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1.RELACIÓ D’UNITATS FORMATIVES I NUCLIS FORMATIUS 

FAMÍLIA: SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT  

CICLE: EDUCACIÓ INFANTIL GS 

MÒDUL: M12 PROJECTE D'ATENCIÓ A LA INFANTESA  

 

Nom de la Unitat formativa mín + hlld Durada Data 

inicial 

Data 

final 

UF1 Projecte d’atenció a la infantesa 99+0 99 18/09/19 25/05/20 

Aquest mòdul s’imparteix al llarg d’un curs del cicle formatiu. 

La unitat formativa UF1 es realitzarà en el segon curs. 

Aquest mòdul no disposa d'hores de lliure disposició. 

L'avaluació de cada Unitat Formativa es realitzarà de manera contínua. 

 

Resultats 

d’Aprenentatge 

Elaboració projecte 

RA 1 100% 

RA 2 

RA 3 

RA 4 

 

La qualificació de la UF1 (QUF1) s’obté segons la següent ponderació: 
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QUF1= 0,25*QRA1 + 0,25*QRA2 + 0,25*QRA3 + 0,25*QRA4 

 

QMP = QUF1 

 

 

2. RESULTATS D’APRENENTATGE I CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
1. Identifica necessitats del sector productiu relacionant-les amb projectes tipus 

que les puguin satisfer. 
 

Criteris d’avaluació 

 

1.1 Classifica les empreses del sector per les seves característiques organitzatives i 
el tipus de producte o servei que ofereixen. 

1.2 Caracteritza les empreses tipus i n’indica l’estructura organitzativa i les funcions 
de cada departament. 

1.3 Identifica les necessitats més demandades a les empreses. 

1.4 Valora les oportunitats de negoci previsibles al sector. 

1.5 Identifica el tipus de projecte requerit per donar resposta a les demandes 
previstes. 

1.6 Determina les característiques específiques requerides al projecte. 

1.7 Determina les obligacions fiscals, laborals i de prevenció de riscos i les seves 
condicions d’aplicació. 

1.8 Identifica possibles ajuts o subvencions per a la incorporació de noves 
tecnologies de producció o de servei que es proposen. 

1.9 Elabora el guió de treball que se seguirà per a l’elaboració del projecte. 

 
2. Dissenya projectes relacionats amb les competències expressades en el títol, 

incloent-hi i desenvolupant-hi les fases que el componen. 

 

Criteris d’avaluació 
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2.1 Recopila informació relativa als aspectes que seran tractats en el projecte. 

2.2 Realitza l’estudi de viabilitat tècnica del projecte. 

2.3 Identifica les fases o parts que componen el projecte i el seu contingut. 

2.4 Estableix els objectius que es volen aconseguir i identifica el seu abast. 

2.5 Preveu els recursos materials i personals necessaris per realitzar-lo. 

2.6 Realitza el pressupost econòmic corresponent. 

2.7 Identifica les necessitats de finançament per a la posada en marxa del projecte. 

2.8 Defineix i elabora la documentació necessària per al seu disseny. 

2.9 Identifica els aspectes que s’han de controlar per garantir la qualitat del projecte. 

 
3. Planifica la implementació i/o executa la implementació del projecte, 

determinant el pla d’intervenció i la documentació associada. 
 

Criteris d’avaluació 

 

3.1 Seqüència les activitats i les ordena en funció de les necessitats 
d’implementació. 

3.2 Determina els recursos i la logística necessària per a cada activitat. 

3.3 Identifica les necessitats de permisos i d’autoritzacions per dur a terme les 
activitats. 

3.4 Determina els procediments d’actuació o d’execució de les activitats. 

3.5 Identifica els riscos inherents en la implementació i en defineix el pla de 
prevenció de riscos i els mitjans i equips necessaris. 

3.6 Planifica l’assignació de recursos materials i humans i els temps d’execució. 

3.7 Fa la valoració econòmica que dóna resposta a les condicions de la 
implementació. 

3.8 Defineix i elabora la documentació necessària per a la implementació o execució. 

 
4. Defineix els procediments per al seguiment i control en l’execució del projecte, 

justificant-ne la selecció de variables i instruments emprats. 
 

Criteris d’avaluació 
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4.1 Defineix el procediment d’avaluació de les activitats o de les intervencions. 

4.2 Defineix els indicadors de qualitat per realitzar l’avaluació. 

4.3 Defineix el procediment per a l’avaluació de les incidències que puguin 
presentar-se durant la realització de les activitats, la seva possible solució i registre. 

4.4 Defineix el procediment per gestionar els possibles canvis en els recursos i en 
les activitats, incloent-n’hi el sistema de registre. 

4.5 Defineix i elabora la documentació necessària per a l’avaluació de les activitats i 
del projecte. 

4.6 Estableix el procediment per a la participació en l’avaluació de les persones 
usuàries o clientela i n’elabora els documents específics. 

4.7 Estableix un sistema per garantir el compliment del plec de condicions del 
projecte quan aquest existeixi. 

 

3. CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MÒDUL 

Per a superar el mòdul, l’alumne haurà de superar independentment la UF amb una 

ponderació d'unitat formativa igual o superior a 5 (sobre 10). 

 

Caldrà tenir en compte les normes per a l’elaboració de treballs (l'absència del seu 

compliment comportarà la no admissió del treball) escrits proposades pels 

Departament destaquen els aspectes següents: 

1. Els treballs han de ser presentats en fulls DIN A4, mecanografiats o impresos 
per ordinador. 

2. Els marges seran de 2cm pels 4 costats. Justificat. 
3. Les pàgines han d’estar numerades, així com les figures, taules, diagrames ... 
4. A la portada hi haurà de constar: títol del projecte, nom i cognom de l'alumnat, 

nom del cicle formatiu, nom de qui tutoritza el projecte i nom de l’INS. 
5. L’índex ha d’estar situat immediatament després de la portada. Contindrà tots 

els apartats, numerats i amb la indicació de la pàgina on es troba cadascun. 
L'índex i la portada no comptabilitzen dintre les pàgines del cos principal del 
projecte. 

6. El cos del projecte tindrà un màxim de 60 pàgines, que aniran numerades. 
7. Els annexos no comptabilitzen com a cos del projecte. Figuraran al final, 

degudament numerats. 
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8. La bibliografia i/o webgrafia es posarà al final amb la relació de totes les 
referències bibliogràfiques i pàgines web consultades. No comptabilitzarà 
dintre el cos principal. 

9. El treball es presentarà per quatriplicat. 3 còpies impreses i enquadernades, 
de les quals una serà retornada al grup. La quarta còpia es presentarà en 
format digital (CD, on hi constarà el treball i la presentació en power point). 

10. El treball és realitzarà en la llengua vehicular. 
11. Tipus de lletra arial 12 o similar. 
12. Revisió ortogràfica. 

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ GENERALS: 

L'avaluació formativa.-  És la que es realitzarà durant el seguiment del treball agafant 

com a marc de referència les capacitats clau del perfil Professional: 

. Capacitat de resolució de problemes 

. Capacitat d’organització del treball 

. Capacitat de responsabilitat en el treball 

. Capacitat de treball en equip. 

. Capacitat d’autonomia. 

. Capacitat de relació interpersonal. 

A més a més, tindrem en compte els aspectes següents: 

. Els procediments de recerca de la informació, tipificar-los i diferenciar-los, de la 

seva idoneïtat amb el que es pretén, si les fonts són adequades i suficients, la seva 

diversitat i selecció, els recursos emprats per a la seva recerca, centres i camí seguit 

per arribar-hi, i el tractament de la informació. 

. L’ús de les TAC. 

. La realització del treball en els terminis i els diferents apartats prèviament acotats. 

Cal valorar en el seu desenvolupament la creativitat i la capacitat de variar, canviar i 

aplicar recursos alternatius. També la capacitat d’analitzar les dificultats i els 

entrebancs específics que poden aparèixer en el desenvolupament del treball, i la 

capacitat de copsar i integrar el resultats que no s’esperen durant el seu 

desenvolupament. 

 

1) Aspectes general per valorar el projecte: 
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 Estructura del dossier adequada a la presentació del projecte. També la part 

gràfica i estètica. 

 Presentació ordenada, neta i clara del document final. Estructura lògica del 

contingut. 

 Ús adequat de la llengua, tant oral com escrita. Adequació del llenguatge i del 

vocabulari del tema. Utilització del llenguatge inclusiu i no sexista.  

 Capacitat de raonament, síntesi i de la valoració crítica del propi treball. 

 Capacitat d’organitzar la feina, planificació adequada del projecte, creativitat, 

iniciativa, grau d’autonomia adquirit en el desenvolupament del projecte.  

 Participació personal en el treball, l'organització del grup i la gestió del temps 

durant el desenvolupament del treball. 

 Capacitat de resolució de problemes que van sorgint. 

 Idoneïtat de les fonts d’informació i capacitat d’extraure dades significatives 

per al desenvolupament del treball. 

 

2) Exposició Oral:   

 

El grup d'alumnat haurà de defensar els continguts del treball i respondre a les 

preguntes que li pugui plantejar el tribunal. Cal ser conscients de la importància 

d’aquesta part com a defensa del projecte. 

Es valorarà: 

 Correcció, claredat i vocabulari adequat a l’expressió oral. 

 Capacitat de síntesi en la presentació del tema. 

 Adequació de les respostes a les preguntes que es puguin plantejar. 

 Utilització de recursos de presentació i exposició del treball. 

 

3) Avaluació dels continguts:  
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 Avaluació dels resultats del treball en relació als seus objectius. 

 Avaluació de la qualitat del producte final respecte a la coherència, viabilitat, 

creativitat... de la proposta elaborada. 

 

4) Autoavaluació de la pròpia pràctica: 

 L’alumne autovalorarà el seu treball en la realització del projecte en grup. 

Valorarà la seva pròpia participació en el treball i la forma en que ha gestionat 

el seu temps. 

 Haurà de tenir en compte diferents aspectes personals a l’hora de treballar en 

grup. 

 Aquesta autoavaluació la realitzarà omplint una fitxa d'autoavaluació que se li 

proporcionarà. 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

La  professora tutora el projecte, que ha fet els seguiments del treball, realitzarà 

l’avaluació formativa i es posarà una nota que comptarà en la ponderació de la nota 

final. 

El tribunal, que estarà format per un mínim de 3 membres de l’equip docent del 

departament, qualificarà: 

. La part específica – continguts del treball 

. Els aspectes generals. 

. L’exposició oral. 

El projecte tindrà una nota de 0 a 10. 

D’aquesta nota el 30% ho valorarà el tutor/a del projecte (actitud i assistència 0.5%, 

compliment del calendari i organització 0.5%, capacitats clau 20%) i el 70% restant 

es valorarà entre tots els membres del tribunal. 

En el cas de suspendre el projecte, es donarà la possibilitat en una setmana de 

recuperar, si tot i així es suspèn, s’haurà d’anar a la extraordinària. 

L'arrodoniment de la nota es farà a partir de 0,6. 
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SEGONA CONVOCATÒRIA 

En cas de no superar una UF dins de l'avaluació contínua i per tant el projecte, 

l'alumne es podrà presentar a les proves de la segona convocatòria segons marca el 

calendari del centre i es durà a terme durant el mes de juny. 
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