboració es du a terme a la cuina de l’hotel Rigat Park & SPA. 
El projecte va des de la decisió del tipus de present gastronòmic que oferirem als client s de la 
parada, fins a l’entrega del mateix el dia 23 a d’abril, seguint el protocol assajat i les normes 
higienicosanitàries treballades a classe. 
 
 
Organització:  
Professorat: L’equip docent, encapçalat per Maria Isabel Rodríguez amb el suport de la tutora. 
Alumnat: el gran grup distribuït en grups de 3 persones. Hi ha una part del projecte de 
realització individual, convertir els familiars més directes en “conillets d’índia” fent que provin les 
elaboracions practicades a l’escola, activitat retornada amb imatges i comentaris. 
 
Procés:  
S’inicia amb la proposta per dur a terme aquesta activitat. A partir d’aquí s’organitzen en grups 
de tres i comencen un treball personal de recerca de possibles canapès/pastissos per oferir.  
Aquesta recerca va acompanyada de consells per part de l’equip docent sobre viabilitat i 
salubritat donades les característiques del lloc on estaran.  
Es porten a terme proves culinàries de les propostes dels diferents grups i es voten les 
diferents presentacions, votació guiada (presentació, elaboració, viabilitat.. del dolç i d’allò 
salat). 
Quan es selecciona el producte per a la diada (St. Jordi), s’organitzen per dur a terme 
l’execució del producte i els torns d’estada a la parada per oferir-lo. 

 
Avaluació:  
S’avalua tot el procés, des de les tasques de recerca (amb la informació que aporten). 
Es valora tot el procés d’execució (a mode d’examen pràctic) i es puntuarà la tasca final seguint 
criteris de la professional que du a terme els crèdits que treballem en aquest projecte. 
També es realitzen simulacions d’oferiment i entrega del producte (com a preparació per el dia i 
per tenir un referent quantificable). 
I, al final, es fa una valoració conjunta per esbrinar l’encert del producte que hem ofert (a 
posteriori). 
 
 
Aspectes clau (significatius): 
El punt de realitat que aporta als seus aprenentatges el fet d’oferir-los i obtenir-ne una resposta 
del client immediata. Sobretot per aquells alumnes que fan pràctiques a cuina i no veuen la 
reacció del client. L’ injecció de reforç positiu i autoestima laboralment parlant. 
 
 
Autores: Eva Pagès i Solé (tutora) i Maria Isabel Rodríguez (mòduls A)                                       
 
Correu electrònic: b7960008@xtec.cat 



 

Imatges: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Títol del projecte:   Receptes de pel·lícula: Tomàquets verds fregits       Hores : 60 

Perfil professional:  Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar   

Centre:  PQPI-PTT Mataró         Família:  Hoteleria i turisme 

 
Descripció: 
Elaboració, presentació i degustació de la recepta original de la pel·lícula “Tomàquets Verds 
Fregits”. A banda dels aspectes pròpiament culinaris, s’aprofita el fil conductor del film per tal 
de fomentar els valors educatius implícits en la història i, alhora, anar desenvolupant i 
repassant els aprenentatges instrumentals bàsics dels mòduls B i de suport a la Prova d’accés 
a Cicles Formatius de Grau Mig. 
 
Organització: 
A nivell organitzatiu es compta amb l’equip de formadors que intervenen en el 
desenvolupament del curs -2 experts de mòduls A i 1 tutor-, així com la totalitat de l’alumnat 
distribuït en petits grups de treball cooperatiu -2 ó 3 alumnes-. 
 
Procés: 
Tal i com es ve implementant amb la resta de projectes de treball desenvolupats en el 
PQPIPTT de Mataró, el procés de desplegament d’aquest projecte és el que es concreta a 
l’espai de formació i treball cooperatiu que permet la plataforma Moodle del programa -imatge 
1-. http://agora.xtec.cat/pqpi/moodle/course/view.php?id=781 
El projecte integrat s’inicia amb el visionat de la pel·lícula i l’accés al corresponent full de 
seguiment que es troba al Moodle. Es tracta d’un document d’ús conjunt professorat-alumnes, 
la finalitat del qual és facilitar l’organització de l’alumnat i el seguiment individualitzat per part 
del tutor -imatge 2-. http://agora.xtec.cat/pqpi/moodle/mod/assignment/view.php?id=7829. 
Així doncs, un cop visionada i comentada la pel·lícula -imatge 3-, l’alumnat, distribuït en petits 
equips de treball, va resolent els reptes de les diverses activitats plantejades en el full de 
seguiment del projecte integrat -imatge 4-. L’elaboració, la presentació i la degustació de la 
recepta és una tasca més dintre la globalitat de tot el projecte de treball -imatges 5 i 6 - . La 
resta de respostes i de materials elaborats corresponents a les diferents tasques es van 
penjant i valorant al Moodle en els temps previstos. Un cop enllestida tota la feina es presenta a 
la resta del grup i s’avalua en les sessions d’exposició dels treballs realitzats. 
 
Avaluació: 
Totes les dades referents a les qualificacions de cada activitat, un cop lliurades, comentades i 
puntuades, s’enregistren al Moodle. Per a la confecció de la corresponent acta d’avaluació del 
projecte, es tenen en compte, les puntuacions obtingudes als apartats d’autovaloracions, els 
criteris d’avaluació i la valoració global, que es completa amb un breu informe qualitatiu a 
l’apartat d’observacions del full de seguiment de cada alumne/a -imatge 2-. 
 
Aspectes clau (significatius): 
S’aprofita el caràcter motivador que exerceix el cinema i la informàtica en el joves per tal d’anar 
desenvolupant transversalment un seguit d’activitats globalitzades -vinculades al currículum 
dels mòduls obligatoris dels PQPI- i encaminades a la preparació, el servei i la degustació 
d’una recepta de cuina, tot facilitant el treball en equip tant de l’alumnat com del propi 
professorat. 
 
Autor: Ramon Miquel Mangues i Guiu 
 
Correu electrònic: rmangues@xtec.cat



 

 Imatges: 
 

 



 

Títol del projecte:    S’acaba el curs: celebrem-ho!                          Hores:  48 

Perfil professional:  Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar   

Centre:  PQPI-PTT Montornès del Vallès     Família:  Hoteleria i turisme 

 
 
Descripció:  
Organització i preparació del berenar de celebració de final de curs. 
 
 
Organització:  
Professorat: Tots els experts dels mòduls A i la tutora dels mòduls B. 
 
Alumnat: Tots amb treball individual i en grup. 
 
 
Procés: 
1. Introducció al projecte: pluja d’idees per part de tot el grup, per decidir el que es pot fer i com. 
2. Organització prèvia del procés de realització: 
Pel que fa a sala : distribució i presentació de les taules, material i estris necessaris, qui farà el 
servei de begudes, càlcul de quantitats a comprar, vestuari. 
Pel que fa a cuina : què servirem? (canapès, pastes, montaditos, pastissos, xarrups,...). Decisió 
consensuada del que es servirà després d’escoltar la proposta de cada alumne/a d’un plat dolç 
i un de salat. Un cop decidit, es farà responsable un alumne d’un o dos plats i aquest haurà 
d’exposar la seva elaboració davant la resta del grup, a més de fer els càlculs de les quantitats i 
el cost dels ingredients. Com ho presentem? (presentació de les safates i distribució a les 
taules). 
3. Realització de l’activitat: el mateix dia del berenar. Quan es presentarà tot el que s’ha 
elaborat i els professors avaluaran aspectes com: l’elaboració, la presentació i el servei. 
  
 
Avaluació:  
Es realitza una avaluació contínua durant tot el procés i individual tenint en compte totes les 
fases. Hi intervenen tots els professors, valoren  a cada alumne per separat i després es fa la 
mitjana de les diferents notes. Es qualificarà tant l’originalitat dels plats proposats com la 
presentació al grup, així com la preparació i el servei del dia del berenar.  
 
 
Aspectes clau (significatius): 
El més destacable és el grau de motivació per part dels alumnes en la preparació i elaboració 
del berenar per sorprendre les famílies i demostrar el que són capaços de fer. 
Aquest curs el farem el dia 20 de juny i per tant les fotos són del curs passat. 
 
 
 
 
Autors: Montse Lluch (tutora mòduls B) i Isaac Carrasco, Josep Anton Garcia, Maria del 
Carmen Folch, Manuel Alicia de Vargas Garcia i Rafael Villanueva (professorat mòduls A). 
 

Correu electrònic: mlluch24@xtec.cat  a8960099@xtec.cat 



 

Imatges:  
 

 
 
 
 
 



 

Títol del projecte:   II Nit del PQPI-PTT: els nostres avis             Hores:  30 

Perfil professional:   Auxiliar d’hostaleria: cuina i serveis de restaurant i bar 

Centre:   PQPI-PTT Palamós - Palafrugell    Família:   Hoteleria i turisme 

      

Descripció:  
Oferim un acte final de curs a empreses col·laboradores del programa, experts que han 
participat , famílies dels alumnes i autoritats relacionades amb el programa. 
Preparem l’amenització i decoració de l’acte, ideem el menú i fem el servei seguint la temàtica 
escollida cada curs. En aquesta ocasió, els nostres avis. El Palamós i Palafrugell antics.  
 
 
Organització:  
L’acte s’engloba dins els mòduls A i els mòduls de lliure disposició.  
Treball conjunt professorat dels mòduls A i B. El professorat decideix amb els alumnes de 
forma democràtica quin serà el menú i com ho servirem. Cada alumne aporta idees i es van 
recollint i votant fins decidir quina fer. 
 
 
Procés: 
Partim del fil conductor escollit. Els nostres avis: tradició, plats típics de la zona. 
Els alumnes aporten informació i receptes que treballen a les empreses de la zona, on fan les 
pràctiques.  
Fem els canvis necessaris per seguir les nostres línees generals del programa sobre producte 
de temporada, dieta km0 i l’originalitat. 
Un cop rectificada i personalitzada la recepta ho elaborem i en decidim la presentació al plat. 
El dia de l’acte els alumnes es divideixen en CUINA - SALA i sota les indicacions del 
professorat expert (xef i mâitre) fan el servei del sopar.  
- Dins la cuina hi ha dos responsables per cada un dels plats i són ells els que surten a la sala 
a explicar com hem fet el plat que els anem a servir. 
- A la sala, tenim tres taules imperials i en fem un servei de cinc estrelles, servint la beguda, 
marcant els coberts entre plats... 
 
 
Avaluació:  
La nota és la mitjana ponderada entre els dos experts que han dut a terme el projecte. Es dóna 
un pes significativament superior al desenvolupament de l’activitat, segons el criteri dels 
experts. 
 
 
Aspectes clau (significatius): 
El millor és veure com han evolucionat al llarg del curs. Impressionar als pares, que no 
reconeixen als seus fills/es quan estan de servei. Els alumnes donen el millor i el màxim d’ells 
durant l’acte i els omple el fet que els surt molt bé i que tothom els felicita. Poder oferir un acte 
públic dóna l’oportunitat de mostrar tot allò que han après. 
 
 
Autors: Eva Ros  (tutora mòduls B) i Xavier Blasco i Natàlia Planes (professorat mòduls A) 
 
Correu electrònic: b7960009@xtec.cat  



 

Imatges: 
  

 

 
   

 

 

 

 

 

 



 

Títol del projecte:   La carta  del meu restaurant                           Hores:    30 

Perfil professional:  Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restaurant bar 

Centre:  PQPI-PTT Reus      Família:  Hoteleria i turisme 

 
Descripció:  
Concurs de menús equilibrats i ajustats al pressupost dissenyats pels alumnes. 
 
Organització:  
Professorat: Lidera l’expert en cuina, coordina la tutora i també participen els professors de 
vocabulari específic de la professió i d’informàtica. 
Alumnat: Poden fer grups màxim de dues persones. 
 
Procés: 

1. Presentació del concurs i les normes a tenir en compte: elecció del tipus de cuina i del 
tipus de restaurant, nombre de plats, preu del menú, valor energètic del plats, 
presentació,... 

2. Creació dels grups de treball i elecció del nom del restaurant i característiques del local i 
del negoci en general, així com dels plats. 

3. Recerca a internet de productes i preparació d’un document mitjançant eines 
multimèdia. Aquest document detallarà el procés d’elaboració i amb les eines o estris 
necessaris. 

4. Els menús es presentaran en diferents idiomes.  
5. Exposició dels treballs davant d’un jurat. 

 
Avaluació:  
El jurat valorarà diferents apartats del projecte: 

1. Nom del restaurant i tipus de negoci.  
2. Menú: plats, begudes, vaixella, coberts,..., Menú equilibrat, Eines i estris per elaboració, 
    Explicació de l’elaboració i adaptació al pressupost. 
3. Utilització d’altres llengües. 
4. Creativitat i originalitat del nom del restaurant i del menú així com de l’exposició i 
presentació del projecte. 
5. Treball en equip i esforç durant el procés de creació. 
6. Ús d’eines multimèdia i coneixements i ús d’ofimàtica. 

      7. Exposició oral del projecte. 
 
Aspectes clau (significatius): 
És el primer any que fem aquest projecte. Els alumnes han mostrat molt d’interès en saber 
quines són les condicions i els requeriments necessaris per muntar un restaurant. Han fet un 
procés de recerca d’informació que inclouran al seu projecte: estudi de mercat, pla d’empresa, 
memòria del projecte d’empresa, permís municipal d’inici d’activitat, legalització d’instal·lacions i 
certificacions tècniques, associacions empresarials del sector i de la zona, com aconseguir la 
placa identificativa de restaurant, quines són les condicions de seguretat i higiene, les 
condicions sanitàries i la normativa sobre els horaris dels establiments. 
 
 
Autors: Dolors Jerez Oller (mòduls B) i Francisco Sánchez Ruiz (mòduls A). 
 
Correu electrònic: djerez@xtec.cat 



 

Títol del projecte : Cuina i Solidaritat       Hores:  50 
           

Perfil professional:  Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar  
 
Centre:  PQPI-PTT Sabadell      Família:  Hoteleria i turisme
       
 
Descripció:  
El projecte tenia com objectiu relacionar el perfil professional amb valors com la solidaritat. Es 
va realitzar conjuntament amb un altre PQPI (Auxiliar de Fleca i Pastisseria) que també es 
realitza a la nostra entitat. El projecte culminava amb la celebració d’un sopar solidari per 
recollir diners per fer una donació a una entitat sense ànim de lucre de la ciutat. 
 
 
Organització:  
Professorat: Experts mòduls B i tutora curs com coordinadora del projecte. 
Alumnat: Totes les activitats es van realitzar en grup. 
Col·laboracions: PAQPI Fleca i Pastisseria ( Ajuntament de Sabadell) / Escola Multimèdia 
(Cases d’ofici, de l’Ajuntament de Sabadell) 
 
 
Procés: 
1a FASE: Concepte i vivències voluntaris i solidaritat: 
A) Treball del valor de la solidaritat i el concepte de voluntariat. Selecció diferents entitats sense 
ànim de lucre. Recerca d’informació específica de les entitats. Presentació de les entitats, 
Selecció de la entitat amb la que treballar el projecte. Finalment la entitat escollida va ser Avan, 
amics de la neurologia. 
B) Col·laborar per un dia amb un centre de gent gran, preparant el dinar, servint-lo. 
2a FASE: Col·laboració amb la entitat: 
A) Representats de la entitat van explicar a l’alumnat en que consistia la seva entitat i quines 
tasques realitzàvem. 
B) Visita al seu centre de dia i participació en activitats amb els usuaris de l’associació. 
3a FASE: Organització i realització del sopar: 
Es va dissenyar el menú pel sopar a peu dret, la distribució de la sala. El PQPI-PTT de 
restauració es va encarregar de la preparació dels primers, segons plats i begudes, i el PAQPI 
de Fleca de la elaboració de diferents pans, canapès i postres. 
La casa d’oficis del vapor Llonch, (l’escola multimèdia) per elaborar el disseny del logotip del 
sopar, les minutes i va preparar una projecció audiovisual per mostrar-la durant el sopar. 
Durant l’acte una representat de cada grup va realitzar un parlament acordat amb tot el grup on 
explicàvem que havien après amb aquesta experiència i com es va desenvolupar tot el procés. 
Al final del sopar representats del departament d’ensenyament i els alumnes van lliurar als 
representats de la entitat un taló simbòlic amb els diners recollits. 
 
Avaluació:  
1. Implicació i actitud vers les diferents tasques proposades per a l’execució del projecte. 
2. Qualitat de la informació aportada. 
3. Aplicació de les competències necessàries per a la elaboració dels productes. 
4. Resultat de les activitats finalistes 
5. Actitud i implicació vers el projecte. 
La eina utilitzada per la avaluació van ser les diferents rúbriques (treball escrit, actitud) i les 
graelles de realització competències professionals. 



 

Aspectes clau (significatius): 
⋅ Treball dels valors. 
⋅ Donar a conèixer el programa a diferents sectors de la població. 
⋅ Oferir a les empreses una visió positiva dels joves participants del programa. 
⋅ Implicar-se amb causes solidaries i de voluntariat. 

 
 
Autors: Maria Álvarez Rebollo (mòduls B) i Baldomero Bernal, Carlos Heras i Josep Maria 
Párraga (mòduls A). 
 
Correu electrònic: mcalvarez@ajsabadell.cat  
 
Imatges: 
 

 

 



 

Títol del projecte:   Sopar d'autoritats PTT Terrassa        Hores:  40 
 
Perfil profesional:   Auxiliar d'hoteleria: cuina i servei de restaurant i bar 
 
Centre:  PQPI-PTT  Terrassa      Família:  Hoteleria i turisme 
 
 
Descripció: 
Es tracta d’un treball de síntesi on els alumnes han de posar en pràctica els aprenentatges 
adquirits en l’etapa de formació als tallers. Consisteix a preparar, elaborar i servir un sopar per 
aproximadament trenta comensals entre els quals hi ha  representants de les diferents 
institucions que participen i col·laboren en el programa (Ajuntament, Dep.d'Ensenyament, 
empresa formadora, Gremi d'Hoteleria de Terrassa,Consorci Sanitari, Escola Municipal d'Art) a 
més dels tutors i algun ex-alumne del PQPI del curs anterior. 
 
Organització: 
Professorat: 
Mòduls A: tota la pràctica del procés. 
Mòduls B: sessions teòriques en aspectes relacionats amb aquest projecte ( predisposició, 
actituds positives davant la vergonya o inseguretat, modulació i adequació del llenguatge i 
postures corporals correctes per a cada context, etc). 
Treball en equip amb els experts de cuina i sala. Coordinació amb professionals de l'Escola 
d'Art per la confecció de les invitacions, minutes, targetes... 
 
Alumnat: 
Treball individual i en grup. 
 
Procés: 

• Presentació del projecte als alumnes en començar els mòduls A (gener) 
• Reunions vàries de planificació al llarg d’aquesta fase amb els experts de cuina i sala. 
• Gestió dels convidats: planificació d’agendes per proposar la data del sopar. 
• Gestió dels materials: invitacions, minutes, cartells, etc. 
• Assaig a cuina del menú del sopar. Propostes. 
• Assaig a sala: disseny taula,distribució comensals,plats,begudes... 
• Sessió de “tastet” per escollir menú. 
• Participació a la sessió: discurs de benvinguda per part del tutor. 
• Memòria a presentar per l’alumnat i experts. 

 
Avaluació: 
Organització del procés. 
Actitud individual ien grup. 
Impressió de la valoració dels comensals. 
Resultat final del projecte. 
 
Aspectes claus (significatius): 
Motivació dels alumnes per fer-ho bé. Superació de dificultats davant un repte. Posta en 
pràctica d'habilitats socials. Responsabilitat. Treball en equip. 
 

Autors: José Juan Reche (mòduls B) i Tessa Marsal i Matías Roldán (mòduls A) 
 
Correu electrònic: a8960230@xtec.cat



 

Imatges: 
 

 

 



 

Títol del projecte:    Aperitiu fi del curs                          Hores:  30 

Perfil professional:  Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis restaurant bar 

Centre:  PQPI-PTT Tortosa        Família:  Hoteleria i turisme   

       

Descripció:  
Es farà el servei d’un aperitiu adreçat a pares, tutors d’empreses col·laboradores, experts, 
professorat i personal d’ajuntament que tindrà lloc a l’acte de cloenda del curs  
Es realitzarà la preparació d’un tipus de menú amb les seves vessants dietètiques, 
elaboratives, econòmiques, procés de difusió i cloenda. El projecte inclou la seva logística i 
protocols pertinents. 
 
 
Organització:  
Professorat:  
Es realitza de forma transversal en el marc dels mòduls A amb la participació de tres experts: 
dos de cuina i un de sala. El tutor del curs realitza la tasca de coordinar els diferents apartats i 
la realització d’un dossier per alumne. 
 
Alumnat: 
Realitzen el projecte de forma col·laborativa seguint les instruccions del professorat/experts del 
mòduls A. 
 
 
Procés: 
Es realitza en tres fases : 
- Consensuar els aperitius i còctels   a  elaborar .Definició de les tasques personals i grupals 
- Distribució del projecte: cuina, bar, pressupost de l’acte, dossier final. 
- Elaboració, conservació, presentació i difusió .  
 
 
Avaluació:  
Realització d’un dossier de tot el procés amb els següents ítems d’avaluació: 
- Receptari de l’elaboració. 
- Avaluació dietètica 
- Procés del servei Restaurant-bar 
- Pressupost  
- Difusió de l’acte 
- Penjar en l’entorn Modle 
 
 
Aspectes clau (significatius): 
Les activitats estimulen els alumnes a adquirir responsabilitats pel que fa al seu propi 
aprenentatge i posen en pràctica habilitats socials professionals que es necessiten a la vida 
real. 
 
Autors: Josep Mola (mòduls B) i Juan José Roda, Maria Sanchis i Elena Tafalla (mòduls A). 

 
Correu electrònic: e3960008@xtec.cat 
 



 

Imatges: 
 

 
     

 

 
  
 
 
 
 



 

Títol del projecte:   Us servim un càtering degustació                     Hores:  50 

Perfil professional:  Auxiliar d'hoteleria: cuina i càtering   

Centre:  PQPI-PTT de la Mancomunitat de l'Alt Penedès  Família:  Hoteleria i turisme 

 
Descripció:  
El projecte consisteix a elaborar i servir un càtering de degustació. 
 
 
Organització:  
Coordinació: tutora i  professorat dels mòduls A.  
 
Alumnat:   Tot el grup classe (14 alumnes) 
 
Procés: 
Prèvies: 
Tutora : 
1- Reunió amb experts per a decidir possibilitats d’elaboració amb els mitjans que disposen. 
2- Fer equips de treball (procurant que tinguin una bona orientació a la tasca)  
3- Organitzar l’horari. 
4- Triar -els alumnes amb més predisposició- una música que els identifiqui per a l’entrada i pel 
vídeo. 
5- Alumnes : Fer la minuta del càtering degustació (a l'ordinador). Cada persona en fa una o bé 
es proposen dos i es tria la millor. 
 
ELABORACIONS a obradors: 
Tres grups i els corresponents experts: 
1- per fer les farses dels miniprofiterols, preparatius del rol de salmó i coure i fer les mini 
quiches de pernil. 
2- Fer totes les elaboracions de pastisseria 
3- Fer el sofregit i les pèvies del rissotto i elaborar i coure les pizzes. 
 
PRESENCIAL: 
1-Muntatge dels mini profiterols, tall i disposició del rol de salmó, presentació de les mini 
quiches i la truita. 
2- Acabar el rissotto a la vista (show-cooking) 
3- Disposar i servir les postres. 
 
Avaluació:  
S'avaluarà: el grau d'implicació dels alumnes, la qualitat dels productes elaborats, saber seguir 
els processos, l'autonomia en fer les tasques, la motivació i iniciativa, la presentació personal i 
d'uniforme, l'assumpció de responsabilitats respecte al grup, el saber estar de cara al públic. 
 
Aspectes clau (significatius): 
Treball en equip, responsabilitat, saber estar en públic, seguir instruccions, gust per la feina ben 
feta, reforç de l'entorn,normativa seguretat e higiene. 
 
Autors: Sílvia Bagot (mòduls B) i Jaume Agustí, Albert Carafí, equip de Cal Blay (mòduls A). 
 
Correu electrònic: a8960284@xtec.cat 
 



 

Imatges: 
 



 

Títol del projecte:    Dinar fi de trimestre                                   Hores:  36 

Perfil professional:  Auxiliar d’hoteleria: cuina i càtering   

Centre:  PQPI-PTT Tarragona     Família:  Hoteleria i turisme

   

Descripció:      
Els alumnes confeccionaran un menú que hauran de realitzar en totes les serves fases.  
Convidant a tot el professorat que han tingut al curs a un dinar, l’alumnat dissenya el menú per 
al professorat i un altre per ells mateixos. 
 
 
Organització:  
Professorat: Treball coordinat entre el professorat dels mòduls A i B. 
 
Alumnat:  S’estableixen petits grups de treball, que s’han de fer càrrec de les diferents tasques 
a fer. Es tenen en compte les diferents habilitats de cada alumne i de manera que tothom tingui 
una participació activa. 
 
 
Procés: 
S’inicia a tutoria amb el disseny del menú i les invitacions. 
A continuació els alumnes hauran de realitzar les accions d’aprovisionament i receptació de les 
mercaderies. 
 
Un cop tenim la preparació amb el professor de servei de taula i protocol es procedirà a la 
organització i decoració del menjador.  Amb el professor de pastisseria faran la preparació de 
les postres. I la preparació dels plats amb els professors de cuina. 
 
Fases 

- Disseny i organització 
- Preelaboració del plats 
- Execució del dinar 

 
 
Avaluació:  
L’equip de professorat expert avaluarà el treball realitzat pels alumnes amb els criteris marcats 
en cada matèria, i la capacitat de treball en equip de cadascun dels alumnes. 
 
 
Aspectes clau (significatius): 
Foment de la iniciativa, del treball en equip, l’autonomia, aprenentatge a la resolució de 
conflictes i organització del treball. 
 
 
 
Autor: Xavier Comós (tutor mòduls B) i el professorat dels mòduls A:  Fabian Falandt (servei de 
restaurant), Gilbert Garcia  (pastisser) i Diego Moreno (cuiner). 
                     
Correu electrònic:  ptt-tarragona@xtec.cat 



 

 Imatges: 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Família 
 

IMATGE PERSONAL  



 

Títol del projecte:   Núvia el dia del seu casament                      Hores:   35  

Perfil professional:  Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica  

Centre:  PQPI-INS Les Vinyes         Família:  Imatge personal 

 
Descripció:  
Realització del servei de perruqueria i estètica per a una clienta el dia del seu casament, on el 
professional ha de ser capaç d’assessorar correctament d’acord amb la configuració i l’estilisme 
que la clienta portarà el dia del seu casament. 
Han de realitzar tots els processos tenint en compte la seguretat i higiene de cadascun d’ells. 
Com a responsables del servei complet, realitzen també el pressupost de tot el treball. 
Tot aquest canvi d’imatge, el presenten i defensen amb un dossier desenvolupant cada un dels 
processos explicant el pas a pas, i un power point que serà el suport digital el dia de la defensa. 
 
Organització:  
Professorat: Treball conjunt del professorat del Mòdul A i del Mòdul B.  
 
Alumnat: L'alumnat realitza el projecte en grups de dos alumnes, menys un grup de tres 
alumnes. 
 
Procés: 
En un primer moment es fa una sessió expositiva de l’objectiu del projecte, així com les 
diferents fases i continguts de les realitzacions, temporització, avaluació i criteris, 
responsabilitats i concreció de totes les particularitats a tenir present per a l’adequada 
realització del projecte. 
Es realitza el projecte durant tota una setmana dedicant 35 hores, on es respecten les hores de 
cada professor i l’alumnat s’ha d’organitzar per realitzar amb ordre les proves del resultat final 
d’una núvia, com son el marcat previ d’un recollit, el recollit, el maquillatge, la manicura i la 
pedicura, i aconseguir realitzar amb qualitat el resultat final d’una núvia i el pressupost de tot el 
servei. 
L’alumnat realitza un dossier, on expliquen el pas a pas de cadascuna de les tasques que han 
desenvolupat, incloent fotografies. 
Per a l’exposició serà imprescindible el suport visual d’un power point, on també exposen 
l’evolució de tots el processos realitzats durant el projecte integrat.  
El professorat expert de cada mòdul guia i assessora a l’alumnat. 
 
Avaluació:  
- Actituds, amb un pes específic del 20 % sobre el conjunt. 
- Presentació del dossier i power point, amb un pes específic del 10 % sobre el conjunt. 
- L’exposició oral de la defensa del treball amb un pes específic d’un 10%. 
- Realització pràctica, amb un pes específic del 60% sobre el conjunt. 
 
Aspectes clau (significatius): 
En el nostre projecte considerem essencials desenvolupar les habilitats de creativitat, 
autonomia, responsabilitat, cooperació, treball en equip, professionalitat, el gust estètic i la 
seguretat i higiene en un saló de bellesa. 
 
Autores: Merche Sánchez, Anabel Vives i Sandra López. 
 
Correu electrònic: Anabel Vives: avives26@xtec.cat, Sandra López: slope65@xtec.cat 
 



 

Imatges: 
 

 

 

 

 



 

Títol del projecte :  Revista de Perruqueria i Estètica                                          Hores: 46
  
Perfil professional: Auxiliar en Imatge Personal: Perruqueria i Estètica 
 
Centre: PQPI- INS Ribot i Serra                                                            Família: Imatge personal 
 
 
 
Descripció:  
El projecte consisteix a realitzar una revista de Bellesa. Han de redactar articles sobre els 
conceptes que se’ls demana. A més a més, han d’incloure l’editorial i intercanviar articles 
publicitaris, tal i com es troben en una revista. 
L’eix aglutinador és la confecció de la revista en sí mateixa, ja que els articles tracten sobre tots 
mòduls que s’han donat durant el curs. 
L’objectiu principal d’aquest projecte és, a través de la recopilació del curs en un mateix treball, 
treballar la capacitat de recerca, síntesi, redacció i expressió escrita de l’alumne. 
 
 
Organització:  
Professorat: L’equip docent encarregar del projecte integrat està integrat pel professorat que 
imparteix docència en aquest grup d’alumnes (Mòduls A i B). 
Alumnat: Individual 
 
 
Procés:  
A partir d’un guió facilitat pel professorat s’ha dut a terme la recerca dels articles i la confecció 
de la revista. 
S’ha realitzat un treball pràctic (sobre model real) de cada assignatura del Mòdul A  (procés pas 
a pas de: canvi de color, canvi de forma, tractaments d’ungles..), per tal d’aconseguir les fotos 
per fer els articles i veure si han assolit les competències bàsiques. 
En quan al mòdul B es tractava de redactar uns articles on es recollissin alguns dels continguts 
treballats al llarg del curs. En concret havien de fer un article parlant de les diferents tipus de 
conductes que es podien trobar en la seva experiència laboral i redactar un anunci o oferta de 
treball. 
L’última part del projecte ha estat repassar la redacció i coherència de la revista, tant pels 
alumnes com pels professors. 
 
 
Avaluació:  
Criteris d’avaluació: 

• Seguiment diari del treball individual (50% nota): Assistència, puntualitat, treball realitzat 
a classe (interès, organització,..) 

• Treball escrit (50% nota): Seguiment de les instruccions i activitats, presentació, 
correcció dels continguts i originalitat. 

El resultat final ha estat molt positiu. Les alumnes han fet una feina desconeguda per a elles 
fins al moment, i s’han dedicat al màxim dels seus coneixements ofimàtics i específics de la 
família.  
 



 

Aspectes clau (significatius):  
Un dels aspectes que veiem més positius és la capacitat recursiva que han pogut desenvolupar 
fent aquest projecte, donat que mai havien fet un treball de recerca per ordinador. Han hagut de 
preparar l’abans del projecte (model, fotografies, recerca), redactar-lo i corregir-lo. 
 
Autores: Joana Moreno i Pilar Torrico 
 
Correu electrònic: jmoren75@xtec.cat, ptorrico@xtec.cat  
 
Imatges: 
 

 
 
 

 



 

 

Títol del projecte:   Funcionament d’un centre de perruqueria i estètica        Hores:  60 
 
Perfil professional:  Auxiliar de Perruqueria i Estètica    
 
Centre:  PQPI-INS Castell dels Templers                                               Família:  Imatge personal 
 
 
 
Descripció:  
El projecte consisteix a reproduir el funcionament d’un centre de perruqueria i estètica. Des de 
l'elaboració del lloc de treball fins arribar a fer tots els serveis. Les activitats estan encarades en 
donar un servei i saber quin es el servei mes adequat per cada client. S'ensenya a organitzar el 
seu lloc de treball, a tenir educació i respecte per la gent i finalment saber fer totes les activitats 
relacionades amb la perruqueria i estètica ( rentar caps, fer coloració, manicura...) 
L'objectiu principal es saber desenvolupar correctament totes les competències encarades en l' 
activitat de perruqueria i estètica amb educació i respecte.  
 
 
Organització:  
Professorat: en aquest projecte només es fa el mòdul A, impartit per un sola professora que 
realitza la tutoria i les activitats pertinents.  
 
Alumnat: els alumnes estan agrupats en un sol grup de 11 alumnes.  
 
 
Procés:  
Els diferents Mòduls treballats: higiene i asèpsia aplicada a la perruqueria, canvi de forma i inici 
al pentinat, canvis de color del cabell, depilació mecànica, tractament bàsics d' ungles i atenció 
al client i preparació de material.                    
 
Avaluació:      

• L’avaluació inicial a l’ inici del projecte,  quins són els coneixements previs dels 
alumnes sobre el tema. 

• L’avaluació formativa consistirà en l’observació i registre de la producció i l’actitud dels 
alumnes durant el procés d’ensenyament-aprenentatge. Els instruments utilitzats varien 
en funció de les característiques del contingut. Així, l’actitud dels alumnes es valorarà 
diàriament mitjançant una pauta d’observació. El treball i progrés de l’alumne es 
revisarà a l’ inici i al final de cada sessió.  

Cal esmentar que l’assistència a classe és obligatòria i que, si es falta, perjudicarà a la nota 
final del projecte. El fet de faltar un nombre considerable de sessions de manera 
injustificada donarà lloc a no apte per manca d’elements d’avaluació. 
 
• L’avaluació final o sumativa   sobre la superació del projecte per part de l’alumne/a es 

valorarà globalment el grau d’assoliment dels objectius, tenint en compte, especialment, 
com ha estat l’evolució individual durant el curs i la última sessió del projecte. 

 
 



 

Aspectes Clau (significatius).   
La motivació dels alumnes en aprendre un ofici i tenir unes normes i una educació que moltes 
vegades els hi manca degut a el seu ambient socioeconòmic i familiar.  
 
 

Autora: Montse Boronat Olivart 
 
Correu electrònic:   mborona8@xtec.cat 
 
Imatge: 
Algunes fotografies realitzades en algun moment del projecte 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Títol del projecte:  Projecte integrat de PQPI estètica i perruqueria               Hores:   60  

Perfil professional:  Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica  

Centre:  PQPI-INS Terrassa          Família:  Imatge personal 

Descripció:  
El projecte consisteix en la realització d’un recull dels treballs portats a terme al llarg del curs i 
la seva exposició. Aquest recull inclou els aspectes de perruqueria (canvis forma i color del 
cabell i les seves tècniques) i d’estètica (tècniques manicura, pedicura, decoració ungles, 
depilació, decoloració i maquillatges). Les alumnes elaboren un dossier amb els protocols de 
cada tècnica amb imatges dels processos i el resultat final, a més, realitzen un power point amb 
el qual presenten el projecte davant d’un tribunal composat per professorat del centre, i amb 
l’assistència, com a públic, de la resta de companys del curs. 
 
Organització:  
Professorat: Treball conjunt del professorat dels mòduls A i B.  
Alumnat: Treball en grups. 
 
Procés: 
- Presentació projecte. 
- Entrega del protocols de treballs de maquillatge realitzats a classe, amb fotografies reals. 

Explicació detallada de cada fotografia: materials utilitzats, tècnica realitzada. (dia /tarda /nit 
) (forma, perfilat dels ulls). Es valorarà la quantitat de treballs realitzats . 

- Entrega del protocols de treballs de depilació realitzats a classe, amb fotografies reals. 
Explicació detallada de cada fotografia: materials utilitzats, tècnica realitzada. (Aixelles, 
engonals, cames, braços. estudi de celles, llavi superior, decoloració.  

- Entrega del protocols de treballs de perruqueria realitzats a classe, amb fotografies reals. 
Canvi de forma (rulos , secat a mà, planxa) i canvi de color ( tint, blens en casquet  i plata). 

- Entrega del protocols de treballs de manicura, pedicura, massatge i decoració, realitzats a 
classe, amb fotografies reals.  

- Organització del power-point i estructuració. 
- Defensa del projecte davant del tribunal. 
 
Avaluació:  
S’ha tingut en compte a l’hora de valorar el treball oral i l’exposició en grup, a través dels 
següents ítems: 
- Avaluació del treball en grup: Organització del treball (10%), presentació formal (10%), 
Protocols (perruqueria 30%, ungles 20%, depilació 10% i maquillatge 10%) 
- Avaluació de l’exposició oral de manera individual: Claredat 25%, facilitat d’expressió 25%, 
llenguatge precís 25% i estructura i ordre 25% 
 
Aspectes clau (significatius): 
El resultat de l’aprenentatge d’aquestes alumnes després de tot el curs ha estat vertaderament 
meravellós ja que s’ha aconseguit formar-les en els mòduls de perruqueria i estètica molt 
adequadament i també han aprés a valorar-se com professionals que algun dia podran arribar 
a ser. Al final del curs, les alumnes són persones més responsables i conscients de que poden 
realitzar treballs i continuar formant-se. 
 
Autors:   Mòduls A: Joaquina Pastor i mòduls B: Jordi Clavè 
Correu electrònic: joaquina.pastor@iesterrassa.cat       
 
 



 

Imatges: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Títol del projecte:   Els apunts             Hores:  30 
 
Perfil professional:  Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica  
 
Centre:  PQPI-PTT Badalona        Família:  Imatge personal
     
Descripció:  
Elaboració d’un llibre de text que conté els continguts dels mòduls A. 
Objectiu principal:  

• Passar els apunts a net i reflexionar respecte a 
l’evolució de les tasques desenvolupades al llarg dels curs pel que fa a la formació 
professionalitzadora dels mòduls  A. 

Aglutina, també mòduls B com la comunicació i les TIC. 
 
Organització:  
Professorat: Tutora del mòdul B 
 
Alumnat: Treball individual (cada alumna és responsable d’un tema) 
     Treball grupal (aglutinar totes les feines 
individuals en una sola) 
 
Procés: 
. Presentació del projecte, què s’ha de fer i què es pretén obtenir al final. 
. Confecció de l’índex. 
. Adjudicació de temes a cada alumna. 
. Establir les consignes de com ha de ser la feina i com serà l’avaluació. 
. Programació de les feines diàries durant el període establert. 
. Desenvolupar el treball. 
. Recollida dels treballs individuals i aglutinar-les en un sol document. 
. Donar format final. 
. Impressió dels apunts. 
 
Avaluació:  
Totes les alumnes parteixen d’un 10. 
Es fa la mitjana de 3 apartats: assistència, treball en classe i resultat final. 

- Assistència: un 10 per dia assistit (mitjana entre els dies totals programats de feina) 
- Treball a classe: S’avalua si ha treballat cada dia de classe. En aquest cas la puntuació 
màxima per arribar al 10 és 0,71428 

Molt bé 0,71428 

Bé 0,6 

Regular 0,45 

Passable 0,35 

Mal 0 

 
- Resultat del treball: 5 ítems per avaluar (portada, numeració de pàgina, incorporació 
d’índex, aspecte formal (marges, format, homogeneïtat) i contingut (text i imatges). 

      Cada apartat té una valoració de 10 punts i que es van descomptant segons l’adequació del   
       projecte. 
 
 
Autora: Fina Collado 
Correu electrònic: a8960021@xtec.cat 



 

Títol del projecte:   Muntatge i funcionament d’una perruqueria                  Hores:  30  

Perfil professional:  Auxiliar imatge personal: perruqueria i estètica  

Centre:  PQPI- PTT Esplugues de Llobregat               Família:  Imatge personal

   

Descripció:  
Consisteix a realitzar els pasos previs a l’obertura d’un centre d‘estètica o perruqueria, des de 
la distribució del local en un plànol, la recerca del nom del centre i la realització de les targetes 
per donar publicitat. Per últim, els alumnes posen en funcionament el saló de bellesa fent un 
servei de perruqueria i maquillatge. 
 
 
Organització:  
 
Professorat: Treball conjunt del professorat dels mòduls A i B. 
Alumnat: La feina es realitza de forma individual. Cadascú té el seu projecte i el pot anar fent al 
seu ritme.  
 
 
Procés: 
Elaboració i distribució del plànol del local. 
Llista de material adient per a la posada en pràctica de la perruqueria o del centre de bellesa. 
Buscar un nom a la perruqueria i fer rètol a l’ordinador. 
Fer targeta personalitzada del centre i carta de preus a l’ordinador. 
Es podran afegir imatges i la informació que es cregui adequada. 
Finalment quedarà elaborat un book on es recolliran totes les parts del projecte. 
La part pràctica del projecte consisteix a la posada en pràctica dels coneixements per pentinar, 
tenyir i maquillar una clienta. 
 
 
Avaluació:  
Els alumnes, en acabar el projecte, han de presentar el book on consten tots els pasos 
realitzats; plànol de la perruqueria, material necessari, targeta de presentació de la perruqueria 
amb el nom, el logo, disseny, carta de preus. 
S’avaluarà que estigui tot complet, la presentació i la seva correcció. 
L’altra part de l’avaluació serà la part pràctica. L’alumna ha de pentinar i maquillar una clienta 
tenint en compte les seves característiques i preferències. L’experta valorarà l’execució de 
l’alumna segons les pautes explicades a classe. 
 
 
 
Aspectes clau (significatius): 
Prendre consciència de tota la feina que hi ha abans del funcionament d’una perruqueria; la 
ubicació, el muntatge, la propaganda, la divulgació, etc. 
 
 
Autores: Rafaela López, Susana Segrelles (mòduls A) i Lidia Ruiz (mòduls B). 
 
Correu electrònic: a8960245@xtec.cat 



 

Imatges: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Títol del projecte:   Muntem una perruqueria              Hores:  40 

Perfil professional:  Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica  

Centre:  PQPI-PTT INS La Mercè        Família:  Imatge personal 

 

Descripció:  
Els alumnes han de simular el muntatge d’una perruqueria, planificant l’espai de treball, el 
material que es necessitarà, la publicitat que es realitzarà i la carta de preus. El projecte 
finalitzarà amb l’esbós d’un pentinat i un maquillatge a una hipotètica clienta, tenint en compte 
la seva fisonomia i la seva realització pràctica. 
 
 
 
Organització:  
Professorat: Mòdul A (Susanna Manero, Montse Roca), mòdul B (Yolanda Sánchez). 
 
Alumnat: Treball individual. 
 
 
Procés: 
1. Dibuixar el plànol de la perruqueria amb el mobiliari i els endolls necessaris. 
2. Elaborar una llista de material necessari per posar en marxa la perruqueria amb un 
pressupost. 
3. Buscar i posar nom a la perruqueria i fer uns díptics de propaganda. 
4. Realitzar una carta de preus amb uns descomptes per inauguració. 
5. Realitzar l’esbós d’un pentinat i un maquillatge per dur-lo a terme amb una hipotètica clienta. 
6. Realitzar un book amb les imatges recollides durant el projecte. 
7. Exposar la feina feta i gaudir d’un petit refrigeri simulant la inauguració de la perruqueria. 
 
 
 
Avaluació:  
S’ha tingut en compte la implicació i col·laboració. S’ha avaluat la realització del plànol, la llista 
del material, el nom de la perruqueria, la carta de preus, l’esbós, el maquillatge i el pentinat.  
 
 
 
Aspectes clau (significatius): 
Aquest projecte permet que els alumnes posin en pràctica les tècniques apreses tant de 
perruqueria com d´estètica, i tinguin en compte al client, que en definitiva, serà el més 
important que hauran de tenir en compte, la seva satisfacció. 
 
 
 
Autors: Susanna Manero, Montse Roca (mòduls A) i Yolanda Sánchez (mòduls B). 
 
Correu electrònic: ysanchez@lamerce.com 
 
 
 



 

Títol del projecte:  Tècniques i fantasies aplicades              Hores:   30  
                             al món de la perruquer ia i estètica      
 
Perfil professional:    Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica 
 
Centre:  PQPI-PTT Reus           Família:  Imatge personal 
 

 
Descripció:  
Demostració “in situ” de tots el processos bàsics relacionats amb els tractaments capil·lars i 
corporals aplicats a les alumnes mateixes i als caps de model del taller, tenint en compte totes 
les normes bàsiques de: recepció, atenció, higiene i seguretat i el tractament adequat per a 
cada situació. L’objectiu principal és el d’aglutinar tots els aspectes de la imatge, estilisme, 
maquillatge i vestuari en aquest projecte.  
 
 
Organització:  
Professorat:  Ho porten a terme tot el professorat expert dels mòduls A, coordinats pel tutor del 
curs. 
 
Alumnat: Treball individual i en grups de dos o tres persones. 
El projecte es porta a terme durant el 3r. Trimestre. 
 
 
Procés:  
Estructures i tractaments capil·lars, utilització i aplicació de materials, accessoris i productes.  
Tracte amb clientes i elaboració de pentinats amb diferents models, maquillatge de dia, festa, 
corporals i disseny de personatges.  Tècniques de depilació, tractaments i maquillatge d’ungles. 
 
 
Avaluació:  
Cada expert supervisa i avalua, dintre de la seva especialitat els següents ítems: 
El grau d’interès i implicació de les alumnes, preparació dels equips, realitzar tècniques de 
neteja i condicionament del cabell i cuir cabellut, i aplicació de tècniques de canvis de forma i 
color. Pel que fa estètica: embellir les ungles, aplicar tècniques d’eliminació de borrissol per 
procediments mecànics i decoloració, realitzar maquillatge de dia, respectant les normes de 
seguretat, salut i higiene durant els processos. També s’avalua la preparació dels productes, 
estris i aparells, la seva higienització, desinfecció i/o esterilització sota la supervisió dels 
experts responsables, en condicions d’higiene i seguretat òptimes. 
 
 
Aspectes clau (significatius): 
. El treball individual i en equip. 
. Ressaltar la seva imatge. 
. Donar valor al seu aspecte personal. 
 
 
Autors: Manuel Sáenz de Tejada (mòduls B) i Marta Córdoba, Eva María Doblado, María, Marta 
de los Ríos, Teresa Griso i Albert Modol (mòduls A). 
 
Correu electrònic:msaenzd@xtec.cat 



 

Imatges: 
 
     

 
      
 
 
                             
 

 
 



 

Títol del projecte:     Canvi de look                  Hores:   60  

Perfil professional:  Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica     

Centre:  PQPI-PTT Rubí               Família:  Imatge personal

       

Descripció:  
Creació i posada en marxa d’un Saló de perruqueria i estètica a Rubí. 
 
Organització:  
Professorat: Professorat dels mòduls A i B treballant de forma coordinada. El projecte compta 
amb la planificació i temporització acurada per a la consecució dels resultats grupals i 
individuals. 
 
Procés: 
Aquest projecte consta de dues parts. 

• Part conjunta: (treballada per les alumnes i la professora-tutora) 
A partir d’un treball d’investigació (enquestes i explotació de dades) sobre els hàbits de la 
població de Rubí en l’ús dels serveis dels Salons de Perruqueria i Estètica, l’alumnat muntarà el 
seu propi Saló; li donaran nom, decidiran els serveis que oferiran, buscaran una ubicació 
estratègica en la ciutat, faran recerca de mobiliari i material necessari per a les activitats 
professionals, calcularan despeses, faran recerca del calçat i vestuari professional adient i 
realitzaran una carta de preus de cada servei que s’ofereixi. 
D’aquest treball sortirà un PPT com a producte que serà exposat en públic el dia de la 
presentació del Projecte Integrat. 

• Part individual: (treball realitzat amb la supervisió de les professores-formadores) 
A partir del la creació del propi centre, l’alumnat atendrà a clients reals en les instal·lacions del 
taller de Perruqueria de l’Institut on es realitzen les classes dels mòduls A.  
Els clients accediran al Saló amb una invitació personal, seran atesos i acompanyats pel  
responsable del Saló, que portarà el registre d’entrades i serveis a realitzar. El/ la responsable 
del Saló canviarà diàriament i els clients-convidats rebran un tractament tècnic de perruqueria, 
maquillatge i depilació, realitzat per la persona que els convida. En total cal realitzar 4 treballs. 
L’alumna/e que atén al client/a haurà de fotografiar cada pas i preparar un PPT que servirà com 
a treball de final de trimestre. D’aquest PPT s’haurà de triar el que l’alumne/a consideri “millor” 
juntament amb un altre d’obligatori, igual per a tothom que serà escollit a l’atzar i exposar-los 
cara el públic el dia de la presentació. 
 
Avaluació:  
S’ha realitzat una avaluació continua utilitzant rúbriques, on en cada moment l’alumnat coneix 
els objectius a assolir i què fer per aconseguir-los. El dia de la presentació és una avaluació 
global on es posen de manifest els aprenentatges realitzats al llarg de tot el programa. 
 
Aspectes clau (significatius): 
A destacar el dia de la presentació- que és dia d’avaluació global-  com a comiat-cloenda dels 
mòduls A, serveix per reconèixer públicament el treball i l’esforç que cada jove està realitzant 
en el seu procés individual d’aprenentatge, davant de familiars i amics i reforçar la motivació 
cap a la continuïtat formativa i la recerca de feina. 
 
Autora: Josepa Rifà i Santanach         
 
Correu electrònic: pttrubi@xtec.cat 



 

Imatges: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Família 
 

INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES  



 

Títol del projecte:  Creació d’un APPCC d’una empresa                                Hores:  60 

Perfil professional: Auxiliar de la Indústria Càrnia   

Centre:  PQPI- PTT Vic                                             Família:  Indústries alimentàries 

 
 
Descripció:  
Cadascun dels joves crearà una empresa dels sector càrnic i haurà de d’elaborar el seu propi 
APPCC (El Sistema d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític). Això implica tenir en compte 
les següents fitxes: d’entrada i sortida de productes, de control de neteja, de control de l’aigua, 
de producte, llistat de treballadors, llistat de maquinària, etc. És a dir, són tots aquells 
documents que necessita el treballador des de l’entrada de la matèria primera fins a la sortida 
del producte manipulat o elaborat.  
 
Des de les pràctiques diàries que realitzem a l’obrador ja anem aplicant aquest sistema de 
treball, és tracta que en facin un de propi inventant una empresa.  
 
El desenvolupament del projecte es desenvoluparà informàticament del qual en sortirà un 
manual de treball sistemàtic. 
 
Organització:  
Professorat: Professorat dels mòduls A que han treballat en equip sota la coordinació de la 
tutora. 
Alumnat:  Cada alumne ha elaborat el seu propi. 
 
Procés: 

1. Definir i descripció del tipus d’empresa d’indústria càrnia 
2. Elaborar un logotip amb les dades identificatives de l’empresa. 
3. Fer el plànol de distribució de l’obrador/sala de treball. 
4. Elaboració dels diferents documents d’aplicació l’APPCC 

a. Pla de neteja i desinfecció 
b. Pla de control de proveïdors 
c. Diagrama de flux de sistema de treball 
d. Diagrama de flux de la botifarra o productes de carn picada 
e. Croquis empresa 
f. Descripció de l’activitat 
g. Fitxes tècniques 

5. Rendiments per percentatges de l’especejament 
a. Canals porcs 
b. Elaboració productes 
c. Preu de la botifarra 
d. Exercici de percentatge  

 
Avaluació:  
L’avaluació serà continua i final. S’anirà avaluant el treball diari del qual  l’expert marcarà unes 
directrius a seguir, i al final els alumnes hauran de lliurar el treball realitzat acompanyat de la 
proposta d’elaboració d’un producte càrnic (botifarra, pernil dolç de barra, hamburguesa,...). 



 

Aspectes clau (significatius): 
És un projecte que en funció del grup classe pot donar molt de si i es poden incorporar més 
activitats donat encara més visió de globalitat. Treballes informàticament tot aquells aspectes 
que s’han treballat a l’obrador i alhora, veure tots aquells aspectes necessaris a tenir en compte 
en el moment de crear una empresa i en tot el procés de treball d’una indústria càrnia. A part 
també es treballen continguts dels mòduls A a través de fulls de càlcul i la lectoescriptura. 
 
 
Autors: Pilar Casas, Núria Casacuberta i Jordi Roca (mòduls A), i Ester Cremades (mòduls B). 
 
Correu electrònic: cremadespe@vic.cat 
 
Imatges: 
 



 

Títol del projecte:    Pastisseria Provençana S.L .                  Hores:  30  
 
Perfil professional:  Auxiliar de pastisseria i fleca          Família:  Indústries alimentàries 
 
Centre:  PQPI-PTT L’Hospitalet de Llobregat       
 
 
Descripció:  
Preparació de diferents productes de pastisseria i fleca elaborats pels alumnes. El projecte 
inclou el muntatge de l’aparador de l’Ins. Provençana per a la diada de Sant Jordi i el servei 
dels productes per a la seva degustació. 
 
Organització:  
Professorat: Professorat dels mòduls A i tutora mòduls B.  
Alumnat: En grups. 
 
Procés: 
1a fase: Plantejament del tema a tractar: 

• Pensar les accions que farem en aquest projecte. Pluja d’idees i de propostes. 
2a fase: Planificació i organització de les accions escollides a través del treball en equip: 

• A priori es faran les següents accions, més aquelles que puguin sortir de la iniciativa 
dels alumnes: 

o Buscar i treballar: Receptari de propostes per a un servei d’aliments: pensar els 
materials i productes que son necessaris. 

o Conèixer el client i el tipus de demanda. 
o Càlcul de la despesa del material i de recursos humans per oferir el servei. 

3a fase: Elaboració dels productes a degustar 
o Treball de les masses 
o Treball de la decoració 
o Treball sobre xocolata 
o Treball de pa 

4a fase: Disposició dels productes i elaboracions a l’aparador de l’Institut. 
• Decoració de l’aparador 

5a fase: Degustació 
• Exposició oral dels productes presentats 
• Servei dels productes exposats 

 
Avaluació:  

• Autoavaluació del procés i el resultat de les accions pels propis alumnes amb els 
experts. 

• Avaluació per part del professorat implicat en el projecte (experts i tutora) amb 
indicadors d’assistència, participació, bones pràctiques i resultat final del producte. 

 
Aspectes clau (significatius): 
 
Simulació amb la vida real, previsió i aprofitament dels aliments, habilitats socials (treball en 
equip, assumpció de responsabilitats...), reforç de l’autoestima amb el feedback rebut, 
col·laboració amb l’institut. 
 
Autor/s: Majo Ramos (mòduls B) i Oriol Bonet, Teresa Córdoba, Jordi Pallarès i Joan Riera 
(mòduls A). 
 
Correu electrònic: a8960234@xtec.cat 



 

Imatges: 
 

  
 
 

                

 
 



 

 

 

 

 

 

Família 
 

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS  



 

Títol del projecte:      Modding                            Hores:  30 
Perfil professional:  Auxiliar de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics   

Centre:  PQPI-PTT Hospitalet                      Família:  Informàtica i comunicacions

     

Descripció:  

Disseny i muntatge d’un ordinador modificat (Modding). 
 
 
Organització:  
Professorat:  Treball conjunt entre el professor expert de Hardware (mòduls A) i el tutor dels 
mòduls B, com a coordinador. 
 
Alumnat: Es faran 4 grups elaborats per l’expert per aconseguir una distribució equilibrada i 
competent. 
 
 
Procés: 
Aquest projecte s’inicia tenint en compte les dificultats econòmiques actuals i el gran cost que 
suposaria el plantejament inicial de projecte integrat on preteníem fer el muntatge de 8 equips 
nous. Finalment es decideix fer un projecte que impliqui de la mateixa manera la integració dels 
coneixements adquirits. 
En un primer moment es va fer una pluja d’idees d’opcions de Modding noves i originals 
d’acord amb el material que teníem a l’aula i aquell que podien aconseguir els alumnes de 
manera autònoma i independent. Un cop decidit el disseny i l’espai es va passar a la correcta 
preparació de l’espai que faria de caixa de l’equip per després fer el muntatge i integració dels 
diferents components de l’equip i la instal·lació del SO per finalitzar amb la comprovació del seu 
correcte funcionament. 
De manera simultània s’ha elaborat el PowerPoint i l’exposició final que servirà per concloure 
l’avaluació sobre el Modding elaborat 
 
 
Avaluació:  
S’avaluarà el resultat grupal i també la diferent implicació i desenvolupament de cada alumne. 
Però, a causa del moment del curs en què es porta a terme el projecte, l’avaluació serà 
eminentment sumativa i s’exposarà amb un PowerPoint que englobi tot el procés de Modding. 
 
 
Aspectes clau (significatius): 
Creiem que, per a la tipologia de curs, és una bona manera d’integrar el temari dels mòduls A 
amb un cost econòmic reduït i on simultàniament es desenvolupa la creativitat de l’alumne i el 
reciclatge de materials antics dels que en disposem, materials que d’altra manera quedarien 
obsolets i sense ús.   
 
 
Autors: Óscar González Álvarez i Miquel Àngel Noval Giralt. 
 
Correu electrònic: osgonzalvar@gmail.com 
 
 
 



 

 
Imatges:                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Títol del projecte:   Tele PTT                                                                         Hores:  40 

Perfil professional:  Auxiliar en muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics 

Centre:  PQPI-PTT Montcada i Reixac         Família:  Informàtica i comunicacions                                  
     
 
 
Descripció:  
Elaboració d’un programa de televisió d’uns 30 minuts, anomenat TELE PTT. Es tracta d’un 
espai on poder compartir en format de telenotícies novetats a nivell de sortides pedagògiques, 
activitats de centre, opinions,.. A més de crear videotutorials relacionats amb la informàtica.  
 
 
 
Organització:  
Professorat: Treball conjunt del professorat dels mòduls A i B. 
 
Alumnat: S’ha assignat un rol en el projecte: suport tècnic (tècnic d’imatge, tècnic de so, 
editors, tècnics escenogràfics i muntadors), presentadors, guionistes, redactors i fotògrafs. 
 
 
Procés: 
S’ha explicat el projecte als alumnes i s’ha demanat aportacions i opinions. Tot seguit, 
s’estableix un calendari de treball amb l’assignació de rols i funcions de tot l’alumnat. 
Finalment, amb l’assignació de rols, cada grup ha treballat l’elaboració de l’escenografia, 
redacció de les entrevistes a alumnes, professors/es, i la programació final del vídeo, l’edició de 
la música, el desenvolupament i execució de les entrevistes, el muntatge, etc.. 
 
 
Avaluació:  
L’avaluació ha estat amb graelles d’observació del professorat, on s’ha pogut valorar el treball 
individual i per grups en l’execució dels diferents rols. Les cb més tractades han estat: 
comunicació, desenvolupament personal i entorn i participació social. Com a competències 
transversals, destaquen el treball en equip, la implicació, la responsabilitat,... 
 
 
 
Aspectes clau (significatius): 
El mateix resultat, és a dir, l’elaboració del programa, la implicació que s’ha requerit dels 
implicats, i els diversos videotutorials relacionats amb els Mòduls A, on es mostren molts dels 
coneixements apresos pels alumnes. 
 
 
 
 
Autors: Edgar Esterlí (mòduls A) i Laura Xiol (mòduls B) 
 
Correu electrònic: eesterli@hotmail.com i lxiol@xtec.cat  



 

Imatges: 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Títol del projecte:   Aula de taller amb xarxa d’ethernet i punt Wifi               Hores:  30  
 
Perfil professional:  Auxiliar de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics 
 
Centre:  PQPI-PTT Institut Poblenou              Família:  Informàtica i comunicacions 
 
 
Descripció:  
El projecte consisteix a realitzar de manera teòrica i pràctica una xarxa de Ethernet (amb 
impressora amb xarxa) i amb punt wifi, al taller . 
 
L’alumne haurà de realitzar un dossier en el qual expliqui les ubicacions dels diferents perifèrics 
(PC’s, pantalles, servidor, impressora, rooters, ...), càlculs (longituds i secció dels cables 
elèctrics, longituds del cables d’Ethernet, canaleta, temps d’instal·lacions, preu total 
d’instal·lació, anotacions (explicar per què posen un servidor, quin tipus de S.O. es col·loca i el 
perquè, per quin motiu cada usuari té una contrasenya pròpia, perquè el Wifi té una 
contrasenya general,...) dibuix i / o plànols (de com s’ubiquen, característiques tècniques, ...). 
 
Organització:  
Professorat: Professorat de mòduls A. El professor dirigeix l’alumnat i en fa el seguiment del 
projecte amb aclariments i exemples. 
 
Alumnat: L’activitat de la instal·lació es fa de manera grupal però cada alumne elabora el seu 
propi dossier. L’alumnat va agafant idees cada dia i cadascú va exposant el que ha entès, fent 
debats, conclusions, investigacions, descartant idees, possibles solucions, va fent el dossier 
(càlculs, dibuixos ...) 
 
Procés: 
1.Es llegeix el resultat final que és vol aconseguir.  2.  Es fan preguntes.  3. Es fan esquemes. 
4. Es fan investigacions. 5. Es treuen conclusions. 6. Es plantegen idees. 7. Descarten idees. 8. 
Es posen solucions. 9.Es porta a la pràctica.  10. Es fa una avaluació. 
 
Avaluació:  

1. Avaluen les tècniques apreses als diferent mòduls (M1,M2, M3 i M4). 
2. La manipulació de les diferents eines. 
3. L’aportació d’idees per ell i l’acceptació d’idees d’altres companys.  
4. L’aprofitament del material donat, i el seu ús. 
5. El dossier (la presentació, la manera de treballar, dia de presentació). 
6. Treballar dia a dia, (escrits, documents, investigacions, problemes...) 
7. Mostrar una actitud col·laboradora per mantenir l’aula neta i ordenada. 
 

Nota=(1+2+3+4+5+6+7)/7= 
 

Aspectes clau (significatius): 
Exemples  simples per explicar coses difícils d’entendre. 
Mitjançant un test o explicacions, fer un mapa conceptual. 
Anar eliminat opcions entre tota la classe 
 
Autor:José Juan Simón Ruiz 
 
Correu electrònic: josejsimonr@hotmail.com 



 

Imatges: 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 



 

 

Títol del projecte:   Fem la nostra pagina web                       Hores:  30 

Perfil professional:   Auxiliar de muntatge i manteniment  equips microinformàtics 

Centre:     PQPI-PTT Sant Cugat del Vallès                Família:   Informàtica i comunicació 

Descripció:  
Els projecte consisteix en el disseny d’una pàgina web. És tracta de, a partir d’un estudi de  
mercat, crear un projecte de pagina  web. Per fer-ho l’alumnat haurà de buscar els models que  
més  s’adaptin  a  l’empresa.  És molt necessari que tota la informació quedi recollida de  forma  
clara i atractiva, donat que serà la imatge de l’empresa. 
 
Organització:  
Professorat:  Es realitza conjuntament amb els experts mòduls A i la tutora dels mòduls B. 
Amb la tutora es treballa la descripció general del projecte i com fer-ho, la recerca i la tria 
d’informació, la decisió del tema sobre el qual volen fer la pàgina web. 
Amb els experts es treballa la part tècnica, el disseny de la pagina web i el màrqueting online. 
Els alumnes compten amb els recursos d’eines de software, llocs web, blocs, fors, bibliografia. 
 
Alumnat: Cada alumne treballa individualment i després es realitza la posada en comú on es 
visualitza el treball de tots.  
 
Procés: 
El projecte el comencem amb la tutora, quan ja ho tenen clar i s’elabora el guió del que volen 
fer, i passen a treballar amb els experts la part específica i la realització de la pàgina. 
Es continua treballant conjuntament, els alumnes fan la pàgina web i, a part, confeccionen un 
petit dossier escrit de la guia on s’indica tota la informació sobre com realitzar la pàgina web. 
Aquest dossier inclou els següents apartats: 

⋅ Introducció 
⋅ Estudi de la competència 
⋅ Contingut i estructura del lloc web 
⋅ Nom del domini 
⋅ Correu electrònic 
⋅ Perfils socials en internet 

 
Avaluació:  
S’avaluen les tècniques apreses als diferents mòduls. 
La manipulació de les diferents eines i l’aprofitament del material donat, i el seu ús. 
L’aportació d’idees del propi alumne i l’acceptació d’idees d’altres companys. 
El treball diari (escrits, documents, recerques, problemes..) 
El dossier i l’exposició oral del tema. 
 
Aspectes clau (significatius): 
S’ha treballat molt la importància del treball ben fet i apropar el projecte a la realitat 
empresarial. També és important que els alumnes coneguin la creació de pàgines web donat 
que pot esdevenir una eina molt útil com a sortida laboral. 
 
 
Autors:  Montserrat García (mòduls B) i Ma. del Carmen Santos, Gary Alejandro Saltos i Alba 
Rubio (mòduls A). 
 
Correu electrònic: a8960254@xtec.cat 



 

 
 

Títol del projecte:    PC Modding                        Hores:  30 

Perfil professional:  Auxiliar de muntatge i manteniment sistemes microinformàtics  

Centre:  PQPI-PTT La Seu d’Urgell                                    Família:  Informàtica i comunicacions 

      

Descripció:  
El projecte consisteix a integrar un ordinador personal en una carcassa dissenyada i fabricada 
de forma original per l’alumnat del PTT. 
 
 
 
Organització:  
Professorat: Professor expert dels mòduls A en coordinació amb el professor-tutor del PTT. 
 
Alumnat: Tot l’alumnat del perfil distribuint les tasques en petits grups. 
 
 
 
Procés: 

1. Elaborar una llista de tots els components que s’integraran a la nova carcassa. 
2. Tot seguit disseny i dimensionament de la mateixa. 
3. Construcció, pintura i retocs del nou envoltori. 
4. Muntatge dels components informàtics a la nova carcassa. 
5. Inici i configuració del nou PC. 
6. Comprovació del resultat obtingut – rectificació d’errors. 

 
 
 
Avaluació:  
A nivell individual:  Aportació i creativitat a les tasques realitzades. 
   Comprovar si s’ha aplicat tot l’aprés a l’aula. 
 
A nivell grupal:  Treball en equip. 
   Col·laboració i unitat per l’assoliment de l’objectiu. 
 
 
Aspectes clau (significatius): 
El modding és una pràctica força estesa entre els experts informàtics. 
Es podria entendre com el “tunning” de la torre de l’ordinador. 
És atractiu per a l’alumnat i resulta una pràctica entretinguda i enriquidora ja que permet 
treballar tot l’aprés als mòduls A des del moment en què es fa la llista dels components, 
passant pel seu muntatge, comprovació del funcionament, etc... 
 
 
 
Autors: Marc Llovera Navés i Jordi Gutiérrez Albanell 
 
Correu electrònic: mllove25@xtec.cat 



 

Imatges:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Títol del projecte:   Instal·lar i muntar diversos equips                                       Hores: 30 
                              i perifèrics en xarxa       
Perfil professional:   Auxiliar muntatge i manteniment sistemes microinformàtiques  

Centre:  PQPI- PTT Vilanova i la Geltrú                     Família:  Informàtica i comunicació 

 
 
Descripció:  
El projecte integrat consisteix a muntar diversos ordinadors, configurar-los i connectar-los en 
xarxa.  S’ha realitzat com a un crèdit de síntesi, per cada mòdul s’ha fet una activitat que 
després s’ha integrat al projecte de forma global. 
 
Organització:  
Professorat:  Treball conjunt del professorat dels mòduls A i B. 
Alumnat: Algunes tasques han sigut de tot el grup classe (instal·lació perifèrics), altres en petit 
(clonació), i altres individuals (qüestionari). 
 
Procés: 
1. Preparació de l’espai per posar els ordinadors. 
2. Preparar la instal·lació per fer les connexions dels diversos ordinadors (cablejat, muntar 
connectors, etiquetatge, etc) 
3. Instal·lar els ordinadors. 
4. Instal·lar programari base i d’altres. 
5. fer millores de l’equip, instal·lant algun component mes (exemple segon disc dur)  
6. Clonar diversos ordinadors 
7. Determinar les característiques dels equips de l’aula, redacció manual de consells  bones 
practiques. 
8. Fer un qüestionari sobre la feina feta, sobre aplicacions usades. 
 
Avaluació:  
Cada activitat s’ha avaluat individualment tenint en compte: 

- la participació en l’activitat (tan individual com en grup(interacció amb els companys) 
- el grau d’acompliment de l’activitat ( si s’ha fet tot o s’ha deixat per fer coses) 
- la pulcritud en la presentació de les activitats. 
- l’ús de materials de suport per fer les activitats 
- l’adequació del contingut de l’activitat als enunciat donats pel professorat. 
- grau aprofundiment en la matèria. 

 
Aspectes clau (significatius): 
Com a aspectes claus destaquem el treball en equip per fer el muntatge de la instal·lació dels 
diversos ordinadors. El treball col·laboratiu s’ha cercat amb cada activitat, on cada alumne ha 
ajudat els altres en els aspectes que més els hi costaven.  
També que la instal·lació realitzada forma part d’un aula que ara es usada per l’alumnat. 
 
 
Autors: Josep Anguera, Alfonso Da Silva, Antoni Ferrer, Javier Martinez, Armand Mata, 
Yolanda Salcedo i Toni Ruiz (mòduls A) i Rosa Montilla (mòduls B). 
 
Correu electrònic: rmontill@xtec.cat. a8960024@xtec.cat  



 

Imatges: 
 

 
      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Família 
 

INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT  



 

Títol del projecte:    Tanquem l’hort                Hores:  50 

Perfil professional:  Auxiliar de manteniment i muntatge d’instal.lacions elèctriques,  
                              d’aigua i gas. 

Centre:  PQPI-FIAP Institut Alfons Costafreda            Família:  Instal·lacions i manteniment 

      

 
  
Descripció:  
És un projecte compartit amb l’Aula Oberta. Dins del marc d’Escoles Verdes, els alumnes de 
l’Aula Oberta van conrear un hort. Aquest hort calia tancar-lo i des del PQPI es va decidir que 
aquest seria el nostre projecte. 
 
 
 
Organització:  
Professorat: Treball conjunt del monitor (mòduls A) i per la docent (mòduls B). 
 
Alumnat: Individual i en grup. 
 
 
 
Procés: 
El projecte estava dividit en dues grans parts. D’una banda s’ha realitzat l’estudi del material i 
per una altra l’execució del projecte. L’estudi del material necessari s’ha dut a terme amb fitxes, 
amb cerca d’informació a internet i amb un procés d’observació.  
 
 
Avaluació:  
Les fitxes i la recerca d’informació s’han avaluat a través d’activitats escrites. Tothom ha 
participat en el resultat final. L’actitud i les tasques de l’alumnat han estat avaluades pel monitor 
durant el procés de construcció i el resultat final. 
 
 
Aspectes clau (significatius): 
Ha estat un projecte compartit amb l’aula oberta i visible per tots els alumnes del centre. La 
sensació de contribuir en una tasca de centre ha estat molt reconfortant per a ells. 
 
 
 
 
Autors: Ramon Granollers i Anna Puebla 
 
Correu electrònic: apuebla@xtec.cat 
 

 

 

 



 

Títol del projecte:    Reparacions i millores al centre                 Hores:   60 

Perfil professional:   Auxiliar en manteniment i muntatges d’instal·lacions 
                                  elèctriques d’aigua i gas  
 
Centre:     PQPI-FIAP Institut de Badia del Vallès   Família:   Instal·lació i manteniment
     
 
Descripció:  
L’objectiu del projecte és adequar el centre a les necessitats que van sorgint cada any. Les 
activitats realitzades són: 
 
• Manteniment Aula Taller PQPI-FIAP.  
• Adaptació d’espais per diferents actes de l’institut: Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi, període 

de matriculacions. ........ 
• Revisió i substitució dels cables i fluorescents dels passadissos i escales, en diferents 

espais. 
• Substitució interruptor i punt de llum a l’espai d’arxiu de secretaria, sota escala planta baixa. 
• Lavabos: Treure WC vells i substituir-los per nous. 
• Instal·lació de canal i preses de corrent. 
• Substitució dels tubs fluorescents existents per tubs de LEDS, adaptant les pantalles 

existents en diferents espais. 
• Petites feines de recolzament a manteniment: persianes, ordenació d’espais, reparació 

d’emergència, instal·lacions elèctriques centre.  
 
Organització:  
Professorat: mòdul A i B. Es coordinen durant la formació i treball dels hàbits i actituds.  
Alumnat: Individual i en petits grups.  
 
Procés: 

1. Treballar a l’aula els conceptes i procediments a través de pràctiques diverses. 
2. Fer grups de treball, en funció de les habilitats per tal d’aconseguir grups estables i 

també establir les feines que seran de treball individual. 
3. Distribuir la feina entre els grups, designant un alumne de cada grup com a 

responsable. I distribuir les feines individuals. 
4. Execució de les feines designades, amb revisió primer per part de l’alumne i despr del 

monitor en moments de la feina pactats prèviament.  
5. Vistiplau del responsable del centre 

 
Avaluació:  
Es tenen en compte diversos aspectes: 

1. Actitud i comportament amb les altres persones que conviuen en el centre.  
2. Hàbits professionals: implicació de l’alumne o alumnes vers la pràctica encomanada.  
3. Procés i compliment de les pautes. 
4. Resultat. 

 
Aspectes clau (significatius): 
Un vegada els alumnes s’impliquen en la millora de les instal·lacions del centre, canvien la seva 
actitud i es reflecteix en la relació amb altres companys. 
 
Autors: Ramon Costa-Justa Bordas i Montserrat Saurina Rosell 
Correu electrònic: rcosta3@xtec.cat, msaurin3@xtec.cat 



 

Títol del projecte :  Jo també puc ser emprenedor          Hores:  60
  
Perfil professional:  Auxiliar de manteniment i muntatges d’instal·lacions elèctriques,  

       d’aigua i gas       
 
Centre:  PQPI-FIAP INS Caparrella       Família:  Instal·lació i manteniment 
        
 
Descripció:  
El projecte consisteix en el desenvolupament d’un projecte d’emprenedoria. És un projecte 
interdisciplinari, per tant, està dividit en 3 blocs o fases. L’eix aglutinador és la creació d’una 
empresa, en aquest cas, d’electricitat i/o fontaneria. Aquesta empresa s’encarregarà de 
desenvolupar un projecte relacionat amb la instal·lació elèctrica o amb fontaneria. Un cop 
desenvolupat el projecte, els caldrà ampliar la plantilla i contractar personal que els ajudi. 
 
 
Organització:  
Professorat: Professor de l’especialitat i docent. 
Alumnat: El grup classe de 16 alumnes dividits en 3 grups de 5 (un de 6) alumnes. 
 
 
Procés: 
El projecte es divideix en tres parts: 
- La primera part  correspon al plantejament del projecte d’emprenedoria: cada grup ha de 
crear la seva pròpia empresa, s’aprofita per explicar els diferents models de persones 
jurídiques, tràmits per donar d’alta una empresa, estudi de la competència, elecció de logotip i 
nom de l’empresa, pla de viabilitat i inversió per tenir una idea del cost i tràmits que comporta 
crear la teva pròpia empresa. En aquest bloc es tracten continguts del mòdul B corresponents 
al mòdul de CESP. 
- La segona part  inclou el desenvolupament d’un primer projecte relacionat amb l’electricitat o 
la fontaneria, en aquest cas, s’han elegit 3 micro-projectes corresponents als 3 mòduls 
formatius dels mòduls A: muntatge d’una instal·lació elèctrica d’un habitatge, instal·lació de la 
calefacció i per últim, muntatge de l’aire condicionat. A cada grup se li assigna un micro- 
projecte que està supervisat pel professor de l’especialitat. Des d’una visió global inclou els tres 
aspectes bàsics en relació al muntatge que es pot trobar en un habitatge. Cada grup ha de 
elaborar el projecte i tota la documentació que se’n desprèn: pressupost, albarà, factura, etc.. 
tota aquesta documentació està personalitzada amb l’encapçalament de l’empresa que s’ha 
creat. 
- La tercera part  correspon a les necessitat d’ampliació de la plantilla de cada empresa , raó 
per la qual s’ha d’elaborar el currículum vitae, cartes de presentació, efectuar entrevistes de 
selecció, realitzar el contracte del personal nou i la primera nòmina. S’aprofita aquest bloc per 
tractar el tema de la recerca de feina i selecció de personal. Inclou els continguts referents als 
mòduls de CESP i DRP-. 
Es comença amb el primer bloc i es tracta simultàniament el bloc 2 i 3. És un projecte grupal, 
transversal als dos mòduls que pretén atansar als alumnes a la realitat social existent. 
 
Avaluació:  
Es realitza l’avaluació de cada bloc. Cada subapartat està dividit en activitats que s’avaluen de 
manera grupal prenen com a referència el resultat presentat i s’omple una graella d’observació 
de manera individual per observar el treball que cada alumne realitza dins el grup. A cada bloc 
s’avaluen els ítems corresponents al mòdul A i al mòdul B ja que el projecte és transversal. 
La nota final del projecte s’obté per la mitjana ponderada dels tres blocs. 



 

Aspectes clau (significatius): 
L’aspecte més destacable d’aquest projecte recau en la necessitat d’atansar als alumnes al 
món de l’emprenedoria i que entenguin quines són les principals dificultats i els avantatges de 
ser emprenedor i dotar-los d’una “cultura” emprenedora. Cal remarcar la seva transversalitat i la 
possibilitat d’adaptació als diferents grups. 
 
Autors: Lluís Lucas Sánchez i Olga Castilla Corsà 
Correu electrònic: llucas3@xtec.cat / ocastill@xtec.cat 
 
Imatges:  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Títol del projecte:     Reg automàtic hort i arbres                                   Hores:   56 
 
Perfil professional:    Auxiliar de manteniment i muntatges              

            d’instal.lacions  elèctriques i d’aigua i gas 
 
Centre:  PQPI-FIAP INS Daniel Blanxart i Pedrals Família:  Instal·lacions i manteniment 
        
Descripció:  
El projecte consisteix a realitzar la instal·lació de tubs d’aigua, connexions, acoblaments, 
aixetes,  perquè sigui possible el muntatge del reg automàtic per degoteig a l’hort i les zones 
enjardinades del pàrquing de cotxes del professorat. Consta de 16 activitats d’ensenyament –
aprenentatge i 1 d’avaluació, distribuïdes en 12 fitxes que formen el dossier d’alumne, en les 
que aquests posen en pràctica aprenentatges dels mòduls A (instal·lacions d’aigua) i dels 
mòduls B (instrumentals, tecnologies de la informació i comunicació i formació i orientació 
laboral).  
 
Organització:  
Professorat:  Treball coordinat del monitor dels mòduls A i de la docent dels mòduls B. 
 
Alumnat: Algunes activitats es treballen a nivell grupal (parelles i amb tot el grup) i altres de 
manera individual. 
 
Procés: 
Elaboració de plànols a escala, esquemes i realització de càlculs de mesures, llistat de material 
i eines necessaris, i d’aspectes relacionats amb la seguretat en el moment del muntatge. 
Realització de problemes de càlcul relacionats amb el cabal i la pressió, i recerca d’informació 
per a la realització del pressupost.  
Muntatge de les canalitzacions, acoblaments, aixetes i posada en marxa de les instal·lacions, 
comprovant i resolent els possibles problemes abans de l’execució. 
 
Avaluació:  
L’avaluació es farà a partir de les dades obtingudes del dossier entregat per cadascun dels 
alumnes i de la valoració de les seves actituds i aptituds demostrades durant el 
desenvolupament de totes les activitats. 
L’avaluació global del projecte es farà oralment i de forma conjunta entre alumnes monitor i 
docent, valorant els resultats aconseguits, les dificultats trobades i els aspectes de millora 
realitzats durant el seu desenvolupament. 
 
Aspectes clau (significatius): 
El projecte respon a dues qüestions directament relacionades: 1) La decisió presa per l’equip 
directiu del centre juntament amb l’equip FIAP de fer aquest projecte i poder donar vida als 
arbres i hortalisses de l’institut, i 2) La possibilitat de fer un treball en grup que permeti als 
nostres alumnes assolir competències essencials dels mòduls A i B (instal·lació de 
canonades,preparant, tallant unint tubs per a  la conducció d’aigua i desguassos, aplicar 
normes d’ordre, seguretat i higiene; interpretació i conversió d’unitats de mesura i pressió, etc.). 
 
 
 
Autors: Marc Font Pérez i  Mariàngels Collado Gómez     

Correu electrònic: mfont273@xtec.cat  mcollad9@xtec.cat 
 
 



 

Títol del projecte:  Instal·lació elèctrica i il·luminació       Hores:  60 
                    del magatzem de jardineria  
  
Perfil professional:  Auxiliar de manteniment i muntatges d’instal.lacions elèctriques  

           i d’aigua i gas.     
 
Centre:  PQPI-FIAP INS Esteve Terradas i Illa Família:  Instal·lacions i manteniment
      
 
Descripció:  
Aquest projecte integrat planteja el disseny i la realització de la instal.lació elèctrica del 
magatzem de jardineria tot utilitzant els materials adients i aplicant la normativa vigent en BT. El 
projecte consisteix a instal·lar les línies per fluorescències i endolls seccionades per ICP i 
diferencials de protecció, observant en tot moment i de manera transversal, les bones 
pràctiques en prevenció de riscos professionals. 
 
Organització:  
El professorat es coordina de forma sincronitzada per poder desenvolupar el procés formatiu i 
la realització de les tasques incloses en el projecte. 
L’alumnat treballarà la formació a l’aula de forma individual i grupal o cooperatiu quan es 
realitzin les tasques a l’exterior. 
 
Procés: 
A partir del disseny curricular de l’especialitat, el projecte es planifica i desenvolupa de forma 
seqüencial seguint el procés següent:  
- Presentació dels objectius i les seves unitats de competència associades. 
- Presentació d’unes fitxes de coneixements i activitats prèviament elaborades dels  
  mòduls A i B. 
- Presentació del dossier de l’alumne on realitzarà el seguiment i autoavaluació del seu       
  procés formatiu. 
- Seguiment i avaluació dels coneixements i activitats incloses a les fitxes. 
 
Avaluació:  
L’avaluació es fa a partir de la utilització d’una fitxa elaborada prèviament i que es basa en la 
valoració de diferents criteris avaluables com els següents: 

- Hàbits i actituds observats en la realització del projecte. 
- Grau d’assoliment dels coneixements i realització d’activitats. 
- Autoavaluació de l’alumne a partir de la realització del seu dossier. 

 
Aspectes clau (significatius): 
Amb la realització del projecte els alumnes tenen la possibilitat d’integrar, aplicar i valorar les 
competències assolides i els permet conèixer i treballar amb els materials i les tècniques que 
s’utilitzen en el sector professional.  
 
Autors:   Miquel Nueva (mòduls A) i  Xavier Híjar (mòduls B). 
      
Correu electrònic: mnueva@iesesteveterradas.cat   xhijar@iesesteveterradas.cat 
 
 
 
 
 
 



 

Títol del projecte:   Taules amb doble funció: estudi i banc de treball              Hores:  50 
 
Perfil professional:   Auxiliar de manteniment i muntatges d’instal·lacions  
                               elèctriques i d’aigua i gas  
Centre :        PQPI - FIAP Institut Europa         Família:  Instal·lació i manteniment
   
Descripció:  
El projecte ha consistit a la construcció de 8 taules amb doble funció: estudi i banc de treball. El 
material utilitzat en part ha estat reciclat, donat que per a l’estructura metàl·lica s’han aprofitat 
unes taules que s’anaven a llençar.   
L’objectiu principal ha estat compensar l’espai reduït de l’aula amb la creació d’una taula amb 
doble funció i fer-la amb el mínim cost econòmic possible.  
 
Organització:  
Professorat:  Els professors dels mòduls A i B hem treballat en equip, per tal d’aportar a 
l’alumnat els coneixements, habilitats i actituds  necessàries per a l’assoliment de les 
competències adients al projecte. 
Alumnat: Els alumnes han treballat en parelles. 
 
Procés: 

⋅ Adequar l’alçada de l’estructura metàl·lica de la taula a les mides normalitzades de les 
cadires de l’aula. 

⋅ Col·locar el sobre de fusta  de la taula. 
⋅ Muntar suports metàl·lics per a la subjecció i l’exposició del panell de fusta . 
⋅ Col·locar el panell de fusta  per a les pràctiques elèctriques. 
⋅ Col·locar, en el panell de fusta de treball, la simulació de la instal·lació del quadre 

elèctric i cablejat d’una vivenda. 
*Al taller dels mòduls A: 

⋅ Amidament de l’estructura metàl·lica.  
⋅ Fer els forats a l’estructura metàl·lica i els suports metàl·lics. 
⋅ Col·locació de reblons per collar els suports a l’estructura. 
⋅ Col·locació de visos amb femella a les potes per donar la possibilitat de regular l’alçada. 
⋅ Instal·lació de la caixa del quadre general de protecció, de les caixes de connexions i els 

caixetins dels mecanismes. 
⋅ Unió de les caixes mitjançant tubs de PVC i subjecció dels tubs amb grapes. 

Tots els treballs s’han fet tenint en compte les mesures de seguretat laboral. 
*A l’aula dels mòduls B, hem treballat el sistema mètric decimal i el vocabulari de l’especialitat. 
S’ha fet el càlcul del material i s’ha elaborat el pressupost i la factura del treball realitzat.  
 
Avaluació: 
L’avaluació de la part pràctica s’ha fet mitjançant la direcció i observació de les diferents fases 
del projecte. A l’aula s’ha fet supervisant els càlculs del material, l’elaboració de pressupost i la 
factura del treball realitzat.  
 
Aspectes clau (significatius): 
L’aspecte principal que destaquem és que aquest projecte ha permès als alumnes comprovar 
que amb pocs recursos poden arribar a aconseguir ser creadors de un mobiliari adaptat a llurs 
necessitats educatives i professionals. 
 
Autors: Juan Pampalona Mercadé i Isabel Valenzuela Lacalle  
Correu electrònic: jpampalona@iesjoanmiro.net  ivalenzuela@iesjoanmiro.net 



 

Imatges: 
 

     
 
 
     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Títol del projecte:    Canviar l’enllumenat d’una aula               Hores:   50 

Perfil professional: Auxiliar en manteniment i muntatges d’instal·lacions elèctriques i  
           d’aigua i gas  

Centre: PQPI FIAP INS Jaume Huguet                Família:  Instal·lació i manteniment 

Descripció:  
Canviar les lluminàries d’una aula, substituint les pantalles fluorescents i el cablejat. 
 
Organització:  
Professorat: Participen conjuntament els professors del mòdul A i mòdul B 
La docent ha portat a terme les tasques de mesura de l’aula i la distribució de les pantalles, i el 
monitor la preparació dels materials, eines, i control del muntatge. 
 
Alumnat:   
Els alumnes s’han organitzat en grups de treball, els quals s’han anat tornant en els treballs i 
s’han organitzat de forma flexible per si algun alumne falta o han de fer altres treballs o 
tasques.  
 
Procés: 

7) Plantejament del projecte a l’aula, seguint el dossier de treball. S’ha plantejat el 
problema de que algunes pantalles fluorescents estan fallant.  

8) Planificació i organització prèvia: determinar el material que necessitaran, els passos 
que hauran de realitzar per fer la feina, el temps estimat, distribuir les tasques entre els 
membres del grup... 
Buscar per Internet informació sobre fluorescents i pantalles fluorescents, escollint la 
més adient. 
Dibuixar la planta de l’aula i fer els esquemes: funcional, multifilar i unifilar. 
Realitzar un pressupost del projecte 

9) Preparació del material i eines necessàries 
10) Execució del projecte segons la tasca: S’han desmuntat les pantalles antigues i s’han 

muntat les pantalles noves, a continuació s’ha fet el cablejat i les connexions.   
11) Seguiment individual al dossier de la feina que han fet i valoració numèrica del treball 

propi i dels companys de grup. 
12) Al final de projecte, reflexió individual i posterior posada en comú dels aspectes positius 

i negatius a destacar i aspectes a millorar a nivell personal i de grup. 
. 
Avaluació:  
En l’avaluació del projecte s’ha tingut en compte: 

- valoració del treball individual i del grup 
- l’observació per part dels professors (interès, actitud..) 
- la valoració que fan cadascú a nivell individual i dels companys del seu grup (nivell 

d’acompliment de les tasques encomanades, productivitat, eficàcia, respecte) 
- la presentació del dossier de treball correctament complimentat. 

 
Aspectes clau (significatius): 
- Treball en grup 
 
Autor/s: Francesc Monllaó (mòduls A) i Deborah Noriega (mòduls B) 
Correu electrònic: cnoriega@xtec.cat 
 
 



 

Imatges: 
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Títol del projecte:     Retrat d’un emprenedor             Hores:  60  
Perfil professional:  Auxiliar de manteniment i muntatges d’instal·lacions elèctriques,  
                                   i d’aigua i gas       
 
Centre:  PQPI - FIAP INS Josep Lladonosa  Família:  Instal·lacions i manteniment 
      
 
Descripció:  
El projecte consisteix en el desenvolupament d’un projecte d’emprenedoria. És un projecte 
interdisciplinari, per tant, està dividit en 3 blocs o fases. L’eix aglutinador és la creació d’una 
empresa, en aquest cas, d’electricitat i/o fontaneria. Aquesta empresa s’encarregarà de 
desenvolupar un projecte relacionat amb la instal·lació elèctrica o amb fontaneria. Un cop 
desenvolupat el projecte, els caldrà ampliar la plantilla i contractar personal que els ajudi. 
 
Organització:  
Professorat: Professor de l’especialitat i docent de formació bàsica 
Alumnat: El grup classe de 16 alumnes dividits en 3 grups de 5 (un de 6) alumnes. 
 
Procés: 
El projecte es divideix en tres parts: 
- La primera part  correspon al plantejament del projecte d’emprenedoria: cada grup ha de 
crear la seva pròpia empresa, s’aprofita per explicar els diferents models de persones 
jurídiques, tràmits per donar d’alta una empresa, estudi de la competència, elecció de logotip i 
nom de l’empresa, pla de viabilitat i inversió per tenir una idea del cost i tràmits que comporta 
crear la teva pròpia empresa. En aquest bloc es tracten continguts del mòdul B corresponents 
al mòdul de CESP. 
- La segona part  inclou el desenvolupament d’un primer projecte relacionat amb l’electricitat o 
la fontaneria, en aquest cas, s’han elegit 3 micro -projectes consistents en automatització del 
reg d’un enjardinament i la il·luminació de la cuina, col·locar endolls en una oficina i ampliació 
del WC, realitzar la canalització d’una teulada. A cada grup se li assigna un micro- projecte que 
està supervisat pel professor de l’especialitat. Cada grup ha de elaborar el projecte i tota la 
documentació que se’n desprèn: pressupost, albarà, factura , etc.. tota aquesta documentació 
està personalitzada amb l’encapçalament de l’empresa que s’ha creat. 
- La tercera part  correspon a les necessitat d’ampliació de la plantilla de cada empresa , raó 
per la qual s’ha d’elaborar el currículum vitae, cartes de presentació, efectuar entrevistes de 
selecció, realitzar el contracte del personal nou i la primera nòmina. S’aprofita aquest bloc per 
tractar el tema de la recerca de feina i selecció de personal. Inclou els continguts referents als 
mòduls de CESP i DRP. 
Es comença amb el primer bloc i es tracta simultàniament el bloc 2 i 3. És un projecte grupal, 
transversal als dos mòduls que pretén atansar als alumnes a la realitat social existent. 
 
Avaluació:  
Es realitza l’avaluació de cada bloc. Cada subapartat està dividit en activitats que s’avaluen de 
manera grupal prenen com a referència el resultat presentat i s’omple una graella d’observació 
de manera individual per observar el treball que cada alumne realitza dins el grup. A cada bloc 
s’avaluen els ítems corresponents al mòdul A i al mòdul B ja que el projecte és transversal. 
La nota final del projecte s’obté per la mitjana ponderada dels tres blocs. 
 



 

Aspectes clau (significatius): 
L’aspecte més destacable d’aquest projecte recau en la necessitat d’atansar als alumnes al 
món de l’emprenedoria i que entenguin quines són les principals dificultats i els avantatges de 
ser emprenedor i dotar-los d’una “cultura” emprenedora. Cal remarcar la seva transversalitat i la 
possibilitat d’adaptació als diferents grups. 
 
Autors: Fermí Sans Llorente i Olga Castilla Corsà 
Correu electrònic: fsans2@xtec.cat/ ocastill@xtec.cat 
 
Imatges: 
Us adjuntem captures de les imatges del Projecte Integrat : Blocs i l’índex perquè es pugui 
observar els punts que es tracten en el desenvolupament del projecte: 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Títol del projecte:  Cub de LEDS                                                                      Hores:    60 

Perfil professional:  Auxiliar de manteniment i muntatges d’instal·lacions  
                                 elèctriques i d’aigua i gas   

                               
Centre:  PQPI-FIAP Institut Lacetània                                      Família:  Instal·lació i manteniment 

 
 
 
Descripció:  
Els alumnes construeixen un cub de 3x3x3 amb llums led. És un element decoratiu a base de 
llums i moviment programat. Els cubs es programen amb una placa anomenada Arduino. 
També realitzen el projecte escrit del cub.  
 

 
Organització:  
Professorat: El projecte s’ha realitzat en equip, treball conjunt del professorat dels mòduls A i B. 
 
Alumnat: Els alumnes treballen individualment el seu projecte. Algunes activitats, com la 
recerca d’informació, són col·lectives. 
 

 
Procés: 
Recerca d’informació: recerca a través de la web. Elecció en grup del cub 
Preparació del material: material necessari i passos a seguir 
Construcció del cub 
Connectar el cub a la placa base 
Projecte escrit del treball 
 
 
Avaluació:  
Mòduls A: procediments en la construcció del cub. Projecte final. 
Mòduls B: projecte escrit. Portada, índex, introducció, material i eines, fases del projecte, 
esquema elèctric, simulacre de factura, imatges i valoració. 
 
 

Aspectes clau (significatius): 
Els aspectes clau del projecte integrat són l’autonomia dels alumnes respecte el procés 
d’elaboració i la motivació sobre el mateix. Els alumnes tenen la responsabilitat d’elaborar el 
seu propi projecte, individual, al seu ritme, només amb les pautes de l’equip docent, diferent a 
les activitats que es realitzen durant el curs. El treball amb Leds i les possibilitats decoratives 
que té el cub, fan que els joves estiguin motivats. 
 

 
Autors: Sònia Camprubí i Pere Roqueta 
 
Correu electronic: scampru3@xtec.cat 
 



 

Imatges: 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Títol del projecte:   Diversos projectes de  centre                     Hores:  60  
 
Perfil professional:  Auxiliar en manteniment i muntatges d’instal·lacions  
                                 elèctriques i d’aigua i gas  
 
Centre:  PQPI-FIAP Marina                               Família:  Instal·lació i manteniment 
 
 
Descripció:  
a) Instal·lació d’eixugamans d’aire calent, de dispensadors de paper higiènic i de dispensadors 
de sabó en els lavabos del centre.  
b) Instal·lar timbres per poder avisar a consergeria.  
c) Fer las instal·lació per poder muntar un sistema de càmeres a l’entrada principal i sortida a la 
carpa del Institut.  
 
Organització:  
Professorat: : En el mòdul B s’ha elaborat un projecte que s’ha treballat a Informàtica segons 
les feines que havien de fer els alumnes de la part de taller i que aglutinessin aquestes i el 
treball fet en el mòdul B.  
 
Alumnat: Distribuïts entre els diferents projectes. 
 
Procés: 
Elaborar un dossier informàtic per penjar en el portfoli del alumne amb els següents passos.  

⋅ Justificació del treball a realitzar 
⋅ Visita al lloc de la instal·lació i presa de mides in situ  
⋅ Croquis i plànol de la feina a fer. 
⋅ Fotografies del lloc del muntatge abans de la feina i Fotografies fent la feina i de la feina 

acabada.  
⋅ Materials emprats/ Eines emprades/ màquines emprades  
⋅ Normativa d’utilització ì seguretat de les eines i maquinaria emprada  
⋅ Procés de Treball. Passos ordenats  
⋅ Elaboració de les comandes i factures del material emprat  
⋅ Avaluació personal  

 
Avaluació:  
S’ha tingut en compte: Valoració de la feina a fer, Esquema a ordinador, feina de taller, 
muntatge, acabats, documentació escrita a ordinador (dossier penjat al portfoli), mesures de 
seguretat, treball de grup i recursivitat del alumne. 
 
Aspectes clau (significatius): 
El projecte integrat ha de permetre culminar la integració dels continguts impartits en el mòdul 
A i en el mòdul B, globalitzant i interrelacionant i completant si es necessari per mostrar el grau 
d’assoliment dels objectius generals del curs.  
Els alumnes han treballat molt be en grup, tant en allò que fa referència a la feina de taller com 
a la presentació del treball fet en el mòdul B i també han compartit feina amb el mòdul de 
fusteria.  
 
Autora: Pilar Aguadé  
 
Correu electrònic: maguade@xtec.cat 



 

Imatges: 

 
 

 

 

 

 



 

Títol del projecte:    Instal·lació de calefacció a l’aula                        Hores : 60 

Perfil professional:  Auxiliar en manteniment i muntatges d’instal·lacions  
                                 elèctriques, i d’aigua i gas 
 

Centre:  PQPI-FIAP INS Mollerussa                    Família:  Instal·lació i manteniment 

 
Descripció:  
Durant aquests curs els alumnes han instal·lat un radiador de calefacció per escalfar l’aula. 
Dins el projecte, els alumnes han hagut de que calcular les dimensions de l’aula i les 
necessitats calòriques per tenir una temperatura de confort dins l’aula i decidir les dimensions 
del radiador. En l’apartat pràctic han hagut de realitzar tota la instal·lació de les canonades i el 
mòdul i unir-ho a la xarxa general de calefacció. 
 
 
Organització:  
Professorat: Treball conjunt de l’equip FIAP. 
 
Alumnat: l’alumnat s’ha organitzat en parelles de treball amb assignació de tasques per a cada 
parella. 
 
 
Procés: 
En primer lloc els alumnes han realitzat un estudi de les dimensions de l’aula, les necessitats 
calòriques que es necessiten per escalfar-la i com a resultat escollir quines dimensions hauria 
de tenir el radiador. A més han calculat els metres de canonada que es necessiten per fer la 
instal·lació i en base a això hem realitzat la compra de material.   
Un cop realitzat l’estudi inicial, en la segona fase del projecte, s’ha iniciat instal·lant els tubs de 
calefacció a la xarxa principal que es troba fora de l’aula. Un lloc realitzada la instal·lació 
externa, s’ha instal·lat la interna. Finalment en l’última fase s’ha instal·lat el radiador. 
 
Avaluació:  
L’avaluació de l’alumnat s’ha realitzat en dos fases. En una primera fase havien de presentar, 
per parelles, l’estudi inicial del material necessari per realitzar la instal·lació. No s’ha valorat el 
resultat sinó els processos i les eines que els hi hem proporcionat durant el curs per fer-ho. 
En la segona fase s’ha valorat la, el treball cooperatiu que han desenvolupat i les diferents 
tasques encomanades a les parelles de treball 
 
 
Aspectes clau (significatius): 
L’aspecte clau del projecte, i molt valorat pels alumnes, és que el projecte dut a terme és real. 
Han pogut conèixer de primera mà com s’instal·la un radiador de calefacció i la seva posada en 
marxa. A més han pogut copsar que els continguts teòriques fets a classe, tenen una funció 
pràctica en la vida real.  
 
Autors: Josep Sopena (mòduls A) i Gerard Rabell (mòduls B). 
 
Correu electrònic: grabell2@xtec.cat 
 
 
 



 

Imatges: 
 
 

 
                 
 
 
 
                    
 
 
                    
 



 

Títol del projecte:      Condicionament d’un aula                                                Hores:     60 

Perfil professional :  Auxiliar en manteniment i muntatges d’instal·lacions  
                                  elèctriques, d'aigua i gas       
 
Centre:  PQPI-FIAP Institut de Mollet del Vallès              Família:  Instal·lació i manteniment
  
 
 
Descripció:  
Aquest projecte consisteix en el canvi d’instal·lació elèctrica d’enllumenat, preses de corrent i 
radiadors de calefacció d’un aula del centre. 
Els objectius dels dos mòduls es centren en que els alumnes puguin desenvolupar la part 
pràctica del projecte integrat treballant en equip i la part teòrica de forma autònoma. 
 
Organització:  
Professorat:  El projecte s’ha elaborat de forma conjunta entre el monitor de l’especialitat i la 
docent per tal que la posada en pràctica  del projecte  es correspongui amb les dades 
obtingudes a la part teòrica. 
Alumnat: La part teòrica del projecte la realitzen de forma individual i a la part pràctica 
treballaran en equips de 3 alumnes. 
 
Procés: 
A partir de la presentació del projecte els alumnes hauran de plantejar de forma individual a la 
part teòrica i pràctica quina és la proposta que ells farien per millorar l’ instal·lació elèctrica i de 
calefacció,explicant pas per pas les diverses tasques que hauran de portar a terme per realitzar 
aquest projecte, així poden aplicar els coneixements adquirits . 
Posteriorment, a la part teòrica, han de prendre les mesures, dibuixar l’aula a escala, fer 
l’esquema de com aniran les dues instal·lacions, fer un llistat d’eines i materials necessaris, fer 
els càlculs de materials i eines i realitzar un pressupost del que costaria dur a terme aquest 
projecte; així, apliquen els coneixements adquirits a la part teòrica. 
La part teòrica i la part pràctica són complementàries i van avançant a mesura que tenen la 
informació necessària per realitzar-ho. 
A la part pràctica, valoren les diferents propostes escullen la millor i l’adapten a les necessitats 
del centre. Desmunten la instal·lació elèctrica  vella, munten la nova. Posteriorment desmunten 
la instal·lació de la calefacció i munten la nova. Fan les comprovacions necessàries pel bon 
funcionament de les dues instal·lacions.  
 
Avaluació:  
S’avalua el dossier de l’alumne de la part teòrica i s’avalua la consecució de la part pràctica. 
 
També s’avaluen els aspectes del DRP aplicats a les dues parts del projecte 
 
Aspectes clau (significatius): 
Com que realitzem els projectes dins del centre, els alumnes valoren més la funcionalitat del 
projecte ja que veuen que és un benefici per la comunitat educativa. 
 
 
Autors: Josep Angelet Gallemí i Elena Córdoba 
 
Correu electrònic: josepa@iesmollet.net / elenac@iesmollet.net 
 
 



 

Títol del projecte:   Instal·lació elèctrica i de xarxa d’una aula                     Hores:  50 

Perfil professional:  Auxiliar de manteniment i muntatges d'instal·lacions  
                                 elèctriques i d'aigua i gas    
 

Centre:  PQPI-FIAP  Institut Montsià     Família:  Instal·lació i manteniment

       

 
Descripció:  
Realització de la xarxa elèctrica i de telecomunicacions per poder realitzar classes de TIC. 
 
 
 
Organització:  
Professorat: Es realitza el treball en equip (mòdul A i B) per explicar les necessitats del centre. 
 
Alumnat: Treballs amb grup amb la metodologia ABP. 
 
 
Procés: 
Comprensió del projecte a realitzar. 
 
             Recerca de informació del projecte. 
             Treball de fitxes. 
             Distribució i implicació del treball cooperatiu. 
             Realització de les tasques encomanades a cada equip. 
                  
 
 
Avaluació:  
Autoavaluació. 
Coavaluació. 
Valoració final de la tasca per part de l’equip directiu. 
 
 
 
Aspectes clau (significatius): 
Unitats de continguts professionals. 
Competències bàsiques. 
Competències empresarials. 
Competències transversals 
 
 
 
 
 
 
Autors: Maria Jose Benaiges Bellobi i Jordi Igual Carratalà 
 
Correu electrònic: mjbenaiges@hotmail.com 



 

Imatges: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Títol del projecte:    Substitució lluminàries zona polivalent        Hores:  60 

Perfil professional:     Auxiliar de manteniment i muntatge d’instal·lacions  
                                    elèctriques i d’aigua i gas     
 

Centre:    PQPI-FIAP Institut Narcís Xifra i Masmitjà           Família:  Instal·lacions i manteniment 

 
Descripció:  
Millora de la instal·lació elèctrica i nivell d’il·luminació de la zona polivalent 2ª planta edifici A.  
S’han substituït lluminàries antigues instal·lant-se altres de noves al seu lloc amb nivell 
d’il·luminació i protecció superior a les ja existents. Els alumnes han actuat en grups de 3 o 4 i 
sota la supervisió del monitor han executat les tasques de forma sistemàtica per a aconseguir 
l’objectiu final. 
 
 
Organització:  
Professorat: S’ha dividit el projecte en dues parts: En la primera el monitor del mòdul ha 
elaborat el projecte i conjuntament amb la professora docent s’han treballat transversalment 
aspectes concrets. 
 
Alumnat: Han participat en l’organització i estructura del projecte en les diferents fases. 
 
Procés: 
1. Preparació teòrica i recerca 
 
Presentació del projecte. Aspectes teòrics adequats al projecte. Elaboració del projecte. 
Disseny de la zona on s’executarà el projecte. Organització de les necessitats i elaboració i 
reconeixement del material necessari. Preparació visita a empresa distribuïdora Comercial 
Elèctrica SL. Organització de la visita i distribució de tasques per grups de recerca i recollida 
d’informació. Conèixer una empresa gran distribuïdora, el seu funcionament i organització i la 
projecció que té. Demanda a comercial del material necessari i recepció. 
 
2. Execució 
Explicació teòrica al taller sobre el procés d’execució de l’obra. Organització dels equips de 
treball i rol que adoptaria cada participant. Execució teòrica de del disseny d’instal·lacions 
d’enllumenat mitjançant equips fluorescents. Muntatge pràctic en taller d’equips fluorescents i 
coneixements d’aquests. Observació de les normes de seguretat. 

 
Fases: 
1. Repartiment de tasques i responsabilitats per grups. Desmuntatge de les lluminàries 

antigues. Recuperació i emmagatzemament del material en desús. Observació de les 
normes de seguretat. 

2. Repartiment de tasques i responsabilitats per grups. Preparació lluminàries   Preparació 
de les lluminàries noves i material necessari per etapes de treball. Observació de les 
normes de seguretat. 

3. Repartiment de tasques i responsabilitats per grups. Verificació i control de l’instal·lació. 
Recerca i reparació de possibles averies i errades. Posada en marxa de l’instal·lació. 
Observació de les normes de seguretat. 

 
 
 



 

 
Avaluació:  
Com a indicadors per a avaluar les tasques dels alumnes, s’han tingut en compte: 
 
Iniciativa. Qualitat de treball en equip. Responsabilitat. Qualitat i precisió en el treball. 
 
Com a instruments que s’han utilitzat per a l’avaluació: 
 
Fitxes de disseny teòric al taller. Taulers per a la realització pràctica de les fitxes. Execució real 
en camp de projecte. Interrelació amb companys i monitor. 
 
El resultat final ha estat molt satisfactori ja que les tasques s’han executat amb total normalitat. 
No s’ha produït cap incidència i s’ha assolit l’objectiu previst 
 
Aspectes clau (significatius): 
Alumnes altament participatius en totes les fases. Nivell de responsabilitat assolit 
individualment i per funcions i rols concrets. Constatació que poden realitzar treballs de certa 
envergadura i també implicar-se si s’escau. Sensació d’utilitat, millora nivell autoestima, 
responsabilitat respecte al centre i capacitat de decisió en moments puntuals. Alt nivell de 
treball en grup i respecte per les zones de treball on desenvolupen les seves tasques. 
 
Autors: Salvador Nieto Calzadilla (monitor) i Anna Vaquer Alaña (docent). 
 
Correu electrònic: pqpifiap.iesnx@hotmail 
 
Imatges:        
 
           
                                                          
 
                                
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Títol del projecte:  Il·luminació del pati interior del taller                 Hores:  35 
                             de metall de CFGM        
 
Perfil professional:  Auxiliar de manteniment i muntatges d’instal·lacions 

           elèctriques i d’aigua i gas    
 
Centre:  PQPI-FIAP Institut El Palau             Família:  Instal·lacions i manteniment
    
 
Descripció:  
Per il·luminar el pati, primer s’ha fet una instal·lació elèctrica, dins d’una placa metàl·lica 
existent, des del quadre general del taller fins a l’exterior. Un cop a l’exterior s’han instal·lat 
dues caixetes de derivacions elèctriques més dos interruptors. Després s’han instal·lat els focus 
i seguidament s’han empalmat, mitjançant els cables elèctrics, amb les caixetes de derivacions 
elèctriques i els interruptors. Finalment, en el quadre general, s’ha instal·lat una protecció 
automàtica i un diferencial.  
En aquest projecte l’objectiu era posar en pràctica una instal·lació elèctrica i una instal·lació de 
focus elèctrics amb la finalitat d’il·luminar un pati interior. 
 
Organització:  
Professorat: El monitor (mòduls A) s’ha ocupat de la part pràctica i el professor (mòduls B) s’ha 
ocupat de la part teòrica, on els alumnes han presentat un projecte per escrit (objectius, eines, 
material, esquema, pressupost, temporització i valoració final). 
 
Alumnat: Els alumnes han treballat en grup però per torns, és a dir, un dia un grup d’uns 4-5 
alumnes i un altre dia un altre de manera alterna. 
 
Procés: 
El procés ha estat el següent: 
- Planificar i calcular l’espai 
- Destapar les plaques metàl·liques que cobreixen els cables elèctrics. 
- Passar i col·locar els cables: 

⋅ del quadre general a l’exterior amb dues caixetes de derivació 
⋅ instal·lació d’interruptors 
⋅ instal·lació dels dos focus 
⋅ connexió elèctrica del focus amb els interruptors, caixetes i quadre general. 

 
Avaluació:  
Sobretot s’ha valorat l’actitud, la capacitat del treball en equip, coneixement i autonomia. 
Han hagut d’utilitzar, de forma responsable, eines com trepant, tornavís, tenalles, claus planes, 
metro, llapis, guinyola. El resultat ha estat satisfactori. 
 
Aspectes clau (significatius): 
Treball en equip, aprendre a estar sols i seguir treballant, compartir àrea de treball amb altres 
alumnes de CFGM i no distreure’s. 
Es tracta d’un projecte integrat real demanat pel centre i la seva realització ha estat molt ben 
valorada. 
 
Autors: José Manzano (mòduls A)  i David Tomé (mòduls B). 
 
Correu electrònic: dtome@xtec.cat 



 

Títol del projecte:  Rehabilitació d’una nova aula pel FIAP         Hores:  60 

Perfil professional:  Auxiliar en manteniment i muntatges d’instal·lacions  
                                 elèctriques i d’aigua i gas    
 

Centre:  PQPI-FIAP INS Palau Ausit        Família:  Instal·lació i manteniment 

 
 
 
Descripció:  
El projecte consisteix a desballestar i anul·lar part de les instal·lacions existents i substituir-les 
per altres més adients a la finalitat del espai. Es van instal·lar noves lluminàries controlades per 
un regulador i es van actualitzar les instal·lacions dels mitjans audiovisuals. 
 
 
Organització: 
Professorat: Mòduls A i B. 
 
Alumnat: Treball en equip. 
 
 
Procés: 
 

• Aixecament de plànols a escales 1/50 1/20 tant de l’estat antic com del futur projecte 
• Tria, pressupost i comanda dels nous elements necessaris 
• Desballestar radiador de calefacció 
• Desballestar les antigues lluminàries, cablat i canonades elèctriques 
• Traçar i marcar els nous recorreguts de les instal·lacions 
• Execució dels treballs 

 
 
Avaluació: 
 

• Autonomia, pulcritud, precisió en els càlculs i tria del elements.  
• Execució i funcionament. 
• Maquinari i eines pertinents amb els EPI’s corresponents. 

 
 
Aspectes clau (significatius): 
Eficiència i sostenibilitat òptimes i transmetre aquests valors a l’alumnat. 
 
 
 
 
 
 
Autors: Rosa Collado (mòduls B) i Xavier Viladevall (mòduls A) 
 
Correu electrònic: rcollad2@xtec.cat / xavivf@gmail.com 
 



 

Imatges: 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Títol del projecte:   Fer, explicar i aprendre                 Hores:  60 

Perfil professional:   - Auxiliar de manteniment i muntatges d’instal·lacions  
                                     elèctriques d’aigua i gas 
                                   - Auxiliar de pintura 
 
Centre:   PQPI-FIAP INS Rambla Prim             Famílies:  Instal·lacions i manteniment / 

        Edificació i obra civil 
          
Descripció  
Prendre consciència d’allò que aprenem i alhora que sigui el contingut i la motivació des de la 
qual engegar processos i projectes diversos emmarcats en fases de dificultat progressiva. 
Aquests desemboquen en formalitzacions diverses: exposicions orals, tutoritzacions entre 
iguals i/o amb alumnes menys experts, tutorials en vídeo, exposició de treballs amb 
explicacions preparades pels assistents, portfoli-memòria de les pràctiques. 
 
Organització:  
Professorat: Treball coordinat monitors d’ofici i docent. 
Alumnat: diverses organitzacions —individual, parelles, grups, metodologia alumne-tutor. 
 
Procés  
El projecte integrat d’aquest curs ha estat dividit en 3 fases diferenciades que s’han 
materialitzats en diferents sessions on els alumnes han hagut d’explicar tant de manera escrita 
i de manera oral aprenentatges específics de l’ofici.   
FASE 1: COM APRENEM? Dirigida als alumnes de l’altre especialitat. 
- Coneixement i aplicació en activitats diverses de les característiques textuals i lingüístiques 
dels textos instructius, expositius i narratius. 
- Tutorials en vídeo per explicar processos bàsics relacionats amb l’ofici. La metodologia es 
basa en l ’intercanvi d’alumnes d’especialitats diferents per afavorir que la informació s’hagi de 
transmetre precisa i correctament (p. e. alumnes de Manteniment fan un tutorial de pintura 
dirigits per un alumne de pintura) 
- Exposicions davant d’altres alumnes per explicar aspectes senzills de la rehabilitació de la 
seva aula. 
FASE 2: QUÈ HEM APRÈS? Dirigida als pares i mares dels alumnes. 
- Tutorials en vídeo més complexos per explicar continguts elaborats, que inclouen planificació 
prèvia (guio, story board, coneixements dels plànols...), producció i post-producció. 
- Exposició de treballs i muntatges davant els pares, tutors i altres professors del centre. Els 
alumnes glosen verbalment allò exposat. 
FASE 3:  PUC ENSENYAR EL QUÈ HE APRÈS ? Dirigit a altres alumnes de l’institut.  
- Intercanvis amb alumnes d’altres PQPI per tutoritzar pràctiques d’ofici.  
- Portfoli amb caràcter de memòria del període de pràctiques. Es recullen des de pràctiques 
professionals realitzades fins a informacions diverses de l’empresa (processos de selecció, 
àmbit d’activitat, etc.) 
 
Avaluació:  
- Reconeix i aplica conscientment les característiques textuals de diferents tipus de textos. 
- Escriu textos amb coherència i cohesió atenent al context i a característiques i finalitats dels 
diferents tipus de textos. 
- Es transmet informació suficient, ordenada, precisa i clara. 
- S’empra un llenguatge especialitzat i adequat.  
- S’inclouen imatges i plànols pertinents per transmetre els continguts adients. 
- Mostra les habilitats professionals necessàries en els processos de treball que es transmeten. 
- Mostra una visió tant global com detallada dels processos de treball que ha de transmetre. 



 

 
Aspectes clau (significatius): 
Activitat professional,procés i reflexió.  
Metodologies :treball cooperatiu, ensenyament entre iguals.  
Avaluació: rúbriques com instrument d’avaluació, portafoli, dossier, fitxa, graella coavaluació. 
Activitats: exposicions orals i tutorials.  
 
Autors: Antonia Alcalde (mòduls B) i  Vicente Da Palma, Francisco Iván Martínez (mòduls A). 
Correu electrònic: aalcald3@xtec.cat, vicentedapalma@gmail.com, manteniment.prim@gmail.com.  
 
Imatges: 

 
 



 

Títol del projecte:  Instal·lació d’enllumenat al taller de pintura               Hores:    60 

Perfil professional: Auxiliar de manteniment i muntatges d’instal·lacions 
                                 elèctriques i d’aigua i gas                          
 
Centre:  PQPI-FIAP Institut Roger de Flor                          Família:  Instal·lació i manteniment 
 
 
Descripció:  
Substitució de l’enllumenat vell del taller de PQPI de pintura per pantalles de superfície amb 
reactàncies electròniques per estalviar entre un 17 i un 20% de consum respecte l’anterior 
instal·lació. 
 

 
Organització:  
Professorat: El projecte s’ha realitzat en equip, treball conjunt del professorat dels mòduls A i B. 
 
Alumnat: Tres grups de tres alumnes realitzant la instal·lació, i un de quatre reciclant el material 
desmuntat. 
 

 
Procés: 
 

1. Desconnectar de les lluminàries velles. 
2. Passar cables nous Afumex-750 V (aïllament del cable elèctric). 
3. Muntar mecànicament les noves pantalles amb gelosia. 
4. Connectar pantalles, canviar línees. 
5. Comprovar i repassar instal·lació. 

 

 
Avaluació:  
Mòdul A : Per avaluar el coneixement de la normativa del R.E:B.T, es realitza un qüestionari 
escrit amb cinc preguntes. 
Per avaluar la cura del material, la correcta utilització de les eines, normes de seguretat laboral 
i la correcta instal·lació realitzada, realitzem una fitxa d’observació per avaluar les tasques 
realitzades. 
 
Mòdul B: Per avaluar els coneixements de càlcul de pressupostos, materials, descomptes i 
IVA, realitzem un qüestionari escrit amb problemes i operacions de càlcul (regla de tres). 
 

 
Aspectes clau (significatius): 
 

1. Instal·lació renovada i millorada del taller de PQPI de Pintura. 
2. Amb les lluminàries amb reactància elèctrica, s’aconsegueix la reducció de la tarifa 

elèctrica de l’Institut Roger de Flor. 
 
 
Autors: Antonio Farré (mòduls A) i Joana Martinez (mòduls B). 
 
Correu electrònic: jmart496@xtec.cat 
 



 

Imatges: 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Títol del projecte:    Millorant espais del PQPI          Hores:  50 

Perfil professional : Auxiliar en manteniment i muntatges d’instal·lacions 
                                 elèctriques i   d’aigua i gas  
 
Centre:  PQPI-FIAP INS Santa Eulàlia   Família:  Instal·lació i manteniment 
 
 
Descripció:  
Es tracta de millorar el taller de pintura: la il·luminació deficient adaptar-la a normativa, anul·lar 
instal·lacions elèctriques obsoletes, anul·lar i retirar tubs de calefacció. També altres millores al 
taller de manteniment (instal·lació d’aigua, ampliació de preses de corrent...)  aprofitant els 
coneixements adquirits pels alumnes. 
La realització d’aquest PI facilita la possibilitat d’aplicar les competències assolides durant el 
curs i aplicar-les per a millorar els espais propis, constituint així un element motivador i de 
reconeixement per als alumnes. 
 
Organització:  
Professorat: Mòduls A i B. Treball conjunt de l’equip docent, coordinat i temporalitzant les 
tasques segons les necessitats d’evolució del projecte. 
Alumnat: grups de 3 alumnes, organitzats de forma polivalent per rotació entre les tasques. 
 
Procés: 
Anàlisi de les tasques a realitzar, avaluació i valoració de les reparacions i instal·lacions. Presa 
de mesures, càlcul d’hores de feina. Identificació de possibles riscos i mesures preventives. 
Selecció dels materials i EPI’s necessaris. Selecció d’eines. Comanda de material, diagnòstic 
de les possibles intervencions (diferents materials o mètodes possibles) i elecció més 
adequada. Confecció del pressupost. Execució de les tasques. Neteja. Valoració i gestió dels 
diferents residus. Anàlisi i revisió de la feina i valoració en comú del PI.  
Fases: 1. Preparació i planificació de la feina, 2. Execució 3.Revisió i neteja, 4. Exposició en 
comú i valoració. 
 
Avaluació:  
Avaluació contínua de les tasques mitjançant el seguiment individualitzat, observació i correcció 
constant, incentivant els encerts i corregint els errors. 
Es responsabilitza als alumnes de l’execució de les tasques i es fa una exposició comuna de 
les tasques realitzades al seu anàlisi en grup i valoració. 
Correcció en comú i avaluació individual. 
 
Aspectes clau (significatius): 
Treball pràctic globalitzat, on la integració de les competències permet tractar-les de forma 
transversal: Aprenentatge per projectes. 
Element motivador pels alumnes, ja que està exposat a la vista de tothom al centre. 
Repercussió beneficiosa pel centre.  
Repercussió beneficiosa pels alumnes que li veuen sentit a la seva feina i veuen una aplicació 
real dels seus coneixements. 
Millora dels tallers. 
Foment del treball en equip. 
 
 
Autors: Raquel Suárez i José Manuel Pérez  
Correu electrònic: raquelsuarez2727@hotmail.com 
 



 

 
Títol del projecte:     Aigua, la necessària i prou                                Hores:   40 
Perfil professiona l:   Auxiliar de manteniment i muntatges              
                                    d’instal·lacions  elèctriques i d’aigua i gas 
 
Centre:  PQPI-FIAP INS Torre Roja                   Família:  Instal·lacions i manteniment 
        
 
Descripció:  
El projecte té per objectiu reduir el consum d’aigua en el centre educatiu, fent les modificacions 
necessàries per a un ús racional i adequat de l’aigua. Es basa en la reducció de la pressió de la 
xarxa i la instal.lació de nous sistemes de descàrrega de WC. 
 
 
Organització:  
Professorat:  Monitor mòduls A. 
 
Alumnat:  Treball amb tot el grup d’alumnes. 
 
Procés: 
Estudi previ de la situació actual del centre i anàlisi dels factors implicats.  
Interpretació d’esquemes i plànols bàsics d’instal.lacions. 
Detecció, localització i reparació d’elements avariats de la instal.lació d’aigua. 
Reconeixement dels materials necessaris d’una instal.lació d’aigua. 
Coneixement de la normativa d’aplicació en el muntatge de canonades de conducció d’aigua i 
desguàs. 
Instal.lació d’un nou sistema de conducció d’aigua al pati. 
Adequació dels terminals del centre. 
Instal.lació nova dels lavabos del pati i la zona esportiva. 
 
 
Avaluació:  
L’alumne és capaç d’aplicar, integrar i valorar les competències assolides en la formació del 
mòdul A i B? 
 
Es valorarà també el treball individual que ha desenvolupat al llarg del projecte, l’interès i 
l’esforç dedicat i la capacitat d’autonomia i responsabilitat de cada un dels participants en el 
projecte. 
 
 
Aspectes clau (significatius): 
 

- Situació real de manteniment d’una instal.lació. 
- Compromís i conscienciació en l’estalvi energètic i de consum d’aigua. 
- Treball en equip per al desenvolupament del projecte. 

 
 
 
Autors: Rafael Riera (mòduls A). 
 
Correu electrònic: rieraruset@hotmail.com 



 

Imatges: 
 
 

 

    
 

                      



 

Títol del projecte:   Petita instal·lació elèctrica de baixa tensió                       Hores:  60 
                              d’un edifici      
Perfil professional:  Auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas               
 
Centre:  PQPI-INS  Castell dels Templers                  Família:  Instal·lació i manteniment
    
 
 
Descripció:  
El projecte consisteix en el muntatge d’una petita instal·lació elèctrica de baixa tensió d’un 
habitatge. L’activitat estarà realitzada per grups de dos alumnes, els quals muntaran sobre un 
tauler de fusta collat a la paret els diferents components que formaran la instal·lació. Aquesta 
activitat està encarada a adquirir els coneixements necessaris per poder realitzar els diferents 
circuïts elèctrics que formen part d’una instal·lació d’un habitatge, quins son els materials, 
eines, i procediments mes adequats per aquests tipus d’instal·lacions, així com els  tipus de 
subjeccions, càlculs de seccions de fils, distribució dels components etc... 
L'objectiu principal es saber desenvolupar correctament totes les competències encarades en 
les  instal·lacions elèctriques amb seguretat i pulcritud. 
 
 
Organització:  
Aquest projecte constarà de dues parts: 
 

1. Part teòrica: aquesta part és individual i constarà dels esquemes dels diferents circuïts 
elèctrics, d’un croquis de la instal·lació, un  plànol de l’habitatge i un pressupost de la 
instal·lació (cost materials, cost ma d’obra i càlcul iva). 

2. Part pràctica: aquesta part es realitzarà per parelles, i consisteix en el muntatge sobre el 
tauler de fusta dels circuits que composen la instal·lació dissenyada en la part teòrica. 

Els alumnes coneixeran des d’un principi els aspectes que s’avaluaran : 
Procediment i actitud, producte final i presentació del projecte.  
 
 
Procés: 

1. Primer de tot es farà el dibuix de l’habitatge per a després dibuixar i explicar els 
diferents circuits que composaran la instal·lació (enllumenat, corrent, aparells especials 
d’alt consum a la cuina). 

2. Ja conegudes les característiques físiques de la instal·lació, els alumnes hauran de 
calcular les seccions de cable necessàries per a cada circuit i els elements de protecció 
pertinents. 

3. En aquest punt del projecte, ja poden realitzar el pressupost de la instal·lació fent una 
aproximació de les hores necessàries. Per conèixer el preu dels components necessaris 
per a la instal·lació s’ajudaran de catàlegs i de tarifes de preus de fabricant. 

4. Dibuix per parelles de la distribució de components sobre el taulell de fusta on es 
realitzarà la instal·lació. 

5. Muntatge de la instal·lació 
6. Prova del correcte funcionament de la instal·lació. 
7. Manipulació de la instal·lació per provocar 3 avaries, les quals hauran de solucionar 

amb l’ajuda del tester. 
8. Avaluació. 

 
 



 

Avaluació:  
• 30% Part teòrica. La part teòrica consta del dibuix dels plànols de l’habitatge, esquemes 

dels diferents circuits, càlculs de secció de cable i amidaments i pressupost detallat de 
la instal·lació. 

• 40% Part pràctica. Es tindrà en comte la correcta instal·lació i connexionat de tots els 
mecanismes dels circuits, així com la seva correcta distribució i acabats de muntatge. 
Un cop finalitzada la instal·lació i comprovat el seu correcte funcionament es manipularà 
per a que el circuit no funcioni, i l’alumne haurà de ser capaç amb l’ajuda del tester de 
localitzar i reparar les avaries. 

• 30% Comportament, puntualitat, us i manteniment correcte de les EPI necessàries, 
capacitat de treballar en equip. 

 
 
Aspectes Clau (significatius):  
El fet d’encarar el Projecte Integrat com a un projecte d’un habitatge real els motiva, alhora que 
repassen i reafirmen els coneixements de tots el passos a seguir per realitzar un projecte 
d’instal·lació real (estudi, pressupost, instal·lació i factura) 
 
 

Autor: Jordi Escuer Roteta 
 
Correu electrònic:   jescuer@xtec.cat 
 
 
 
Imatges: 
Fotografies realitzades en algun moment del projecte 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Títol del projecte:   Instal·lació d’aigua d’un habitatge        Hores:  50 

Perfil professional:  Auxiliar en muntatges d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas 

Centre:  PQPI-PTT Calafell       Família:  Instal·lació i manteniment 

 
 
Descripció:  
El projecte consisteix a realitzar la instal·lació d’aigua completa d’una casa, això comporta 
l’aigua calenta amb el seu escalfador elèctric, el seu jardí amb la corresponent bomba de 
pressió i reg automàtic, sanitaris al bany,... 
L’aula s’organitza en diferent espais que representen les diferents estances de l’habitatge: les 
habitacions, la cuina, el bany i  el jardí. 
 
 
Organització:  
Professorat: 2 experts dels mòduls A sota la supervisió del responsable del curs. 
Alumnat: Individual i en grup de 2 o 3 alumnes. 
 
 
Procés: 
Els alumnes han treballat individualment les diferents tasques que s’han de realitzar: tipus de 
soldadura, muntatge de canonades i sanitaris, instal·lació d’escalfadors elèctrics. 
Un cop s’ha fet aquesta introducció, s’encomanen tasques concretes a cada equip de treball 
compost de 2 o 3 alumnes sota la supervisió del professor expert. Cal destacar que s’intenta 
que la situació sigui el més real possible: marcatge a la paret del recorregut dels tubs, 
comprovació amb la pressió d’aigua de les soldadures realitzades, comprovació dels sanitaris. 
 
 
Avaluació:  
Un cop finalitzada l’activitat es comprova el seu funcionament global i cadascun dels alumnes 
haurà de saber explicar el seu funcionament utilitzant la terminologia de la professió. De la 
mateixa manera cadascun dels alumnes elabora un esquema detallat de l’activitat realitzada. 
Les activitats realitzades són valorades pels dos professors experts i pels alumnes del curs per 
poder plasmar el grau d’utilitat del projecte, que intenta, bàsicament, una iniciació en el món del 
treball real i no excessivament simulat. 
 
 
Aspectes clau (significatius): 
Situacions reals amb una finalitat concreta. 
La necessitat de saber treballar en equip. 
Implicació de l’alumnat en l’elaboració d’un projecte. 
Utilització adequada de la terminologia de la professió. 
Utilització adequada de les eines de treball. 
 
 
Autors: David Solé Montejo (mòduls B), Marcos Antonio Barrero Gutiérrez i Sergi Romeu Costa 
(mòduls A). 
 
Correu electrònic: e3960006@xtec.cat 
 



 

Imatges: 
 

           

 
 

 

 

 

 

 



 

Títol del projecte : Instal·lacions integrades d’aigua gas                      Hores:  60 
                             i electricitat a l’aul a taller  
 
Perfil professional:  Auxiliar en muntatges d’instal·lacions elèctriques d’aigua i gas 
 
Centre:  PQPI - PTT Pineda de Mar      Família:   Instal·lació i manteniment                                            

 
 
 
Descripció:  
Instal·lació elèctrica de baixa tensió i domòtica, i d’aigua i gas en una simulació d’habitatge 
integrat en els plafons de l’aula. 
 
 
 
Organització:  
Professorat: Treball coordinat del professorat dels mòduls A i B. 
 
Alumnat: Assignacions de tasques individuals per cada grup de treball (3 alumnes màxim). 
 
 
Procés: 
Elaboració dels esquemes de les instal·lacions. 
Distribució de tasques. 
Relació de material necessari. 
Implementació de la instal·lació a l’aula-taller. 
Elaboració de la memòria d’activitats realitzades. 
Presentació i explicació oral del treball realitzat a l’aula. 
 

 
Avaluació:  
 
Realització de les pràctiques individuals i/o grupals al taller (70%). 
Elaboració escrita de la memòria de les instal·lacions realitzades (15%). 
Exposició breu amb PowerPoint (10%). 
Observació de les actituds i comportament de l’alumnat en el moment de realitzar la pràctica 
(5%). 
 
 
 
Aspectes clau (significatius): 
Resolució de problemes, iniciativa, organització del treball, autonomia, treball en equip. 
 
 
Autors: Manuel Linares, Cristina Márquez, Ricard Planas, Xavier Soriano                            
 
Correu electrònic: a8960100@xtec.cat 
 



 

Imatges: 
 
http://pttauxiliarenmuntatgespineda.blogspot.com.es/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

Títol del projecte:  Rehabilitació d’un habitatge                   Hores:  35 

Perfil professional:  Auxiliar en muntatges d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas  

Centre:  PQPI-PTT Salt                Família:  Instal·lació i manteniment

      

Descripció:  
Rehabilitació dels circuits d’aigua i electricitat d’un habitatge format per: entrada general, 
rebedor i passadís, cuina i safareig, menjador, habitació doble i bany. El projecte es presentarà 
en un dossier individual que contindrà: el procés seguit, fases de muntatge, esquemes i 
descripció del funcionament dels circuits muntats (de tots els grups), proves fetes, pressupost 
de les instal·lacions, mesures de seguretat adoptades en el muntatge, plànols de l’habitatge 
sobre els quals s’ha treballat i la valoració del treball fet. 
 
Organització:  
Professorat: hi participen 2 experts dels següents mòduls A: Instal·lació de canonades i 
Operacions de muntatge d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en edificis. Es 
realitza i diferencia primer una part i després l’altra de la rehabilitació, agrupant les dues en un 
mateix projecte per donar sentit al conjunt de la instal·lació. 
 
Alumnat: 4 grups en la part elèctrica i 3 grups en la part d’aigua. Cada grup és l’encarregat de 
rehabilitar els circuits d’una part de la habitatge (utilitzant dos plafons grans de fusta que 
simulen l’habitatge). 
 
Procés: 
Es segueix la mateixa estructura del procés per les dues instal·lacions, realitzant primer una i 
després l’altra: 
1. Elaboració individual dels plànols de l’habitatge amb les parts objecte de la rehabilitació i 
esquemes amb la simbologia corresponent. 
2. Distribució del projecte en grups. Explicació d’objectius i accions a realitzar per cada grup.  
3. Els grups comencen marcant tots els materials i tubs que han de fixar en els plafons. 
Elaboren una llista de les eines i material que utilitzaran. 
4. Una vegada que això ha estat supervisat pel professor responsable, instal·len els materials i 
realitzen les connexions, soldadures i empalmaments que calguin. 
5. Es fan les proves que correspongui segons el tipus d’instal·lació i la posada en marxa. 
6. Realització d’un dossier individual que reculli totes les activitats realitzades.  
7. Exposició oral del projecte de cada grup explicant el muntatge i funcionament de la seva 
instal·lació. 
 
Avaluació:  
Avaluació de cada sessió a partir dels següents ítems: iniciativa i interès, resolució de 
problemes, col·labora i treballa que són el 30% de la nota; la tasca o pràctica al plafó que és el 
30% de la nota i el dossier i exposició oral que és el 40% de la nota. 
 
Aspectes clau (significatius): 
Planificació i predisposició dels professors externs. 
 
 
Autors: Olga Busquets i Esponellà    
Correu electrònic: b7960023@xtec.cat 



 

Imatges: 
 

 

 

 



 

Títol del projecte:  Elaboració d’un panell solar                Hores: 30 

Perfil professional:  Auxiliar en muntatges d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas  

Centre : PQPI-PTT Sant Celoni    Família:  Instal·lació i manteniment 

       

Descripció:  
L’alumnat ha de construir un panell solar tèrmic amb els materials que se’ls facilita a l’aula.  
La carcassa, amb fusta DM20; el material aïllant, amb porexpà i pintura negra; el captador, amb 
paper d’alumini i el circuit intern amb canonada de coure i accessoris, soldats amb estany i 
soldadura tova. 
Per finalitzar el muntatge, es tapa amb un vidre amb l’objectiu que el caixó quedi hermètic i 
pugui mantenir l’escalfor a l’interior. 
 

 
Organització:  
La pràctica es du a terme durant la 2a i 3a avaluació i forma part dels mòduls A. 
 
Professorat: El professorat que hi participa són els experts dels mòduls A. 
 
Alumnat: Treballen per parelles, realitzen una placa solar cada dos joves. 
 
 
Procés: 
Cada parella construeix la carcassa de la placa, fan el circuit intern de coure i l’introdueixen al 
caixó  aplicant la soldadura. Tot seguit el tanquen de manera hermètica per poder fer el buit i, 
en darrer lloc, es col·loca el vidre. 
 
Es realitzen dos tipus de placa, una amb un col·lector de 4 plaques i l’altra amb una de sola. 
Tot seguit es fan les proves de fuga, s’omplen els circuits, es purguen i finalment es posa a 
prova la placa col·locant-la al sol i comprovant els diferencials de pressió. 
 
Es finalitza la pràctica elaborant una fitxa de les seves característiques tècniques: mides, 
superfície de captació, potencia absorbida i rendiment. 
 
 
Avaluació:  
El projecte integrat s’avalua a la tercera avaluació. El procés d’avaluació de l’alumnat té en 
compte la realització correcta de la connexió dels panells, la comprovació del funcionament del 
circuit tancat amb una bomba de circulació elèctrica i la col·locació de l’interruptor diferencial 
per posar les plaques en funcionament. 
 
 
 
 
Autors: Ivan Castro Castella, Lluís Clos Alonso, Pere Grau Recasens, Jose Palenzuela 
Martínez, Nicolas Sintes Cauqui i Jaume Turon Auladell.    
 
Correu electrònic:  a8960027@xtec.cat 



 

Imatges: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Títol del projecte:  Instal·lació de reg gota a gota en un jardí interio r             Hores:  30  

Perfil professional:  Auxiliar en muntatge d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas   

Centre:  PQPI-PTT Torredembarra    Família:  Instal·lació i manteniment 

Descripció:  
El projecte consisteix en la instal·lació d’un sistema de reg gota a gota. Per poder realitzar 
aquest projecte, hem d’aprofitar les aigües pluvials de la teulada de la zona de despatxos de 
l’ala esquerra de d’institut i, per altra banda, també s’aprofita la recollida d’aigües produïdes per 
la condensació de tres aparells d’aire  condicionat. A més, estarà connectat a la xarxa de reg 
ordinari perquè en cas de faltar aigua d’aquest sistema pluvial, el jardí es pugui seguir regant.  
 
Organització:  
Professorat:  Treball coordinat del professorat dels mòduls A. 
Alumnat: Treballen tots en petits grups. 
 
Procés: 
Per fer la instal·lació del gota a gota: 

Primer: s’instal·larà una canaleta  per recollir l’aigua de la pluja de la teulada i tubs per 
canalitzar l’aigua dels aires condicionats.  
Segon : En un racó del jardí s’instal·larà un dipòsit on anirà a parar l’aigua  recollida. 
Tercer : es col·locarà un sistema de tubs soterrats per no alterar l’estètica del jardí.  
Quart:  per acabar el projecte i fer que  això funcioni cal col·locar un sistema de 
temporitzador, electrovàlvula, detector d’humitat i font d’alimentació per regular i 
temporitzar  les hores de reg. 

 
Avaluació:  
Els criteris d’avaluació seran els següents: 

 
        Participació en el planteig del projecte.  
        Ordre i pulcritud del muntatge. 
        Aplicació de les mesures de seguretat. 
        Correcte funcionament de la instal·lació. 
        El repartiment equitatiu de les tasques i el treball en equip. 
        Al finalitzar el projecte: elaboració individual de l’esquema del treball fet.  
 
Aspectes clau (significatius): 
La finalitat d’aquest projecte és doble: per una banda, dotar d’una instal·lació molt aprofitable 
que el centre no tenia i, d’aquesta manera, tenir una zona de jardí més acurada; i per altra 
banda, reutilitzar els recursos naturals i a l’abast, com és l’aigua de la pluja i la del sistema 
d’aire condicionat. Per tant,  és una contribució a l’estalvi d’aigua i respectuós amb el medi 
ambient. 
A més, permet que els alumnes aprenguin a fer una feina que si volen poden aplicar en el 
jardí de casa seva. 
 
 
 
Autors: Javier Ballester, Pedro Montero i Pedro Ramírez. 
 
Correu electrònic: e3960007@xtec.cat 
 
 



 

Imatges: 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Títol del projecte :  Simulació d’instal·lació elèctrica d’un habitatge         Hores:  30 

Perfil professional:  Auxiliar en muntatges d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas 

Centre:  PTT Vilanova i la Geltrú                            Família:  Instal·lació i manteniment 

 

      

Descripció:  
Sobre uns panells de fusta es simularà el plànol d’un domicili amb les diferents estances i  
sobre aquest plànol es faran els cablejats i instal·lacions de: cable elèctric, cable de 
telecomunicacions, instal·lacions de canonades, sanitaris i climatitzacions. 
 
 
Organització:  
Professorat: hi participen els professors d’ofici (mòdul A) i la professora tutora del mòdul B. La 
majoria de els classes s’han fet compartides entre un dels professors d’ofici i la tutora per 
millorar la integració dels coneixement curriculars del mòdul A i B.  

 
Alumnat: el projecte final ha estat una única tasca grupal sobre la que han treballat en grups 
reduïts. Cada alumne ha fet el seu propi treball escrit i una presentació individual del mateix 
davant de l’equip docent.  
 
 
Procés: 
A grans trets la tasca del projecte integrat s’ha dividit en dos moments en què els alumnes 
havien de presentar per escrit una tasca: l’avantprojecte a primers de març i el projecte definitiu 
a mitjans d’abril.  
 
Avantprojecte: es demanava un primer esbós del que havia de ser el projecte integrat: pensar 
un títol, justificar la necessitat d’aquest projecte i planificar-lo tot pensant  en les funcions, 
material necessari i pressupost.  
 
Projecte integrat: amb la finalitat que el producte final recollís els coneixements teòrics i pràctics 
apressos durant el PTT, les tasques que s’han dut a terme han estat: 

1. Treballar la representació gràfica del projecte 
2. Càlculs matemàtics 
3. Llistar materials necessaris 
4. Fer un pressupost a un possible client 
5. Fer una comanda de material 
6. Fabricació del projecte i posada en marxa 
7. Definir les mesures de seguretat necessàries 

 
 
Avaluació:  
El projecte ha estat avaluat individualment en els aspectes: 

- Actitudinals: relació de respecte amb els companys, responsabilitat en la tasca, 
adaptació als canvis i tasques imprevistes, autonomia i treball en equip.  

- Procediment: presentació del treball, organització, fer ús de material de suport, correcció 
lingüística, 

- Contingut: adequació i grau d’aprofundiment en la matèria.  
 
 
 



 

Aspectes clau (significatius): 
El més important ha estat la possibilitat de treballar en equip simulant un grup de treball d’una 
empresa on s’havien de posar d’acord per fer crear un únic producte final.  
 
Autors: Rafael Gutiérrez Ciria i Antonio León Fernández (mòduls A) i  Beatriz Lozano (mòduls 
B). 
 
Correu electrònic: a8960024@xtec.cat; blozano@imet.cat 
 
Imatges: 

 



 

Títol del projecte:  Pressupost e instal·lació de fontaneria i calefacc ió     Hores:  30 
a un habitatge unifamiliar       

        
Perfil professional:  Auxiliar en fontaneria, calefacció i climatització  

Centre:  PQPI-PTT Reus     Família:  Instal·lació i manteniment 

 
 
Descripció:  
El projecte integrat consisteix a realitzar el pressupost i la instal·lació de fontaneria i calefacció 
per a un habitatge unifamiliar. Els alumnes reben el suport dels professors d’electricitat i de 
fontaneria que els assessoren al llarg del projecte. 
  
Organització:  
Professorat: Mòduls A (professors de fontaneria i electricitat.) i mòduls B (professora de 
comunicació oral i escrita). La tutora coordina els professors i ajuda en la organització de les 
classes perquè els alumnes, de manera ordenada, vagin rebent ajuda del professor adequat 
segons el moment del projecte. 
 
Alumnat: Individualment. 
 
Procés: 
Diferents fases del projecte: 
1) Esquema de la habitatge i mesura el bany. 
2) Pensar en el material que necessiten per la part d’electricitat i fontaneria. 
3) Anar a una tenda i demanar pressupost del material que haurien de comprar. 
4) Pensar el temps que necessitarien per la instal·lació. 
5) Donar el pressupost total a la persona que els ha cridat per fer la obra . 
                                                
Avaluació:  
Què s’ha tingut en compte? S’avaluaran diferents aspectes: 
- Interès i participació 
- Organització del treball 
- Puntualitat en la execució de la recerca de dades. 
- Visió espacial i comprensió del plànol de l’habitatge. 
- Redacció del treball 
- Coneixements necessaris per a la instal·lació elèctrica, calefacció i fontaneria . 
 
Hem de tenir present que abans de començar el projecte integrat, l’alumne amb els professors 
han fet a classe instal·lacions elèctriques en taulers, individualment i instal·lacions d’aigua i de 
sanitaris, així com instal·lacions de radiadors. 
 
 
Aspectes clau (significatius): 
Creiem que és important destacar que l’alumnat s’ha hagut d’espavilar per anar a una botiga i 
preguntar preus de material, calcular el material necessari i pensar en quin ordre s’havia de fer 
tot. La part organitzativa els ha costat, però creiem que els ha servit per aprendre. 
 
 
Autors: Mercedes Buj (mòduls B) i  Jordi Casado, Joana Sabaté i Juan José Miguel (mòduls A). 
 
Correu electrònic: mbuj2@xtec.cat 



 

Imatges: 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Família 
 

TRANSPORT I MANTENIMENT DE 

VEHICLES  



 

Títol del projecte:  Sistemes electromecànics      Hores:  30  

Perfil professional:   Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers  

Centre : PTT El Prat de Llobregat              Família:  Transport i manteniment de vehicles 

 
 
Descripció:  
El projecte consisteix en l’elaboració d’un dossier on l’alumnat aprofundeix en algun dels 
sistemes electromecànics del funcionament dels vehicles lleugers. Les temàtiques treballades 
són les següents: El sistema de lubrificació, el sistema de suspensió, el sistema de la direcció, 
el sistema de refrigeració, i, els pneumàtics. 
El projecte ha de descriure el sistema i la identificació dels components implicats: funció, 
localització, exposició d’una avaria i les actuacions per resoldre-la i ha d’incloure imatges 
il·lustradores, també s’han de consignar els preus orientatius de les reparacions. Per finalitzar, 
l’alumnat elabora un document audiovisual de diapositives, a mode de resum del projecte que 
serveis de suport a l’exposició davant la resta dels companys. 
 
Organització:  
Professorat: Mòduls A, tota la part més relacionada amb l’automoció. L’expert explica i 
proporciona documentació o estratègies per a cercar-la. També, s’encarrega de donar resposta 
als dubtes de l’alumnat. Des del mòduls B, es treballen les competències bàsiques i l’estructura 
del projecte que sorgeix de la proposta de la tutora, sempre en coordinació estreta amb 
l’expert. També, s’encarrega de donar resposta i corregir els dubtes de la redacció, ortografia i 
els aspectes més formals del projecte. Ambdós professors s’impliquen per facilitar aquesta 
realització i la seva posterior avaluació. 
 
Alumnat: Els projectes s’han realitzat per parelles. S’ha deixat escollir el company. 
 
Procés:  
Fase d’explicació del projecte integrat: En què consisteix (conceptualment) i formalment 
(estructura). Fase de creació dels grups (parelles) i sorteig (mà innocent) dels sistemes a 
treballar. Fase de desenvolupament: recerca de la informació necessària, realització del 
dossier, document audiovisual i exposició.   
 
Avaluació:  
El contingut del treball i seguiment de l’estructura proposada. Es té en compte la redacció i 
l’ortografia. Es posa nota a l’aprofitament del treball a classe i s’avalua el resum de diapositives 
i l’exposició. 
 
Aspectes clau (significatius):  
Poder fer recerca i anar descobrint i construint l’aprenentatge d’una temàtica concreta. 
(Competència aprendre a aprendre). Posar en comú el treball als companys. Aquí es valora 
tant la feina feta, mostrant-la, com també la capacitat per transmetre coneixements als altres. 
(Competència comunicació oral). 
 
 
 
 
Autors: David Gil i Anna Julió 
 
Correu electrònic: a8960014@xtec.cat  ajulio2@xtec.cat 



 

Imatges: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Títol del projecte:    Recuperació de vehicle destinat a                            Hores:  30
                     desballestament       
 
Perfil professional: Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers  
 
Centre: PQPI-PTT El Vendrell                       Família:  Transport i manteniment de vehicles 
 
 
 
 
Descripció:  
Es revisarà part per part d’un vehicle destinat a desballestar, de tal forma que fent ús del 
currículum del curs, una vegada comprovat i reparat tot el necessari, el cotxe quedarà en estat 
de servei.  Es prendrà com a base un Peugeot 205. 
 
 
 
Organització:  
Professorat: Treball conjunt del professorat dels mòduls A i B. 
Alumnat: Treball individual i en grup  
 
 
 
Procés:  
El vehicle serà analitzat part per part, seguin el criteri curricular del programa, i es farà un 
anàlisi de problema-causa i la corresponent solució. Amb reparació o ajust, cada sistema és 
tractarà de forma individual i el vehicle sencer com a conjunt: motor, caixa de canvis, 
electricitat, elements amovibles...  
 
 
 
Avaluació:  
S’avaluarà el desenvolupament de les competències apreses al llarg de la durada del curs i 
aplicades durant aquest projecte a nivell teòric i pràctic.  
 
 
 
Aspectes clau (significatius):  
Anàlisi de sistemes i possibles reparacions.  
Identificar i diagnosticar.  
Emprar eines i medis necessaris. 
 
 
 
 
Autors: Carme Tribaldo (tutora mòduls B) i  I. Aymerich, J.R. Climent, A. Hernández, Ll. Gámez 
(professorat mòduls A)  
 
Correu electrònic:  e3960044@xtec.cat 
 



 

Imatges: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Títol del projecte:   Maqueta d’un circuit elèctric d’enllumenat i so    Hores:  60
                    d’un vehicle SEAT IBIZA                                                
               
Perfil professional:  Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers  

Centre:  PQPI-PTT L’Hospitalet de Llobregat         Família:  Transport i manteniment de vehicles 

 
Descripció:  
El projecte tracta de fer una maqueta d’un circuit elèctric d’enllumenat i so d’un vehicle SEAT 
IBIZA. Els alumnes treuen d’un cotxe els components tant mecànics com elèctrics, fent 
comprovacions de funcionament, dins del vehicle i fora d’ell. 
Una vegada fet tot el desmuntatge i verificació dels components, fan el muntatge del circuit i la 
instal·lació dels sistemes abans esmentats. 
A més a més, per poder fer la presentació de la feina feta, els alumnes dissenyaran un suport 
que faran mitjançant estructures metàl·liques de perfils tubulars, fent la unió d’aquest perfils 
utilitzant el procediment de soldadura d’arc elèctric revestit. 
 
Organització:  
Professorat: Treball conjunt del tutor mòduls B i els experts dels mòduls A. 
 
Alumnat: Feina repartida en grups de 4 alumnes 
 
Procés:  
Activitats d’identificació d’objectes, desmuntatge de components mecànics i/o elèctrics, 
comprovació d’elements elèctrics d’enllumenament i so, elaboració de suport metàl·lic, 
muntatge de components en suport, comprovacions dels circuits d’enllumenament i so i 
diagnòstic d’averies per assegurar el correcte funcionament. 
 
Avaluació:  
Les puntuacions es distribueixen de la següent manera:  

1. Grau d’implicació del alumne................................20% 

2. Capacitat per treballar en equip............................20% 

3. Manera de desenvolupar les fases del projecte....10% 

4. Organització..........................................................15% 

5. Anàlisis de les dificultat i forma de resoldre..........10% 

6. Producte final obtingut...........................................25% 

 
Aspectes clau (significatius): 
Tota l’elaboració del treball en equip entre professors i alumnat fins aconseguir el producte 
final. 
 
 
Autors: Albert Herrero (tutor mòduls B) i Miguel Fabón, Javier Guerrero, Francesc Majò i Jaume 
Llovet (professorat mòduls A). 
 
Correu electrònic: a8960234@xtec.cat 



 

Imatges: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Títol del projecte:  Creació d’una maqueta                     Hores : 50
                  d’enllumenat elèctric d’un vehicle    
 
Perfil professional:  Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers  
 
Centre:  PQPI-PTT INS La Mercè           Família:  Transport i manteniment de vehicles
    
 
Descripció:  
El projecte integrat d’aquest curs consisteix a construir una maqueta d’un circuit d’enllumenat 
elèctric d’un vehicle. Els alumnes han de dissenyar un suport amb estructures metàl·liques 
sobre el que faran el muntatge del circuit elèctric amb tots els components necessaris.  
 
Organització:  
Professorat: Treball coordinat del professorat dels mòduls A i B. 
Alumnat: L’alumnat s’organitza en parelles. Cada parella elabora una maqueta.  
 
Procés: 
Al mòdul de mecanitzat bàsic han construït una xapa (superfícies de la maqueta) treballant 
conceptes com el disseny de l’estructura, metrologia i tècniques bàsiques de mecanitzat: 
mesurar, traçar i tallar, selccionant i emprant els útils adients. 
 
Al mòdul de preparació de superfícies han polit i pintat la xapa posant en pràctica els conceptes 
d’acondicionament de superfícies, l’emmascarat i la pintura seleccionant els útils i eines 
necessaris. 
 
Al mòdul d’electricitat bàsica han instal·lat tots els components necessaris per al funcionamnet 
del circuit elèctric d’un vehicle i han analitzat les interaccions existents entre components amb 
la selecció i la utilització de les eines adients.  
 
Al mòduls B, han treballat conceptes bàsics de geometria i l’elaboració de la presentació oral 
del projecte amb el suport d’un power point.  
 
Avaluació:  
Per a l’avaluació del projecte s’han tingut en compte els següents aspectes: el producte final (la 
maqueta), el grau d’implicació personal i amb el grup, el desenvolupament correcte de totes les 
fases i la presentació oral davant del Tribunal. En línies generals s’ha avaluat amb un 60% la 
part del mòduls A i amb un 40% la del mòduls B. 
 
Aspectes clau (significatius): 
Els aspectes claus que destaquem són, en primer lloc: l’aplicació pràctica dels conceptes 
teòrics en un treball que els motiva i els ajuda a comprendre millor la teoria. En segon lloc, la 
implicació de cada alumne en el treball en equip i la responsabilitat de cadascú en un resultat 
final comú.  
 
 
 
Autors: Mònica López Sospedra  (mòduls B) i Josep Aparicio, Pedro Malo, Vicent Mutgé i 
Fermín Peris (mòduls A). 
 
Correu electrònic: mlopez2@lamerce.com 
 



 

Imatges: 
 
 

 
 

                 
 
 
                
 
 
              
 

 
 
 


