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1.- INTRODUCCIÓ 

La següent programació planifica els cicles de Formació Professional de la família 

d´ agrària: el grau bàsic d´Agro-Jardineria i Composicions Florals, així com el grau 

mitjà de Jardineria i floristeria.  

Els dos títols tenen una duració de 2000 hores repartides en dos anys. 

El primer acredita el títol oficial de “Professional Bàsic en Agro-Jardineria i 

Composicions Florals” amb el Referent europeu: CINE-3.5.3. (Classificació 

Internacional Normalitzada de l´Educació). Aquest títol permet l´accés a tots els cicles 

formatius de grau mitjà, i tindrà preferència per a l'admissió de les famílies professionals 

de: Agrària, Indústries Alimentaries, i Seguretat i Medi Ambient. 

El cicle mitjà Jardineria i floristeria té el Referent europeu: CINE-3, i permet l´accés 

als tots els cicles superiors, amb preferència de les mateixes famílies que el grau bàsic. 

1.1.- JUSTIFICACIÓ. 

Per a la elaboració de la present programació s´ha tingut en compte la següent 

normativa: 

Llei orgànica 
5/2002 

De les Qualificacions i de la Formació Professional 

RD 1147/2011 Estableix l’ordenació general de la FP 

Llei Orgànica 
5/2002 

De les Qualificacions i la Formació Professionals 

RD 127/2014, de 
28 de febrer 

Regula aspectes específics de l’FP Bàsica dels ensenyaments de 
formació professional del sistema educatiu, s’aproven catorze títols 
professionals bàsics, es fixen els currículums bàsics i es modifica el 
RD 1850/2009 sobre expedició de títols acadèmics i professionals. 

Decret 135/2014, 
de 8 d’agost 

Regula els cicles formatius de F.P. Bàsica en l’àmbit de la C. V.  

RD 185/2014, de 
31 d’octubre 

Estableix vint currículums corresponents als cicles formatius d’FP 
Bàsica en l’àmbit de la C.V., entre ells el de “Agro-jardineria i 
Composicions Florals”.  
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RD 1129/2010 Estableix el títol de Tècnic en Jardineria i floristeria i fixa els seus 
ensenyaments mínims. 

Decret 21/2013 
del 15 de Abril, del 
Consell 

Dicta el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol 
de Tècnic/a en Jardineria i Floristeria. 

Ordre 77/2010 Regula el mòdul professional de Formació en Centres de Treball 
(FCT) dels cicles formatius de Formació Professional. 

Decret 104/18, de 
27 de juliol  

Desenvolupa els principis d’equitat i d’inclusió educativa en el sistema 
educatiu valencià 

Ordre 20/2019, de 
30 d’abril 

Regula l’organització de la resposta educativa per a la inclusió de 
l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del 
sistema educatiu valencià. 

 Pla de Contingència de l’IES La Malladeta. 

 

1.2.-CONTEXTUALITZACIÓ. 

Contextualització del títol bàsic d´fpb en Agrojardineria i composicions florals: 

Els alumnes que superen un cicle de Formació Professional Bàsica obtindran el 

títol professional bàsic corresponent als ensenyaments cursats, amb valor acadèmic i 

professional i amb validesa en tot el territori nacional. El títol professional bàsic permet 

l'accés als cicles formatius de grau mitjà. En virtut de l’establert en l'article 44.1 de la 

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig: 

a) Les persones que es troben en possessió d'un títol professional bàsic podran 

obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria per qualsevol de 

les dues opcions previstes en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, mitjançant 

la seua superació de la prova d'avaluació final de l'Educació Secundària 

Obligatòria, en les condicions previstes en aquesta Llei Orgànica. 

b) Les persones majors de 22 anys que tinguen acreditades totes les unitats de 

competència incloses en un títol professional bàsic, bé a través de certificats de 

professionalitat de nivell 1, o pel procediment establert d'avaluació i acreditació 

de competències professionals, rebran el títol professional bàsic corresponent. 
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c) L'expedició del títol s'ajustarà al model i a les condicions que s'estableixen en la 

disposició final primera del present reial decret.  

 Els alumnes i les alumnes que finalitzen els seus estudis sense haver obtingut el 

títol professional bàsic rebran la certificació acadèmica dels mòduls professionals 

superats, que tindrà efectes acadèmics i d'acreditació parcial acumulable de les 

competències professionals adquirides en relació amb el Sistema Nacional de 

Qualificacions i Formació Professional.  

El títol professional bàsic tindrà els mateixos efectes laborals que el títol de 

Graduat en Educació Secundària Obligatòria per a l'accés a ocupacions públiques i 

privats. 

Perfil professional: 

El professional amb aquesta titulació realitza treballs auxiliars en l'elaboració de 

composicions amb flors i plantes en empreses dedicades a l'ornamentació floral i/o 

decoració d'espais i esdeveniments. També desenvolupa la seua activitat professional 

en l'àrea de producció i/o en l'àrea de medi ambient en grans, mitjanes i petites 

empreses, tant públiques, com a privades, dedicades al cultiu agrícola, a la producció 

de plantes i a la instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes. Aquest 

professional està capacitat per a realitzar tractaments plaguicides de nivell bàsic, 

segons l'activitat regulada per la normativa corresponent. 

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents: Peó agrícola. 

Peó agropecuari. Peó en horticultura. Peó en fructicultura. Peó en cultius herbacis. Peó 

en cultius de flor tallada. Peó de jardineria. Peó de viver. Peó de centres de jardineria. 

Peó de camps esportius. Peó de floristeria. Auxiliar de floristeria. Auxiliar de magatzem 

de flors. 

La relació de qualificacions i unitats de competència del Catàleg Nacional de 

Qualificacions Professionals incloses en el títol son: 

Qualificacions professionals completes: 
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a) Activitats auxiliars en floristeria AGA342_1 (Reial decret 108/2008, d'1de febrer): 

UC1112_1: Realitzar operacions auxiliars de manteniment de les instal·lacions, 

maquinària, equips i eines de floristeria. 

UC1113_1: Recepcionar i condicionar matèries primeres i materials de floristeria. 

UC1114_1: Fer treballs auxiliars en l'elaboració de composicions amb flors i plantes. 

UC1115_1: Atendre i prestar serveis al públic en floristeria. 

b) Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria AGA164_1(Reial 

decret 1228/2006, de 27 d'octubre), que comprèn les següents unitats de competència: 

UC0520_1: Realitzar operacions auxiliars per a la producció i manteniment de 

plantes en vivers i centres de jardineria. 

UC0521_1: Realitzar operacions auxiliars per a la instal·lació de jardins, parcs i 

zones verdes. 

UC0522_1: Realitzar operacions auxiliars per al manteniment de jardins, parcs i 

zones verdes. 

Qualificacions professionals incompletes: 

a) Activitats auxiliars en agricultura AGA163_1 (Reial decret 1228/2006, de 27 

d'octubre), que comprèn les següents unitats de competència: 

UC0517_1: Realitzar operacions auxiliars per a la preparació del terreny, sembra i 

plantació de cultius agrícoles. 

UC0518_1: Realitzar operacions auxiliars per al reg, adobament i aplicació de 

tractaments en cultius agrícoles. 

El títol té un total de 2000 hores, repartides en 30 hores setmanals. Els mòduls 

professionals d'aquest títol son els següents: 
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Primer curs: 

GRUP 1r FPB AGROJARDINERIA I COMPOSICIONS FLORALS 

CODI MÒDULS PROFESSIONALS HORES 
TOTALS 

HORES 
SETMANALS 

PROFESSOR/A 

3050 Activitats de reg, adobament i tractaments 
en cultius.  

125 4 Francisco Vicente 

3051 Operacions auxiliars de preparació del 
terreny, plantació i sembra de cultius. 

90 3 Vicenta Romà 

3053 Operacions bàsiques de producció i 
manteniment de plantes en vivers i centres 
de jardineria. 

120 4 Marta Llorca 

3054 Operacions auxiliars en l'elaboració de 
composicions amb flor i plantes. 

240 7 Francisco Vicente 

3009 Ciències aplicades I 158 5  

3011 Comunicació i societat I 158 5  

 Tutoria. 34 1 Marta Llorca 

CV0005 Formació i orientació laboral I 30 1 José Muñoz 

Segon curs: 

CODI MÒDUL PROFESSIONALS HORES 

TOTALS 
HORES 

SETMANALS 
PROFESSOR/A 

3057 Materials de floristeria 210 8 Brianda 

3055 Operacions bàsiques en instal·lació de 
jardins, parcs i zones verdes 

125 5 Vicenta R. 

3056 Operacions bàsiques per al manteniment 
de jardins, parcs i zones verdes 

90 3 Marta Llorca 

3059 Ciències aplicades II 158 6 Jaume Vaello 

3012 Comunicació i societat II 158 6  
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 Tutoria. 34 1 Vicenta R. 

CV0006 Formació i orientació laboral II 30 1  

3058 Formació en centres de treball 240   

 

Contextualització del títol mitjà de Jardineria i floristeria: 

És competència general d'aquest tècnic desenvolupar la seua activitat en 

empreses publiques o privades, dedicades a la implantació, manteniment i millora de 

jardins exteriors e interiors, com també a la producció de plantes i pa de gespa en viver, 

i a la creació i elaboració de composicions i ornamentacions amb flors i plantes. A més, 

desenvolupa activitats de comercialització i distribució d'aquestes, tant per compte propi 

com aliena. Així mateix, està capacitat per a realitzar tractaments plaguicides, segons 

l'activitat regulada per la normativa, i d'acord amb la legislació sobre prevenció de riscos 

laborals  

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents per aquest títol 

son: treballador d'hortes, vivers i jardins. Jardiner, en general. Jardiner cuidador de 

camps d'esport. Treballador de parcs urbans, jardins històrics i botànics. Treballador 

qualificat per compte propi en empresa de jardineria. Viverista. Treballador especialista 

en recol·lecció de llavors i fruits en altura. Treballador qualificat en producció de llavors. 

Empeltador. Florista per compte propi o aliena. Oficial de floristeria. Venedor de 

floristeria. 

La relació de qualificacions i unitats de competència del Catàleg Nacional de 

Qualificacions Professionals incloses en el títol son: 

1. Qualificacions professionals completes: 

a) Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes AGA168_2 (RD 1228/2006, 

de 27 d'octubre) que comprèn les següents unitats de competència: 
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UC0531_2: Instal·lar jardins d'interior, exterior i zones verdes. 

UC0532_2: Mantindre i millorar jardins d'interior, exterior i zones verdes. 

UC0525_2: Controlar les plagues, malalties, males herbes i fisiopaties. 

UC0526_2: Manejar tractors i muntar instal·lacions agràries, realitzant el seu 

manteniment. 

b) Activitats de floristeria AGA457_2 (RD 715/2010, de 28 de maig), que comprèn 

les següents unitats de competència): 

UC1468_2: Coordinar i realitzar les activitats pròpies d'empreses de floristeria. 

UC1469_2: Realitzar composicions florals. 

UC1470_2: Realitzar composicions amb plantes 

UC1471_2: Vendre i informar sobre productes i serveis de floristeria. 

2. Qualificacions professionals incompletes: 

a) Producció de llavors i plantes en viver AGA460_2 (RD 715/2010, de 28 de maig), 

que comprèn les següents unitats de competència: 

UC1479_2: Realitzar operacions de propagació de plantes en viver. 

UC1480_2: Realitzar operacions de cultiu de plantes i pa de gespa en viver 

UC0525_2: Controlar les plagues, malalties, males herbes i fisiopaties. 

UC0526_2: Manejar tractors i muntar instal·lacions agràries, realitzant el seu 

manteniment. 
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b) Aprofitaments forestals AGA343_2 (RD 108/2008, d'1 de febrer): 

UC1119_2: Fer treballs en altura en els arbres. 

El títol té un total de 2000 hores, repartides en 30 hores setmanals, durant dos 

cursos. Els mòduls professionals d'aquest títol son els següents: 

Primer curs: 

1r CICLE MITJÀ JARDINERIA I FLORISTERIA 

CODI MÒDULS PROFESSIONALS HORES 
TOTALS 

HORES SETMANALS PROFESSOR/A 

0404 Fonaments Agronòmics 160h 

 

5h/setm Anabel 
Llinares 

0407 Taller i Equips de Tracció 96h 

 

3h/setm Vicenta 
Romà 

0408 Infraestructures i Instal·lacions 
Agrícoles 

96h 

 

3h/setm Vicenta 
Romà 

0409 Principis de Sanitat Vegetal 128h 

 

4h/ setm Anabel 
Llinares 

0576 Implantació de Jardins i Zones 
Verdes 

192h 

 

6 h/setm Marta Llorca 

0578 Producció de Plantes i Pans 
d’Herba en Viver 

224h 

 

7h/setm Brianda 
Guillem 

 Anglès tècnic I 64h 

 

2h/setm  
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Segon curs: 

2n CICLE MITJÀ JARDINERIA I FLORISTERIA 

CODI MÒDUL PROFESSIONALS HORES 
TOTALS 

HORES 
SETMANALS 

0479 Control Fitosanitari  132 6 

0577 Manteniment i Millora de Jardins i Zones 
Verdes  

132 6 

0579 Composicions Florals i amb Plantes 132 6 

0580 Establiments de Floristeria 44 2 

0581 Tècniques de Venda en Jardineria 44 2 

0582 Formació i Orientació Laboral 66 3 

0583 Empresa i Iniciativa Emprenedoria 66 3 

 Anglès tècnic II 44 2 

0584 Formació en Centres de Treball 380  

En aquest curs 2021-22 s´implantarà el primer curs . Hi han  mòduls amb 

desdoblaments, és a dir, tindran dos professors tècnics per aula. Els desdoblaments 

seran: 

-Mòdul Tallers i equips de tracció: 3 hores setmanals de desdoblament. 

-Mòdul Infraestructures i Instal·lacions Agrícoles: 2 hores setmanals de 

desdoblament. 

-Producció de Plantes i Pans d’Herba en Viver: 3 hores setmanals de desdoblament. 

Contextualització de centre i alumnat dels dos cicles: 

L'IES La Malladeta es localitza en la localitat de la Vila Joiosa, municipi situat en la 

costa de la comarca alacantina de la Marina Baixa, de la qual és capital. Compta amb 
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uns 30.000 habitants i tradicionalment és coneguda per la seua activitat pesquera i la 

seua indústria de la xocolate, encara que actualment el turisme té un paper fonamental 

en la seua economia. 

 L'IES La Malladeta rep uns 1000 alumnes de diferents col·legis de la localitat, 

així com de poblacions properes com Sella, Orxeta, Relleu i Finestrat, a més de 

l'alumnat estranger que arriba des del  seu lloc d'origen. D'aquesta manera l'alumnat 

del centre presenta una estructura sòcio-econòmica diversa, amb la majoria de famílies 

de classe treballadora dedicades al sector de serveis i a la industria de la zona. 

Quant a l'agricultura, actualment en la zona no hi ha tradició agrícola, excepte camps de 

secà d'ametlers i oliveres. Per contra, en ser una localitat costanera, hi ha gran nombre 

d'habitatges vacacionals i urbanitzacions enjardinades, per la qual cosa el sector de 

jardineria té gran demanda. També compta la localitat amb diversos vivers de planta 

ornamental, els clients dels quals són particulars però també gran mesura tècnics en 

jardineria que treballen per als hotels i empreses de serveis, així com per als xalets i 

zones residencials. També hi ha diversos comerços de floristeria, una xarxa d'Horts 

Urbans gestionats per la Fundació Aragonès, empreses de cultiu ecològic, així com 

nombroses empreses de jardineria i professionals autònoms que treballen en la localitat 

i voltants. Així doncs, els alumnes que cursen aquests cicles no haurien de trobar 

dificultats per a treballar en el sector una vegada han obtingut amb èxit la seua titulació.  

En el centre comptem amb 2000 metres quadrats aproximadament de zones 

enjardinades, entre les quals es troba un hort, un hivernacle de 25 m2 per a la 

producció de plantons, una zona de recuperació d'arbres ornamentals, entre els quals 

tenim prop de 40 oliveres, i la resta són zones verdes. Estem en tràmits per a que 

l´Ajuntament ens cedi l’ús del seu hivernacle ubicat a La Barbera, mentre construïm un 

de major dimensions al centre. A més, disposem de dos magatzems amb eines i 

maquinària que hem anat comprant i mantenint al llarg dels anys. També hem rebut una 

dotació de maquinaria per part de la Conselleria d’Educació. Hi ha ferramentes, 

maquinària i EPI´s per a garantir que l’alumnat puga treballar sempre amb les mesures 

d’higiene i seguretat que es requereixen. Arrepleguem cada any les olives amb els 

alumnes i les portem a l'almàssera de Sant Joan per a fer el nostre propi oli.  
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Aquest curs 2021-22, al començar el cicle mitjà de Jardineria i floristeria, s´ha 

signat un conveni amb la regidoria de Serveis tècnics i Parcs i jardins l´ús de l 

hivernacle municipal ubicat al Parc de la Barbera, així com eixides extraescolars 

puntuals per conèixer el treball dels serveis tècnics en el manteniment de zones verdes 

o la decoració floral urbana en festes locals. 

A més, dir que dins del Pla Edificant de l´institut hi ha previst construir un nou 

edifici per agrària, amb aules taller, magatzems, hivernacle i ombratge segons marca la 

normativa, i un nou hort exterior.  

Al cicle bàsic hi han matriculats  21 alumnes d'edats compreses entre els 15 i 19 

anys. Formen un grup molt divers a causa de les seues diferents capacitats, 

motivacions e interessos. Hi ha alguns d'ells amb una actitud passiva cap al programa 

per les seues casuístiques especifiques i trajectòria acadèmica, però en general 

mostren interès inicial per la matèria i la majoria esperen traure's el títol. Hi han 15 

alumnes de primer curs i 6 en segon curs. Els professors tècnics de FP de l'especialitat 

Operacions i Equips de Producció Agrària són: Vicenta Romà, Francisco Vicente i 

Marta Llorca (tutora de primer curs). A més, els mòduls de Ciències Aplicades I i II, 

Comunicació i Societat I i II, i Formació i Orientació Laboral, que seran impartides pels 

docents especialistes, que corresponen a altres Departaments, en els quals s'inclouen 

les seues programacions didàctiques. 

En quant al cicle mitjà, hi han matriculats 19 alumnes, dels quals 5 han cursat al 

centre el cicle bàsic, i han decidit seguir ampliant els seus estudis en la rama d´agrària. 

Altres han cursat altres fpb o inclús han començat altre cicle mitjà, però volen continuar 

estudiant i es senten motivats per aquest cicle de jardineria i floristeria. Hi ha dos 

alumnes que no van acabar el primer curs del cicle bàsic de jardineria, però van aprovar 

la prova d’accés. També hi ha 1 alumne de més edat que es dediquen de forma 

professional a la jardineria però no té ninguna titulació, i vol aconseguir el títol. De tots, 

hi han 5 persones amb necessitats educatives especials, pel que el grup és prou 

heterogeni, i tindrem el repte de diferents nivells i capacitats dins de l´aula. Els 

desdoblaments en alguns mòduls i el caràcter pràctic del cicle ajudaran a que cada 

alumne puga assolir al seu ritme els diferents resultats de l´aprenentatge. 
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2.- OBJECTIUS 

Amb els objectius concretem les metes que l'alumne haurà d'anar aconseguint 

de forma progressiva al llarg del procés d'ensenyament-aprenentatge. En la Formació 

Professional, els objectius didàctics estan relacionats amb uns Resultats de 

l'aprenentatge que l'alumne ha d´adquirir al llarg del cicle. 

 

2.1. Objectius generals del títol professional bàsic d´Agro-Jardineria i 

Composicions florals: 

 

Segons el Reial decret RD127/2014 de 5 de març de 2014, els ensenyaments de 

Formació Professional Bàsica formen part de la Formació Professional del sistema 

educatiu i han de respondre a un perfil professional. Així mateix, s'ordenaran en cicles 

formatius organitzats en mòduls professionals de duració variable. 

El perfil professional inclourà almenys unitats de competència d'una qualificació 

professional completa de nivell 1 del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, 

establert en l’article 7 de la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i 

de la Formació Professional.  

Els mòduls professionals dels ensenyaments de Formació Professional Bàsica estaran 

constituïts per àrees de coneixement teòric-pràctiques l'objecte del qual és l'adquisició 

de les competències professionals, personals i socials i de les competències de 

l'aprenentatge permanent al llarg de la vida. A més de l’establert amb caràcter general 

per a la Formació Professional, s'atendrà a les característiques dels alumnes i les 

alumnes i a les seues necessitats per a incorporar-se a la vida activa amb 

responsabilitat i autonomia, i es respectarà el perfil professional establert. Els criteris 

pedagògics s'adaptaran a les característiques específiques dels alumnes i les alumnes i 

fomentaran el treball en equip. Així mateix, la tutoria i l'orientació educativa i 

professional tindran una especial consideració. Els títols professionals bàsics tindran la 

mateixa estructura que la resta de títols dels ensenyaments de Formació Professional 

del sistema educatiu, i inclouran a més les competències de l'aprenentatge permanent. 

Els mòduls professionals dels títols professionals bàsics estaran expressats en termes 

de resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació, prenent com a referència les 

competències professionals, personals i socials o de l'aprenentatge permanent que es 
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pretén desenvolupar a través del mòdul professional. La seua estructura respondrà a la 

dels mòduls professionals de la resta d'ensenyaments de la Formació Professional del 

sistema educatiu. 

Els objectius generals del cicle bàsic d´Agrojardineria són: 

 

a) Reconèixer i identificar els protocols establerts sobre infraestructures, instal·lacions, 

maquinaria i equips, relacionant-los amb les funcions que van a desenvolupar, per a dur 

a terme les operacions auxiliars de muntatge, manteniment, neteja i desinfecció. 

b) Identificar el cultiu que es va a realitzar justificant la selecció de la maquinària o/ i 

altres eines, amb la finalitat de preparar el terreny i el substrat. 

c) Identificar el producte que es desitja obtenir considerant les característiques del 

terreny amb la finalitat de sembrar, plantar o trasplantar cultius. 

d) Identificar les característiques del cultiu i del sòl, reconeixent i justificant els seus 

necessitats, a fi de regar-los i realitzar les labors culturals. 

i) Identificar les necessitats nutritives dels cultius i els seus tractaments preventius i 

curatives, relacionant-los amb els fertilitzants i amb les causes que els provoquen, amb 

la finalitat d'abonar-los i aplicar els tractaments fitosanitaris. 

f) Identificar i seleccionar material de floristeria i auxiliars, descrivint les seues 

característiques  i propietats per al  seu  aprovisionament. 

g) Descriure les tècniques de reproducció de les espècies vegetals reconeixent els 

recursos i mecanismes aplicables amb la finalitat de realitzar els treballs bàsics per a la 

multiplicació sexual del  material  vegetal. 

h) Explicar les tècniques de muntatge, desmuntatge i decoració, descrivint el material i 

les eines necessàries per a muntar i desmuntar treballs de decoració floral. 

i) Identificar tècniques estètiques d'embolcall relacionant-les amb els materials 

disponibles i les característiques del producte amb la finalitat d'embolicar composicions 

florals i/o amb plantes i satisfer al  client. 

j) Determinar les necessitats de conservació i manteniment de zones enjardinades 

justifiquen- do la selecció de les tècniques per a realitzar la neteja i cura de les 

mateixes.  

k) Comprendre els fenòmens que esdevenen en l'entorn natural mitjançant el 

coneixement científic com un saber integrat, així com conèixer i aplicar els mètodes per 
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a identificar i resoldre problemes bàsics en els diversos camps del coneixement i de 

l'experiència. 

l) Desenvolupar habilitats per a formular, plantejar, interpretar i resoldre problemes 

aplicar el raonament de càlcul matemàtic per a desenvolupar-se en la societat, en 

l'entorn laboral i gestionar els seus recursos econòmics. 

m) Identificar i comprendre els aspectes bàsics de funcionament del cos humà i posar-

los en relació amb la salut individual i col·lectiva i valorar la higiene i la salut per a 

permetre el desenvolupament i fiançament d'hàbits saludables de vida en funció de 

l'entorn en el qual es troba. 

n) Desenvolupar hàbits i valors concordes amb la conservació i sostenibilitat del 

patrimoni natural, comprenent la interacció entre els éssers vius i el mitjà natural per a 

valorar les conseqüències que es deriven de l'acció humana sobre l'equilibri 

mediambiental. 

ñ) Desenvolupar les destreses bàsiques de les fonts d'informació utilitzant amb sentit 

crític les tecnologies de la informació i de la comunicació per a obtenir i comunicar 

informació en l'entorn personal, social o  professional. 

o) Reconèixer característiques bàsiques de produccions culturals i artístiques, aplicant 

tècniques anàlisi bàsica dels seus elements per a actuar amb respecte i sensibilitat cap 

a la diversitat cultural, el patrimoni històric-artístic i les manifestacions culturals i 

artístiques. 

p) Desenvolupar i afermar habilitats i destreses lingüístiques i aconseguir el nivell de 

precisió, claredat i fluïdesa requerides, utilitzant els coneixements sobre la llengua 

castellana i, si escau, la llengua cooficial per a comunicar-se en el seu entorn social, en 

la seua vida quotidiana i en l'activitat laboral. 

q) Desenvolupar habilitats lingüístiques bàsiques en llengua estrangera per a 

comunicar-se de forma oral i escrita en situacions habituals i predictibles de la vida 

quotidiana i professional. 

r) Reconèixer causes i trets propis de fenòmens i esdeveniments contemporanis, 

evolució històrica, distribució geogràfica per a explicar les característiques pròpies de 

les societats contemporànies. 

s) Desenvolupar valors i hàbits de comportament basats en principis democràtics, 

aplicant-los en les seues relacions socials habituals i en la resolució pacífica dels 
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conflictes. 

t) Comparar i seleccionar recursos i ofertes formatives existents per a l'aprenentatge al 

llarg de la vida per a adaptar-se a les noves situacions laborals i personals. 

o) Desenvolupar la iniciativa, la creativitat i l'esperit emprenedor, així com la confiança 

en si mateix, la participació i l'esperit crític per a resoldre situacions i incidències tant de 

l'activitat professional  com de la  personal.  

v) Desenvolupar treballs en equip, assumint els seus deures, respectant als altres i 

cooperant amb ells, actuant amb tolerància i respecte als altres per a la realització 

eficaç de les tasques i com a mitjà de desenvolupament personal. 

w) Utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació per a informar-se, 

comunicar-se, aprendre i facilitar-se les tasques laborals. 

x) Relacionar els riscos laborals i ambientals amb l'activitat laboral amb el propòsit 

d'utilitzar les mesures preventives corresponents per a la protecció personal, evitant 

danys a les altres persones i en el medi ambient. 

i) Desenvolupar les tècniques de la seua activitat professional assegurant l'eficàcia i la 

qualitat en el seu treball, proposant, si escau, millores en les activitats de treball. 

z) Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, tenint en compte 

el marc legal que regula les condicions socials i laborals per a participar com a ciutadà 

democràtic. 

 

Cada mòdul professional del títol té associades uns determinats objectius, que es 

detallaran en cada un d’ells, encara que ací deixem una taula resum: 

 

CICLE BÀSIC AGROJARDINERIA I COMPOSICIONS FLORALS 

 

MODUL PROFESSIONAL 

 

OBJECTIUS 

ASSOCIATS AL MÒDUL 

Activitats de reg, adobament i tractaments en cultius.  
A, d, e 

T, u, v, w, x y, z 

Operacions auxiliars de preparació del terreny, plantació i 
sembra de cultius. 

A, b, c 

T, u, v, w, x y, z 

Operacions bàsiques de producció i manteniment de plantes en 
A, b, g 
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vivers i centres de jardineria. T, u, v, w, x y, z 

Operacions auxiliars en l'elaboració de composicions amb flor i 
plantes. 

H, i 

T, u, v, w, x y, z 

Materials de floristeria 

A, f 

T, u, v, w, x y, z 

Operacions bàsiques en instal·lació de jardins, parcs i zones 
verdes 

A, b, c, d, e 

T, u, v, w, x y, z 

Operacions bàsiques per al manteniment de jardins, parcs i 
zones verdes 

A, e, j 

T, u, v, w, x y, z 

 

 

2.3. Objectius generals de cicle mitjà de jardineria i floristeria 

Els objectius generals d'aquest cicle formatiu són els següents: 

a) Interpretar plans, analitzant les especificacions amb criteri tècnic per a realitzar 

replantejos de projectes de jardineria i restauració del paisatge. 

b) Realitzar les labors, segons bones pràctiques agrícoles, justificant la selecció i 

regulació dels equips amb la finalitat de preparar el terreny. 

c) Identificar els substrats i les seues mescles, relacionant-los amb cada espècie 

vegetal per a preparar el mitjà de cultiu. 

d) Interpretar documentació i aplicar tècniques de muntatge i manteniment, analitzant 

les especificacions amb criteri tècnic per a muntar i mantindre instal·lacions. 

e) Identificar i aplicar els procediments de sembra i plantació, descrivint els mitjans 

tècnics per a implantar el material vegetal. 

f) Identificar i aplicar les tècniques de manteniment, reconeixent i seleccionant les 

eines, maquinària i equips per a realitzar la conservació i reposició dels elements 

vegetals i no vegetals del jardí. 

g) Descriure i utilitzar els mètodes de mostreig, identificant els procediments de 

comptatge per a quantificar els agents beneficiosos i perjudicials dels cultius. 

h) Descriure i executar el procés de tractament fitosanitari, analitzant la documentació 

tècnica i seleccionant els equips per a la seua preparació I aplicació. 

i) Analitzar els paràmetres tècnics i de qualitat, identificant els mitjans necessaris per a 

realitzar la recol·lecció de fruits i llavors. 



 

Programació Departament Agrària IES La Malladeta 2021-22 

 

20 

 

j) Realitzar les labors seguint la programació de treball de les mateixes per a la 

propagació i el cultiu de plantes i pa de gespa. 

k) Analitzar les condicions i documentació requerides en l'expedició i transport de 

comandes, identificant els materials i productes per a realitzar l'embalatge, 

etiquetatge i condicionament. 

l) Reconèixer i operar els elements de control de màquines i equips, relacionant-los 

amb les funcions que realitzen, a fi de manejar-los. 

m) Aplicar tècniques de muntatge i manteniment, calculant les necessitats hídriques 

dels cultius i relacionant-los amb la seua aplicació per a manejar sistemes de reg. 

n) Descriure i aplicar criteris tècnics, pràctics i estètics analitzant la seua finalitat per a 

organitzar sales i aparadors. 

ñ) Descriure i executar les tècniques de muntatge, identificant els materials i eines per a        

realitzar composicions florals i projectes de decoració. 

o) Descriure les tècniques de màrqueting, justificant la seua aplicació per a realitzar la 

venda de productes i serveis de jardineria i floristeria. 

p) Analitzar les característiques dels productes i serveis, utilitzant les tècniques de 

comunicació adequades per a assessorar tècnicament el client. 

q) Analitzar i utilitzar els recursos existents per al «aprenentatge al llarg de la vida» i 

les tecnologies de la comunicació i de la informació per a aprendre i actualitzar els 

seus coneixements, reconeixent les possibilitats de millora professional i personal, 

per a adaptar-se a diferents situacions professionals i laborals. 

r) Desenvolupar treballs en equip i valorar la seua organització, participant amb 

tolerància i respecte i prendre decisions col·lectives o individuals per a actuar amb 

responsabilitat i autonomia. 

s) Adoptar i valorar solucions creatives davant problemes i contingències que es 

presenten en el desenvolupament dels processos de treball per a resoldre de 

manera responsable les incidències de la seua activitat. 

t) Aplicar tècniques de comunicació adaptant-se als continguts que es transmetran, a 

la seua finalitat, i a les característiques dels receptors, per a assegurar l'eficàcia del 

procés. 

u) Analitzar i relacionar els riscos ambientals i laborals associats a l'activitat 

professional, amb les causes que els produeixen a fi de fonamentar les mesures 
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preventives que es van adoptar, i aplicar els protocols corresponents, per a evitar 

danys en un mateix, en les altres persones, en l'entorn i en l'ambient. 

v) Aplicar i analitzar les tècniques necessàries per a donar resposta a l'accessibilitat 

universal i al «disseny per a tots». 

w) Aplicar i analitzar les tècniques necessàries per a millorar els procediments de 

qualitat del treball en el procés d'aprenentatge i del sector productiu de referència. 

x) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura emprenedora, empresarial i 

d'iniciativa professional, per a realitzar la gestió bàsica d'una petita empresa o 

emprendre un treball. 

y) Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, tenint en 

compte el marc legal que regula les condicions socials i laborals per a participar com 

a ciutadà democràtic. 

 

Cada mòdul professional del títol té associades uns determinats objectius, que es 

detallaran en cada un d’ells, encara que ací deixem una taula resum: 

 

CICLE MITJÀ JARDINERIA I FLORISTERIA 

 

MODUL PROFESSIONAL 

 

OBJECTIUS ASSOCIATS AL MÒDUL 

Fonaments Agronòmics  
a), l), q), r), s)  u) 

Taller i Equips de Tracció  
l), q), r), s), u), v)  w) 

Infrastructures i Instal·lacions Agrícoles  
d), l), q), r), s),u), v) w) 

Principis de Sanitat Vegetal  
g), l), q), r)  s) 

Implantació de Jardins i Zones Verdes  
a), b), c), d), e), l), q), r), s), t), u), v) w) 

Producció de Plantes i Pans d’Herba en Viver  
b), c), d), e), f), 

i), j), k), l), m), q), r), s), t), u), v) w) 

 

2.4. Objectius específics de mòdul: estan detallats en cada un dels mòduls 

professionals dels dos cicles.  
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3. COMPETÈNCIES. 

3.1. Competències del cicle bàsic d´Agrojardineria: 

La competència general d'aquest títol consisteix a elaborar composicions amb 

flors i plantes i realitzar operacions auxiliars en cultius, en producció de planta en 

hivernacles o en centres de jardineria, col·laborant en la preparació del terreny i en la 

implantació i manteniment de jardins, parcs i zones verdes, operant amb la qualitat 

indicada, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció 

mediambiental corresponents i comunicant-se de manera oral i escrita en llengua 

castellana i en el seu cas en la llengua cooficial pròpia així com en alguna llengua 

estrangera. 

Les competències professionals, personals, socials i les competències per a 

l'aprenentatge permanent d'aquest títol bàsic són les que es relacionen a continuació: 

 

a) Preparar i realitzar operacions auxiliars de muntatge, manteniment, neteja i 

desinfecció d'infraestructures, instal·lacions, dependències de floristeria, maquinària i 

equips, garantint el seu funcionament i higiene. 

b) Preparar el terreny i el substrat per a la implantació i producció del material vegetal, 

tenint en compte el seu ús posterior, amb la maquinària, eines i útils necessaris. 

c) Sembrar, plantar o trasplantar cultius, distribuint-los sobre el terreny d'acord a les 

especificacions i aconseguint una bona nascència o arrelament. 

d) Regar el cultiu i realitzar les labors culturals utilitzant les tècniques que asseguren la 

satisfacció de les seues necessitats hídriques i el bon desenvolupament del cultiu.  

i) Abonar els cultius de forma homogènia i aplicar tractaments fitosanitaris, en la dosi, 

moment i amb l'equip indicat, per a satisfer les seues necessitats o manques nutritives i 

per a mantenir la sanitat  de les plantes. 

f) Recepcionar i emmagatzemar material de floristeria i auxiliars, atenent a les 

característiques del producte final. 

g) Realitzar els treballs bàsics per a la multiplicació sexual del material vegetal, per a 

dur a terme les labors de producció de planta en viver. 

h) Muntar i desmuntar treballs de decoració floral cuidant la seua presentació per al 

punt de venda, seguint els criteris del personal de categoria superior, atenent a la 
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tipologia dels materials i matèries primeres empleades i el seu tractament. 

i) Embolicar composicions florals i/o amb plantes amb criteris estètics per a la seua 

òptima presentació, aplicant tècniques d'atenció al client. 

j) Realitzar la neteja i cura de zones enjardinades, executant petites reparacions. 

k) Resoldre problemes predictibles relacionats amb el seu entorn físic, social, personal i 

productiu, utilitzant el raonament científic i els elements proporcionats per les ciències 

aplicades i socials. 

l) Actuar de forma saludable en diferents contextos quotidians que afavorisquen el 

desenvolupament personal i social, analitzant hàbits i influències positives per a la salut 

humana. 

m) Valorar actuacions encaminades a la conservació del medi ambient diferenciant les 

conseqüències de les activitats quotidianes que puga afectar a l'equilibri del mateix. 

n) Obtenir i comunicar informació destinada a l'acte aprenentatge i al seu ús en 

diferents amb- textos del seu entorn personal, social o professional mitjançant recursos 

al seu abast i els propis de les tecnologies de la informació i de la comunicació. 

ñ) Actuar amb respecte i sensibilitat cap a la diversitat cultural, el patrimoni històric-

artístic i les manifestacions culturals i artístiques, apreciant el seu ús i gaudi com a font 

d'enriquiment personal i social. 

o) Comunicar-se amb claredat, precisió i fluïdesa en diferents contextos socials o 

professionals i per diferents mitjans, canals i suports al seu abast, utilitzant i adequant 

recursos lingüístics orals i escrits propis de la llengua castellana i, si escau, de la 

llengua cooficial. 

p) Comunicar-se en situacions habituals tant laborals com a personals i socials utilitzant 

recursos lingüístics  bàsics en llengua estrangera. 

q) Realitzar explicacions senzilles sobre esdeveniments i fenòmens característics de les 

societats contemporànies a partir d'informació històrica i geogràfica a la seua disposició.  

r) Adaptar-se a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i 

organitzatius en la seua activitat laboral, utilitzant les ofertes formatives al seu abast i 

localitzant els re- cursos mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació. 

s) Complir les tasques pròpies del seu nivell amb autonomia i responsabilitat, emprant 

criteris de qualitat i eficiència en el treball assignat i efectuant-ho de forma individual o 

com a membre d'un equip. 
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t) Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i competència de les diferents 

persones que intervenen en el seu àmbit de treball, contribuint a la qualitat del treball 

realitzat. 

o) Assumir i complir les mesures de prevenció de riscos i seguretat laboral en la 

realització de les activitats laborals evitant danys personals, laborals i ambientals. 

v) Complir les normes de qualitat, d'accessibilitat universal i disseny per a tots que 

afecten a la seua activitat professional. 

w) Actuar amb esperit emprenedor, iniciativa personal i responsabilitat en l'elecció dels 

procediments de la  seua activitat  professional. 

x) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seua activitat 

professional, d'acord amb l’establert en la legislació vigent, participant activament en la 

vida econòmica, social i cultural. 

 

Cada mòdul professional del títol té associades unes determinades competències, que 

es detallaran en cada un d’ells, encara que ací deixem una taula resum: 

 

CICLE BÀSIC AGROJARDINERIA I COMPOSICIONS FLORALS 

 

MODUL PROFESSIONAL 

 

COMPETÈNCIES 

ASSOCIADES AL MÒDUL 

Activitats de reg, adobament i tractaments en cultius.  

A ,d, e 

R, s, t, u, v, w, x 

Operacions auxiliars de preparació del terreny, plantació i 
sembra de cultius. 

A, b, c 

R, s, t, u, v, w, x 

Operacions bàsiques de producció i manteniment de plantes en 
vivers i centres de jardineria. 

A, b, g 

R, s, t, u, v, w, x 

Operacions auxiliars en l'elaboració de composicions amb flor i 
plantes. 

H, i 

R, s, t, u, v, w, x 

Materials de floristeria 

A, f 

R, s, t, u, v, w, x 

Operacions bàsiques en instal·lació de jardins, parcs i zones 
verdes 

a, b, c, d, e 

R, s, t, u, v, w, x 
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Operacions bàsiques per al manteniment de jardins, parcs i 
zones verdes 

A, e, f 

R, s, t, u, v, w, x 
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3.2. Competències del cicle mitjà de Jardineria i floristeria 

La competència general d'aquest títol, establida en el Reial decret 1129/2010, de 

10 de setembre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic en Jardineria i Floristeria i es fixen 

els seus ensenyaments mínims, consisteix a instal·lar, conservar i restaurar jardins 

d'exterior i interior, així com prades per a ús esportiu, i realitzar les activitats de 

producció de planta i de floristeria, manejant i mantenint la maquinària i instal·lacions, 

complint amb la normativa mediambiental, de control de qualitat i de prevenció de riscos 

laborals 

Les competències professionals, personals i socials d'aquest títol són les que es 

relacionen a continuació: 

a) Realitzar replantejos de projectes de jardineria i restauració del paisatge seguint les 

indicacions dels plans. 

b) Preparar el terreny amb la maquinària seleccionada, realitzant la regulació dels 

equips i garantint que les labors es realitzen segons bones pràctiques. 

c) Preparar els substrats utilitzant les eines i mitjans adequats per a cada espècie 

vegetal. 

d) Muntar i mantindre instal·lacions, infraestructures senzilles i equipament interpretant 

plans d'instal·lació i manuals de manteniment. 

e) Realitzar les labors de sembra i/o plantació del material vegetal complint les 

especificacions del projecte. 

f) Realitzar les labors de conservació i reposició dels elements vegetals i no vegetals 

del jardí aplicant les tècniques adequades. 

g) Quantificar els agents beneficiosos i perjudicials per als cultius, utilitzant els mètodes 

de mostreig establerts. 

h) Preparar i aplicar el tractament fitosanitari necessari interpretant la documentació 

tècnica. 

i) Realitzar la recol·lecció de fruits i llavors, la propagació i cultiu de plantes i pa de 

gespa, mantenint les condicions de seguretat i atesa la programació de treball. 
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j) Realitzar l'embalatge, etiquetatge i condicionament de comandes per a la seua 

expedició i transport, seguint les instruccions rebudes. 

k) Manejar equips i maquinària, seguint les especificacions tècniques. 

l) Manejar el sistema de reg, optimitzant l'aprofitament d'aigua i verificant 

que les necessitats hídriques dels cultius estiguen cobertes. 

m) Organitzar sales i aparadors aplicant criteris tècnics. 

n) Realitzar composicions florals i projectes de decoració amb plantes naturals i/o 

artificials aplicant les tècniques establides. 

ñ) Assessorar tècnicament el client descrivint les característiques dels productes i 

serveis oferts, justificant la necessitat dels mateixos i valorant els objectius de 

l'empresa. 

o) Comercialitzar productes i serveis de jardineria i floristeria aplicant les tècniques de 

venda i màrqueting. 

p) Adaptar-se a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i 

organitzatius en els processos productius, actualitzant els seus coneixements utilitzant 

els recursos existents per al «aprenentatge al llarg de la vida» i les tecnologies de la 

comunicació i de la informació. 

q) Actuar amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit de la seua competència, 

organitzant i desenvolupant el treball assignat cooperant o treballant en equip amb 

altres professionals a l'entorn de treball. 

r) Resoldre de manera responsable les incidències relatives a la seua activitat, 

identificant les causes que les provoquen, dins de l'àmbit de la seua competència i 

autonomia. 

s) Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i competència de les diferents 

persones que intervenen en l'àmbit del seu treball. 
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t) Aplicar els protocols i les mesures preventives de riscos laborals i protecció ambiental 

durant el procés productiu, per a evitar danys en les persones i en l'entorn laboral i 

ambiental. 

o) Aplicar procediments de qualitat, d'accessibilitat universal i de «disseny per a tots» 

en les activitats professionals incloses en els processos de producció o 

prestació de serveis. 

v) Realitzar la gestió bàsica per a la creació i funcionament d'una petita empresa i tindre 

iniciativa en la seua activitat professional. 

Cada mòdul professional del títol té associades unes determinades 

competències, que es detallaran en cada un d’ells, encara que ací deixem una taula 

resum: 

 

MODUL PROFESSIONAL 

COMPETÈNCIES ASSOCIADES AL 

MÒDUL 

Fonaments Agronòmics  
a), l), p), q), r), t) 

Taller i Equips de Tracció  
s k), p), q), r), t) u) 

Infraestructures i Instal·lacions Agrícoles  
d), k), p), q), r), t) u) 

Principis de Sanitat Vegetal  
g), k), p), q)  r) 

Implantació de Jardins i Zones Verdes  
a), b), c), d), e), k), p), q), r), s), t) u) 

Producció de Plantes i Pans d’Herba en Viver  
b), c), d), e), i), 

j), k), l), m), p), q), r), s), t) u) 

 

4. CONTINGUTS. 

Els continguts es podran observar a l’apartat 10.1., on tractem els diferents mòduls 

professionals dels dos cicles, així com els resultats de l´aprenentatge. 
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5.- CRITERIS D’AVALUACIÓ. 

L'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumnat serà contínua, sent els criteris 

d'avaluació el referent per a valorar l'adquisició de competències bàsiques i 

professionals. 

L'avaluació, a més d'orientar-se a garantir la consecució de les capacitats de la 

unitat de competència de cada mòdul, ha de ser individualitzada i formativa, ha de tenir 

en compte la situació inicial de l'alumne i valorar el procés d'aprenentatge. 

 

Com a criteris d'avaluació generals els alumnes han de ser capaços de: 

-Efectuar amb soltesa i responsabilitat les operacions pròpies del títol corresponents 

assenyalades com conceptes procedimentals. 

-Identificar un nombre determinat d'espècies ornamentals i de composicions florals; 

coneixent les necessitats mediambientals i de cultiu o cures que requereixen. 

- Utilitzar adequadament el llenguatge i els termes més comuns de la professió. 

-Manejar les eines i màquines indicades, cuidant d'elles i prenent les mesures de 

seguretat i higiene necessària. 

-Treballar en equip, coordinant-se, i assumint amb autonomia i responsabilitat les 

tasques encomanades, observant sempre les normes de prevenció de riscos laborals i 

protecció mediambiental. 

 

Els criteris d’avaluació dels dos cicles per a cada mòdul professional seran 

descrits, vinculats als resultats de l’aprenentatge, en l´apartat 10.1. 

 

6.- INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ. 

La presa de dades sobre l'alumne/a a través d'instruments d'avaluació ens donarà 

informació no només del grau d'assoliment de les competències sinó del procés 

d'ensenyament-aprenentatge seguit i de l'actuació del professorat.  

L’avaluació contínua es realitzarà valorant: 

 

● La participació i actitud de l’alumne/a (part actitudinal) 
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● Els treballs i activitats pràctiques, tant individuals com en grup (part 

procedimental). 

● La resolució d’exercicis, treballs o proves escrits (part conceptual). 

 

Per a determinar el nivell d’aprenentatge assolit pels alumnes s’utilitzaran els següents 

instruments d’avaluació: 

 a) Valoració dels continguts de tipus conceptual mitjançant: 

- Proves, treballs o exercicis orals i escrites, individuals o grupals. 

- Exercicis d'autoavaluació per comprovar el nivell inicial de l'alumnat i la 

marxa del procés ensenyament-aprenentatge. 

- Valoració del quadern de classe. Al llarg del curs, els alumnes portaran 

un quadern amb els seus apunts, exercicis i activitats. Es valorarà neteja, 

ordre, ortografia, cal·ligrafia, etc. 

- Observació diària si el alumne fa ús els termes i vocabulari correcte per a 

cada activitat. 

 

 b) Valoració dels continguts de tipus procedimentals mitjançant: 

 - Observació diària del treball pràctic.   

 - Activitats i/o proves pràctiques sobre les habilitats i destreses adquirides.  

 - Correcte desenvolupament del procés: si les plantes neixen, creixen i es 

desenvolupen amb normalitat, si les construccions e instal·lacions es 

mantenen, si la labor efectuada amb la màquina o l'aper és correcta, si no 

hi ha resultats negatius (per exemple, no es moren les plantes, no s'entolla 

el terreny, etc.). 

 - Ordre, neteja, correcta seqüenciació, utilització correcta de les 

ferramentes, maquinària i dels equips de protecció individual i bones 

pràctiques ambientals. 

 

c)  Valoració de l’actitud: 

 

- Iniciativa i interès mostrat davant les activitats diàries. Relació amb altres 
continguts. 
 
- Intercanvis orals: preguntes, intervencions a classe, posades en comú, 
etc. 
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- Participació i col·laboració, treball en equip. 
 
- Respecte als companys i professors.  

- Respecte i cura de les instal·lacions, maquinària i ferramentes emprades. 

- Assistència i puntualitat. En quant a l’assistència, la normativa fixa 

l’assistència mínima al 85% de les classes de cada mòdul com a requisit 

per a poder ser avaluat. La puntualitat serà molt important, acceptant com a 

màxim un retard de 10 minuts, considerant-ho després d’eixe temps com 

una falta a primera hora.  Entre classe i classe i després dels patis es 

reflexarà com a retràs 5 minuts, considerant-ho després d’eixe temps com 

una falta. Es considerarà retard si l’alumne fa tard a classe però no supera 

el temps indicat anteriorment. 

 

7.- CRITERIS DE QUALIFICACIÓ. 

7.1.- Criteris de qualificació. 

L'avaluació de l'alumnat serà continua, formativa i integradora, i tindrà en compte el 

progrés de l’alumnat respecte a la formació adquirida en el mòdul. S’adequarà a les 

adaptacions metodològiques de les quals hagen pogut ser objecte els/les alumnes amb 

necessitats educatives especials, i es garantirà la seua accessibilitat a les proves 

d'avaluació. Es farà prenent com a referència els resultats d'aprenentatge i els criteris 

d'avaluació dels mòduls professionals, així com els objectius generals del cicle. 

 

La nota final de cada avaluació es compon dels següents criteris de qualificació, que 

seran diferents per al cicle bàsic i per al cicle mitjà, tal i com s'indica a continuació: 

 

⮚ Conceptes: els continguts teòrics bàsics sobre els quals es sustentaran els 

procediments representaran el 30% de la nota global, tant per al cicle bàsic 

com per al mitjà, i es valoraran en base a la realització d'una o diverses proves 

per avaluació i mòdul, i en la valoració del quadern de classe, la correcta 

presentació i/o exposició d´exercicis o treballs individuals o en grup, i en l´ 

utilització correcta de termes i vocabulari en les activitats diàries, així com el 
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correcte ús de les TIC´s. La suma ponderada de totes les qualificacions parcials 

obtingudes, donarà lloc a la qualificació total de l´apartat conceptual. 

 

⮚ Procediment: les activitats pràctiques es valoraran diària e individualment 

atenent a criteris de correcte desenvolupament del procés,  grau d’esforç 

realitzat, procés d'execució, resultat obtingut, habilitats adquirides, autonomia en 

el treball, ordre i ús correcte de les eines, maquinària i/o dels equips de protecció 

individual i bones pràctiques ambientals;  També es poden valorar activitats i/o 

proves pràctiques concretes obtenint una qualificació parcial del procediment. La 

suma ponderada de totes les qualificacions parcials obtingudes, donarà lloc a la 

qualificació total del procediment, que representarà el 40% de la nota global per 

al cicle bàsic, i un 50 % per al cicle mitjà. L ús correcte de la roba laboral i dels 

equips de protecció individual és requisit indispensable per aprovar aquest 

apartat. 

 

⮚ Actitud: Es valorarà l'actitud individual de l'alumnat atenent a aspectes com: 

interès, participació, respecte, responsabilitat, compliment de les normes, 

aplicació de les mesures de seguretat, cooperació, capacitat de treball en equip, 

cura del material i les instal·lacions, assistència i puntualitat. L'actitud 

representarà un 30% de la nota global per al cicle bàsic, i un 20% per al cicle 

mitjà.  

 

Els treballs es valoraran tenint en compte la responsabilitat e interès mostrats en 

el treball, l'organització del temps i de les tasques, el compliment dels terminis de 

lliurament, els seus continguts i la qualitat de la presentació i, si s'escau, l'exposició del 

treball. Un treball no entregat dins el termini establert, suposarà una qualificació com a 

màxim de 5. 

Tot l'alumnat rebrà informació sobre els continguts a superar així com del 

sistema d'avaluació i criteris de qualificació i recuperació.  

L'avaluació de l'alumnat serà contínua, formativa i integradora i es prendran com 

a referència els objectius establerts, així com el grau de maduresa aconseguit en 

relació amb els objectius específics del mòdul professional.  
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L'avaluació contínua comprendrà les següents valoracions per trimestre i mòdul: 

-Una prova teòrica al final d’una o varies unitats didàctiques, quan la 

quantitat de coneixements adquirits requereix d’avaluació, així com 

l´entrega de tasques o treballs requerits. 

-La valoració diària de l’actitud individual. 

-La correcta realització dels treballs i/o activitats pràctiques, tant diàries com 

en proves específiques.  

 

L'avaluació dels components formatius que constitueixen el programa 

s'expressarà en els següents termes: insuficient (IN), suficient (SU), bé (BI), notable 

(NT) o excel·lent (SB). Aquests termes aniran acompanyats d'una qualificació numèrica 

d'un a deu, sense decimals, considerant positives les qualificacions iguals o superiors a 

cinc.  

 

S’aplicarà la pèrdua del dret a avaluació continua en un mòdul concret si es 

produeix, després del 31 d’octubre l’acumulació d’un nombre de faltes d’assistència 

injustificades (o amb justificació improcedent) igual o superior a l’equivalent al 15 per 

cent de les hores de formació en el centre educatiu ; o la inassistència injustificada de 

l’alumne/a durant 10 dies lectius consecutius. 

L'avaluació final serà responsabilitat de tot l'equip educatiu, i la superació del 

cicle formatiu exigirà l'avaluació positiva en tots i cadascun dels mòduls que componen 

el programa. 

En aplicació del Pla de contingència, durant el curs es tindrà en compte la 

possible evolució de la pandèmia i s'ajustarà a la normativa que al voltant del COVID-19 

declaren les autoritats sanitàries i educatives. En cas de confinament, les classes 

continuaran telemàticament a través d´Aules i els continguts teòrics s'avaluaran per la 

mateixa via. Els continguts pràctics, en la mesura en què no fora possible avaluar-los 

en línia, s'avaluaren en el moment en el qual es reprengueren les classes, podent-se 

utilitzar com a instrument d'avaluació d'aquests, un examen de destreses pràctiques. En 

el cas que no es poguera reincorporar-se al sistema presencial abans de l'avaluació, es 

podrà sol·licitar el lliurament d'activitats per a avaluar que l'alumne ha aconseguit, 
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almenys a nivell teòric, les destreses corresponents als continguts mínims que marca el 

currículum i ha superat els criteris d'avaluació. 

7.2.- Recuperació.  

Durant la primera, segona i tercera avaluació, cada professor/a pot fer 

recuperació de les proves teòriques o pràctiques no superades, o bé a les que l´alumne 

no s´haja pogut presentar per raons mèdiques degudament justificades.  

En cas de no superar amb èxit l'avaluació contínua (mitjana de la 1a, 2a i 3a 

avaluació), l'alumnat podrà concórrer a la prova final de juny (convocatòria 

ordinària), examinant-se en una prova escrita de les unitats formatives no superades 

del mòdul, i realitzant una o varies proves pràctiques concretes. L’alumnat al qual se li 

aplique la pèrdua del dret a avaluació continua, haurà de concórrer a aquesta prova 

final, examinant-se de la totalitat del temari, i lliurar els treballs encomanats. Aquestes 

proves es qualificaran de 0 a 10 i cadascuna contarà amb els seus criteris de 

qualificació corresponents. La qualificació relativa a l'actitud no serà recuperable en cap 

cas. Per a poder recuperar el mòdul, la seua nota mitja final ha de ser superada amb 

més d'un 5. 

 

Aquells alumnes que no superen el mòdul formatiu en l'avaluació final de juny, 

tindran la possibilitat de concórrer a una convocatòria extraordinària a juliol, on 

s'examinaran de tot el temari del mòdul, i que constarà d'una prova teòrica i/o un altra 

pràctica, a criteri del professor/a. En aquesta convocatòria també es valorarà l’actitud 

considerant l’aprofitament de les classes de repàs, on caldrà realitzar els treballs 

pendents de lliurament per poder ser valorats. Els criteris de qualificació seran iguals 

que en juny. Aquesta avaluació extraordinària potser tinga modificacions segons hi haja 

nova normativa al llarg del curs. 

 

Aquells alumnes de segon curs que tinguen mòduls pendents de primer 

hauran de fer una sèrie de proves durant el curs, ja siguen exàmens escrits, treballs i/o 

proves pràctiques (dependrà del criteri del professorat) per a poder aprovar aquest 

mòdul. El professor/a encarregat d’examinar un mòdul pendent és aquell/a que 

l’imparteix eixe curs escolar, el/la qual organitzarà e informarà de les consegüents 
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activitats de recuperació i avaluació. Els criteris de qualificació seran igual que els 

explicats anteriorment per a cadascun dels cicles.  

7.3.- Avaluació de la formació en centres de treball (FCT)  

En aquest curs escolar, les FCT sols es faran a la FPB, ja que en el cicle sols hi 

ha primer curs. En l’avaluació prèvia a la realització de l’FCT, l’equip docent decidirà 

l’alumnat que pot accedir-hi tenint en compte l’avaluació acadèmica de cada un dels 

alumnes. Amb caràcter general, per a accedir a l’FCT l’alumnat haurà d’haver superat 

tots els mòduls del cicle. Amb caràcter extraordinari, l’equip docent podrà proposar per 

fer les FCT a l’alumnat que no supere l’equivalent a 240 hores en mòduls formatius 

suspesos. 

 

Per a avaluar el mòdul de formació en centres de treball col·laborarà el 

responsable de la formació de l’alumnat, designat pel corresponent centre de treball, 

durant el seu període d’estada en aquest. 

L’avaluació del mòdul de FCT té per objecte la comprovació de la competència 

professional de l’alumne. Per tant, els mètodes d’avaluació d’aquest mòdul han de ser 

orientats a obtenir l’evidència d’aquesta competència. 

Per a efectuar l’avaluació es tindran en compte els següents documents: 

− L’Informe Valoratiu de l’Instructor 

− Les Fulles Setmanals de realització de la FCT. 

−Aquells que necessite el professor-tutor per a realitzar una avaluació 

sistemàtica i objectiva. 

 

El mòdul de formació en centres de treball s’avaluarà separadament en termes 

d’apte o No apte. En el supòsit que l’alumne obtinga la qualificació de NO APTE, haurà 

de cursar-lo una altra vegada, preferentment en una altra empresa, per una única 

vegada. L’alumne podrà sol·licitar la renúncia a la realització del mòdul de FCT i , per 

tant, a la seua avaluació, acreditant algunes de les circumstàncies a les que fa 

referència en la normativa corresponent. 
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El professor-tutor establirà un règim de visites al centre de treball per a mantenir 

entrevistes amb l’instructor, observar directament les activitats que l’alumne realitza i 

enregistrar el seu propi seguiment. 

L’alumne reflectirà diàriament les tasques realitzades en l’empresa en la “Fulla 

Setmanal de l’alumne”, de forma breu i fàcilment identificable; i en el seu cas, les 

dificultats que va trobar per a la realització de l’activitat i les circumstàncies que el 

motivaren; així com quantes observacions a nivell professional o a nivell personal 

considere oportunes. Aquesta fitxa contarà amb el vist-i-plau de l’instructor i serà 

supervisada pel professor-tutor durant les jornades destinades a les actuacions tutorials 

amb els alumnes en el centre educatiu. 

 

8.- METODOLOGIA. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES. 

8.1.- Metodologia general i específica.  

En el procés d'ensenyament-aprenentatge dels cicles d´agrària els continguts 

teòrics i pràctics estan molt relacionats . Ambdues parts estaran integrades en les 

activitats, de manera que de la pràctica aparega la necessitat de la teoria. Ens 

fonamentem en els següents principis metodològics generals:  

 

-Diversificació: respectar la diversitat de l'alumnat, assumint els diferents ritmes 

d'aprenentatge, de característiques personals, diversitat d'interessos, expectatives, 

preferències i motivacions.  

-Graduació i progressió: partint dels coneixements previs de l'alumnat i de les seues 

capacitats, es procura que els nous continguts tinguen una vinculació amb els previs, i 

que impliquen un canvi qualitatiu en els coneixements personals.  

-Procurar l'adquisició d'aprenentatges funcionals i constructius, en el sentit en què 

l'aprenentatge siga transportable a les situacions reals de treball i a la vida mateixa.  

- Desenvolupar l'aprenentatge autònom o la capacitat d'aprendre a aprendre; cal 

realitzar un aprenentatge significatiu que li permeta afrontar per si mateix noves 

situacions. 

-Interrelació amb la resta d'àrees: les activitats dels mòduls professionals aprofitaran 

per a reforçar i donar sentit als objectius i continguts de l'Àrea de Formació Bàsica, en 
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el cas de l´FPB,  i al contrari, posant-los en situacions que puguen trobar-se en la vida 

real i professional.  

-Propiciar un ambient comunicatiu i participatiu que facilite la motivació per 

l'aprenentatge. És fonamental l'educació en valors de respecte, igualtat, solidaritat, 

participació, cooperació, etc. que propicie un ambient de pau i no-violència i que siga 

preparatori per a la seua inserció laboral. 

-Treball per projectes, utilitzant  tècniques d’aprenentatge cooperatiu, per augmentar 

la motivació, la implicació i la inclusió de l’alumnat, fomentant el treball en equip. 

Es plantejaran activitats en col·laboració amb empreses/organitzacions/ajuntament i 

projectes interdisciplinàries entre diferents mòduls (millorant la coordinació de l’equip 

docent), departaments i/o cicles. 

 

Es tindrà en compte que els alumnes/as que constitueixen el Cicle Formatiu de 

FPB, tenen diverses manques en les diferents àrees i fins i tot problemes d'autoestima i 

autoconfiança. Normalment són joves que no han tingut èxit en la seua escolaritat, i/o 

amb necessitats educatives especials, la qual cosa ocasiona una actitud negativa cap a 

l'aprenentatge i un sentiment de “no ser capaços...”. 

 En altres casos, pot haver un excés de confiança, que pot fer sentir que ja 

dominen totes les matèries, que no tenen res nou que aprendre, perdent l'interès i 

l'atenció. Així, es molt important en un Cicle Formatiu, sobretot al cicle bàsic, transmetre 

i mantenir l'interès i la curiositat cap a l'aprenentatge, tractant de presentar els 

continguts de la forma més atractiva possible: 

- Relacionar-los amb la vida, amb la utilitat pràctica que puguen tenir. 

- Unir-los amb la possibilitat de la incorporació al món laboral. 

Es tractarà sempre d'afavorir l'èxit i no el fracàs. Així, els continguts tindran un 

caràcter real i manipulatiu. Tot ha d'estar interrelacionat i és necessària una gran 

coordinació entre tot l'equip que treballe amb un grup d'alumnes, i els plantejaments 

metodològics han de seguir la mateixa línia en tots els mòduls, en el camp de 

pràctiques, en l´ acció tutorial... Hem de tindre en compte: 

 

- Qualsevol idea en el grup ha de ser acceptada i els alumnes han de sentir que val la 

pena la seua participació. 
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- La socialització és un principi metodològic bàsic, a través del treball en grup, tasques 

comunes, resolució de situacions problemàtiques, etc. 

- Les activitats, sobretot al començament (Període d'adaptació) s'han de presentar 

d'una forma senzilla i breu per a garantir cert èxit i evitar el fracàs. Escalonadament, 

aniran adquirint dificultat, segons cada ritme d'aprenentatge. 

- És important la interrelació professor-alumne i alumne-alumne, com un intercanvi 

altament enriquidor. 

- És important desenvolupar l'autoestima per a afavorir la motivació, així com fomentar 

la integració i implicació social i l'adquisició d'habilitats socials i d'autocontrol. 

 

Es crea, així, un ambient de treball participatiu i actiu, desapareixent la tradicional 

classe magistral, amb el que s'aconsegueix desenvolupar un major hàbit d'estudi i/o 

treball i valorar en gran manera les capacitats dels alumnes que, pas a pas, aniran 

adquirint els procediments, actituds i conceptes proposats. 

 

Així doncs, la metodologia es basa en els principis de diversificació, 

autoaprenentatge, confiança i participació. El professorat afavorirà un clima de 

confiança i ajuda. La participació de l'alumnat és decisiva i comença amb el seu 

compromís d'iniciar un cicle professional voluntàriament, i s, ha de mantenir assumint 

reptes concrets al llarg del curs. 

8.2.- Recursos didàctics i organitzatius. 

 Els recursos materials i espacials amb que conta el Departament d’Agrària son: 

-Espais i instal·lacions com aules, aules-taller, aula d'informàtica, hort, magatzems i 

superfície enjardinada o per enjardinar del centre. Instal·lacions cobertes per al cultiu: 

hivernacles, túnels d'aclimatació i enduriment, micro-hivernacles de propagació. 

Materials de suport estructural per a hivernacles.  

 

-Recursos de l’aula: pissarra, ordinadors, Internet, projector. 

 

-Mitjans de producció com: material vegetal, substrats, material de reg i programador, 

equips de bombament, equips de fertirrigació, preses d'aigua, canals, dipòsits, estanys, 
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canonades, aspersors, degotadors, filtres, vàlvules, manòmetres i materials de reg. 

Abonaments químics. Abonaments orgànics. Equips de detecció i captura de plagues. 

Maquinària i eines de maneig individual per a realitzar la barreja i aplicació de productes 

fitosanitaris. Productes fitosanitaris tant químics com a biològics, i contenidors per al 

seu emmagatzematge i transport. Equips de protecció personal (pantalles, cascs, 

orelleres, espinilleres, arnesos, guants, perneres i jaquetes de motoserra, ulleres de 

seguretat, etc). 

 

-Eines i maquinària com: 2 motocultors. 2 desbrossadores, 2 motoserres, rotovators, 2 

retalla bardisses, 1 talla gespa, 2 biotrituradores. Equips de marcatge: jalons, cintes 

mètriques. Taules de propagació. Calaixeres. Tests i safates. Contenidors. Equips i 

instal·lacions de reg. Pales, pics, pales de dents, aixades, carretons, tisores de poda, 

tutors de fusta tractada, filferro galvanitzat, filferro plastificat. Plantons. Llavors, 

plàntules i plantes. Abonaments químics. Abonaments orgànics. Equips de protecció 

individual. 

El Departament compta amb un inventari actualitzat de les eines, maquinària i materials 

utilitzats als cicles per a les pràctiques.  

 

-Recursos didàctics proporcionats pels professors: llibres del departament, 

documentació escrita i/o visual (webs, vídeos, documentals), sobre jardineria, floristeria, 

sòls, botànica, flora i ecologia. Anotacions i documents sobre els mòduls elaborats pels 

docents. Catàlegs d'espècies i plantes de vivers. Revistes especialitzades en jardineria i 

floristeria. Manuals de sistemes de reg, abonaments i cultius en general. Catàlegs de 

material per a infraestructures i ús de maquinàries. Manuals de manteniment bàsic de 

màquines i equips per a tractaments fitosanitaris. Manuals de manteniment bàsic de 

màquines i equips de distribució d'abonaments orgànics i minerals. Normativa de 

seguretat en el treball i tècnic-sanitària sobre utilització de plaguicides i productes 

fitosanitaris, les seues limitacions d'ocupació i terminis de seguretat. Equips de 

protecció personal. Pla de prevenció de riscos laborals de l'empresa. Manual de bones 

pràctiques ambientals. 
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Cada professor/a serà responsable de que el material didàctic necessari per al 

seu mòdul estiga disponible a la plataforma Aules, i Ítaca serà la via ordinària de 

comunicació amb les famílies, potenciant l´ús de la Web Família.  Aquest sistema de 

treball facilitarà la transició cap a una possible situació de no presencialitat de l’activitat 

docent sobrevinguda per qualsevol motiu. En eixe cas, el professorat estarà en contacte 

amb l´alumnat mitjançant videoconferències i/o recursos audiovisuals  com vídeos, 

àudios, fòrums, xats, etc., mitjançant la plataforma Aules.  

A més,  a l´inici de curs es demanarà a l´alumnat, juntament amb el material 

escolar necessari per a les classes, els següents EPI´s individuals i ferramentes, que 

seran obligatoris: guants, roba laboral, sabates o botes de seguretat, així com tisores de 

poda de una mà. 

Al mòdul d‘FCT, el centre de treball posarà a disposició de l’alumne/a els espais, 

l’equipament i els materials requerits per al correcte desenvolupament de les 

pràctiques.  

 

8.3.- Activitats i estratègies d’ensenyament-aprenentatge.  

 La metodologia específica que desenvolupem en les unitats de treball es basa en 

classes participatives, procedint de la manera següent: 

 

Introducció-
Motivació: 

S’exposa de manera general el contingut del mòdul.  Exercici 
inicial sobre idees prèvies del tema i posada en comú. Es pot 
resumir en un mapa conceptual, esquema. 

Exposició: Els continguts teòrics necessaris seran exposats de forma breu, 
mitjançant explicacions curtes, vídeos demostratius o 
presentacions audiovisuals. 

Pràctiques: Els continguts deuen posar-se en pràctica per a que el alumne els 
interioritzen i comprenguen la seua funció. Estes pràctiques poden 
ser individuals  o grupals, i permetran l’assoliment dels continguts 
teòrics. 

Síntesi-Reforç: Les pràctiques, visites e eixides refermaran els continguts i els 
permetran desenrotllar les competències professionals, personals i 
socials, aconseguint els resultats de l'aprenentatge previstos. 
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En cadascun dels mòduls professionals es desenvolupen una sèrie d´activitats 

d´ensenyament-aprenentatge, que permeten assolir les competències professionals, 

personals i socials.  

Activitats pràctiques: en el procés d'ensenyament-aprenentatge hi haurà una forta 

relació entre teoria i pràctica. Ambdues parts estaran integrades en les activitats. 

L'estructuració d´aquestes activitats és simple: els alumnes es desplacen a la zona on 

es va a dur a terme la pràctica (hort, jardins, hivernacle, classe, etc.) .Allí es procedeix a 

la demostració i explicacions, i els alumnes realitzen la pràctica. Totes les activitats 

seguiran una orientació, retroalimentació, supervisió i assessorament per a la seua 

execució.  

8.4.- Activitats de reforç i ampliació. 

En tots els mòduls professionals hi ha preparats activitats d’ampliació per aquells 

alumnes que per el seu grau d’implicació i treball hagen assolit els resultats 

d’aprenentatge. Amb aquestes activitats poden aprofundir en coneixements, a més 

motivar a l´alumne i de millorar la nota de mòdul. 

El Departament també programarà tasques de reforç per als alumnes que 

necessiten més temps, sobretot de cara a l’avaluació final i extraordinària d’aquells 

alumnes que no hagen superat alguns dels mòduls. Aquestes classes seran 

d’assistència voluntària i s’organitzaran tractant que siguen compatibles amb els horaris 

de practiques. 

 

9.- MESURES DE RESPOSTA EDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ DE 

L’ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU 

O AMB ALUMNAT QUE REQUERISCA ACTUACIONS PER A LA 

COMPENSACIÓ DE LES DESIGUALTATS.  

La Formació Professional Bàsica s'organitza d'acord al principi d'atenció a la 

diversitat de l’alumnat i el seu caràcter d'oferta obligatòria. Les mesures d'atenció a la 

diversitat estan orientades a respondre a les necessitats educatives concretes de 

l’alumnat i a la consecució dels resultats d'aprenentatge vinculats a les competències 

professionals del títol, i respon al dret a una educació inclusiva que els permeta assolir 
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aquests objectius i la titulació corresponent, segons el que estableix la normativa vigent 

en matèria de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social.  

Totes les mesures d’inclusió educativa que atenen a la diversitat de l’alumnat 

s’han plantejat observant el D104/18 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura 

i Esport, pel qual es desenvolupen els principis d’equitat i d’inclusió en el sistema 

educatiu valencià,  com també l’Ordre 20/2019 per la qual es regula l’organització de la 

resposta educativa per a la inclusió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb 

fons públics del sistema educatiu valencià i la  RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2019, de 

la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten 

instruccions per a l’aplicació d’alguns dels principals procediments previstos en l’Ordre 

20/2019, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per 

la qual es regula l’organització de la resposta educativa per a la inclusió de l’alumnat en 

els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià, i es 

publiquen els formularis referits a l’avaluació sociopsicopedagògica, l’informe 

sociopsicopedagògic, el pla d’actuació personalitzat (PAP) i el dictamen per a 

l’escolarització.  

Segons indica aquest decret es plantegen diferents nivells d’actuació que s’han recollit 

en aquesta programació. Els diferents nivells son els següents: 

1. Primer nivell de resposta educativa: el centre. Es dirigeix a tota la 

comunitat educativa i a les relacions del centre amb l’entorn socio-

comunitari. Ve reflectit a través del Pla d’Atenció a la Diversitat i Inclusió 

Educativa (PADIE) i dins del mateix es recullen totes les mesures 

individuals i grupals i permeten incloure a tots els alumnes. En ell trobem 

tots els programes que indica la Conselleria i al centre com ara: PMAR, 

PR4, FPB i PAM. 

2. Segon nivell de resposta educativa: El constitueixen les mesures generals 

programades per al grup-classe que impliquen recolzaments ordinaris, 

com grups flexibles, ritmes diferents i activitats diferenciades de reforç. 

3. Tercer nivell de resposta educativa: el forma totes les mesures dirigides a 

l’alumnat que requereix una resposta diferenciada, individualment en grup, 
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que impliquen recolzaments ordinaris addicionals. Tindrem en compte dos 

aspectes:  

● Cóm el centre defineix aquests programes orientat a la classe, és a 

dir, defineix totes aquelles mesures que es treballen als programes 

específics de recolzament educatiu, l’organització de determinats 

mòduls orientada a que l’alumne es reincorpore als estudis o 

s’incorpore al mon laboral 

● Alumnes que es troben en situacions transitòries que afecten a les 

seues emocions o se senten exclosos per ser víctimes de violència 

de gènere, de violència domèstica o de terrorisme, refugiats, 

persones transgènere o persones que han comés agressions filio 

paternes. 

4. Quart nivell de resposta educativa: mesures específiques. En aquest 

nivell de resposta es troben aquells alumnes amb necessitats específiques 

de recolzament educatiu els quals necessiten una resposta personalitzada 

i individualitzada de caràcter extraordinari que implique recolzaments 

addicionals. S’aplicaran 3 tipus de mesures: 

● el segon nivell de resposta s’aplica a alumnes d’ESO, batxillerat i FP. 

● Adaptacions curriculars individuals (ACI) per a alumnes d’ESO i 

batxillerat i Adaptacions d’accés al currículum per als alumnes de FP. 

● Si l’alumne és diagnosticat i té un diagnòstic emès per la USMI, se li 

podrà aplicar o les 2 mesures citades anteriorment o una adaptació 

curricular individual significativa (només a alumnes que estan cursant 

l’ESO) 

En concret, hi han 2 alumnes en segon curs de l´FPB i 6 alumnes al cicle mitjà 

amb necessitats específiques de suport educatiu, amb els quals es realitzen 

adaptacions concretes en els PAPs, sobretot a l’hora de l’organització del treball teòric i 

pràctic i al procés d’avaluació, on l’estructura de les proves i format s’adapta a les 

seues necessitats, sense reduir el nivell d’exigència. Per exemple, amb respostes orals, 
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tipus test, unir amb fletxes. Cada avaluació es revisen els PAP´s i es modificaran 

segons l´evolució de l´alumnat i les seues necessitats. 

El PAP recull les conclusions de l’avaluació sociopsicopedagògica i les 

orientacions de l’informe sociopsicopedagògic per organitzar, desenvolupar i avaluar la 

proposta de les mesures de resposta educativa per a la inclusió de l’alumnat avaluat i la 

intervenció dels diferents suports, especialitzats o no, que hi intervenen. Els tutors i 

tutores, com responsables de la coordinació de l’equip educatiu, redactaran el PAP, que 

concretarà l’horari del personal especialitzat de suport i el nombre de sessions. El 

professorat s’ha recolzat amb el Departament d’Orientació per a fer aquestes 

adaptacions. L’aplicació i desenvolupament del PAP implica una avaluació contínua 

dels resultats i l’eficàcia de les mesures que s’estan aplicant. Aquest seguiment es 

realitzarà en sessions trimestrals coincidint amb les sessions d’avaluació. 

 

Acció tutorial: 

L'acció tutorial orientarà el procés educatiu individual i col·lectiu dels alumnes i 

contribuirà a l'adquisició de competències socials i a desenvolupar l'autoestima de 

l´alumnat, així com a fomentar les habilitats i destreses que els permeten programar i 

gestionar el seu futur educatiu i professional. 

En la tutoria s'inclouran activitats específiques d'informació i orientació que 

garantisquen a l'alumnat una adequada presa de decisions sobre el seu itinerari 

educatiu i professional al final del cicle corresponent. 

 

 

 

10.- UNITATS DIDÀCTIQUES 

A continuació passem a descriure per a cada un dels cicles, els continguts i 

unitats formatives dels diferents mòduls professionals, les activitats d´ensenyament 

aprenentatge i la distribució temporal del mòdul, així com els objectius i competències 

generals de títol desenvolupats en cada mòdul i els seus criteris d´avaluació 

corresponents. 
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10.1.- Unitats didàctiques cicle bàsic Agrojardineria i comp. florals 

 

MÒDULS DE PRIMER CURS: 

 

Mòdul professional: Activitats de Reg, Adobament i Tractaments en Cultius 

Agrícoles (ARAC) Codi: 3050. Durada: 120 hores 

Continguts i unitats didàctiques: 

UF 1. Reg: 

● Parts d’una planta. 

● Espècies de plantes cultivades principals. Exigències hídriques i nutricionals. 

● L’aigua en el sòl: comportament. 

● Sistemes bàsics d’aplicació de reg: manual, automatitzat per degoteig, 

automatitzat per aspersió. 

● La pràctica del reg: intensitat, durada i moment d’aplicació. 

● Instal·lacions de reg. Tensiòmetres i vàlvules. 

● Fertirrigació. 

● Mesurament de la humitat del sòl amb els “tensiòmetres”. 

● Interpretació de la lectura dels automatismes del reg. 

● Tipus, components i ús de petita maquinària i equips utilitzats en el reg de 

conreus. 

● Tasques de neteja i manteniment bàsic de les eines, la maquinària i les 

instal·lacions utilitzades per al reg. 

● Normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en les 

operacions auxiliars en el reg del conreu.  L’aigua com un bé escàs.  

 

UF 2.  Adobament: 

● La nutrició de les plantes. 

● Els adobs orgànics. Adobs sòlids: fems. 

● Adobs líquids: purins. 

● Adobs verds. 

● Terres vegetals. 
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● Adobs químics. 

● Adobs simples. 

● Adobs compostos. 

● Interpretació d’etiquetes: riquesa de l’adob. 

● Distribució d’adobs orgànics i químics. 

● Característiques bàsiques de la maquinària utilitzada. 

● Tasques de suport en càrrega i distribució. 

● Distribució manual localitzada dels adobs orgànics i químics. 

● Neteja, manteniment de primer nivell i conservació dels equips, les eines i la 

maquinària utilitzades en l’adobament. 

● Normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en les 

operacions auxiliars d’adobament del conreu. 

● La contaminació pel mal ús i abús dels adobs químics.  

 

UF 3. Aplicació de tractaments fitosanitaris: 

● Aspectes generals sobre la sanitat de les plantes. 

● Paràsits que afecten els conreus. 

● Mètodes de control. 

● Equips d’aplicació. 

● Productes fitosanitaris: descripció i generalitats. Reconeixement i simbologia de 

seguretat. 

● Operacions de barreja i preparació del brou. Proporcions. Càlcul en funció de la 

superfície que s’ha de tractar i del paràsit que es desitja combatre. 

● Obtenció de preparats fitosanitaris. Verificació de l’efectivitat del tractament. 

● Neteja, manteniment, regulació i revisió dels equips. 

● Perillositat dels productes fitosanitaris i dels seus residus. 

● Riscos derivats de la utilització dels productes fitosanitaris. 

● Nivell d’exposició de l’operari: mesures preventives i de protecció en l’ús de 

productes fitosanitaris. 

● Primers auxilis. 

●  Bona pràctica fitosanitària: interpretació de l’etiquetatge i les fitxes de dades de 

seguretat. Pràctiques d’aplicació de productes fitosanitaris. 
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● Normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en l’aplicació de 

tractaments fitosanitaris. 

● Normativa sobre la utilització de productes fitosanitaris. 

 

UF 4. Tasques de manteniment de sòl i conreu: 

● Tipus, components i ús de petita maquinària i equips utilitzats en les operacions 

culturals dels conreus. 

● Maneig del sòl. 

● Tasques culturals per al manteniment de les condicions de conreu.  

● Asprada. Estris i eines.  

● La poda.  

● Equips i eines de poda.  

● Neteja i conservació de l’equip, les eines i les instal·lacions utilitzades en les 

tasques culturals.  

● Normes mediambientals i de prevenció de riscos laborals en operacions 

culturals. 

 

Objectius i competències del mòdul professional 

 

La formació del mòdul es relaciona amb els següents objectius generals del cicle 

formatiu a), d) i e) i les competències professionals, personals i socials a), d) i e) 

del títol. A més, es relaciona amb els objectius t), u), v), w), x), y) i z) i les competències 

r), s), t), u), v), w) i x) que s’inclouen en aquest mòdul professional de forma coordinada 

amb la resta de mòduls professionals. 

 

Orientacions pedagògiques.  

Aquest mòdul professional conté la formació associada amb la funció de reg i 

adobament, així com a la preparació i aplicació de tractaments fitosanitaris i tasques de 

manteniment de sòls i conreus. 

La definició d’aquesta funció inclou aspectes com ara: 

 

- La relació entre el sistema de reg i el tipus de conreu i sòl.  
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- La diferenciació dels tipus d’adob.  

- La diferenciació de les espècies de conreus.  

- L’ús de productes químics i/o biològics.  

- La sanitat vegetal.  

- Les tasques de manteniment de sòls i conreus. 

 

Les línies d’actuació en el procés d’ensenyament i aprenentatge que permeten assolir 

les competències del mòdul tracten sobre:  

- La caracterització de sòls i de productes químics utilitzats per combatre paràsits.  

- L’aplicació de tècniques de reg, adobament i tractaments fitosanitaris. 

- La caracterització d’espècies cultivades.  

- L’aplicació de bones pràctiques sanitàries.  

- La relació de l’activitat agrícola amb l'impacte ambiental.  

- La necessitat del manteniment de sòls i conreus. 

 

Activitats d'ensenyament-aprenentatge 

- Regar el cultiu, manualment o accionant mecanismes senzills, per a satisfer les seues 

necessitats hídriques, comprovant el funcionament de la instal·lació, seguint 

instruccions. 

- Abonar manualment, per al correcte desenvolupament de les plantes, realitzant les 

operacions prèvies d'apilament de l'abonament amb mitjans mecànics, seguint 

instruccions.  

- Aplicar tractaments fitosanitaris al cultiu amb petita maquinària seguint instruccions, 

per a mantenir la sanitat de les plantes. 

 

Criteris d’avaluació i resultats de l’aprenentatge 

 

A continuació detallem els resultats de l’aprenentatge del mòdul, relacionats amb els 

seus criteris d’avaluació: 

RA1. Rega els conreus i relaciona el mètode seleccionat amb el conreu i el tipus de sòl. 

Criteris d’avaluació: 

a) S’han identificat els òrgans fonamentals dels vegetals i les seves funcions.  
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b) S’han diferenciat les principals espècies de plantes cultivades i les seves 

exigències nutricionals i hídriques. 

c) S’han identificat els components principals d’una instal·lació de reg.  

d) S’ha descrit el funcionament de cada un dels elements principals d’una 

instal·lació de reg.  

e) S’ha establert la uniformitat en l’aplicació i la quantitat d’aigua necessària en els 

regs manuals.  

f) S’ha relacionat el tipus de reg amb el conreu i el tipus de sòl.  

g) S’ha explicat l’accionament de mecanismes senzills del sistema de reg.  

h) S’han controlat els automatismes associats al reg mecanitzat.  

i) S’ha demostrat responsabilitat davant d’errors i fracassos.  

 

RA2. Adoba els conreus i identifica les necessitats nutritives de les plantes. Criteris 

d’avaluació: 

a) S’han identificat els tipus d’adobs orgànics i la seva procedència.  

b) S’han explicat les característiques bàsiques dels adobs químics.  

c) S’han interpretat les etiquetes dels adobs químics.  

d) S’han establert les tasques de suport en les operacions de càrrega i distribució 

mecanitzada d’adobs orgànics i químics.  

e) S’ha distingit la manera d’aplicar manualment i homogèniament l’adob en la dosi i 

el moment indicats.  

f) S’han observat les mesures de seguretat en l’aplicació d’adobs.  

g) S’ha relacionat l’adobament amb el conreu i el tipus de sòl.  

h) S’han dut a terme les tasques de manteniment bàsic de les eines, els equips, la 

maquinària i les instal·lacions per adobar els conreus. 

i) S’han executat els procediments i les tècniques de forma ordenada, amb pulcritud, 

precisió i seguretat.  

j) S’han utilitzat els equips de protecció individual.  

 

RA3. Aplica tractaments fitosanitaris i en justifica la necessitat i l’efectivitat. Criteris 

d’avaluació: 

a) S’han identificat els aspectes generals de la sanitat de plantes.  
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b) S’han identificat bàsicament els grups de paràsits que afecten els conreus.  

c) S’ha reconegut un producte fitosanitari per la informació que recullen les etiquetes 

dels envasos.  

d) S’ha interpretat la simbologia de seguretat dels productes fitosanitaris.  

e) S’han descrit les operacions de barreja, de preparació del brou i d’aplicació en la 

forma i proporció establertes.  

f) S’ha preparat el brou, segons la superfície que s’ha de tractar i en funció del 

paràsit que s’ha de combatre.  

g) S’ha aplicat el tractament de manera uniforme.  

h) S’ha verificat l’efectivitat del tractament.  

i) S’han detallat les tasques de neteja, maneig i manteniment bàsic de les eines, els 

equips i les instal·lacions utilitzades en els tractaments, segons el mode d’aplicació i 

el tipus de producte utilitzat.  

j) S’ha aplicat la normativa d’utilització de productes químics fitosanitaris.  

k) S’han aplicat les normes de prevenció de riscos laborals i ambientals relacionades 

amb les operacions auxiliars en la preparació i aplicació de productes fitosanitaris.  

 

RA4. Du a terme tasques de manteniment de sòl i conreu i relaciona la seva necessitat 

amb l’augment de la producció i qualitat dels productes. Criteris d’avaluació: 

a) S’han caracteritzat les màquines, les eines i els estris propis del manteniment del 

sòl i/o conreu.  

b) S’ha determinat el moment de la realització de les tasques de manteniment de 

sòls i conreus.  

c) S’han justificat les tasques de manteniment com a mitjà per incrementar-ne la 

producció i la qualitat.  

d) S’ha relacionat el manteniment amb el conreu i el tipus de sòl.  

e) S’han identificat els estris i les eines per a l’asprada de les plantes.  

f) S’ha fet l’operació d’asprada en funció del conreu de què es tracti.  

g) S’han deduït les eines o els estris per a la poda de les espècies que la requereixin. 

Criteris d’avaluació: 

h) S’ha fet l’operació de poda del conreu assignat.  

i) S’han tingut en compte els sistemes de control ambiental.  
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j) S’han dut a terme les tasques de neteja i manteniment bàsic de les instal·lacions, 

els equips i les eines que s’han utilitzat.  

k) S’han utilitzat els equips de protecció individual. 

 

Recursos didàctics i organitzatius. 

Llibres:  

- “Agro jardineria y composicions florals. Volumen I. Agro jardinería y cultivo de 

plantas ornamentales”. Ed. Síntesis. Juan Ramón Rubio García, Mª José 

López Ruiz. 

- “Operaciones auxiliares de riego en cultivos agrícolas” UF0160. Ed. Ic. 

Jeremías Pinto Rodríguez 

- “Operaciones auxiliares de abonado y aplicación de tratamientos en cultivos 

agrícolas UF0161”. Ed. IC. José Manuel Salazar Navarro 

- Apunts i recursos propis del professorat. 

- Pàgines web d’interès. 

 
1er CURS. Mòdul professional: Operacions Auxiliars de Preparació del Terreny, 

Plantació i Sembra de Cultius Agrícoles (OAPT). Codi: 3051. Durada: 90 hores 

 
 
Continguts i unitats didàctiques: 

 

UF 1. Preparació del terreny per a la sembra i/o plantació:  

● Classificació de la textura del sòl.  

● Contingut de matèria orgànica dels sòls. 

● Els adobs: tipus.  

● Esmenes: tipus. 

● Tècniques d’adobament, fertilització i esmenes segons els conreus. 

● Desbrossament i neteja del terreny i de les eines i/o la maquinària que s’ha 

d’utilitzar. 

● L’aixada: tipus i maneig. 

● Mesures de seguretat en la utilització de màquines i eines. 
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●  Manteniment bàsic de les eines, la maquinària i les instal·lacions que s’utilitzen 

per a l’adequació del terreny per a la sembra o plantació. 

●  Normes de seguretat en el maneig i l’aplicació d’adobs. 

● Utilització dels equips de protecció individual. 

 

UF 2. Recepció de material vegetal: 

● Material vegetal. Classificació i aplicacions. Preparació i condicionament. 

● Identificació de plantes i llavors. 

● Descàrrega de plantes o llavors. 

● Conservació i emmagatzematge de plantes i llavors. 

● Manipulació de plantes i llavors. 

● Participació activa en l’execució dels treballs. 

● Acceptació reflexiva de les correccions que altres persones puguin fer-nos durant 

les activitats. 

● Manteniment bàsic de les eines, els estris, la maquinària i les instal·lacions que 

s’utilitzen per a la recepció, l’emmagatzematge i el condicionament de plantes o 

llavors. 

● Mesures de seguretat en la utilització de màquines i eines. 

● Normes de prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient en les 

tasques de recepció, emmagatzematge i condicionament de material vegetal. 

● Sensibilitat per la precisió de les tasques d’emmagatzematge i condicionament 

de plantes i/o llavors. 

 

UF 3. Instal·lació d’infraestructures bàsiques d’abric per a conreus: 

● Sistemes de protecció ambiental de conreus: hivernacles petits, túnels, 

encoixinaments. 

● Materials utilitzats: ferros, filferros, plàstics. 

● Construcció d’una petita instal·lació d’abric de conreus. 

● Valoració de la dificultat i el temps d’instal·lació. 

● Desenvolupament dels treballs. Seqüenciació de tasques. Manteniment bàsic de 

les eines, els estris, la maquinària i les instal·lacions que s’utilitzen per a la 

instal·lació d’infraestructures d’abric per a conreus. 
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● Mesures de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en les tasques 

d’instal·lació d’infraestructures d’abric per a conreus. 

 

UF 4. Sembra , trasplantament o plantació: 

● Marcatge de la distribució de la plantació en el terreny. 

● Mètodes per fer clots i cavallons. 

● Càlcul per deduir-ne el nombre i la dimensió. 

● Eines o petita maquinària per fer clots o cavallons.  

● Maneig del material vegetal en les operacions de sembra o plantació. 

● Sistemes de sembra o plantació. 

● Manteniment bàsic de les eines, els estris i la maquinària que s’utilitzen en la 

sembra o plantació. 

● Mesures de seguretat en la utilització de màquines i eines.  

Objectius i competències del mòdul. 

 

La formació del mòdul es relaciona amb els següents objectius generals del cicle 

formatiu a), b) i c) i les competències professionals, personals i socials a), b) i c) del 

títol. A més, es relaciona amb els objectius t), u), v), w), x), y) i z) i les competències r), 

s), t), u), v), w) i x) que s’inclouen en aquest mòdul professional de forma coordinada 

amb la resta de mòduls professionals. 

 

Orientacions pedagògiques.  

Aquest mòdul professional conté la formació associada amb la funció de preparació del 

terreny i d’instal·lacions d’abric de conreus, així com les relacionades amb la 

conservació i el condicionament i la sembra o plantació de material vegetal. 

 

La definició d’aquesta funció inclou aspectes com ara: 

- La diferenciació dels tipus de llavors i plantes, així com la seva conservació i el 

seu condicionament. 

- El reconeixement dels tipus de sòls i les tècniques per a la seva preparació. 

- La construcció de petites instal·lacions d’abric dels conreus. 

- Els sistemes de sembra o plantació. 
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Les línies d’actuació en el procés d’ensenyament i aprenentatge que permeten assolir 

les competències del mòdul tracten sobre:  

- La caracterització de sòls, llavors i plantes. 

- L’emmagatzematge i conservació de materials vegetals. 

- L’aplicació de tècniques de preparació de terrenys, d’instal·lacions d’abric i de 

sembra de llavors o plantes. 

 

Activitats d´ensenyament-aprenentatge. 

-Preparar el terreny, manualment o amb petita maquinària, per a la implantació del 

material vegetal, seguint instruccions. 

- Realitzar treballs bàsics, manualment o amb petita maquinària, per a la instal·lació 

d'infraestructures, seguint el pla de treball establit. 

- Executar la sembra, trasplant o plantació, manualment o amb petita maquinària, 

seguint instruccions. 

 

Criteris d’avaluació i resultats de l’aprenentatge 

A continuació detallem els resultats de l’aprenentatge del mòdul, relacionats amb els 

seus criteris d’avaluació: 

 

RA1. Prepara una petita superfície de terreny per a la implantació de material vegetal i 

relaciona les tècniques i els mitjans seleccionats amb el tipus de sòl. Criteris d’avaluació:  

a) S’han identificat els diferents tipus de sòl. 

b) S’han descrit els sistemes de desbrossament i neteja adequats per a cada cas.  

c) S’han identificat els tipus d’esmenes i adobs i el seu mètode d’aplicació.  

d) S’han interpretat etiquetes normalitzades de continguts, manipulats i conservació.  

e) S’han reconegut les eines i la maquinària adequades per a la preparació del terreny 

i les necessitats del seu manteniment. 

f) S’han classificat les tasques de preparació del terreny segons l’objectiu establert. 

g) S’ha fet el desbrossament i la neteja del terreny previ a la tasca de preparació.  

h) S’ha adobat el terreny en funció de les necessitats, tenint en compte les normes 

d’utilització d’adobs.  
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i) S’han dut a terme les tasques de neteja i manteniment bàsic de les eines, la 

maquinària i les instal·lacions utilitzades per a la preparació del terreny.  

j) S’han identificat els riscos laborals i ambientals, així com les seves mesures de 

prevenció.  

RA2. Recepciona el material vegetal i n’identifica les característiques i aplicacions. Criteris 

d’avaluació:  

a) S’han identificat les llavors o plantes dels conreus principals.  

b) S’ha classificat el material vegetal en funció de les seves aplicacions.  

c) S’han identificat els sistemes de descàrrega de plantes i llavors.  

d) S’han identificat les tècniques de preparació i condicionament del material vegetal 

per a la seva correcta implantació.  

e) S’han classificat els sistemes de conservació de la planta o llavor fins a la seva 

plantació o sembra.  

f) S’han descrit les operacions auxiliars de reproducció i propagació vegetals. 

g) S’han dut a terme les tasques de manteniment bàsic de les eines, els estris i la 

maquinària que s’han utilitzat en la recepció i conservació del material vegetal.  

h) S’han aplicat les mesures de seguretat en l’ús de maquinària i eines. 

 

RA 3. Instal·la petites infraestructures d’abric i reconeix els diferents sistemes de 

protecció. Criteris d’avaluació:  

a) S’han identificat les infraestructures senzilles d’abric que poden existir en una 

explotació agrària.  

b) S’han especificat els treballs d’instal·lació d’infraestructures senzilles per a la 

protecció de conreus.  

c) S’han identificat els materials de construcció en les diferents infraestructures.  

d) S’ha demostrat seguretat en l’avaluació inicial de la instal·lació que s’ha de 

construir.  

e) S’han col·locat els materials per a la instal·lació d’umbracles, túnels, 

encoixinaments, vivers i hivernacles.  

f) S’han desenvolupat els treballs seguint una successió adequada de tasques.  

g) S’han dut a terme les tasques de manteniment bàsic de les eines, les màquines, els 

estris i les instal·lacions que s’han utilitzat en la instal·lació d’infraestructures d’abric.  
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h) S’han aplicat les mesures de prevenció de riscos laborals i ambientals, relacionades 

amb les operacions auxiliars en la instal·lació de petites infraestructures d’abric per al 

conreu.  

 

RA4. Sembra o trasplanta plantes i justifica els procediments i sistemes seleccionats. 

Criteris d’avaluació:  

a) S’ha establert el marcatge de la distribució de la plantació en el terreny.  

b) S’ha deduït el nombre i la dimensió de clots i cavallons.  

c) S’han caracteritzat els diferents sistemes per a la sembra o plantació i s’han 

relacionat amb el tipus de material vegetal.  

d) S’ha assegurat la correcta implantació del conreu.  

e) S’ha dut a terme el manteniment bàsic de les eines, els estris i la maquinària que 

s’han utilitzat en la sembra o plantació.  

f) S’ha responsabilitzat de la tasca que desenvolupa, comunicant-se de manera eficaç 

amb la persona adequada en cada moment.  

g) S’han aplicat les mesures de seguretat en la utilització de maquinària i eines 

relacionades amb les operacions auxiliars en la sembra i/o plantació del conreu.  

 

Recursos didàctics i organitzatius. 

Llibres:  

- Agro jardinería y composiciones florales. Volumen I. Agro jardinería y cultivo 

de plantas ornamentales. Ed. Síntesis. Juan Ramón Rubio García, Mª José 

López Ruiz. 

- Operaciones auxiliares de preparación del terreno, plantación y siembra de 

cultivos agrícolas MF0517_1. Ed. IC. Juan Manuel Ruiz Cobos 

- Apunts i recursos propis del professorat. 
 

- Pàgines web d’interès. 

 

1er CURS. Mòdul professional: Operacions Bàsiques de Producció i Manteniment 

de Plantes en Vivers i Centres de Jardineria (OBPJ). Codi: 3053. Durada: 120 hores 

 

Continguts i unitats didàctiques: 
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UF 1.Preparació del terreny.  

● Instal·lacions que componen un viver. Distribució de l’espai. 

● Textura de sòls: concepte, classificació de sòls, mètodes bàsics de determinació 

de textures. 

● Aplicació d’esmenes: tipus, característiques i aplicació. 

● Preparació de substrats: tipus, característiques, preparació i barreges. 

● Tècniques de preparació del terreny. 

● Desbrossament i neteja del terreny i de les eines i/o maquinària que s’ha 

d’utilitzar. 

● Maneig de les eines i petita maquinària de preparació del sòl. 

● Normes de seguretat en la manipulació d’adobs.  

● Conservació del sòl i el medi ambient mitjançant bones pràctiques agràries. 

● Utilització dels equips de protecció individual. 

 

UF 2. Instal·lació d’infraestructura de protecció i de reg: 

● Sistemes de protecció ambiental de conreus: hivernacles petits, túnels, 

encoixinaments. 

● Materials utilitzats: ferros, filferros, plàstics. 

● Construcció d’una petita instal·lació d’abric de plantes i material vegetal en 

general. 

● Sistemes de reg: elements constituents. 

● Instal·lacions de reg. “Tensiòmetres” i vàlvules.  

● Normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en les tasques 

d’instal·lació d’infraestructures de protecció i de reg. 

 

     UF 3. Producció de plantes. 

● Reproducció sexual: la llavor. 

● Mètodes de recol·lecció i emmagatzematge de llavors. 

● Tècniques de pregerminació.  

● Factors que determinen la qualitat de la llavor. 

● Tipus de planters segons les espècies. 
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● Reproducció asexual o vegetativa: tipus de material vegetal, recol·lecció. 

Atencions culturals bàsiques aplicades en la producció i el manteniment 

d’elements vegetals. 

● Neteja i conservació de l’equip, les eines i les instal·lacions que s’han utilitzat en 

les tasques de producció de plantes. 

● Normes mediambientals 

 

UF 4.Preparació de plantes per a la seva comercialització: 

● Arrencada de la planta. “Enviverament”. 

● Condicionament del sistema radicular i aeri de plantes. 

● Tècniques de producció de plantes per al transport. 

● Tractament de residus. 

● Neteja i conservació de l’equip, les eines i les instal·lacions que s’han utilitzat en 

les tasques de preparació. 

● Normes mediambientals. 

 

Objectius i competències del mòdul. 

La formació del mòdul es relaciona amb els següents objectius generals del cicle 

formatiu a), b) i g) i les competències professionals, personals i socials a), b) i g) del 

títol. A més, es relaciona amb els objectius t), u), v), w), x), y) i z) i les competències r), 

s), t), u), v), w) i x) que s’inclouen en aquest mòdul professional de forma coordinada 

amb la resta de mòduls professionals. 

 

Orientacions pedagògiques.  

Aquest mòdul professional conté la formació associada amb la funció de producció i 

preparació d’espècies vegetals en vivers i centres de jardineria, incloent-hi la preparació 

del terreny i d’infraestructures bàsiques. 

La definició d’aquesta funció inclou aspectes com ara: 

- La diferenciació dels tipus de llavors i plantes, així com la seva conservació i el seu 

condicionament.  

- El reconeixement dels tipus de sòls i les tècniques per a la seva preparació. 

- La construcció de petites instal·lacions d’abric dels conreus. 
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- Els sistemes de sembra o plantació. 

- Les tècniques de propagació vegetal i sexual tipus. 

- Les tècniques d’“enviverament”. 

- Els sistemes de protecció de plantes per al transport. 

 

Les línies d’actuació en el procés d’ensenyament i aprenentatge que permeten assolir 

les competències del mòdul tracten sobre:  

- La caracterització de sòls, llavors i plantes.  

- L’emmagatzematge, la conservació i la presentació de materials vegetals. 

- L’aplicació de tècniques de preparació de terrenys, d’instal·lacions d’abric i de 

sembra de llavors o plantes. 

- La producció de diferents espècies vegetals. 

 

Activitats d'ensenyament-aprenentatge 

-Preparar el terreny i/o substrat per a la producció de plantes. 

-Instal·lar infraestructures per a la protecció de cultius i reg. 

-Recol·lectar i preparar el material vegetal per a la seua reproducció. 

-Realitzar treballs bàsics per a la multiplicació sexual i vegetativa del material vegetal. 

-Realitzar les tasques culturals bàsiques per a la producció i manteniment d'elements 

vegetals. 

-Realitzar l'arrancat i aviverat de plantes. 

-Presentar la planta per a la seua venda. 

 

Criteris d’avaluació i resultats de l’aprenentatge 

A continuació detallem els resultats de l’aprenentatge del mòdul, relacionats amb els 

seus criteris d’avaluació: 

RA1. Prepara el terreny d’un viver i relaciona el tipus d’esmena i adobs amb les 

característiques del sòl. Criteris d’avaluació:  

a) S’han descrit les infraestructures que constitueixen un viver.  

b) S’han distingit els diferents tipus de sòl segons la seva textura.  

c) S’han descrit les tasques de preparació del terreny segons l’objectiu establert.  

d) S’han descrit els sistemes de desbrossament i neteja adequats a cada cas.  
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e) S’han explicat els diferents tipus d’esmenes i adobs i el seu mètode d’aplicació.  

f) S’han incorporat les esmenes orgàniques i minerals al terreny de manera uniforme.  

g) S’ha adobat el terreny tenint en compte les normes de seguretat en la utilització 

d’adobs.  

h) S’han descrit els diferents tipus de substrats que es poden utilitzar en la producció 

de plantes. 

 i) S’han barrejat els diferents components dels substrats de forma homogènia i en les 

proporcions establertes.  

j) S’ha aportat l’aigua necessària per mantenir el substrat amb un nivell adequat 

d’humitat.  

k) S’han netejat i ordenat les eines i màquines utilitzades i s’han mantingut en perfecte 

estat de conservació.  

 

RA2. Instal·la infraestructures bàsiques de protecció de conreus i de reg i en justifica la 

ubicació. Criteris d’avaluació:  

a) S’han identificat els diferents sistemes de protecció de conreus.  

b) S’han descrit els treballs d’instal·lació d’infraestructures per a la protecció de 

conreus.  

c) S’han esmentat els sistemes de reg utilitzats en la producció de plantes.  

d) S’han enumerat els elements dels sistemes de reg més freqüents.  

e) S’han fet els clots i les rases necessaris per a la instal·lació d’infraestructures de 

protecció de conreus i reg. 

f) S’han obert els clots garantint les dimensions establertes.  

g) S’han aportat, estès o col·locat els materials de forma ordenada.  

h) S’ha minimitzat la incidència de l’impacta ambiental de la infraestructura.  

i) S’han identificat les causes més freqüents d’accidents en la manipulació de 

materials, eines, màquines i equips utilitzats. 

 j) S’han netejat i ordenat les eines i màquines utilitzades i s’han mantingut en perfecte 

estat de conservació.  

k) S’han aplicat les normes de prevenció de riscos laborals i ambientals relacionades.  

l) S’han utilitzat els equips de protecció individual.  
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RA3. Produeix plantes i descriu i aplica les tècniques de propagació. Criteris 

d’avaluació:  

a) S’han descrit els mitjans que s’han d’utilitzar en la propagació vegetativa i sexual 

del material vegetal.  

b) S’han identificat les tècniques de propagació vegetativa i sexual tipus.  

c) S’han explicat les tècniques de conservació del material vegetal.  

d) S’ha fet la preparació de les taules de propagació i germinació, planters, bancals i 

contenidors.  

e) S’han reconegut les tècniques de preparació del material vegetal.  

f) S’ha distribuït la llavor uniformement i a la profunditat indicada i s’ha fet el primer reg 

després de la implantació del material.  

g) S’han fet repicades garantint la viabilitat de les plantes.  

h) S’han fet aclarides en planter per assegurar el desenvolupament de les plàntules.  

i) S’han fet asprades amb la tècnica i els mitjans adequats.  

j) S’han controlat les condicions ambientals en zones de conreu.  

 

RA4. Prepara per a la seva comercialització les plantes i reconeix les tècniques de 

condicionament del sistema radicular i aeri de plantes. Criteris d’avaluació:  

a) S’han descrit les tècniques d’arrencada de la planta.  

b) S’han explicat les tècniques d’“enviverament” de la planta.  

c) S’han definit les tècniques de condicionament del sistema radicular i aeri de plantes.  

d) S’han identificat els tipus d’etiquetes.  

e) S’han descrit les tècniques de protecció de la planta per al transport.  

f) S’han netejat les plantes de fulles seques, flors marcides, males herbes i brutícia per 

a la seva presentació.  

g) S’han netejat, ordenat o mantingut les eines en perfecte estat de conservació.  

h) S’han aplicat les mesures relacionades amb la normativa ambiental. 

 

Recursos didàctics i organitzatius. 

Llibres:  
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- Agrojardineria y composicions florals. Volumen I. Agrojardineria y cultivo de 

plantas ornamentales. Ed. Síntesis. Juan Ramón Rubio García, Mª José 

López Ruiz. 

- Operaciones básicas en viveros y centros de jardinería MF0520_1. IC 

editorial.  José Luis Oblaré Torres. 

- Apunts i recursos propis del professorat. 

- Pàgines web d’interès. 

 

Mòdul professional: Operacions Auxiliars en l’Elaboració de Composicions amb 

Flors i Plantes. Codi: 3054. Duració: 240 h. 

 

Continguts i unitats didàctiques:  

UF 1: Preparació de matèries primeres i elements estructurals: 

● Espècies comercials de plantes i flors. 

● Plantes: nom comú i científic, descripció, necessitats fisiològiques, 

temporades de comercialització i venda. 

● Flors: nom comú i científic, descripció, necessitats fisiològiques,temporades 

de comercialització i venda. 

● Flors i plantes artificials: tipus i materials. 

● Materials en floristeria: la ceràmica, el vidre, el plàstic, la tela, la terra i el gel 

decoratiu: característiques i aplicacions. 

● Materials auxiliars (esponges sintètiques, fils d’aram, pegament per a flors, 

silicones, cintes per a folrar, entre altres): característiques i aplicacions. 

● Criteris comercials de qualitat de flors i plantes. 

● Mètodes per a accelerar o ralentitzar l’obertura de les flors. 

● Plagues i malalties més comunes de les plantes i les flors i mitjans de lluita. 

● Productes conservants. La cambra frigorífica: classes i característiques. 

● Tècniques de manipulació de la flor i la planta. 

● Riscos inherents a la manipulació de matèries primeres. 

 

UF 2. Confecció de composicions amb flors i/o plantes: 
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● Classificació. Naturalesa. Formes. Destinació i finalitat de cada tipus de 

composició. 

● Color: contrast, harmonia, colors primaris i secundaris, colors càlids i freds. 

● Les figures geomètriques: el seu pes i color. Proporcions. L’espiral: tècnica i 

aplicacions. 

● Lligada: tècniques i usos. 

● Col·locació de filferro: tècniques i usos. 

● Mètodes per a accelerar o alentir 

● L’esponja: qualitats, tipus i tècniques de col·locació. 

 

UF 3. Presentació de productes de floristeria: 

● Tipus d’embolcalls. 

● Empaquetatge i presentació: tècniques i aplicacions. 

● Tècniques de papiroflèxia 

● Tècniques d’apegat, engrapat i lligada. 

● Preparació de caixes i llaços de flors. 

● Criteris estètics. Evolució històrica. 

 

UF 4. Muntatge i desmuntatge de decoracions: 

● Relació espai-decoració. 

● Tècniques de muntatge i desmuntatge. 

● Interpretació de croquis i esbossos de decoració. 

● Evolució històrica dels criteris estètics. 

● Normativa sobre salut laboral i prevenció de riscos. 

 

UF 5. Atenció al públic: 

● Tècniques de comunicació. Normes de cortesia i urbanitat. 

● Comunicació interpersonal. Expressió verbal. 

● Comunicació telefònica. 

● Comunicació escrita. 

● Variables que influeixen en l’atenció al client. Posicionament i imatge de 

marca. 



 

Programació Departament Agrària IES La Malladeta 2021-22 

 

64 

 

● Tècniques de venda per a atraure l’atenció i despertar l'interès dels clients. 

● Documentació utilitzada en l’atenció al client. 

● Servicis i productes oferts en floristeria: repartiment de productes de floristeria 

a domicili, mitjans de transport, rutes aconsellables d’utilitzar, entrega de 

productes i altres. Productes fitosanitaris: aplicacions i usos. Ferramentes de 

jardineria. 

● Classificació de composicions florals i de plantes: per la seua naturalesa, per 

la seua forma, per la seua destinació, entre altres. 

● Ocasions i esdeveniments: cerimònies, funerals, convencions i reunions. 

● Mitjans de pagament: efectiu, crèdit, targetes de dèbit o crèdit, taló, entre 

altres. 

● Llistes de preus, catàlegs, manuals de servici, guies, guies de carrers, plans i 

mapes. 

● Tipus de formularis: albarans, notes de comanda, quadern de notes, factures, 

formularis d’encàrrecs d’empreses de transmissió floral, entre altres. 

● Operació de venda. Tancament. Justificants de pagament. 

● Procediment d’arreplega de les reclamacions o queixes presencials i no 

presencials. 

● Configuració documental de la reclamació. 

● Tècniques en la resolució de reclamacions. 

● Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris. 

● Lleis autonòmiques de protecció al consumidor. 

● Llei Orgànica de Protecció de Dades. 

 

Objectius i competències del mòdul professional 

La formació del mòdul es relaciona amb els següents objectius generals del cicle 

formatiu h) i i) i les competències professionals, personals i socials h) i i) del títol. A 

més, es relaciona amb els objectius t), o), v), w), x), i) i z) i les competències r), s), t), o), 

v), w) i x) que s'inclouran en aquest mòdul professional de forma coordinada amb la 

resta de mòduls professionals. 
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Orientacions pedagògiques. 

Aquest mòdul professional conté la formació associada a la funció d'elaboració de 

composicions florals amb els seus corresponents complements decoratius, amb 

l'embolcall adequat si es destinen a la venda, o ben col·locant-les en espais concrets si 

es destinen a muntatge de decoracions amb la finalitat de satisfer al client. 

La definició d'esta funció inclou els aspectes següents: 

-La identificació i preparació d'espècies florals i plantes ornamentals. 

-La preparació d'elements estructurals. 

-La selecció de complements decoratius. 

-Les tècniques d'embolcall per a presentar flors i plantes sense confeccionar i 

per a composicions de flors i/o plantes naturals i/o artificials 

- La interpretació de croquis i esbossos de decoracions florals. 

-La presentació de productes florals.  

-L'atenció al públic. 

 

Les línies d'actuació en el procés ensenyament-aprenentatge que permeten aconseguir 

les competències del mòdul versaran sobre:  

-La caracterització de flors i verds ornamentals.  

-L'emmagatzemat i conservació d'espècies florals.  

-L'aplicació de tècniques de decoració, presentació i composició floral.  

-L'aplicació de tècniques d'atenció al client. 

 

Activitats d'ensenyament-aprenentatge 

-Preparar els suports, recipients, matèries primeres i materials necessaris per a 

l'elaboració de qualsevol treball amb flors i/o plantes naturals i/o artificials emprant les 

tècniques establides. 

- Embolicar composicions florals i/o amb plantes amb criteris estètics per a la seua 

òptima presentació. 

- Muntar i desmuntar treballs de decoració floral seguint els criteris del personal de 

categoria superior, atenent a la tipologia dels materials i matèries primeres empra- 

dónes i el seu tractament. 
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Criteris d´avaluació i resultats de l´aprenentatge  

 A continuació detallem els resultats de l´aprenentatge del mòdul, relacionats amb els 

seus criteris d´avaluació, segons el RD 127/2014: 

 

RA1. Condiciona matèries primeres i elements estructurals, relacionant-los amb les 

característiques del producte final. Criteris d'avaluació:  

a) S'han enumerat els materials segons la seua naturalesa/tipologia, fent referència a 

ells per els noms més coneguts, descrivint l'ús que se'ls dóna en la floristeria.  

b) S'han identificat els possibles danys en matèries primeres i materials.  

c) S'han identificat les espècies de flors i de plantes comercialitzades habitualment en 

una floristeria, descrivint les seues cures bàsiques i les seues característiques 

específiques.  

d) S'han definit les necessitats físiques i ambientals de magatzematge de cadascun 

dels productes, matèries primeres i materials per a la seua òptima conservació i 

durabilitat.  

i) S'han indicat les característiques bàsiques necessàries dels suports, bases i 

estructures. f) S'ha identificat els tipus i formes dels recipients que poden formen part de 

composicions florals o de plantes i enumerar les característiques principals que han de 

tenir.  

g) S'han desempaquetat i netejat les flors una vegada classificades.  

h) S'han sotmès les flors a condicions físiques i tractaments químics fins a aconseguir 

un grau d'obertura específic.  

i) S'ha canviat periòdicament l'aigua dels recipients de les flors i verds ornamentals 

emmagatzemats.  

j) S'han retirat els embolcalls de protecció, no decoratius, de flors o plantes per a 

afavorir l'oxigenació i prevenir malalties en el material vegetal. 

 k) S'han identificat els riscos inherents a la manipulació de matèries primeres i 

elements estructurals.  

 

RA2. Confecciona composicions en floristeria, relacionant forma, grandària, color i 

volum de les plantes, flors i verds de cort ornamentals amb el tipus de composició que 

es va a realitzar. Criteris d'avaluació:  
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a) S'han descrit les principals tècniques utilitzades en l'elaboració de composicions 

florals. b) S'ha triat el suport, base, estructura i/o recipient més apropiat d'entre els 

predefinits com a idonis per a la composició floral i/o de plantes que es va a realitzar. 

c) S'han triat els complements decoratius apropiats d'entre els predefinits per a cada 

composició.  

d) S'han triat els elements naturals apropiats d'entre els predefinits al tipus de 

composició o treball, que es va a realitzar atenent als criteris de durabilitat i 

compatibilitat  

i) S'ha condicionat el suport, base, estructura i/o recipient, emplenant-ho del material 

(perlita, gel, terra, entre uns altres) apropiat al tipus de matèria primera que vaja a 

formar part de la composició floral.  

f) S'han manipulat les plantes, flors i/o verds ornamentals utilitzant les tècniques de 

preparació més apropiades per a cada treball en particular.  

g) S'ha practicat el trasplantament i la preparació de substrats.  

h) S'han folrat cèrcols de corona amb cinta i amb verds.  

i) S'han preparat capçals de corona. 

 

RA3. Presenta productes de floristeria, justificant la seua estètica. Criteris d'avaluació:  

a) S'han identificat textures de materials que s'empren per a embolicar productes 

finalitzats.  

b) S'han definit tipus d'embolcall i formes de presentació aplicables per a cada 

composició de flors i/o plantes en funció de la seua forma, grandària i requisits de 

lliurament.  

c) S'han descrit les tècniques que s'usen amb cada tipus d'embolcall per a presentar 

flors i plantes sense confeccionar i per a composicions de flors i/o plantes naturals i/o 

artificials. d) S'han realitzat diferents tipus d'embolcalls, tallant i muntant llaços, papers i 

teles.  

i) S'han preparat caixes per a regal amb flors.  

f) S'han elaborat llaços amb dedicatòria per a les composicions de flors i plantes.  

g) S'han descrit les tècniques de pegat, engrapat i lligat  

h) S'han valorat els criteris estètics enfront dels funcionals.  
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RA4. Munta/desmunta decoracions amb flors o plantes naturals o artificials, relacionant-

les amb els espais on se situen.  Criteris d'avaluació:  

a) S'han descrit les composicions amb flors i/o plantes que s'instal·len en espais 

concrets (cotxes nupcials, esglésies, escenaris i unes altres).  

b) S'han descrit les tècniques de muntatge, desmuntatge i transport dels materials que 

s'empren en decoracions de flors i/o plantes específiques atenent a la seua tipologia.  

c) S'han identificat les peces que componen un treball unitari i els treballs acabats d'una 

decoració de flors o plantes.  

d) S'ha identificat l'estat de les flors i/o plantes naturals i/o artificials empleades en la 

decoració.  

i) S'han interpretat croquis i esbossos de decoracions florals.  

f) S'han localitzat els punts de col·locació de flors i/o plantes en diferents espais.  

g) S'ha operat amb ordre i neteja en el muntatge i desmuntatge de decoracions de 

diferents característiques i dificultats compositives.  

h) S'han substituït els materials, matèries primeres i/o productes defectuosos o en mal 

estat sense canviar l'aspecte final del treball.  

i) S'han justificat els criteris estètics i la seua evolució històrica.  

j) S'han aplicat les mesures de prevenció de riscos laborals.  

 

RA5. Atén al públic, caracteritzant i aplicant les tècniques de comunicació i de resolució 

de conflictes. Criteris d'avaluació:  

a) S'han descrit les diferents tècniques de comunicació.  

b) S'ha identificat la tipologia del client i les seues necessitats de compra. 

c) S'ha orientat a la clientela per a satisfer les seues necessitats de compra de 

productes i/o serveis de floristeria.  

d) S'han descrit els serveis i productes oferits en floristeria en funció de l'ocasió o 

esdeveniment per al qual es destine.  

i) S'ha informat sobre els mitjans de pagament.  

f) S'han manejat els catàlegs i manuals en paper, informatitzats o en qualsevol altre 

suport. g) S'ha emplenat el corresponent albarà per encàrrec amb les dades 

necessàries i s'ha arxivat.  
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h) S'ha finalitzat l'operació de venda calculant l'import corresponent de l'encàrrec i 

emetent justificants de pagament.  

i) S'han seleccionat els arguments adequats davant les objeccions plantejades pel 

client.  

j) S'han descrit les tècniques utilitzades per a afrontar queixes i reclamacions dels 

clients.  

k) S'ha identificat el procés a seguir davant una reclamació.  

 

Temporalització,Unidades de trabajo y contenidos módulo: 

OPERACIONES AUXILIARES EN LA ELABORACIÓN DE COMPOSICIONES CON 

FLOR Y PLANTAS  

UNIDAD DE 

TRABAJO 

CONTENIDOS EVALUACIÓN HORAS 

U.F. 1 Materias 

primas para 

composiciones 

florales 

 

 

Flores y verde cortados 1º,2º 10 

Plantas verdes 1º,2º 7 

Plantas de flor 1º,2º 7 

Flor seca 1º,2º 12 

Flor y planta artificial 1º 5 

Materiales auxiliares (esponjas, 

alambre...) 

 Accesorios y decoración. 

1º,2º 10 

Herramientas, manipulación y riesgos. 1º,2º 7 

Recipientes y sustratos 1º,2º 7 

Recepción, colocación y almacenaje.  1º 10 

Conservación. Cámara frigorífica. 1º 7 

  TOTAL HORAS 82 

U.F. 2 

Elaboración de 

Composiciones 

con flores y 

plantas 

 

Tipos de composiciones florales. 2º 10 

Color. Formas. Proporción. Finalidad de 

la composición floral. 

2º 7 

Fases para realizar composiciones: 

técnicas de corte, preparación de los 

tallos. Realización. Conservación. 

1º,2º 14 
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Técnica de la espiral. 2º 15 

Atado. Alambrado. Forrado y encintado. 2º 10 

Fases para realizar composiciones 

florales con plantas: preparación del 

recipiente/esponja, realización, 

conservación.  

2º 15 

  TOTAL HORAS 71 

U.F.3 

Presentación 

de productos 

de floristería 

Tipo de envoltorios 3º 2 

Empaquetados y presentación. Técnicas. 3º 6 

Técnicas de pegado, grapado y atado. 3º 6 

Preparación de cajas y lazos de flores. 3º 5 

  TOTAL HORAS 19 

U.F. 4 Montaje 

y desmontaje 

de 

decoraciones 

  

Relación espacio-decoración.  3º 4 

Técnicas de montaje y desmontaje. 3º 7 

Croquis y bocetos de decoración. 3º 6 

Montaje y desmontaje de centros de 

flores. 

3º 6 

Montaje y desmontaje de centros de 

plantas. 

3º 6 

Montaje y desmontaje de ramos. 3º 6 

Normativa salud laboral y prevención de 

riesgos.  

3º 5 

  TOTAL HORAS 40 

U.F. 5 Atención 

al público 

 

 

El negocio  de la floristería: partes, 

trabajos que se realizan, productos. 

Clientes. Proveedores. Competencia. 

3º 7 

Publicidad y promoción. Imagen de 

marca. Técnicas de venta. 

Escaparatismo. 

3º 5 

Atención al cliente. Técnicas de 

comunicación: presencial, telefónica, 

3º 6 
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escrita.  

Tipos de formularios: notas de pedido, 

albaranes, facturas.  

Listas de precios, catálogos, 

presupuestos. 

3º 5 

Reparto a domicilio.  3º 2 

Operación de venta.  Medios de pago.  3º 1 

Reclamaciones. Técnicas de resolución 

de reclamaciones.  Normativa (Ley 

General defensa de Consumidores y 

Usuarios, Ley Orgánica de Protección de 

datos). 

3º 2 

  TOTAL HORAS 28 

 TOTAL HORAS DEL MÓDULO 240 

 

 

MÒDULS DE SEGON CURS: 

 

Mòdul professional: Materials de Floristeria (MF) Codi: 3057. Durada: 210 hores 

 

Continguts i unitats didàctiques: 

UF 1. Recol·lecció i condicionament de material vegetal que s’utilitza en els 

treballs d’arranjaments florals: 

● Nocions sobre morfologia vegetal.  

● Elements vegetals en l’art floral. Temporades de comercialització. 

●  Conceptes de flor tallada, flor silvestre, flor fresca, flor seca, flor artificial. 

●  Tècniques bàsiques de recollida de flors i plantes.  

● Tècniques bàsiques de conservació de flors i plantes.  

● Materials i eines. 

● Normativa ambiental i de prevenció de riscos laborals en les operacions de 

recol·lecció i condicionament de material vegetal. 
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UF 2. Conservació del material vegetal: 

● Tècnica d’assecatge a l’aire lliure. Procediment.  

● Tècnica d’assecatge artificial. Procediment.  

● Tècnica de premsatge. Procediment. 

● Tècnica de tenyida de plantes. Procediment.  

● Tècniques de conservació del material transformat. 

● Equips, materials i eines.  

● Normativa ambiental i de prevenció de riscos laborals en les operacions de 

preparació i conservació del material vegetal. 

 

UF 3. Recepció i classificació de materials i primeres matèries de floristeria: 

● Primeres matèries i materials d’una floristeria.  

● Classificació.  

● Procés de comanda i recepció d’inputs.  

● Normes d’atenció a proveïdors.  

● L’albarà. La nota de lliurament. La factura.  

● Tipus d’embalatge.  

● Criteris comercials de qualitat de flors i plantes.  

● Procediment de devolució.  

● Normativa ambiental i de prevenció de riscos laborals en les operacions de 

càrrega i descàrrega d’inputs. 

 

UF 4. Condicionament i emmagatzematge dels materials, les primeres 

matèries i els productes naturals de floristeria: 

● Criteris d’emmagatzematge i col·locació de materials i primeres matèries.  

● Criteris d’emmagatzematge i col·locació de primeres matèries naturals.  

● Tècniques bàsiques de conservació de les primeres matèries naturals. 

● Mètodes per accelerar o alentir l’obertura de les flors.  

● Normativa ambiental i de prevenció de riscos laborals en les operacions de 

condicionament i emmagatzematge dels materials, les primeres matèries i els 

productes naturals. 
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● Normes d’ordre i neteja en les operacions de condicionament i emmagatzematge 

dels materials, les primeres matèries i els productes naturals. 

 

UF 5. Neteja i eliminació de residus: 

● Necessitat de neteja de les instal·lacions, l’equip, el material i les eines.  

● Productes de neteja. Interpretació de l’etiquetatge.  

● Neteja de plantes naturals.  

● Classificació dels residus generats en una floristeria.  

● Normativa ambiental i de prevenció de riscos laborals en l’ús dels productes de 

neteja, equips i residus. 

 

Objectius i competències del mòdul professional 

La formació del mòdul es relaciona amb els següents objectius generals del cicle 

formatiu a), i f) i les competències professionals, personals i socials a) i f) del títol. A 

més, es relaciona amb els objectius t), u), v), w), x), y) i z) i les competències r), s), t), 

u), v), w) i x) que s’inclouen en aquest mòdul professional de forma coordinada amb la 

resta de mòduls professionals. 

 

Orientacions pedagògiques.  

Aquest mòdul específic conté la formació associada a la funció d’adquisició, recepció i 

condicionament de primera matèria, material i productes naturals de floristeria, així com 

a la funció de neteja i manteniment d’instal·lacions de floristeria. 

La definició d’aquesta funció inclou aspectes com ara:  

- La recol·lecció de material vegetal per a la seva posterior conservació.  

- La manipulació de material vegetal per a assecatge i/o premsatge. 

- L’atenció a proveïdors i l’elaboració de comandes.  

- La recepció de primeres matèries i materials de floristeria.  

- La classificació, ubicació i condicionament de primeres matèries, materials i 

productes naturals. 

- L’emmagatzematge i la conservació dels productes naturals i les primeres 

matèries.  

- L’etiquetatge i marcatge dels productes de floristeria.  
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- La col·locació dels productes a les zones de venda i els expositors.  

- La neteja i el manteniment d’instal·lacions de floristeria. 

 

Les línies d’actuació en el procés d’ensenyament i aprenentatge que permeten assolir 

les competències del mòdul tracten sobre: 

- La identificació de les espècies ornamentals més importants que s’utilitzen a les 

floristeries. 

- L’aplicació de tècniques de recol·lecció de material vegetal.  

- L’aplicació de tècniques de preparació del material, assecatge i premsatge de 

plantes naturals. 

- La utilització d’eines i equips de recol·lecció i manipulació de productes naturals.  

- La identificació i classificació dels materials i les primeres matèries de floristeria.  

- El coneixement del procés comercial en la petició i recepció de productes o 

inputs.  

- L’aplicació de criteris de recepció, condicionament i col·locació dels materials, les 

primeres matèries i els productes naturals.  

- La utilització d’equips per al marcatge i l’etiquetatge dels productes de floristeria. 

- El coneixement del procés de neteja i manteniment d’instal·lacions de jardineria.  

- L’aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals i mediambientals. 

 

Activitats d'ensenyament-aprenentatge 

- Identificar de les espècies ornamentals més importants utilitzades en les 

floristeries. 

-Aplicació de tècniques de recol·lecció de material vegetal. 

-L'aplicació de tècniques de preparació del material, assecat i premsatge de plantes 

naturals. 

-El maneig d'eines i equips de recol·lecció i manipulació de productes naturals. 

-La identificació i classificació dels materials i matèries primeres de floristeria. 

-El coneixement del procés comercial en la petició i recepció de productes. 

-L'aplicació de criteris de recepció, acondicionament i col·locació dels materials, 

matèries primeres i productes naturals. 



 

Programació Departament Agrària IES La Malladeta 2021-22 

 

75 

 

-El coneixement del procés de neteja i manteniment d'instal·lacions de jardineria. 

-L'aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals i mediambientals. 

Totes aquestes activitats aniran reforçant-se amb exercicis pràctics de 

composicions florals: realització d, arranjaments o decoracions florals al llarg del 

curs: Halloween, centres de tardor i pasqua, arregles nadalencs, dia dels 

enamorats, dia de la mare, dia del llibre, arregles florals per a celebracions o actes 

de l´institut (xerrades, jubilacions, clausures, etc). 

Criteris d’avaluació i resultats de l’aprenentatge 

A continuació detallem els resultats de l’aprenentatge del mòdul, relacionats amb els 

seus criteris d’avaluació: 

 

RA1. Fa operacions de recol·lecció i condicionament de material vegetal i reconeix les 

espècies i tècniques establertes que s’utilitzen freqüentment en els treballs 

d’arranjaments florals. Criteris d’avaluació: 

a) S’han identificat els òrgans d’una planta.  

b) S’han classificat les espècies vegetals en funció de les parts que s’utilitzen per a 

composicions o arranjaments florals.  

c) S’han definit els termes de flor tallada natural i flor o planta silvestre.  

d) S’ha esmentat una taxonomia bàsica.  

e) S’han identificat les tècniques de recol·lecció del material vegetal.  

f) S’han descrit les tècniques de conservació del material recol·lectat.  

g) S’han identificat els materials i les eines de recol·lecció i condicionament.  

h) S’han utilitzat els materials i les eines de recol·lecció i condicionament i s’han 

deixat nets per a usos posteriors.  

i) S’ha seguit la normativa ambiental i de prevenció de riscos laborals en les 

operacions de recol·lecció i condicionament de material vegetal.  

 

RA2. Conserva el material vegetal destinat a l’assecatge aplicant les tècniques més 

freqüents. Criteris d’avaluació: 

a) S’han identificat les flors i plantes que es poden dessecar. 

b) S’han descrit les tècniques de preparació i conservació del material vegetal.  

c) S’ha seleccionat i manipulat el material vegetal.  
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d) S’ha aplicat la tècnica d’assecatge i/o premsatge del material.  

e) S’han aplicat les tècniques de tenyida del material vegetal.  

f) S’ha condicionat el material preparat i s’ha transformat per a la seva conservació 

òptima.  

g) S’han utilitzat els materials, els equips i les eines necessàries per a l’aplicació de 

cada tècnica.  

h) S’han mantingut les zones de treball de la seva responsabilitat en condicions 

d’ordre, netedat i seguretat.  

i) S’ha seguit la normativa ambiental i de prevenció de riscos laborals en les 

operacions de conservació del material vegetal.  

 

RA3. Recepciona i classifica els materials i les primeres matèries i els verifica i ordena 

segons la seva tipologia. Criteris d’avaluació: 

a) S’han identificat i classificat els materials i les primeres matèries que hi ha amb 

més freqüència en una floristeria.  

b) S’ha descrit i executat el procés d’encàrrec i recepció de comandes utilitzant el 

sistema de comunicació indicat.  

c) S’han descrit els conceptes i les diferències entre albarà, nota de lliurament i 

factura.  

d) S’han distingit els tipus d’embalatge i les tècniques de desembalatge.  

e) S’han determinat les característiques de qualitat bàsiques de flors i plantes.  

f) S’han comunicat les incidències sorgides de possibles danys o errors i s’han 

registrat en el document apropiat.  

g) S’ha seguit la normativa ambiental i de prevenció de riscos laborals en les 

operacions de càrrega i descàrrega d’inputs.  

 

RA4. Fa les operacions de condicionament i emmagatzematge dels materials, les 

primeres matèries i els productes naturals i identifica els mètodes i les tècniques 

determinats. Criteris d’avaluació: 

a) S’han enumerat les condicions òptimes de conservació i emmagatzematge dels 

materials i les primeres matèries.  
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b) S’han descrit les tècniques d’emmagatzematge respecte al tipus de producte i 

l’espai a ubicar.  

c) S’han descrit les tècniques bàsiques de conservació de flors i verd natural.  

d) S’han tallat i netejat les tiges de les flors i el verd natural.  

e) S’han aplicat les tècniques de conservació de l’aigua en les flors naturals.  

f) S’han aplicat tècniques d’obertura de flors segons les instruccions.  

g) S’ha deixat el lloc de treball, els materials i les eines nets i ordenats segons la 

tipologia.  

h) S’ha seguit la normativa ambiental i de prevenció de riscos laborals en les 

operacions de condicionament i emmagatzematge dels materials, les primeres 

matèries i els productes naturals.  

 

RA5. Neteja els equips, els materials i les eines i selecciona i aplica els productes de 

neteja més adequats. Criteris d’avaluació: 

a) S’han reconegut les necessitats de neteja dels equips, els materials i les eines i 

s’han identificat aquelles parts que requereixen especial atenció pel que fa a 

possibles riscos.  

b) S’han identificat els productes de neteja més apropiats a cada cas a través de les 

seves etiquetes informatives.  

c) S’han netejat les fulles de les plantes i flors amb molta cura i tenint en compte el 

mètode més apropiat.  

d) S’ha deixat net i ordenat el lloc de treball.  

e) S’han classificat els residus procedents de l’activitat d’una floristeria i/o taller.  

f) S’ha seguit la normativa ambiental i de prevenció de riscos laborals en la neteja 

dels equips, els materials i les eines. 

 

Recursos didàctics i organitzatius. 

Llibres:  

- Agro jardinería y composiciones florales. Volumen II. Jardinería y tècniques 

de arte floral.  y Materials de Floristeria, Ed. Síntesis. Mª José López Ruiz, 

Juan Ramón Rubio García. 
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- Servicios básicos de floristería y atención al público MF1115_1. Ed IC. 

Carolina Cot Díaz, Lourdes Miralles Bellver. 

- Recepción y acondicionamiento de materias primas y materiales de 

floristería. Ed. IC. Joana Moral Roldán 

- Apunts i recursos propis del professorat. 

- Pàgines web d'interès. 

- Material floral divers. 

Mòdul professional: Operacions Bàsiques en Instal·lació de Jardins, Parcs i 

Zones Verdes. Codi: 3055. Duració: 125 hores. 

 

Continguts i unitats didàctiques 

UF. 1. Replantejament de projectes: 

– Diferents estils de parcs i jardins. 

– Plans i croquis de jardineria. 

– Simbologia i interpretació de llegendes. 

– Replantejament dels elements del jardí, parc o zona verda. 

– Mesurament i càlcul de superfícies regulars. 

– Preparació del terreny: tècniques. Ferramentes i mitjans utilitzats. 

 

UF.2. Construcció d’infraestructures xicotetes: 

– Drenatges: tipus, components i instal·lació. 

– Reg: tipus, components i instal·lació. 

– Materials de construcció: característiques, ús. 

–Infraestructures bàsiques: camins, murets, estanys, instal·lacions d’il·luminació i 

altres. 

– Mobiliari i equipament de parcs i jardins. 

– Normes de prevenció de riscos laborals i mediambientals. 

 

UF 3. Plantació d’espècies vegetals: 

– Nocions de botànica: morfologia i fisiologia vegetal. 

– Identificació de les espècies principals de la zona. 
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– Plantes ornamentals. 

– Preparació de les espècies vegetals per a la seua implantació o sembra. 

– Clots i rases: obertura, dimensions i condicionament. 

– Tècniques de plantació. Èpoques i marcs de plantació. 

– Condicionament de la planta: tècniques. 

– Sembra: tècniques, èpoques i dosis. 

– Normativa de seguretat. 

– Impacte ambiental de l’activitat. 

 

UF 4. Implantació de gespes: 

– Tipus de gespes. 

– Preparació del terreny. 

– Sembra: mètodes, èpoques, dosis. 

– Implantació de pa d’herba: mètodes. 

– Normes de prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient. 

 

Objectius i competències del mòdul professional 

La formació del mòdul es relaciona amb els següents objectius generals del cicle 

formatiu a), b), c), d) i i) i les competències professionals, personals i socials a), b), c), 

d) i i) del títol. A més, es relaciona amb els objectius t), o), v), w), x), i) i z) i les 

competències r), s), t), o), v), w) i x) que s'inclouran en aquest mòdul professional de 

forma coordinada amb la resta de mòduls professionals. 

Organització de les unitats formatives 

Orientacions pedagògiques.  

Aquest mòdul professional conté la formació associada a la funció de plantació 

d'espècies vegetals, inclosos gespes en parcs i jardins. La definició d'aquesta funció 

inclou aspectes com:  

-La identificació de diferents estils de jardins i el seu possible replanteig. 

-La construcció de petites infraestructures bàsiques en parcs i jardins.  

-La plantació d'arbres, arbustos i altres espècies vegetals.  

-La implantació i sembra de gespes.  
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Les línies d'actuació en el procés ensenyament-aprenentatge que permeten aconseguir 

les competències del mòdul versaran sobre:  

-La caracterització espècies vegetals i gespes de parcs i jardins.  

-L'aplicació de tècniques de preparació de terrenys, d'instal·lacions d'abric i de sembra 

de llavors o plantes. 

 

Activitats d'ensenyament-aprenentatge 

- La identificació de diferents estils de jardins i el seu possible replanteig  

- La construcció de petites infraestructures bàsiques en parcs i jardins.  

-La plantació d'arbres, arbustos i altres espècies vegetals.  

-La  implantació i sembra de gespes. 

Criteris d´avaluació i resultats de l´aprenentatge 

 A continuació detallem els resultats de l´aprenentatge del mòdul, relacionats amb els 

seus criteris d´avaluació, segons el RD 127/2014: 

 

RA1. Replanteja projectes sobre el terreny, relacionant-los amb els diferents estils de 

jardins i parcs. Criteris d'avaluació: 

 a) S'han identificat els diferents estils de jardins. 

b) S'ha interpretat la informació continguda en un plànol o croquis bàsic.  

c) S'han localitzat sobre el terreny els elements del jardí, parc o zona verda segons 

croquis o plànol.  

d) S'han representat sobre el terrè figures geomètriques senzilles. 

 i) S'han calculat superfícies de parcel·les regulars en el plànol o en el terreny.  

f) S'han realitzat les labors de preparació del terreny, emprant les esmenes i substrats 

concorde a les característiques del terreny.  

 

RA2. Construeix petites infraestructures, justificant la seua ubicació i aplicacions. 

Criteris d'avaluació:  

a) S'han descrit les diferents instal·lacions i infraestructures possibles del jardí. 

 b) S'han descrit els diferents sistemes de regs i drenatges que s'utilitzen en jardineria.  
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c) S'han identificat els components dels sistemes de reg i drenatge i explicat el seu 

funcionament.  

d) S'han analitzat els materials de construcció emprats en les diferents infraestructures. 

 i) S'han realitzat operacions de manteniment de primer nivell de les instal·lacions 

elèctriques, de reg i de ventilació/climatització.  

f) S'ha instal·lat el mobiliari i equipament d'un jardí, seguint la normativa vigent 

requerida en matèria de seguretat i higiene.  

g) S'han obert els clots i rases amb les dimensions necessàries per a cada tipus 

d'instal·lació.  

h) S'han identificat els diferents elements lluminosos i classificar-los segons usos.  

i) S'han descrit els diferents tipus de camins d'un jardí, materials que s'utilitzen en la 

seua construcció i característiques dels mateixos.  

j) S'han descrit les infraestructures de ponts, muretes i estanys i els materials i mitjans.  

k) S'han aplicat les mesures de prevenció de riscos laborals i normativa ambiental.  

 

RA3. Planta espècies vegetals en parcs o jardins, reconeixent les característiques de 

les diferents espècies. Criteris d'avaluació:  

a) S'han reconegut els òrgans fonamentals dels vegetals i la seua funció.  

b) S'han identificat les principals espècies de plantes utilitzades en la jardineria de la 

zona. c) S'han descrit les diferents formes de comercialització i les normes de qualitat 

requerides per a cada espècie  

d) S'han identificat les principals característiques i exigències de les espècies utilitzades 

en jardineria.  

i) S'han descrit les operacions necessàries per al condicionament de plantes abans de 

la plantació.  

f) S'han manejat la maquinària i eines adequades en la plantació d'arbres, arbustos i 

altres espècies vegetals.  

g) S'han calculat les necessitats de reg de plantació o sembra i s'ha programat els 

sistemes de reg per a cada zona.  

h) S'han col·locat les plantes aportant abonaments i esmenes i entutorat.  

i) S'han aplicat les normes de seguretat en el desenvolupament dels treballs.  

j) S'ha minimitzat l'impacte ambiental durant la plantació d'espècies vegetals.  
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RA4. Implanta gespes, relacionant el tipus de gespa amb les seues aplicacions. Criteris 

d'avaluació:  

a) S'han descrit les tècniques de sembra o implantació de gespes.  

b) S'han identificat els diferents tipus de gespes i les seues aplicacions.  

c) S'han preparat les eines i útils empleats en la sembra o implantació de gespes.  

d) S'ha distribuït la llavor uniformement, amb la dosi i barreja indicada, aplicant el 

cobreix-sembra.  

i) S'han col·locat els pa d'herba assegurant la continuïtat de la gespa.  

f) S'han compactat el terreny i aplicar el primer reg per a assegurar la nascència.  

g) S'han aplicat les mesures de prevenció de riscos laborals i la normativa 

mediambiental. 

 

 

Mòdul professional: Operacions Bàsiques per al Manteniment de Jardins, Parcs i 

Zones Verdes. Codi: 3056. Duració: 75 hores. 

 

Continguts i unitats didàctiques 

UF1. Reg de parcs, jardins i zones verdes: 

– L’aigua en el sòl: comportament. 

–Sistemes bàsics d’aplicació de reg: manual, automatitzat per goteig, 

automatitzat per aspersió. 

– La pràctica del reg: intensitat, duració i moment d’aplicació. 

– Instal·lacions de reg. Tensiòmetres i vàlvules. 

– Fertirrigació. 

– Mesurament de la humitat del sòl amb els tensiòmetres. 

– Interpretació de la lectura dels automatismes del reg. 

– Conservació, reparació senzilla i neteja del sistema de reg. 

– Tipus, components i ús de maquinària xicoteta i equips utilitzats en el reg de 

cultius. 

– Normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en les 

operacions auxiliars en el reg del cultiu. 
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– L’aigua com a bé escàs. 

 

UF 2. Adobament de parcs, jardins i zones verdes: 

– La nutrició de les plantes. 

– Els adobs orgànics. Tipus d’adobs, procedència i característiques 

generals bàsiques. Adobs sòlids: fems. Adobs líquids: purins. 

– Adobs verds. 

– Humus. 

– Adobs químics: característiques generals bàsiques. 

– Adobs simples. 

– Adobs compostos. 

– Interpretació d’etiquetes: riquesa de l’adob. 

– Distribució d’adobs orgànics i químics. 

– Característiques bàsiques de la maquinària emprada. 

– Labors de suport en càrrega i distribució. 

– Distribució manual localitzada dels adobs orgànics i químics. 

– Tipus, components i ús de maquinària xicoteta o equips utilitzats en 

l’adobament de cultius. 

– Neteja i conservació de l’equip, ferramentes i instal·lacions emprades en 

l’adobament. 

– Normes de seguretat i de protecció ambiental en les operacions auxiliars en 

l’adobament del cultiu. 

– La contaminació pel mal ús i abús dels adobs químics. 

 

UF 3. Conservació d’elements vegetals: 

– Maneig del sòl. 

– Poda bàsica d’elements vegetals: tècniques, època i mitjans. 

– Neteja i conservació de l’equip, ferramentes i instal·lacions emprades en les 

labors culturals. 

– Labors de manteniment i millora de gespes: tipus, tècniques i mitjans. 

–Normes mediambientals i de prevenció de riscos laborals en operacions 

culturals. 
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– Aspectes generals sobre la sanitat de les plantes. 

– Plagues. 

– Malalties. 

– Males herbes. 

– Mètodes de control. 

-Equips d´aplicació. 

– Mitjans de defensa fitosanitaris. 

– Productes fitosanitaris: descripció i generalitats. 

– Neteja, manteniment, regulació i revisió dels equips. 

– Perillositat dels productes fitosanitaris i dels seus residus. 

– Riscos derivats de la utilització dels productes fitosanitaris. 

– Intoxicacions i altres efectes sobre la salut. 

– Nivell d’exposició de l’operari: mesures preventives i de protecció 

en l’ús de productes fitosanitaris. 

– Primers auxilis. 

– Obtenció de preparats fitosanitaris. 

– Proporcions en dissolucions i mescles. 

– Protecció ambiental i eliminació d’envasos buits. 

– Bones pràctiques ambientals. 

– Sensibilització mediambiental. 

– Principis de la traçabilitat. 

– Bona pràctica fitosanitària: interpretació de l’etiquetatge i fitxes 

de dades de seguretat. Pràctiques d’aplicació de productes fitosanitaris. 

 

UF 4. Manteniment d’infraestructures, mobiliari i equipaments: 

– Inventari d’infraestructures, mobiliari i equipaments. 

– Aplicacions d’infraestructures, mobiliari i equipaments. 

– Tècniques i mitjans de manteniment. 

– Principals anomalies d’infraestructures, mobiliari i equipaments de parcs, 

jardins i zones verdes. 

– Equips de protecció i seguretat. 
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– Normativa bàsica vigent relacionada amb les operacions bàsiques per al 

manteniment d’infraestructures, mobiliari i equipaments. 

 

Objectius i competències del mòdul professional 

La formació del mòdul es relaciona amb els següents objectius generals del cicle 

formatiu a), i) i j) i les competències professionals, personals i socials a), i) i j) del títol. A 

més, es relaciona amb els objectius t), o), v), w), x), i) i z) i les competències r), s), t), o), 

v), w) i x) que s'inclouran en aquest mòdul professional de forma coordinada amb la 

resta de mòduls professionals. 

Organització de les unitats formatives 

Orientacions pedagògiques.  

Aquest mòdul professional conté la formació associada a la funció de reg, abonat 

i conservació de jardins, parcs i zones verdes, així com el manteniment 

d'infraestructures, equipament i mobiliari d'aquests. La definició d'aquesta funció inclou 

aspectes com:  

-La relació entre el sistema de reg i el tipus d'espècie vegetal o gespa.  

-La diferenciació dels tipus d'abonament.  

-El maneig de productes químics i/o biològics.  

-La sanitat vegetal.  

-Les labors de manteniment de sòls, espècies vegetals i infraestructures i 

mobiliari.         

- L'inventariat d'espècies vegetals i infraestructures i mobiliari. 

Les línies d'actuació en el procés ensenyament-aprenentatge que permeten aconseguir 

les competències del mòdul versaran sobre:  

-La caracterització de sòls i de productes químics empleats per a combatre 

paràsits.  

-L'aplicació de tècniques de reg, abonat i tractaments fitosanitaris.  

-L'aplicació de bones pràctiques sanitàries.  

-La relació de l'activitat de manteniment amb l'impacte ambiental.  

-La necessitat del manteniment de sòls, espècies vegetals i infraestructures i 

mobiliari.  

-La realització d'inventaris d'espècies vegetals i infraestructures i mobiliari. 
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Activitats d'ensenyament-aprenentatge 

-Reconèixer i saber dur a terme el manteniment de les plantes que es troben en el 

centre 

-Realitzar de forma practica el manteniment d'infraestructures 

-Aplicar tractaments fitosanitaris al cultiu amb petita maquinària seguint instruccions, 

per a mantenir la sanitat de les plantes. 

Criteris d´avaluació i resultats de l´aprenentatge 

 A continuació detallem els resultats de l´aprenentatge del mòdul, relacionats amb els 

seus criteris d´avaluació, segons el RD 127/2014: 

RA1. Rega jardins, parcs i zones verdes, identificant les seues necessitats hídriques. 

Criteris d'avaluació:  

a) S'han descrit els sistemes de reg utilitzats en jardineria.  

b) S'ha identificat el bon funcionament del sistema de reg. 

 c) S'ha descrit el funcionament de cadascun dels elements principals d'una instal·lació 

de reg.  

d) S'ha establit la uniformitat en l'aplicació i la quantitat d'aigua necessària en els regs 

manuals.  

f) S'ha explicat l'accionament de mecanismes senzills del sistema de reg.  

g) S'han controlat els automatismes associats al reg mecanitzat  

h) S'han aplicat les normes de seguretat i prevenció de riscos laborals.  

i) S'ha minimitzat el consum d'aigua. 

 

RA2. Abona jardins, parcs i zones verdes, relacionant els tipus d'abonaments i esmenes 

amb el desenvolupament vegetal. Criteris d'avaluació:  

a) S'han descrit els diferents tipus d'esmenes i abonaments i el seu mètode d'aplicació.  

b) S'han interpretat les etiquetes dels abonaments químics.  

c) S'han establit les labors de recolze en les operacions de càrrega i distribució 

mecanitzada d'abonaments orgànics i químics.  

d) S'ha distingit la manera d'aplicar manual i homogèniament l'abonament en la dosi i 

moment indicat. 
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 i) S'ha relacionat l'abonat amb el cultiu i tipus de sòl.  

f) S'han realitzat les labors de manteniment bàsic de les eines, equips, maquinària i 

instal·lacions per a abonar els cultius.  

g) S'han executat els procediments i tècniques de forma ordenada, amb netedat, 

precisió i seguretat.  

h) S'han tingut en compte les normes de seguretat en el maneig i utilització 

d'abonaments. i) S'han empleat els equips de protecció individual.  

 

RA3. Conserva els elements vegetals de jardins, parcs i zones verdes, reconeixent i 

aplicant labors culturals rutinàries. Criteris d'avaluació:  

a) S'han descrit les labors de manteniment i millora d'un jardí, parc o zona verda.  

b) S'ha realitzat un inventari bàsic dels elements vegetals que formen part del jardí o 

zona verda.  

c) S'han realitzat operacions bàsiques de poda dels elements vegetals.  

d) S'han aplicat tractaments fitosanitaris amb la dosi, equips i maquinària indicats.  

i) S'han identificat bàsicament els grups de paràsits que afecten als cultius.  

f) S'ha reconegut un producte fitosanitari per la informació arreplegada en les etiquetes 

dels envasos.  

g) S'ha identificat les mesures de prevenció de riscos laborals i mediambientals.  

h) S'ha determinat el moment de la realització de les labors de manteniment de sòls i 

cultius.  

i) S'han justificat les labors de manteniment com a mitjà d'augment de la qualitat de 

parcs, jardins i zones verdes.  

j) S'han realitzat les labors de neteja i manteniment bàsic d'equips i eines.  

 

RA4. Manté infraestructures, equipaments i mobiliari de jardins, parcs i zones verdes, 

descrivint les seues característiques. Criteris d'avaluació:  

a) S'ha realitzat un inventari bàsic d'infraestructures, equipament i mobiliari que formen 

part de jardí, parc o zona verda.  

b) S'han descrit les aplicacions de les diferents infraestructures, equipament i mobiliari.  

c) S'han descrit les operacions de manteniment d'infraestructures, equipament i 

mobiliari d'un jardí, parc o zona verda en funció de la seua finalitat.  
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d) S'han identificat les mesures de prevenció de riscos laborals i mediambientals.  

i) S'ha preparat la maquinària, eines i útils de treball. F 

) S'han utilitzat els equips de protecció adequats.  

g) S'han reconegut els avantatges del manteniment enfront de la reparació. 

 

Mòdul professional: Formació en Centres de Treball. Codi: 3058. Duració: 240 

hores. 

 

Continguts i unitats didàctiques 

UF 1. Operacions de preparació del terreny, plantació i sembra de cultius: 

– Neteja i preparació d’equips i estris. 

– Desbrossament, neteja, adobament i esmenes. Equips. 

–Umbracles, túnels, encoixinaments, hivernacles, sistema de reg i altres 

infraestructures. Instal·lació. Materials. 

– Materials vegetals. Sembra, plantació i trasplantació. Implantació de llavors o 

plançons. 

– Rendiment i qualitat. Reg, adobament i aplicació de tractaments fitosanitaris en 

cultius agrícoles, parcs, jardins i zones verdes 

– Càlcul de la quantitat d’aigua i freqüència de reg. Mecanismes de reg 

automàtic. Maneig. 

– Adobs. Tipus. Càlcul de dosi. Moment d’aplicació. 

– Productes fitosanitaris. Mescla, preparació i aplicació. Efectivitat. 

– Aspratge, poda i recol·lecció segons el cultiu del qual es tracte. 

– Manteniment de gespes i praderia. 

– Equips i màquines. Procediments. Preparació i maneig. Precisió, 

pulcritud i seguretat. 

 

UF 2. Operacions de producció i manteniment de plantes: 

– Preparació del terreny: desbrossament, neteja, adobament i esmenes. 

Plantació i sembra d’espècies vegetals. 

– Equips i estris. Preparació i neteja. 

– Components dels substrats. Mescla. Càlcul de proporcions. 
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– Materials vegetals. Sembra, plantació i trasplantació. Implantació i distribució 

de llavors o plançons. Reg. Repicades. 

– Aclarides en planter. Desenrotllament de les plàntules. Aspratge. 

Desenrotllament de les plàntules. Aspratge. 

– Rendiment i qualitat. 

 

UF 3. Composicions en floristeria i muntatges florals: 

– Recepció, classificació i emmagatzematge de materials de floristeria i auxiliars: 

materials vegetals i no vegetals. 

– Conservació de flors i plantes. Tècniques de dessecament. 

– Muntatge i desmuntatge de decoracions. Dificultats compositives. Orde i neteja. 

– Suports, bases, estructures i/o recipients per a la composició floral i/o de 

plantes. Condicionament. Materials de farciment segons composició. 

– Complements decoratius per a cada composició. 

– Elements naturals apropiats al tipus de composició o treball. Criteris de 

durabilitat i compatibilitat. 

– Manipulació de plantes, flors i/o verds ornamentals. Tècniques segons treball 

particular. 

– Cèrcols de corona. Forrats. Materials. Capçals de corona. Preparació. 

– Tècniques d’assessorament al client. 

– Normativa de prevenció de riscos laborals. Actuació segons les mesures de 

prevenció i protecció en l’empresa: 

– Regulació de les mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva. 

– Factors i situacions de risc en l’empresa. 

– Actituds del treballador per a minimitzar els riscos. 

– Equips individuals i dispositius de prevenció en l’empresa. 

– Pla de prevenció de l’empresa. 

– Tècniques d’organització del treball personal amb orde, neteja, minimització de 

consum d’energia i producció de residus. 

 

UF 4. Actuació responsable en el lloc de treball i integració personal en 

l’empresa: 
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– Jerarquia en l’empresa. Instruccions i comunicació en l’equip de treball. 

– Actituds professionals: orde, neteja, responsabilitat i seguretat. 

– Puntualitat i imatge personal en l’empresa. 

– Reconeixement i aplicació de les normes internes, procediments normalitzats 

de treball i altres de l’empresa. 

Distribució temporal de les unitats formatives 

El mòdul de Formació en Centres de Treball es desenvoluparà en el tercer 

trimestre del segon curs, segons marca la normativa vigent. 

Criteris d´avaluació i resultats de l´aprenentatge 

A continuació detallem els resultats de l´aprenentatge del mòdul, relacionats amb els 

seus criteris d´avaluació, segons el RD 127/2014: 

 

RA1. Efectua les operacions de preparació del terreny, plantació i sembra de cultius, 

manejant els equips i seguint especificacions definides. Criteris d'avaluació:  

a) S'han comprès les instruccions per a l'execució del procés de preparació del terreny, 

plantació i sembra de cultius, i les realitza en l'ordre establert. 

b) S'han realitzat les operacions necessàries per a la correcta neteja i preparació dels 

equips i útils.  

c) S'han executat les operacions de preparació del terreny, tals com l'esbrossat, neteja, 

abonat i esmenes, operant els equips de forma destra.  

d) S'han col·locat els materials per a la instal·lació d'umbráculs, túnels, embuatats, 

hivernacles, sistema de reg o altres infraestructures.  

i) S'han sembrat, plantat o trasplantat diferents tipus de materials vegetals, assegurant 

la correcta implantació de la llavor o plantons  

f) S'ha aconseguit un rendiment adequat, tant en qualitat com en temps  

g) S'ha responsabilitzat del treball que desenvolupa, mostrant iniciativa. 

 

RA2. Rega, abona i aplica tractaments fitosanitaris en cultius, parcs, jardins i zones 

verdes, preparant i operant els equips d'acord amb els procediments establits. Criteris 

d'avaluació:  
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a) S'ha regat de forma uniforme i amb la quantitat d'aigua necessària, manejant els 

mecanismes del reg automàtic.  

b) S'han aplicat els abonaments homogèniament en la dosi i moment indicat.  

c) S'han realitzat les operacions de barreja, preparació i aplicació de productes 

fitosanitaris en la forma i proporció establides.  

d) S'ha verificat l'efectivitat dels tractaments fitosanitaris.  

i) S'ha realitzat l'operació d'entutorat en funció del cultiu que es tracte.  

f) S'ha realitzat l'operació de poda del cultiu i de les espècies assignades.  

g) S'han realitzat les labors de recol·lecció en funció del cultiu que es tracte, evitant 

danyar el producte recol·lectat.  

h) S'han realitzat les labors de manteniment de gespes i prada  

i) S'han operat les màquines de forma ordenada, amb netedat, precisió i seguretat, 

aplicant els procediments i tècniques adequats.  

 

RA3. Efectua les operacions de producció i manteniment de plantes, preparant i 

manejant els equips establits. Criteris d'avaluació:  

a) S'han comprès les instruccions per a l'execució del procés de preparació del terreny, 

plantació i sembra d'espècies vegetals, i les realitza en l'ordre establit  

b) S'han realitzat les operacions necessàries per a la correcta neteja i preparació dels 

equips i útils  

c) S'han executat les operacions de preparació del terreny, tals com l'esbrossat, neteja, 

abonat i esmenes, operant els equips de forma destra.  

d) S'han barrejat els diferents components dels substrats de forma homogènia i en les 

proporcions establides. 

 i) S'han sembrat, plantat o trasplantat diferents tipus de materials vegetals, assegurant 

la correcta implantació de la llavor o plantons.  

f) S'ha distribuït la llavor uniformement i a la profunditat indicada, realitzant el primer reg 

després de la implantació del material.  

g) S'han realitzat repicats garantint la viabilitat de les plantes.  

h) S'han realitzat aclarides en llavorers assegurant el desenvolupament de les 

plàntules. 

 i) S'han realitzat entutorats utilitzant la tècnica i mitjans adequats.  
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j) S'ha aconseguit un rendiment adequat, tant en qualitat com en temps. 

 

RA4. Confecciona composicions en floristeria, i realitza muntatges florals, d'acord al 

disseny establit i seguint criteris estètics. Criteris d'avaluació:  

a) S'han recepcionat i classificat els materials de floristeria i auxiliars.  

b) S'han aplicat les tècniques de dessecat a flors i plantes.  

c) S'ha operat amb ordre i neteja en el muntatge i desmuntatge de decoracions de 

diferents característiques i dificultats compositives.  

d) S'han manipulat les plantes, flors o verds ornamentals utilitzant les tècniques de 

preparació més apropiades per a cada treball en particular.  

i) S'ha triat el suport, base, estructura o recipient per a la composició floral o de plantes 

que es va a realitzar.  

f) S'han triat els complements decoratius apropiats per a cada composició. 

 g) S'han triat els elements naturals apropiats al tipus de composició o treball a realitzar 

atenent als criteris de durabilitat i compatibilitat.  

h) S'ha condicionat el suport, base, estructura o recipient, emplenant-ho del material 

(perlita, gel, terra, entre uns altres) apropiat al tipus de matèria primera que vaja a 

formar part de la composició floral. 

 i) S'ha orientat al client sobre les composicions florals o de plantes apropiades a cada 

esdeveniment o esdeveniment.  

j) S'han aplicat les mesures de prevenció de riscos laborals en la realització d'aquests 

treballs.  

 

RA5. Actua conforme a les normes de prevenció de riscos, seguretat alimentària i 

ambiental. Criteris d'avaluació:  

a) S'ha complit en tot moment la normativa general sobre prevenció i seguretat, així 

com les establides per l'empresa.  

b) S'han identificat els factors i situacions de risc que es presenten en el seu àmbit 

d'actuació en el centre de treball.  

c) S'han adoptat actituds relacionades amb l'activitat per a minimitzar els riscos laborals 

i mediambientals.  
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d) S'ha emprat l'equip de protecció individual (EPIs) establit per a les diferents 

operacions. i) S'han utilitzat els dispositius de protecció de les màquines, equips i 

instal·lacions en les diferents activitats.  

f) S'ha actuat segons el pla de prevenció.  

g) S'ha mantingut la zona de treball lliure de riscos, amb ordre i neteja.  

h) S'ha treballat minimitzant el consum d'energia i la generació de residus.  

 

RA6. Actua de forma responsable i s'integra en el sistema de relacions tècnic-socials de 

l'empresa. Criteris d'avaluació:  

a) S'han executat amb diligència les instruccions que rep.  

b) S'ha responsabilitzat del treball que desenvolupa, comunicant-se eficaçment amb la 

persona adequada a cada moment.  

c) S'ha complit amb els requeriments i normes tècniques, demostrant un bon fer 

professional i finalitzant el seu treball en un temps límit raonable.  

d) S'ha mostrat en tot moment una actitud de respecte cap als procediments i normes 

establits.  

i) S'ha organitzat el treball que realitza d'acord amb les instruccions i procediments 

establits, complint les tasques en ordre de prioritat i actuant baix criteris de seguretat i 

qualitat en les intervencions.  

f) S'ha coordinat l'activitat que exerceix amb la resta del personal, informant de 

qualsevol canvi, necessitat rellevant o contingència no prevista.  

g) S'ha incorporat puntualment al lloc de treball, gaudint dels descansos instituïts i no 

abandonant el centre de treball abans de l’establert sense motius degudament 

justificats. 

 

10.1.2- Distribució temporal de les unitats didàctiques del cicle bàsic. 

 Al següent quadre es pot observar la distribució temporal de les unitats 

formatives per trimestre del cicle bàsic d’Agrojardineria i composicions florals: 

MÒDUL UNITATS FORMATIVES 1er T 2on T 3er T 

CURS: PRIMER 

Activitats de Reg, UF 1. Reg X   
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Adobament i 

Tractaments en 

Cultius Agrícoles 

(ARAC) 

UF 2. Abonat X X  

UF 3. Aplicació de tractaments fitosanitaris  X X 

UF 4. Tasques de manteniment de sòl i 

conreu 

X X X 

Operacions 

Auxiliars de 

Preparació del 

Terreny, Plantació i 

Sembra de Cultius 

Agrícoles (OAPT) 

UF 1. Preparació del terreny per a la 

sembra i/o plantació 

X   

UF 2. Recepció de material vegetal  X  

UF 3. Instal·lació d’infraestructures 

bàsiques d’abric per a conreus 

 X X 

UF 4. Sembra , trasplantament o plantació X  X 

Operacions 

Bàsiques de 

Producció i 

Manteniment de 

Plantes en Vivers i 

Centres de 

Jardineria (OBPJ) 

UF 1. Preparació del terreny X   

UF 2. Instal·lació d’infraestructura de 

protecció i reg 

X 

 

X  

UF 3. Producció de plantes X X X 

UF 4. Preparació de plantes per a la seva 

comercialització 

 X X 

Operacions 

Auxiliars en 

l’Elaboració de 

Composicions amb 

Flors i Plantes 

(OACF) 

UF 1: Preparació de matèries primes i 

elements estructurals 

X X X 

UF 2. Confecció de composicions amb 

flors i/o plantes 

X X X 

UF 3. Presentació de productes de 

floristeria 

X  

X 

 

X 

UF 4. Muntatge i desmuntatge de 

decoracions 

 X X 

UF 5. Atenció al públic X   

CURS: SEGON 
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 Materials de 

Floristeria (MF) 

UF 1. Recol·lecció i condicionament de 

material vegetal que s’utilitza en els 

treballs d’arranjaments florals 

X   

UF 2. Conservació del material vegetal X X  

UF 3. Recepció i classificació de materials 

i primeres matèries de floristeria 

 X  

UF 4. Condicionament i emmagatzematge 

dels materials, les primeres matèries i els 

productes naturals de floristeria 

 X X 

UF 5.  Neteja i eliminació de residus   X 

Operacions 

Bàsiques en 

Instal·lació de 

Jardins, Parcs i 

Zones Verdes 

UF1.Replantejament de projectes X   

UF2. Construcció d´infraestructures X X  

UF. Plantació d´espècies vegetals X X  

UF4. Implantació de gespes  X X 

Operacions 

Bàsiques per al 

Manteniment de 

Jardins, Parcs i 

Zones Verdes. 

UF1. Reg de parcs, jardins i zones verdes X   

UF 2. Adobament de parcs, jardins i zones 

verdes 

X X  

UF 3. Conservació d’elements vegetals X X X 

UF 4. Manteniment d’infraestructures, 

mobiliari i equipaments 

X X X 

 

10.2.- Unitats didàctiques cicle mitjà Jardineria i floristeria 

 

MÒDULS DE PRIMER CURS: 

Mòdul professional: Fonaments agronòmics.  

Codi: 0404. Durada: 160 hores. Especialitat del professorat amb atribució docent en el 

mòdul: processos de producció agrària. 

 

Continguts i unitats didàctiques: 

UF1. Caracterització del clima i microclima: 
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– Clima i microclima. Tipus. Els climes d’Espanya. Diferència entre clima i temps 

atmosfèric. Característiques del clima mediterrani. 

– Elements climàtics: temperatura, pressió i humitat atmosfèrica. Influència sobre les 

plantes. 

– Meteors. Tipus. Influència en les plantes. Els vents. Els núvols. Les precipitacions. 

Precipitació. Les gelades. Inversió tèrmica. Classificació de les gelades. 

– Aparells de mesura de variables climàtiques. Termòmetres. Pluviòmetre. 

Anemòmetre. Baròmetre. Estacions meteorològiques. Recollida i valoració de dades. 

– Mapes meteorològics: predicció del temps. Borrasques. Anticiclons. 

– Influència de les activitats agropecuàries en el clima. Efecte d’hivernacle. El CO2. El 

metà. 

UF2. Identificació de sòls: 

– El sòl. El perfil del sòl. Horitzons. Tipus. 

– Propietats físiques del sòl: textura i estructura. Triangle de textures. Agregats. El color 

del sòl. 

– Propietats químiques del sòl. Complex argil·lohúmic, contingut d’ions, capacitat 

d’intercanvi catiònic (CIC), el pH, salinitat, contingut de carbonats i bicarbonats. El 

nitrogen en el sòl. 

– Propietats biològiques del sòl. Microfauna. Activitat biològica del sòl 

– Matèria orgànica del sòl. Efecte sobre les propietats físiques, químiques i biològiques. 

– Tipus de sòl. Classificació. Sòls de la Comunitat Valenciana. 

– Anàlisi de sòls: presa de mostres, preparació, realització i interpretació. Anàlisi de sòl 

en camp: qualitatiu i visual. 

– Normativa ambiental i de prevenció de riscos laborals relativa a les anàlisis de sòl.  

 

UF.3.Caracterització de les operacions topogràfiques: 

– Unitats de mesura. Longitud. Angulars. Superfície. 

– Paràmetres topogràfics. Coordenades. Angles. Distància natural, geomètrica i 

horitzontal (reduïda). 

– Interpretació de mapes i plànols. Corbes de nivell, orientació. 

– Escales. Concepte. Tipus. Escalímetre. 
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–Instruments de mesura. Cinta mètrica. Escaire d’agrimensura. Nivell, mires 

topogràfiques. 

– Presa de dades. Quadres resum. 

– Elaboració de croquis i plànols. Cotes. 

– Normativa de prevenció de riscos laborals relativa a les operacions topogràfiques. 

 

UF4. Determinació de les necessitats hídriques de les espècies: 

– L’aigua: procedència i qualitat. Aigües superficials i subterrànies. Aigua residual 

depurada. Sistemes de captació d’aigua. Intrusió marina. 

– L’aigua en el sòl. Capa freàtica. Escolament. Infiltració. Retenció. 

– Necessitats d’aigua: evapotranspiració. Balanç d’aigua en el sòl. Necessitats netes i 

totals. Evapotranspiració potencial. Evapotranspiració de cultiu (Kc). 

– Càlcul de la dosi i freqüència de reg. Precipitació efectiva. 

– Sistemes de reg. Classificació. Avantatges i inconvenients. Sistemes tradicionals d’ús 

i estalvi d’aigua per a reg a la Comunitat Valenciana. Casos especials. 

– Situació de l’aigua i els regadius a la Comunitat Valenciana. 

– Comprovació de la força de retenció de l’aigua en el sòl. Tensiòmetres. 

– Normativa ambiental relativa a l’ús de l’aigua. 

 

UF5.  Identificació dels ecosistemes de l’entorn més pròxim: 

– Concepte d’ecologia. Biocenosi. Biòtop. Ecosistemes. 

– Xarxes tròfiques. Productors primaris. 

– Comunitats. Dinàmica de poblacions. 

– Flux energètic. 

– Agricultura, ramaderia i conservació dels ecosistemes. 

– Contaminació. Aigües contaminades. Biodiversitat. Espècies invasores. 

– Erosió. Causes. Pèrdua de sòl fèrtil. 

– Producció ecològica. Influència sobre l’ecosistema. Beneficis. 

 

UF6. Identificació d’espècies vegetals: 

– La cèl·lula vegetal. Orgànuls cel·lulars. 

– Els teixits vegetals. Classificació. 
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– Morfologia i estructura de les plantes. Tija, arrel, borró, fulla, flor, fruit i llavor. 

– Processos fisiològics. Fenologia. Fotosíntesi. Respiració. Absorció d’aigua i nutrients. 

– Taxonomia vegetal. Concepte. Claus.  

 

UF7. Caracterització dels fertilitzants: 

– Els elements nutritius. Macronutrients. Micronutrients. Oligoelements. 

– Desequilibris nutricionals. Carències i excessos. 

– Tipus d’adobs. Orgànics. Minerals de síntesi. D’alliberament controlat. 

– Influència dels fertilitzants en les plantes. 

– Els fertilitzants en el sòl. Mobilitat. Adsorció-desadsorció. Efectes dels fertilitzants en 

el sòl. Lixiviació. 

– Els adobs en hidroponia i fertirrigació. Solubilitat. Incompatibilitat. 

– Normativa relativa a l’ús dels fertilitzants. 

 

TEMPORALITZACIÓ MÒDUL FONAMENTS AGRONÒMICS: 

PRIMERA AVALUACIÓ 

UF1. Caracterització del clima i microclima:  HORES 

 
– Clima i microclima. Tipus. Els climes d’Espanya. Diferència entre 

clima i temps atmosfèric. Característiques del clima mediterrani.  
4 

 
– Elements climàtics: temperatura, pressió i humitat atmosfèrica. 

Influència sobre les plantes.  
4 

 

– Meteors. Tipus. Influència en les plantes. Els vents. Els núvols. Les 

precipitacions. Precipitació. Les gelades. Inversió tèrmica. Classificació 

de les gelades.  

4 

 

– Aparells de mesura de variables climàtiques. Termòmetres. 

Pluviòmetre. Anemòmetre. Baròmetre. Estacions meteorològiques. 

Recollida i valoració de dades.  

4 

 – Mapes meteorològics: predicció del temps. Borrasques. Anticiclons.  4 

 
– Influència de les activitats agropecuàries en el clima. Efecte 

d’hivernacle. El CO2. El metà.  
4 

TOTAL HORES UF 1 24 

UF2. Identificació de sòls: HORES 
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 – El sòl. El perfil del sòl. Horitzons. Tipus.  4 

 
– Propietats físiques del sòl: textura i estructura. Triangle de textures. 

Agregats. El color del sòl.  
4 

 

– Propietats químiques del sòl. Complex argil·lohúmic, contingut 

d’ions, capacitat d’intercanvi catiònic (CIC), el pH, salinitat, contingut 

de carbonats i bicarbonats. El nitrogen en el sòl.  

4 

 – Propietats biològiques del sòl. Microfauna. Activitat biològica del sòl  4 

 
– Matèria orgànica del sòl. Efecte sobre les propietats físiques, 

químiques i biològiques.  
3 

 – Tipus de sòl. Classificació. Sòls de la Comunitat Valenciana.  3 

 
– Anàlisi de sòls: presa de mostres, preparació, realització i 

interpretació. Anàlisi de sòl en camp: qualitatiu i visual.  
4 

 
– Normativa ambiental i de prevenció de riscos laborals relativa a les 

anàlisis de sòl.  
3 

TOTAL HORES UF 2 29 

 
TOTAL HORES  PRIMERA AVALUACIÓ 53 

 

SEGONA AVALUACIÓ 

 

UF3. Caracterització de les operacions topogràfiques:  
HORES 

 – Unitats de mesura. Longitud. Angulars. Superfície.  3 

 

– Paràmetres topogràfics. Coordenades. Angles. Distància natural, 

geomètrica i horitzontal (reduïda).  
3 

 – Interpretació de mapes i plànols. Corbes de nivell, orientació. 3 

 – Escales. Concepte. Tipus. Escalímetre. 3 

 

– Instruments de mesura. Cinta mètrica. Escaire d’agrimensura. 

Nivell, mires topogràfiques.  
3 

 – Presa de dades. Quadres resum.  4 

 – Elaboració de croquis i plànols. Cotes.  3 

 

– Normativa de prevenció de riscos laborals relativa a les operacions 

topogràfiques.  
3 

TOTAL HORES UF3 25 
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UF4. Determinació de les necessitats hídriques de les espècies:  
HORES 

 

– L’aigua: procedència i qualitat. Aigües superficials i subterrànies. 

Aigua residual depurada. Sistemes de captació d’aigua. Intrusió 

marina.  

4 

 – L’aigua en el sòl. Capa freàtica. Escolament. Infiltració. Retenció.  4 

 

– Necessitats d’aigua: evapotranspiració. Balanç d’aigua en el sòl. 

Necessitats netes i totals. Evapotranspiració potencial. 

Evapotranspiració de cultiu (Kc).  

4 

 – Càlcul de la dosi i freqüència de reg. Precipitació efectiva.  3 

 

– Sistemes de reg. Classificació. Avantatges i inconvenients. 

Sistemes tradicionals d’ús i estalvi d’aigua per a reg a la Comunitat 

Valenciana. Casos especials.  

4 

 – Situació de l’aigua i els regadius a la Comunitat Valenciana.  3 

 

– Comprovació de la força de retenció de l’aigua en el sòl. 

Tensiòmetres. 
3 

 – Normativa ambiental relativa a l’ús de l’aigua.  3 

TOTAL HORES UF4 28 

 

TOTAL HORES  SEGONA AVALUACIÓ 53 

 

TERCERA AVALUACIÓ 

UF5. Identificació dels ecosistemes de l’entorn més pròxim:  HORES 

 – Concepte d’ecologia. Biocenosi. Biòtop. Ecosistemes.  2 

 – Xarxes tròfiques. Productors primaris.  2 

 – Comunitats. Dinàmica de poblacions.  2 

 – Flux energètic.  2 

 – Agricultura, ramaderia i conservació dels ecosistemes.  2 

 

– Contaminació. Aigües contaminades. Biodiversitat. Espècies 

invasores.  
3 

 – Erosió. Causes. Pèrdua de sòl fèrtil.  3 

 – Producció ecològica. Influència sobre l’ecosistema. Beneficis.  3 

TOTAL HORES UF 5 19 
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UF6. Identificació d’espècies vegetals:   

 – La cèl·lula vegetal. Orgànuls cel·lulars.  3 

 – Els teixits vegetals. Classificació.  3 

 

– Morfologia i estructura de les plantes. Tija, arrel, borró, fulla, flor, 

fruit i llavor.  
3 

 

– Processos fisiològics. Fenologia. Fotosíntesi. Respiració. Absorció 

d’aigua i nutrients.  
3 

 – Taxonomia vegetal. Concepte. Claus.  3 

 TOTAL HORES UF6 15 

   

UF7. Caracterització dels fertilitzants:  

 

– Els elements nutritius. Macronutrients. Micronutrients. 

Oligoelements.  
3 

  – Desequilibris nutricionals. Carències i excessos.  3 

 

– Tipus d’adobs. Orgànics. Minerals de síntesi. D’alliberament 

controlat.  
3 

 – Influència dels fertilitzants en les plantes.  3 

 

– Els fertilitzants en el sòl. Mobilitat. Adsorció-desadsorció. Efectes 

dels fertilitzants en el sòl. Lixiviació.  
3 

 – Els adobs en hidroponia i fertirrigació. Solubilitat. Incompatibilitat.  3 

 – Normativa relativa a l’ús dels fertilitzants. 2 

TOTAL HORES UF7 20 
  

TOTAL HORES TERCERA AVALUACIÓ 54 

 

 
Resultats de l'aprenentatge del mòdul i els seus criteris d'avaluació: 

RA1. Caracteritza el clima i els seus efectes sobre els cultius analitzant les 

informacions disponibles. 

Criteris d'avaluació: 

a)  S'han classificat els climes de les diferents zones. 

b) S'ha descrit el microclima de zones característiques o conegudes. 

c)  S'han descrit els meteors que influeixen en l'agricultura. 

d) S'han recollit les dades meteorològiques i climàtiques amb equips i aparells. 
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e) S'ha interpretat la informació recaptada de la sèrie històrica de les variables 

climàtiques de la zona. 

f) S'han interpretat mapes meteorològics. 

g)  S'ha valorat la influència de les activitats agràries en el clima. 

 

RA2. Identifica tipus de sòls i les seues característiques interpretant les dades 

obtingudes mitjançant anàlisis. 

Criteris d'avaluació: 

a) S'han descrit les propietats físiques, químiques i biològiques del sòl. 

b) S'han caracteritzat els diferents tipus de sòl. 

c) S'han descrit les tècniques i mètodes de recollida i condicionament de mostres. 

d) S'han reconegut les diferents tècniques analítiques. 

e) S'han preparat les mostres que seran analitzades. 

f) S'han analitzat les mostres seguint els protocols analítics establerts. 

g) S'han registrat i interpretat els resultats de les anàlisis. 

h) S'ha aplicat la normativa ambiental i de prevenció de riscos laborals en les 

anàlisis de sòl. 

RA3. Realitza la representació bàsica de les característiques topogràfiques del 

terreny justificant les tècniques utilitzades. 

Criteris d'avaluació: 

a)  S'han reconegut les unitats de mesura topogràfiques. 

b)  S'han interpretat mapes topogràfics i plans. 

c) S'han relacionat les corbes de nivell amb la implantació d'espècies vegetals 

i erosió del sòl. 

d) S'han utilitzat els diferents instruments i aparells de mesurament. 

e) S'han registrat les dades del mesurament. 

f) S'ha realitzat el croquis de la parcel·la amb la seua acotació. 

g) S'ha dibuixat el pla de la parcel·la a diferents escales. 

h) S'ha aplicat la normativa de prevenció de riscos laborals. 

 

RA4. Determina les necessitats hídriques de les espècies analitzant la relació 

aigua-sòl-planta. 
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Criteris d'avaluació: 

a) S'ha valorat la procedència i qualitat de l'aigua de reg. 

b) S'ha determinat la capacitat de retenció d'aigua en el sòl. 

c)  S'ha calculat la velocitat d'infiltració de l'aigua en el sòl. 

d) S'ha valorat la capa freàtica del sòl. 

e) S'ha determinat l'evapotranspiració de la planta. 

f) S'ha calculat la dosi i freqüència de reg. 

g) S'han descrit els sistemes de reg en funció de les característiques del sòl, 

aigua, planta i topografia. 

h) S'ha interpretat la normativa ambiental. 

 

RA5. Reconeix les característiques dels ecosistemes de l'entorn més pròxim 

analitzant les interrelacions biòtiques. 

Criteris d'avaluació: 

a) S'han analitzat les comunitats biòtiques dels ecosistemes de l'entorn. 

b)  S'han definit les diferents xarxes tròfiques de la zona. 

c)  S'ha estudiat el flux energètic de l'entorn determinant les seues característiques. 

d)  S'han identificat els recursos naturals existents. 

e) S'ha relacionat la incidència de l'activitat agropecuària amb l'ecosistema. 

f) S'ha valorat la incidència de la producció ecològica sobre l'ecosistema. 

 

RA6. Identifica les espècies vegetals seguint criteris taxonòmics. 

Criteris d'avaluació: 

a) S'han descrit les parts i funcions de la cèl·lula vegetal. 

b)  S'han identificat els diferents tipus de teixits vegetals. 

c)  S'ha identificat l'estructura, morfologia i anatomia de les plantes. 

d) S'han descrit les principals funcions i característiques de les parts de la planta. 

e)  S'han descrit els processos fisiològics dels vegetals. 

f)  S'han utilitzat claus de classificació botànica. 

RA7. Caracteritza els fertilitzants que utilitzarà reconeixent el seu ús. 

Criteris d'avaluació: 

a)  S'han identificat els elements nutritius per a les plantes. 
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b) S'han descrit els desequilibris nutricionals en les plantes. 

c) S'han descrit les propietats dels diferents tipus d'abonaments. 

d) S'ha relacionat la importància dels tipus de fertilitzants amb el desenvolupament de 

les 

plantes. 

e) S'ha descrit el comportament dels abonaments en el sòl i la seua incorporació a la 

planta. 

f)  S'han identificat els fertilitzants utilitzats en hidroponia i fertirrigació. 

g) S'ha valorat la importància de les mescles de fertilitzants en hidroponia i fertirrigació. 

 

Mòdul professional: Taller i Equips de Tracció 

Codi: 0407. Duració: 96 hores 

Continguts i unitats didàctiques: 

UF1. Organització del taller de l’explotació: 

– El taller de l’explotació. Zones de treball. 

– Ferramentes i equips del taller. Necessitats. Funcionament. Maneig. Manteniment. 

Recanvis més comuns i material fungible. 

– Inventari. 

– Organització del taller. 

– Registre d’operacions i espai assignat a cada una. 

– Neteja i eliminació de residus. 

 

UF2. Maneig del tractor i equips de tracció: 

– El tractor i equips de tracció. Funcions i tipus. Parts del tractor. 

– Prestacions i aplicacions. 

– Motor. Tipus. Sistema de distribució i admissió. Sistema de refrigeració. Sistema de 

greixatge. Sistema d’alimentació. 

– Sistema hidràulic. Sistema de transmissió. Sistema elèctric. Controls electrònics. 

Sistemes de seguretat. Sistemes de llastat. 

– Potència. Tipus de potència. Rendiments. Dimensions: unitats de superfície, volum i 

massa. 
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– Presa de força. Aprofitament de la potència: potència de tracció, a la presa de força i 

al sistema hidràulic. Llastat del tractor. 

– Enganxall i accionament d’equips i remolcs. Altres elements: frens, rodes, lloc de 

conducció i cabines. 

– Equips i apers. Classificació segons operacions. 

– Cost del tractor i dels equips de tracció. Factors que influeixen en el càlcul del cost. 

Amortització. Càlcul de costos. 

– Selecció i reemplaçament d’equips: factors que s’han de tindre en compte. 

 

UF3. Manteniment del tractor i equips de tracció: 

– Operacions de manteniment de primer nivell. Freqüència d’intervenció. Control. 

– Materials utilitzats per al manteniment i la reparació: tipus. 

– Lubricants: tipus, característiques, classificació, aplicacions. eliminació de residus. 

– Combustibles: tipus i característiques. Emmagatzematge. Legislació. 

– Altres materials de reparació i manteniment: metalls fèrrics i no fèrrics, cautxú, 

plàstics i altres. 

– Detecció i reparació d’avaries senzilles. 

– Muntatge i desmuntatge d’elements i sistemes 

– Repercussions tecnicoeconòmiques en el rendiment en el treball: avaries, consum de 

combustible, vida útil de les maquinàries i els seus components. 

– Criteris de selecció de maquinària associats al manteniment. 

– Registre de manteniment i reparacions. 

 

UF4. Soldadura i mecanitzat bàsic: 

– Mecanitzat bàsic i soldadura. Tipus. 

– Parts de la soldadura: elèctrode, plasma, flama, bany de fusió, cràter i cordó. 

– Equips de soldadura i mecanitzat bàsic. Aplicacions. Soldadura per arc amb elèctrode 

revestit. Altres tipus de soldadura: soldadura TIG (Tungsten Inert Gas), soldadura 

MIG (Metal Inert Gas) i MAG (Metal Active Gas) i altres. 

– Manteniment i conservació. Recanvis i fungibles. 
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– Operacions de soldadura. Tipus d’unions (a topar, en T, a escaire, i altres). Posicions 

per a soldar: plana, vertical, sobre cap i horitzontal. Elecció del tipus d’unió i 

soldadura. 

– Defectes de les soldadures. Control del procés. 

– Operacions de mecanitzat bàsic. Ferramentes i màquines. 

 

UF5.  Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental: 

– Riscos inherents al taller agrari. Identificació de riscos. 

– Mitjans de prevenció. Determinació de les mesures de prevenció de riscos laborals. 

– Prevenció i protecció col·lectiva. 

– Factors físics de l’entorn de treball. 

– Equips de protecció individual o EPI. 

– Senyalització en el taller. 

– Seguretat en el taller. 

– Fitxes de seguretat. 

– Sistemes de seguretat aplicats a les màquines i equips. 

– Compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals. 

– Factors químics de l’entorn de treball. 

– Mètodes i normes d’orde i neteja. 

– Protecció ambiental: arreplega i selecció de residus. 

– Emmagatzematge i retirada de residus. 

– Compliment de la normativa de protecció ambiental. 

– Compromís ètic amb els valors de conservació i defensa del patrimoni ambiental i 

cultural de la societat. 

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació del mòdul Taller. 

RA1. Organitza el taller de l'explotació justificant la ubicació d'eines i equips. 

Criteris d'avaluació: 

a) S'han descrit i senyalitzat les diferents zones del taller de l'explotació. 

b)  S'han identificat les principals eines i equips del taller. 

c) S'han situat les eines i equips en el lloc corresponent. 

d)  S'ha realitzat un inventari de les eines i equips verificant les necessitats de reposició. 
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e) S'ha realitzat un registre d'eines i equips del taller. 

f) S'han aplicat procediments de neteja i eliminació de residus del taller. 

 

RA2. Maneja el tractor i equips de tracció interpretant la funcionalitat i utilització 

d'aquest 

Criteris d'avaluació: 

a)  S'han identificat les parts i components d'un tractor i equips de tracció. 

b) S'han descrit els sistemes del tractor i dels equips de tracció. 

c) S'han descrit els tipus de tractors i d'equips de tracció. 

d) S'ha calculat el cost horari d'utilització del tractor i dels equips de tracció. 

 

e) S'ha seleccionat el tractor i equips de tracció segons les característiques de 

l'explotació. 

f) S'ha accionat la presa de força i el sistema hidràulic. 

g) S'han acoblat les ferramentes i la maquinària al tractor. 

h) S'han realitzat activitats de maneig de tractors sense ferramentes. 

i) S'han realitzat activitats de maneig de tractors amb els remolcs o ferramentes. 

 

RA3. Realitza el manteniment bàsic del tractor i equips de tracció interpretant els 

protocols i fitxes de manteniment. 

Criteris d'avaluació: 

a) S'han descrit i efectuat les principals operacions de manteniment. 

b) S'han interpretat les indicacions i instruccions tècniques del programa de 

manteniment. 

c) S'han analitzat les repercussions tecnicoeconòmiques. 

d)  S'han identificat els materials i recanvis necessaris per al manteniment i 

la reparació bàsica. 

e) S'ha realitzat el muntatge /desmuntatge d'elements i sistemes simples. 

f) S'han realitzat substitucions i reparacions bàsiques. 

g) S'han emplenat els registres de les operacions. 

h)  S'han identificat les avaries la reparació de les quals és necessari realitzar en un 

taller 
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especialitzat. 

 

RA4. Realitza operacions de soldadura i de mecanitzat bàsic justificant els 

materials i mètodes emprats. 

Criteris d'avaluació: 

a)  S'han identificat les eines i equips més utilitzats per a realitzar 

operacions de mecanitzat bàsic. 

b) S'han descrit els processos de soldadura utilitzats en el taller d'una explotació 

agrària. 

c) S'han caracteritzat els equips de soldadura segons el procediment que s'utilitzarà. 

d) S'han realitzat unions d'elements i recàrregues de material per diferents 

procediments de soldadura. 

e) S'ha controlat que la soldadura obtinguda no present defectes. 

f) S'han realitzat operacions de mecanitzat bàsic utilitzant eines i 

màquines senzilles. 

 

RA5. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció 

ambiental, identificant els riscos associats, i les mesures i equips per a 

revendre’ls. 

Criteris d'avaluació: 

a)  S´han identificat els riscs i el nivell de perill que suposa la manipulació dels materials, 

eines, útils i màquines del taller agrari. 

b) S'han descrit les mesures de seguretat i de protecció personal i col·lectiva que s'han 

d'adoptar en l'execució d'operacions en l'àrea d'electromecànica. 

c)  S'han identificat les causes més freqüents d'accidents en la manipulació de 

materials, eines, màquines i equips de treball emprats. 

d) S'ha valorat l'ordre i la neteja d'instal·lacions i equips com a primer factor de 

prevenció de riscos. 

e)  S'han classificat els residus generats per a la seua retirada selectiva. 

f) S'ha complit la normativa de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en 

les operacions realitzades. 
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Distribució temporal de les unitats formatives 

PRIMERA AVALUACIÓ 

UF1. Organització del taller de l’explotació: HORES 

 – El taller de l’explotació. Zones de treball. 1 

 
– Ferramentes i equips del taller. Necessitats. Funcionament. Maneig. 

Manteniment. Recanvis més comuns i material fungible. 
2 

 – Inventari. 2 

 – Organització del taller. 2 

 – Registre d’operacions i espai assignat a cada una. 2 

 – Neteja i eliminació de residus. 2 

TOTAL HORES UF 1 11 

 
 

PRIMERA AVALUACIÓ 

U.F. 2.  Maneig del tractor i equips de tracció HORES 

 – El tractor i equips de tracció. Funcions i tipus. Parts del tractor. 2 

 – Prestacions i aplicacions. 2 

 
– Motor. Tipus. Sistema de distribució i admissió. Sistema de 

refrigeració. Sistema de greixatge. Sistema d’alimentació. 
3 

 
– Sistema hidràulic. Sistema de transmissió. Sistema elèctric. Controls 

electrònics. Sistemes de seguretat. Sistemes de llastat. 
2 

 
– Potència. Tipus de potència. Rendiments. Dimensions: unitats de 

superfície, volum i massa. 
2 

 
– Presa de força. Aprofitament de la potència: potència de tracció, a la 

presa de força i al sistema hidràulic. Llastat del tractor. 
2 

 
– Enganxall i accionament d’equips i remolcs. Altres elements: frens, 

rodes, lloc de conducció i cabines. 
2 

 – Equips i apers. Classificació segons operacions. 2 

 
– Cost del tractor i dels equips de tracció. Factors que influeixen en el 

càlcul del cost. Amortització. Càlcul de costos. 
2 

 
- Selecció i reemplaçament d’equips: factors que s’han de tindre en 

compte. 
2 

TOTAL HORES UF 2 21 
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TOTAL HORES  PRIMERA AVALUACIÓ 32 

 
 
SEGONA AVALUACIÓ 

U.F. 3. Manteniment del tractor i equips de tracció: HORES 

 
– Operacions de manteniment de primer nivell. Freqüència 

d’intervenció. Control. 
3 

 – Materials utilitzats per al manteniment i la reparació: tipus. 3 

 
– Lubricants: tipus, característiques, classificació, aplicacions. 

eliminació de residus. 
2 

 – Combustibles: tipus i característiques. Emmagatzematge. Legislació. 1 

 
– Altres materials de reparació i manteniment: metalls fèrrics i no 

fèrrics, cautxú, plàstics i altres. 
3 

 – Detecció i reparació d’avaries senzilles. 3 

 – Muntatge i desmuntatge d’elements i sistemes. 3 

 

– Repercussions tecnicoeconòmiques en el rendiment en el treball: 

avaries, consum de combustible, vida útil de les maquinàries i els 

seus components. 

3 

 – Criteris de selecció de maquinària associats al manteniment. 3 

 – Registre de manteniment i reparacions. 3 

 

TOTAL HORES SEGONA AVALUACIÓ 32 

 

TERCERA AVALUACIÓ 

U.F. 4. Soldadura i mecanitzat bàsic: HORES 

 – Mecanitzat bàsic i soldadura. Tipus. 3 

 
– Parts de la soldadura: elèctrode, plasma, flama, bany de fusió, cràter i 

cordó. 
2 

 

– Equips de soldadura i mecanitzat bàsic. Aplicacions. Soldadura per 

arc amb elèctrode revestit. Altres tipus de soldadura: soldadura TIG 

(Tungsten Inert Gas), soldadura MIG (Metal Inert Gas) i MAG (Metal 

Active Gas) i altres. 

3 

 – Manteniment i conservació. Recanvis i fungibles. 3 

 – Operacions de soldadura. Tipus d’unions (a topar, en T, a escaire, i 4 
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altres). Posicions per a soldar: plana, vertical, sobre cap i horitzontal. 

Elecció del tipus d’unió i soldadura. 

 – Defectes de les soldadures. Control del procés. 3 

 – Operacions de mecanitzat bàsic. Ferramentes i màquines. 2 

TOTAL HORES UF 4 20 
 

 

TERCERA AVALUACIÓ 

U.F. 5. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental: HORES 

 – Riscos inherents al taller agrari. Identificació de riscos. 1 

 
– Mitjans de prevenció. Determinació de les mesures de prevenció de 

riscos laborals. 
1 

 – Prevenció i protecció col·lectiva. 
1 
  – Factors físics de l’entorn de treball. 

 – Equips de protecció individual o EPI. 1 

 – Senyalització en el taller. 1 

 – Seguretat en el taller. 
1 
  – Fitxes de seguretat. 

 – Sistemes de seguretat aplicats a les màquines i equips. 1 

 – Compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals. 1 

 – Factors químics de l’entorn de treball. 1 

 – Mètodes i normes d’orde i neteja. 1 

 – Protecció ambiental: arreplega i selecció de residus. 
 

1  – Emmagatzematge i retirada de residus. 

 – Compliment de la normativa de protecció ambiental. 

 
1  

– Compromís ètic amb els valors de conservació i defensa del patrimoni 

ambiental i cultural de la societat. 

TOTAL HORES UF 5 12 

 

TOTAL HORES  TERCERA AVALUACIÓ 32 

 

 

Mòdul professional: Infraestructures i Instal·lacions Agrícoles 

Codi: 0408 Duració: 96 hores 

Continguts i unitats formatives: 
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UF1. Instal·lació i manteniment d’infraestructures agrícoles: 

– Tipus d’infraestructures: tancaments i tanques, camins, tallavent, pous i sondejos, 

presa d’aigües superficials, canals, sèquies, canonades principals, basses de reg. 

– Característiques i tècniques de muntatge de les infraestructures: materials, 

dimensions, requisits tècnics per a la seua instal·lació. 

– Ubicació d’infraestructures: topografia. Xarxa de drenatge. Funció. Tipus. Models de 

drens. Sistemes de col·locació. 

– Maquinària i ferramenta específica. Pales carregadores. Retroexcavadores. Tragelles 

transportadores i anivelladores. Remolcs i camions basculants. Dúmpers. 

Piconadores i compactadores. Equips de sondatge. Formigoneres. Martells 

pneumàtics. Aclotadores. Ferramenta manual. 

– Manteniment de primer nivell de les infraestructures. Substitució d’elements 

deteriorats. Reparació del ferm d’un camí. Neteja de cunetes i desguassos. 

Impermeabilització de conduccions d’aigua i basses de reg. Altres operacions de 

manteniment. 

 

UF2. Muntatge d’instal·lacions de reg: 

– Característiques de les instal·lacions de reg. Cabal. Pressió. Pèrdues de càrrega. 

Coeficient d’uniformitat. 

– Material de reg. Canonades. Elements d’unió. Peces especials. Emissors. Aparells de 

control i mesura. Criteris d’elecció. Taules de càlcul. Informació tècnica. 

– Automatismes. Programadors de reg. Electrovàlvules. Sistemes d’injecció de 

fertilitzants i productes fitosanitaris. 

– Capçal de reg. Ubicació. Grup de bombament. Prefiltres: decantadors, hidrociclons. 

Filtres. Equip de fertirrigació. Altres components. 

– Projectes de reg: Interpretació. Parts d’un projecte de reg. Representació gràfica dels 

elements d’una instal·lació de reg. Unitats i subunitats de reg. 

– Replantejament de la instal·lació. Procediment. Mitjans necessaris. 

– Materials i ferramentes de muntatge. 

– Verificació del funcionament d’una instal·lació de reg. Mesurament de pressions i 

cabals. Comprovació d’intervals i temps de reg programats. Ús eficient dels recursos 

hídrics. 
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UF3. Instal·lació de sistemes de protecció i forçat de cultius: 

– Tipus d’instal·lacions de protecció i forçament. Hivernacles. Túnels. Umbracles. 

Microtúnels. Encoixinats. Mantes tèrmiques. Instal·lacions usades en planters, vivers i 

horts tradicionals. 

– Característiques de les instal·lacions de protecció i forçament. Inèrcia tèrmica. 

Materials. Dimensions. 

– Cobertes. Materials plàstics. Vidre. Propietats: pes, resistència, duració, transmissió 

de la radiació solar, fotoselectivitat, difusió de La llum, impermeabilitat a la radiació 

infraroja emesa pel sòl, capacitat de degradació. 

– Interpretació dels plans i indicacions de muntatge. Representació gràfica dels 

elements d’una instal·lació de protecció o forçament. 

– Elements de control ambiental. Ventilació. Calefacció. Refrigeració. Humidificació. 

Fertilització carbònica. Instruments i sondes de mesurament. Malles d’ombreig. 

Pantalles tèrmiques. 

 

UF4. Manteniment d’instal·lacions agrícoles: 

– Avaries més freqüents. 

– Localització d’elements avariats o deteriorats. Protocol d’actuació davant d’una avaria. 

Parts d’incidències i avaries. 

– Aprovisionament de peces i elements d’una instal·lació. 

– Manteniment preventiu. Revisions abans de la posada en marxa o parada d’una 

instal·lació. Revisions que han de ser realitzades per personal especialitzat. 

– Manteniment de la instal·lació de reg. Comprovació d’estanquitat. Comprovació del 

desgast o deteriorament de peces. Neteja de filtres i obstruccions. Greixatge del grup 

motobomba. 

– Substitució d’elements avariats o deteriorats. Procediment. Ferramentes. Registres de 

manteniment. 

– Elements bàsics de reparació. Materials de construcció. Materials elèctrics. Materials 

ferris. Materials plàstics. Fusta. Tractaments anticorrosius. Tractaments 

impermeabilitzants. 

– Productes de neteja, desinfecció, desinsectació i desratització. 
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– Dosificació i aplicació de productes de neteja, desinfecció, desinsectació i 

desratització. Equips de neteja a pressió. Netejadors. 

 

UF5. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental: 

– Riscos inherents a la instal·lació agrícola. Identificació de riscos. 

– Mitjans de prevenció. Determinació de les mesures de prevenció de riscos laborals. 

– Prevenció i protecció col·lectiva. 

– Factors físics de l’entorn de treball. 

– Equips de protecció individual o EPI. 

– Senyalització en la instal·lació agrícola. 

– Seguretat en la instal·lació agrícola. 

– Fitxes de seguretat. 

– Sistemes de seguretat aplicats a les màquines i equips. 

– Compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals. 

– Factors químics de l’entorn de treball. 

– Mètodes i normes d’orde i neteja. 

– Protecció ambiental: recollida i selecció de residus. 

– Emmagatzematge i retirada de residus. 

– Compliment de la normativa de protecció ambiental. 

– Compromís ètic amb els valors de conservació i defensa del patrimoni ambiental i 

cultural de la societat. 

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació. 

RA 1. Instal·la i manté infraestructures agrícoles descrivint les seues 

característiques i tècniques de muntatge. 

Criteris d'avaluació: 

a)  S'han identificat les infraestructures necessàries per a una explotació. 

b) S'han descrit les principals característiques i tècniques de muntatge de les 

infraestructures. 

c) S'ha relacionat la topografia del terreny i les característiques de la parcel·la amb la 

mena d'infraestructura que s'implantarà. 

d) S'han descrit els sistemes de drenatge. 
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e) S'han realitzat operacions de manteniment d'infraestructures. 

f) S'ha manejat la maquinària i eina bàsica per a la instal·lació i manteniment d'una 

infraestructura. 

 

RA2. Munta instal·lacions de reg identificant els elements de la instal·lació i les 

tècniques de muntatge. 

Criteris d'avaluació: 

a) S'han descrit els components de la instal·lació de reg i el seu funcionament. 

b) S'han seleccionat els materials necessaris per al muntatge d'una instal·lació de reg. 

c)  S'han interpretat les especificacions tècniques d'un projecte de reg. 

d) S'ha realitzat el replanteig d'una instal·lació de reg. 

e) S'han muntat peces i accessoris de reg en diferents tipus de canonades. 

f)  S'ha verificat el funcionament d'una instal·lació de reg. 

g)  S'han corregit les deficiències de funcionament detectades en una instal·lació de reg. 

 

RA3. Instal·la sistemes de protecció i forçat relacionant-los amb els factors 

ambientals i de cultiu. 

Criteris d'avaluació: 

a)  S'han classificat les instal·lacions de protecció i forçat dels cultius. 

b) S'han descrit les característiques dels sistemes de protecció i forçat. 

c) S'han descrit les propietats dels diferents tipus de cobertes. 

d) S'han seleccionat els materials i eines per al muntatge d'un sistema de protecció o 

forçat. 

e) S'han instal·lat els elements d'un sistema de protecció seguint les especificacions 

tècniques de muntatge. 

f) S'han descrit els elements que permeten el control ambiental en un hivernacle. 

g) S'han instal·lat els elements de control ambiental. 

 

RA 4. Manté instal·lacions agrícoles interpretant els protocols establerts per a la 

seua conservació i higiene. 

Criteris d'avaluació: 

a) S'han descrit i relacionat les avaries més freqüents amb les instal·lacions. 
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b)  S'han identificat els elements avariats o deteriorats en una instal·lació. 

c) S'han aprovisionat els elements necessaris per al manteniment d'una instal·lació. 

d) S'han substituït els elements avariats o deteriorats d'una instal·lació. 

e) S'han realitzat les reparacions bàsiques. 

f) S'han seleccionat els productes de neteja, desinfecció, desinsectació i desratització. 

g) S'han aplicat els productes de neteja, desinfecció, desinsectació i desratització en les 

dosis recomanades. 

 

RA 5. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció 

ambiental, identificant els riscos associats, i les mesures i equips per a 

previndre'ls. 

Criteris d'avaluació: 

a)  S'han identificat els riscos i el nivell de perillositat que suposen la manipulació dels 

materials, eines, útils i màquines de la instal·lació agrícola. 

b) S'han descrit les mesures de seguretat i de protecció personal i col·lectiva que s'han 

d'adoptar en l'execució d'operacions en l'àrea d'electromecànica. 

c)  S'ha identificat les causes més freqüents d'accidents en la manipulació de materials, 

eines, màquines i equips de treball emprats. 

d) S'ha valorat l'ordre i la neteja d'instal·lacions i equips com a primer factor de 

prevenció de riscos. 

e)  S'han classificat els residus generats per a la seua retirada selectiva. 

f) S'ha complit la normativa de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en 

les operacions realitzades. 

Distribució temporal de les unitats formatives 

PRIMERA AVALUACIÓ 

UF1. Instal·lació i manteniment d’infraestructures agrícoles: HORES 

 

– Tipus d’infraestructures: tancaments i tanques, camins, tallavent, 

pous i sondejos, presa d’aigües superficials, canals, sèquies, 

canonades principals, basses de reg. 

2 

 
– Característiques i tècniques de muntatge de les infraestructures: 

materials, dimensions, requisits tècnics per a la seua instal·lació. 
3 

 – Ubicació d’infraestructures: topografia. Xarxa de drenatge. Funció. 3 
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Tipus. Models de drens. Sistemes de col·locació. 

 

– Maquinària i ferramenta específica. Pales carregadores. 

Retroexcavadores. Tragelles transportadores i anivelladores. 

Remolcs i camions basculants. Dúmpers. Piconadores i 

compactadores. Equips de sondatge. Formigoneres. Martells 

pneumàtics. Aclotadores. Ferramenta manual. 

3 

 

– Manteniment de primer nivell de les infraestructures. Substitució 

d’elements deteriorats. Reparació del ferm d’un camí. Neteja de 

cunetes i desguassos. Impermeabilització de conduccions d’aigua i 

basses de reg. Altres operacions de manteniment. 

2 

TOTAL HORES UF 1 13 

 

PRIMERA AVALUACIÓ 

U.F. 2. Instal·lació de sistemes de protecció i forçat de cultius: HORES 

 

– Tipus d’instal·lacions de protecció i forçament. Hivernacles. Túnels. 

Umbracles. Microtúnels. Encoixinats. Mantes tèrmiques. 

Instal·lacions usades en planters, vivers i horts tradicionals. 

3 

 
– Característiques de les instal·lacions de protecció i forçament. Inèrcia 

tèrmica. Materials. Dimensions. 
4 

 

– Cobertes. Materials plàstics. Vidre. Propietats: pes, resistència, 

duració, transmissió de la radiació solar, fotoselectivitat, difusió de La 

llum, impermeabilitat a la radiació infraroja emesa pel sòl, capacitat 

de degradació. 

4 

 
– Interpretació dels plans i indicacions de muntatge. Representació 

gràfica dels elements d’una instal·lació de protecció o forçament. 
5 

 

– Elements de control ambiental. Ventilació. Calefacció. Refrigeració. 

Humidificació. Fertilització carbònica. Instruments i sondes de 

mesurament. Malles d’ombreig. Pantalles tèrmiques. 

3 

TOTAL  HORES UF 2 19 

TOTAL HORES PRIMERA AVALUACIÓ 32 

 

SEGONA AVALUACIÓ 
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U.F. 3.  Muntatge d’instal·lacions de reg: HORES 

 
– Característiques de les instal·lacions de reg. Cabal. Pressió. Pèrdues 

de càrrega. Coeficient d’uniformitat. 
3 

 

– Material de reg. Canonades. Elements d’unió. Peces especials. 

Emissors. Aparells de control i mesura. Criteris d’elecció. Taules de 

càlcul. Informació tècnica. 

4 

 
– Automatismes. Programadors de reg. Electrovàlvules. Sistemes 

d’injecció de fertilitzants i productes fitosanitaris. 
4 

 

– Capçal de reg. Ubicació. Grup de bombament. Prefiltres: 

decantadors, hidrociclons. Filtres. Equip de fertirrigació. Altres 

components. 

4 

 

– Projectes de reg: Interpretació. Parts d’un projecte de reg. 

Representació gràfica dels elements d’una instal·lació de reg. Unitats 

i subunitats de reg. 

4 

 – Replantejament de la instal·lació. Procediment. Mitjans necessaris. 5 

 – Materials i ferramentes de muntatge. 4 

 

– Verificació del funcionament d’una instal·lació de reg. Mesurament de 

pressions i cabals. Comprovació d’intervals i temps de reg 

programats. Ús eficient dels recursos hídrics. 

4 

TOTAL HORES UF 2 32 

 

TOTAL HORES  SEGONA AVALUACIÓ 32 

 

TERCERA AVALUACIÓ 

UF 4. Manteniment d’instal·lacions agrícoles: HORES 

 – Avaries més freqüents. 2 

 
– Localització d’elements avariats o deteriorats. Protocol d’actuació 

davant d’una avaria. Parts d’incidències i avaries. 
3 

 – Aprovisionament de peces i elements d’una instal·lació. 2 

 
– Manteniment preventiu. Revisions abans de la posada en marxa o 

parada d’una instal·lació. Revisions que han de ser realitzades per 
3 
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personal especialitzat. 

 

– Manteniment de la instal·lació de reg. Comprovació d’estanquitat. 

Comprovació del desgast o deteriorament de peces. Neteja de filtres 

i obstruccions. Greixatge del grup motobomba. 

3 

 
– Substitució d’elements avariats o deteriorats. Procediment. 

Ferramentes. Registres de manteniment. 
3 

 

– Elements bàsics de reparació. Materials de construcció. Materials 

elèctrics. Materials ferris. Materials plàstics. Fusta. Tractaments 

anticorrosius. Tractaments impermeabilitzants. 

2 

 – Productes de neteja, desinfecció, desinsectació i desratització. 2 

 
– Dosificació i aplicació de productes de neteja, desinfecció, 

desinsectació i desratització. Equips de neteja a pressió. Netejadors. 
1 

TOTAL HORES UF 4 21 

 

TERCERA AVALUACIÓ 

U.F. 5. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental: HORES 

 – Riscos inherents a la instal·lació agrícola. Identificació de riscos. 

1 
 

– Mitjans de prevenció. Determinació de les mesures de prevenció de 

riscos laborals. 

 – Prevenció i protecció col·lectiva. 
1 

 – Factors físics de l’entorn de treball. 

 – Equips de protecció individual o EPI. 1 

 – Senyalització en la instal·lació agrícola. 1 

 – Seguretat en la instal·lació agrícola. 
1 

 – Fitxes de seguretat. 

 – Sistemes de seguretat aplicats a les màquines i equips. 1 

 – Compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals. 1 

 – Factors químics de l’entorn de treball. 1 

 – Mètodes i normes d’orde i neteja. 1 

 – Protecció ambiental: recollida i selecció de residus. 
1 

 – Emmagatzematge i retirada de residus. 
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 – Compliment de la normativa de protecció ambiental. 

1 
 

– Compromís ètic amb els valors de conservació i defensa del 

patrimoni ambiental i cultural de la societat. 

TOTAL HORES UF 5 11 

 

TOTAL HORES  TERCERA AVALUACIÓ 32 

 

 

Mòdul professional: Principis de Sanitat Vegetal 

Codi: 0409. Duració: 128 hores 

 

Continguts i unitats formatives: 

UF1. Caracterització de la vegetació espontània no desitjada: 

– Vegetació espontània. Classificació.  

– Claus per a la classificació d’espècies. Utilització. 

– Descripció biològica. Dispersió. Localització. Importància econòmica. 

– Plantes paràsites. Classificació. Característiques. 

– Hàbitat. Associació d’espècies. 

– Elaboració d’herbaris. Objectius. Materials. Recollida i condicionament: informació 

prèvia, recol·lecció, documentació, premsatge i conservació, etiquetatge, muntatge, 

emmagatzematge i ordenació. Ús de l’herbari. 

– Perjuís causats. Nivell de danys. 

 

UF2. Determinació de la fauna perjudicial i beneficiosa: 

– Classificació dels sers vius. Fauna perjudicial i beneficiosa. 

– Invertebrats, aus i mamífers més significatius. Morfologia i fisiologia. 

– Comportament de dispersió de la fauna perjudicial i beneficiosa. 

– Elaboració d’insectaris. Classificació d’ordes i famílies. Equips. Captura i 

condicionament: informació prèvia, muntatge, etiquetatge i cures de manteniment. 

– Fauna beneficiosa. Biologia. Evolució i dispersió. Comportament d’alimentació. 

Aclimatació de fauna beneficiosa introduïda. 

– Plaga. Concepte. Plagues endèmiques i epidèmiques. 
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– Plagues polífagues. Classificació. Biologia. Símptomes. Danys. 

– Plagues específiques. Classificació. Biologia. Símptomes. Danys. 

– Relació entre l’aparell bucal dels insectes i els danys produïts en les plantes. 

Reconeixement de símptomes. 

 

UF3. Determinació d’agents beneficiosos i dels que provoquen malalties: 

– Classificació d’agents beneficiosos i dels que provoquen malalties. 

– Agents biòtics beneficiosos i perjudicials. Biologia. 

– Agents abiòtics. Danys. 

– Malaltia. Concepte. Transmissió. Condicions ambientals. 

– Malalties d’origen biòtic. Biologia. Símptomes i danys. Circumstàncies favorables de 

desenrotllament. 

– Preparació de mostres de laboratori.  

 

UF4. Determinació de l’estat sanitari de les plantes: 

– Mostratge. Tècniques que s’han d’utilitzar. Característiques d’un programa de 

mostratge: unitats de mostratge, moment de la recol·lecció i lloc. 

– Recompte. Localització dels punts de recompte. 

– Presa de mostres. Condicions ambientals. 

– Preparació de mostres patològiques i enviament al laboratori. 

– Interpretació dels nivells de presència. Estat sanitari de les plantes. 

– Llindars. Tipus i conceptes. Nivell econòmic de danys (NED). Llindar econòmic o 

llindar de tractament (UT). 

– Materials i equips de recompte i mostratge. Fitxes i gràfics. 

 

UF5. Caracterització de mètodes de protecció dels vegetals: 

– Mètodes de protecció. Classificació. 

– Mètodes indirectes: legislatius, genètics i culturals. 

– Mètodes directes: físics, químics i biològics. 

– Lluita biològica. Fauna útil autòctona. Fauna útil al·lòctona. Productes biològics 

formulats. Característiques de la lluita biològica. 

– Lluita biotècnica. Tipus. Característiques. 
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– Control químic. Característiques. 

– Lluita integrada. Característiques. 

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació. 

RA1. Caracteritza la vegetació espontània no desitjada descrivint les espècies 

presents en la zona. 

Criteris d'avaluació: 

a) S'han reconegut les plàntules de vegetació espontània no desitjada. 

b)  S'han identificat les plantes paràsites dels vegetals. 

c) S'han determinat les espècies mitjançant l'ús de claus. 

d) S'han descrit les característiques biològiques de les espècies de vegetació 

espontània. 

e)  S'ha identificat l'associació de la vegetació espontània no desitjada amb els cultius. 

f) S'ha elaborat un herbari amb les espècies de vegetació espontània no desitjada. 

g) S'ha valorat la incidència exercida per la vegetació espontània sobre els 

cultius. 

 

RA 2. Determina la fauna perjudicial i beneficiosa per als vegetals, relacionant les 

característiques biològiques amb els efectes sobre les plantes. 

Criteris d'avaluació: 

a)  S'han situat els éssers vius perjudicials i beneficiosos en una classificació general. 

b)  S'han identificat les característiques morfològiques d'invertebrats, ocells i mamífers 

més significatius. 

c)  S'ha descrit la fisiologia de la fauna perjudicial i beneficiosa. 

d)  S'han diferenciat els ordres d'insectes i àcars perjudicials i beneficiosos de les 

plantes. 

e) S'ha realitzat un insectari amb els ordres més característics. 

f) S'han reconegut els símptomes i danys produïts per la fauna perjudicial en les 

plantes. 

g)  S'ha identificat la fauna perjudicial que ha provocat els símptomes o danys en les 

plantes. 
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h) S'ha relacionat el cicle biològic de la fauna que pot provocar plaga amb les 

condicions ambientals i la fenologia de la planta. 

 

RA3. Determina els agents beneficiosos i els que provoquen malalties i danys que 

afecten les plantes, descrivint les seues característiques. 

Criteris d'avaluació: 

a)  S'han classificat els agents beneficiosos i els que provoquen malalties i danys. 

b) S'han descrit els agents biòtics. 

c)  S'han descrit les condicions ambientals que afecten els agents beneficiosos i als 

quals provoquen les malalties. 

d) S'ha valorat la forma de transmissió de les malalties. 

e) S'han descrit els símptomes i danys de les malalties. 

f) S'han reconegut les malalties pròpies de cada planta. 

g)  S'han identificat els agents causants de la malaltia en una mostra. 

 

RA4. Determina l'estat sanitari de les plantes, valorant la informació obtinguda 

segons el protocol establert. 

Criteris d'avaluació: 

a)  S'han identificat les unitats de mostreig assenyalades en el terreny. 

b) S'han efectuat els comptatges i preses de mostres amb les tècniques i mitjans 

establides. 

c) S'han pres mostres de patologies desconegudes per al seu enviament al laboratori 

seguint el protocol establert. 

d)  S'han interpretat els nivells de presència d'agents no beneficiosos, comparant-ho 

amb els valors de referència. 

e) S'han relacionat les condicions ambientals amb el mostreig que s'ha de realitzar. 

f)  S'ha quantificat la fauna auxiliar existent. 

g)  S'ha reconegut el llindar de tractament de cada agent no beneficiós. 

 

RA5. Caracteritza els mètodes de protecció per a les plantes valorant els seus 

efectes sobre la sanitat d'aquestes. 

Criteris d'avaluació: 
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a)  S'han classificat els mètodes de protecció contra la fauna perjudicial, malalties, 

fisiopaties i vegetació espontània no desitjada. 

b) S'han interpretat les característiques dels mètodes de control indirecte. 

c) S'han interpretat les característiques dels mètodes de control directe. 

d) S'han valorat els mètodes químics emprats en la lluita contra la fauna perjudicial, 

malalties i vegetació espontània no desitjada. 

e) S'han descrit els mètodes biològics i biotècnics. 

f) S'ha descrit el mètode de lluita integrada. 

 

Temporalització mòdul Principis Sanitat Vegetal: 

 
PRIMERA AVALUACIÓ 

UF 1. Caracterització de la vegetació espontània no desitjada:  HORES 

 – Vegetació espontània. Classificació.  3 

 – Claus per a la classificació d’espècies. Utilització. 2 

 – Descripció biològica. Dispersió. Localització. Importància econòmica.  3 

 – Plantes paràsites. Classificació. Característiques.  3 

 – Hàbitat. Associació d’espècies.  2 

 

– Elaboració d’herbaris. Objectius. Materials. Recollida i condicionament: 

informació prèvia, recol·lecció, documentació, premsatge i 

conservació, etiquetatge, muntatge, emmagatzematge i ordenació. Ús 

de l’herbari. 

5 

 – Perjuís causats. Nivell de danys.  3 

 TOTAL HORES UF 1 21 

 UF2. Determinació de la fauna perjudicial i beneficiosa:   

 – Classificació dels sers vius. Fauna perjudicial i beneficiosa.  3 

 – Invertebrats, aus i mamífers més significatius. Morfologia i fisiologia.  2 

 – Comportament de dispersió de la fauna perjudicial i beneficiosa. 3 

 

– Elaboració d’insectaris. Classificació d’ordes i famílies. Equips. Captura 

i condicionament: informació prèvia, muntatge, etiquetatge i cures de 

manteniment.  

3 

 
– Fauna beneficiosa. Biologia. Evolució i dispersió. Comportament 

d’alimentació. Aclimatació de fauna beneficiosa introduïda.  
2 
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 – Plaga. Concepte. Plagues endèmiques i epidèmiques.  3 

 – Plagues polífagues. Classificació. Biologia. Símptomes. Danys.  2 

 – Plagues específiques. Classificació. Biologia. Símptomes. Danys.  2 

 
– Relació entre l’aparell bucal dels insectes i els danys produïts en les 

plantes. Reconeixement de símptomes.  
2 

TOTAL HORES UF 2 22 

TOTAL HORES  PRIMERA  AVALUACIÓ 43 

 
 

 

 
SEGONA AVALUACIÓ 

UF 3. Determinació d’agents beneficiosos i dels que provoquen malalties:  HORES 

 – Classificació d’agents beneficiosos i dels que provoquen malalties. 4 

 – Agents biòtics beneficiosos i perjudicials. Biologia.  3 

 – Agents abiòtics. Danys.  3 

 – Malaltia. Concepte. Transmissió. Condicions ambientals.  4 

 
– Malalties d’origen biòtic. Biologia. Símptomes i danys. Circumstàncies 

favorables de desenrotllament.  
4 

 – Preparació de mostres de laboratori.  3 

TOTAL HORES UF 3 21 

UF 4. Determinació de l’estat sanitari de les plantes:  HORES 

 

– Mostratge. Tècniques que s’han d’utilitzar. Característiques d’un 

programa de mostratge: unitats de mostratge, moment de la 

recol·lecció i lloc.  

3 

 – Recompte. Localització dels punts de recompte.  3 

 – Presa de mostres. Condicions ambientals.  3 

 – Preparació de mostres patològiques i enviament al laboratori.  3 

 – Interpretació dels nivells de presència. Estat sanitari de les plantes.  4 

 
– Llindars. Tipus i conceptes. Nivell econòmic de danys (NED). Llindar 

econòmic o llindar de tractament (UT).  
3 

 – Materials i equips de recompte i mostratge. Fitxes i gràfics.  3 

TOTAL HORES UF 4 22 

 

TOTAL HORES  SEGONA  AVALUACIÓ 43 

 
TERCERA AVALUACIÓ 
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Mòdul professional: Implantació de Jardins i Zones Verdes 

Codi: 0576. Duració: 192 hores 

Continguts i unitats formatives: 

UF1. Replantejament d’elements del jardí interior, exterior o zona verda. 

– Tipus de jardins. Estils. Característiques. 

– Fases del disseny d’un jardí. Tècniques de dibuix. 

– Documentació d’un projecte d’implantació de jardins i zones verdes. 

– Interpretació de plans del jardí o zona verda. 

– Pendents. 

– Replantejament i marcació. Escaires. Jalons. Estaques. Cordes. Marcadors. Cintes 

mètriques i altres materials. 

– Mesuraments. Cubicacions. 

– Traçatge. Tècniques. 

– Normativa ambiental i de prevenció de riscos laborals. 

 

UF2. Preparació del terreny i de contenidors: 

– Condicionament del sòl. 

– Moviments de terra. 

– Condicionament per a instal·lacions i infrastructures. 

– Labors del sòl. 

– Fertilitzants en jardineria d’exterior i interior. 

UF 5. Caracterització de mètodes de protecció dels vegetals:  HORES 

 – Mètodes de protecció. Classificació.  6 

 – Mètodes indirectes: legislatius, genètics i culturals.  6 

 – Mètodes directes: físics, químics i biològics.  6 

 
– Lluita biològica. Fauna útil autòctona. Fauna útil al·lòctona. Productes 

biològics formulats. Característiques de la lluita biològica.  
6 

 – Lluita biotècnica. Tipus. Característiques.  6 

 – Control químic. Característiques.  6 

 – Lluita integrada. Característiques. 6 

TOTAL HORES UF 5 42 

TOTAL HORES  TERCERA  AVALUACIÓ 42 
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– Contenidors en jardineria d’exterior i interior. 

– Elecció de substrats. 

– Maquinària i ferramentes. Manteniment. 

– Normativa ambiental i de prevenció de riscos laborals. 

 

UF3. Construccions, instal·lacions i equipaments de jardins d’interior i exterior: 

– Drenatge de jardins. 

– Xarxes de sanejament i proveïment d’aigua potable. 

– Il·luminació del jardí. Tipus. Característiques. Instal·lació. 

– Fontaneria del jardí. Fonts. Impulsió. 

– Materials de construcció. 

– Elements de construcció: murets, construcció de rocalles, estanys, escales, camins i 

altres. 

– Tècniques de construcció. Aplom. Anivellació. 

– Equipament i mobiliari. Tipus. Característiques. Instal·lació. 

– Malles antiherba. Instal·lació. 

– Instal·lació del sistema hidropònic. 

– Maquinària, ferramentes i utensilis. Manteniment. 

– Normativa ambiental i de prevenció de riscos laborals. 

 

UF4. Sembra i implantació del material vegetal: 

– Espècies i varietats de gespes i plantes entapissants. Exigències. 

– Mescles de llavors. Cespitoses. Plantes entapissants. 

– Formació de grups de flor, platabandes, vores i rocalles. 

– Plantació. Cespitoses. Entapissants. Homogeneïtat. Tècniques. 

– Hidrosembra. 

– Divisió de mates. Propagació per estoló. Tècniques. 

– Gespa a partir de mates. Plantació. Tècniques. 

– Gespa a partir de pans d’herba. Transport i col·locació. 

– Labors postsembra o plantació. Rasclada. Passar el corró. Reg. 

– Maquinària i ferramentes. Manteniment. 

– Normativa ambiental i de prevenció de riscos laborals. 
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UF5. Plantació d’arbres, arbustos i plantes: 

– Material vegetal. Identificació de les principals espècies de jardí. 

Índexs de qualitat. Exigències. 

– Subministrament. Transport i emmagatzematge de plantes. Condicionament. 

– Condicionament de les plantes per a la seua plantació. 

– Plantació. Mètodes. Tècniques. 

– Fertilitzants i aigua d’implantació. 

– Tutors. Tipus. Materials. 

– Reposició de falles. 

– Maquinària i ferramentes. Manteniment. 

– Normativa ambiental i de prevenció de riscos laborals. 

 
 
Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació. 

RA 1. Replanteja els elements del jardí interior, exterior o zona verda descrivint 

els tipus de mesuraments i les tècniques de traçatge. 

Criteris d'avaluació: 

a)  S'han interpretat i identificat els elements del pla del jardí o zona verda. 

b)  S'han analitzat les característiques topogràfiques i de la superfície del terreny. 

c)  S'han identificat i aplicat les eines i els mitjans materials utilitzats en el replanteig. 

d) S'han realitzat els mesuraments sobre el terreny. 

e) S'han marcat els punts corresponents als elements del jardí o zona verda. 

f) S'ha aplicat la normativa ambiental i de prevenció de riscos laborals. 

g) S'ha manifestat una disposició positiva per a la innovació en els mitjans materials i en 

l'organització dels processos. 

 

RA2. Prepara el terreny i els contenidors descrivint els mitjans i mètodes 

utilitzats. 

Criteris d'avaluació: 

a) S'ha netejat i esbrossat el terreny. 

b) S'han realitzat els moviments de terra. 

c) S'han realitzat les labors prèvies al muntatge d'instal·lacions. 
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d) S'han descrit i executat les labors de preparació del terreny. 

e) S'ha realitzat el condicionament del sòl. 

f) S'han determinat i aplicat els fertilitzants i les esmenes necessàries. 

g)  S'han identificat els tipus de contenidors i substrats emprats en jardineria. 

h) S'han emplenat els contenidors amb els substrats o les seues mescles. 

i) S'han seleccionat, utilitzat i mantingut eines i maquinària en funció de la labor que es 

realitzarà. 

j) S'ha aplicat la normativa ambiental i de prevenció de riscos laborals. 

 

RA3. Realitza xicotetes construccions i instal·lacions en jardineria distingint els 

components o elements de la instal·lació. 

Criteris d'avaluació: 

a) S'ha instal·lat el drenatge i sanejament en jardins d'interior i exterior. 

b) S'han descrit els elements d'il·luminació i impulsió d'aigua del jardí. 

c)  S'han identificat els materials de construcció. 

d) S'han elaborat els morters. 

e) S'ha realitzat l'aplom i anivellament de la xicoteta construcció. 

f)  S'han identificat els elements no vegetals, equipaments i mobiliari del jardí. 

g) S'ha instal·lat la malla antiherba. 

h) S'ha instal·lat el sistema hidropònic. 

i) S'han seleccionat, utilitzat i mantingut eines i maquinària en funció de la labor que es 

realitzarà. 

j) S'ha aplicat la normativa local, ambiental i de prevenció de riscos laborals. 

k) S'ha respectat el patrimoni ambiental i cultural de la societat. 

 

RA4. Sembra i implanta material vegetal descrivint les labors que asseguren la 

nascència i l'arrelament. 

Criteris d'avaluació: 

a)  S'han identificat les espècies i varietats de gespes i entapissants. 

b) S'han analitzat les exigències de les espècies i varietats de gespes i entapissants. 

c) S'han descrit les mescles de llavors de gespes i entapissants. 

d) S'ha repartit de manera homogènia la dosi de llavor. 



 

Programació Departament Agrària IES La Malladeta 2021-22 

 

130 

 

e) S'han dividit les mates de les espècies estoloníferes. 

f) S'han distribuït les mates de manera homogènia. 

g) S'ha realitzat la col·locació de pa de gespa. 

h) S'han realitzat les labors que asseguren la germinació i l'arrelament. 

i) S'han seleccionat, utilitzat i mantingut eines i maquinària en funció de la labor que es 

realitzarà. 

j) S'ha aplicat la normativa de legislació ambiental i de prevenció de riscos laborals. 

 

RA 5. Planta arbres, arbustos i plantes analitzant les tècniques associades. 

Criteris d'avaluació: 

a)  S'han identificat les espècies i varietats d'arbres, arbustos i plantes. 

b) S'han analitzat les exigències de les espècies i varietats d'arbres, arbustos i plantes. 

c) S'ha comprovat que les plantes compleixen les condicions de qualitat i idoneïtat. 

d) S'han condicionat les plantes per al seu magatzematge o plantació. 

e) S'han descrit els mètodes de plantació. 

f) S'han preparat els clots amb les dimensions requerides. 

g) S'han aportat els fertilitzants i l'aigua d'implantació. 

h) S'ha col·locat el tutor en funció de l'espècie. 

i) S'ha realitzat la reposició de falles. 

j) S'han seleccionat, utilitzat i mantingut eines i maquinària en funció de la labor que es 

realitzarà. 

k) S'ha aplicat la normativa de legislació ambiental i de prevenció de riscos laborals així 

com l'específica de jardineria. 

Distribució temporal de les unitats formatives 

UT  AVALUACIONS HORES 

UT
1 

Història del jardí. Diferents estils de parcs i jardins  1ª 15 

UT
2 

L’element vegetal en el jardí 1ª, 2ª, 3ª 25 

UT
3 

Replanteig del jardí 1ª 21 

UT
4 

Preparació del terreny per a la implantació 1ª, 2ª 25 

UT
5 

Plantació d’elements vegetals 2ª,  23 

UT Sembra i implantació de gespes i praderes 2ª 25 
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6 

UT
7 

Implantació d’elements no vegetals 2ª, 3ª 22 

UT
8 

El cultiu de plantes en contenidors 3ª 15 

UT
9 

Maquinària i ferramentes per a la implantació de 
jardins 

1ª, 2ª, 3ª 21 

 

TOTAL HORES 192 

 

Mòdul professional: Producció de Plantes i Pans d’Herba en Viver 

Codi: 0578. Duració: 224 hores 

Continguts i unitats formatives: 

UF1. Propagació de plantes per multiplicació sexual: 

– Llavors i fruits de plantes ornamentals. Identificació. Èpoques i zones de recol·lecció. 

– Selecció de plantes mare. Rodals. 

– Recol·lecció. Tècniques: en sòl i en altura. 

– Condicions de transport del material recol·lectat. 

– Extracció de llavors. 

– Control de viabilitat de les llavors. 

– Lots de fruits i llavors. Materials i mètodes. Neteja i condicionament. 

– Tractaments pregerminatius. Letargies i latències 

– Sembra. Tècniques. Dosis. Densitat. Profunditat. 

– Planters. Tipus. 

– Substrats usats en planters. 

– Seguiment i cures de la sembra. 

– Maquinària i ferramentes. Selecció. Ús. Manteniment. 

– Normativa ambiental de producció en viver i de prevenció de riscos laborals. 

 

UF2. Propagació de plantes de forma asexual: 

– Òrgans de multiplicació asexual. 

– Reproducció vegetativa. Espècies de plantes ornamentals. 

– Selecció de la planta mare. Maneig. 

– Material vegetal. Obtenció. Magatzematge i conservació. 

– Condicions de transport de propàguls. 
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– Tractaments del material reproductor de base. 

– Tècniques de multiplicació vegetativa. 

– Maquinària i ferramentes. Selecció. Ús. Manteniment. 

– Normativa ambiental de producció en viver i de prevenció de riscos laborals.  

 

UF 3. Preparació del medi de cultiu: 

– Procediments de recollida de mostres. 

– Substrats. Components. Classificació. Tipus. 

– Mescles de substrats. Normes. 

– Emmagatzematge i conservació de components i mescles. 

– Tècniques de preparació del medi de cultiu. 

– Labors d’arrelament. 

– Maquinària i ferramentes. Selecció. Ús. Manteniment. 

– Normativa ambiental de producció en viver i de prevenció de riscos laborals. 

 

UF4. Cultiu de planta en viver: 

– Desenrotllament del material vegetal. Comprovació. 

– Extracció de la planta i condicionament. 

– Trasplantament. Tècniques. 

– Contenidors en producció de plantes. Tipus i usos. 

– Extracció i condicionament d’exemplars grans. 

– Enguixat. 

– Necessitats de les plantes de viver. Manteniment. 

– Labors culturals sobre la part aèria. 

– Aplicació de fertilitzants i reg. 

– Factors ambientals en instal·lacions de protecció. Control. 

– Maquinària i ferramentes. Selecció. Ús. Manteniment. 

– Normativa ambiental de producció en viver i de prevenció de riscos laborals. 

 

UF5. Producció de pans d’herba: 

– Magatzematge de materials. 

– Suports de sosteniment. Mantes. 
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– Implantació de pans d’herba. Tècniques. Tipus. 

– Manteniment de pans d’herba. 

– Extracció de plaques de pans d’herba. Tècniques. Tipus. 

– Equips, maquinària, apers i ferramentes. Selecció. Ús. Manteniment. 

– Normativa ambiental de producció en viver i de prevenció de riscos laborals. 

 

UF6. Preparació de comandes de llavors, plantes i pans d’herba: 

– Elements per a embalatge i expedició 

– Sistemes d’expedició. 

– Maquinària d’envasament de llavors. Característiques. Calibratge. 

– Pesatge de llavors. Tècniques. 

– Envasament i etiquetatge de llavors. Tècniques. Magatzematge. 

– Condicions de conservació de pans d’herba. 

– Transport i viveratge de plantes. 

– Embalatge i etiquetatge de plantes i pans d’herba. Preparació. Tècniques. 

Magatzematge. 

– Maquinària i ferramentes. Selecció. Ús. Manteniment. 

– Normativa ambiental de producció en viver i de prevenció de riscos laborals. 

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació. 

RA1. Propaga plantes per multiplicació sexual analitzant les característiques i 

necessitats de les llavors. 

Criteris d'avaluació: 

a) S'han recollit fruits i llavors. 

b) S'ha analitzat la viabilitat de les llavors. 

c) S'han descrit les tècniques de preparació de lots de fruits i llavors. 

d) S'han condicionat i emmagatzemat les llavors. 

e) S'han realitzat els tractaments pregerminatius. 

f) S'han calculat les dosis i la densitat de llavor. 

g) S'han descrit els tipus de planter. 

h) S'han sembrat els planters. 
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i) S'han seleccionat, utilitzat i mantingut eines i maquinària en funció de la labor que es 

realitzarà. 

j) S'ha aplicat la normativa ambiental de producció en viver i de prevenció de riscos 

laborals. 

 

RA 2. Propaga plantes de manera asexual descrivint les tècniques de 

multiplicació. 

Criteris d'avaluació: 

a) S'ha triat la planta mare per a obtenció de material vegetal de propagació. 

b) S'han descrit les tècniques d'obtenció del material vegetal de la planta mare. 

c) S'ha emmagatzemat el material vegetal de propagació. 

d) S'ha preparat el material vegetal de propagació. 

e) S'ha preparat el mitjà d'arrelament. 

f) S'han manejat els estimuladors de l'arrelament. 

g) S'han col·locat els propàguls en el mitjà de cultiu. 

h) S'han seleccionat, utilitzat i mantingut eines i maquinària en funció de la labor que es 

realitzarà. 

i) S'ha aplicat la normativa ambiental de producció en viver i de prevenció de riscos 

laborals. 

 

RA3. Prepara el mitjà de cultiu de plantes en viver descrivint els mitjans i 

materials de producció. 

Criteris d'avaluació: 

a) S'han recollit les mostres de sòl. 

b) S'han descrit els tipus de substrats emprats en viverisme. 

c) S'han emmagatzemat els materials per a la preparació del mitjà de cultiu. 

d) S'han analitzat les tècniques de preparació del mitjà de cultiu. 

e) S'ha realitzat la mescla de substrats per a cultiu de plantes en viver. 

f) S'han omplit els contenidors. 

g) S'han realitzat les labors del sòl que asseguren l'arrelament. 

h) S'han seleccionat, utilitzat i mantingut eines i maquinària en funció de la labor que es 

realitzaran. 
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i) S'ha aplicat la normativa ambiental de producció en viver i de prevenció de riscos 

laborals. 

 

RA4. Realitza el cultiu de planta en viver i el maneig del control ambiental 

descrivint les exigències de les espècies. 

Criteris d'avaluació: 

a) S'ha comprovat l'estat de desenvolupament del material vegetal. 

b) S'ha realitzat l'extracció de la planta i el seu condicionament. 

c) S'han caracteritzat els diferents tipus de contenidors de producció de plantes. 

d) S'ha trasplantat el material vegetal. 

e) S'han analitzat les necessitats de les plantes en el viver. 

f) S'han condicionat les plantes segons el seu desenvolupament. 

g) S'ha calculat i aplicat el reg i la fertilització. 

h) S'han controlat els factors ambientals del viver. 

i) S'han seleccionat, utilitzat i mantingut eines i maquinària en funció 

de la labor que es realitzarà. 

j) S'ha aplicat la normativa ambiental de producció en viver i de prevenció de riscos 

laborals. 

 

RA 5. Realitza la producció de pa d´herba descrivint les operacions de cultiu. 

Criteris d'avaluació: 

a) S'han emmagatzemat els materials per a producció de pa d´herba. 

b) S'han descrit els suports de sustentació dels pa d´herba. 

c) S'han estès les mantes suport de cultiu. 

d) S'ha aplicat la grossària de la mescla de substrats. 

e) S'han descrit els tipus d'implantació de pa d´herba. 

f) S'han realitzat les operacions de manteniment de prades per a pa d´herba. 

g) S'han analitzat els sistemes d'arrancada o extracció de les plaques de pa d´herba. 

h) S'han seleccionat, utilitzat i mantingut eines i maquinària en funció 

de la labor que es realitzarà. 

i) S'ha aplicat la normativa ambiental de producció en viver i de prevenció de riscos 

laborals. 
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RA 6. Prepara les comandes de llavors, plantes i pa d´herba. per a la seua 

expedició i transport descrivint els mètodes i tècniques. 

Criteris d'avaluació: 

a)  S'han identificat les tècniques de preparació i magatzematge de comandes de llavors 

per a la seua comercialització. 

b) S'han calibrat les màquines d'envasament de llavors. 

c) S'han pesat i condicionat les llavors. 

d) S'han envasat i etiquetat les llavors. 

e)  S'han identificat les tècniques de preparació i magatzematge de comandes de 

plantes 

i pa d´herba per a comercialització. 

f) S'han condicionat i preparat les comandes de plantes i pa d´herba. 

g) S'han optimitzat les condicions de conservació de pa d´herba. 

h) S'han embalat i etiquetat les comandes de plantes i pa d´herba. 

i) S'han seleccionat i utilitzat eines i maquinària en funció de la labor 

que es realitzarà. 

j) S'ha realitzat el manteniment d'eines i maquinària. 

k) S'ha aplicat la normativa ambiental de producció en viver i de prevenció de riscos 

laborals. 

 

Temporalització mòdul Producció de plantes i pa de gespa en viver: 

UT  AVALUACIONS HORES 

UT
1 

Propagació de plantes per multiplicació sexual 1ª, 2ª, 3ª 38 

UT
2 

Propagació de plantes de forma asexual 1ª, 2ª, 3ª 37 

UT
3 

Preparació del medi de cultiu 1ª, 2ª, 3ª 35 

UT
4 

Cultiu de planta en viver 1ª, 2ª, 3ª 35 

UT
5 

Producció de pans d’herba 3ª 35 

UT
6 

Preparació de comandes de llavors, plantes i pans 
d’herba 

3ª 30 

UT
7 

Normativa ambiental de producció en viver i de 
prevenció de riscos laborals. 

1ª,2ª, 3ª 14 
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TOTAL HORES 224 

 

 

 

11.- ELEMENTS TRANSVERSALS  

Tots els cicles formatius inclouran de forma transversal en el conjunt de mòduls 

professionals del cicle els aspectes relatius al treball en equip, a la prevenció de riscos 

laborals, a l'emprenedoria, a l'activitat empresarial i a l'orientació laboral dels alumnes i 

les alumnes, que tindran com a referent per a la seua concreció les matèries de 

l'educació bàsica i les exigències del perfil professional del títol i les de la realitat 

productiva. 

S'inclouran aspectes relatius a les competències i els coneixements relacionats amb:  

- El respecte al medi ambient i la promoció de l'activitat física i la dieta saludable, 

d'acord amb l'activitat que es desenvolupe. 

- Comprensió lectora, expressió oral i escrita, comunicació audiovisual, TIC i educació 

cívica i constitucional. 

- Foment de la igualtat entre sexes, prevenció de la violència de gènere, no 

discriminació per qualsevol condició o circumstància personal o social. 

- Formació en prevenció en riscos laborals segons la legislació vigent. 

a) FOMENT DE LA LECTURA. COMPRENSIÓ LECTORA. EXPRESSIÓ ORAL I 

ESCRITA. 

Amb l’objectiu de fomentar l’hàbit lector i afavorir la comprensió lectora i 

l’expressió oral i escrita, entre tots els mòduls impartits pel Departament es realitzaran 

les següents activitats coordinades amb l’equip docent i la resta de departaments: 

- Lectura en veu alta a l’aula de material curricular, llibres i/o textos triats per 

l’alumnat o pel professorat, per a treballar els continguts curriculars.  

- Lectura d’articles de revistes professionals com “Verde es vida”, “Clip”, “Jardín” 

o “Mètode”, que tracten temes d’actualitat del món de la jardineria, l’agricultura i la 

floristeria. Aquests  serviran de base per a desenvolupar després diferents projectes o 

exercicis en els diferents mòduls. 



 

Programació Departament Agrària IES La Malladeta 2021-22 

 

138 

 

- Realització de tasques que requerisquen cercar informació a llibres, revistes 

especialitzades i altres, en suport físic (paper).  

- Recerca a Internet de material digital relatiu als continguts del cicle. Al blog del 

departament poden trobar recomanacions de llocs webs professionals. 

- Exposició oral de treballs realitzats pels alumnes.  

- Redactar noticies sobre treballs realitzats per l’alumnat per a la web del 

departament o el blog del cicle.  

- Ús i ampliació de la biblioteca del departament en cada curs escolar. 

- Incorporació als exàmens de preguntes de resposta llarga a desenvolupar.  

- Visita a la biblioteca del centre i a la biblioteca municipal per conèixer els 

serveis que presta i fer-ne ús (préstec de llibres, accés a ordinadors i impressora, , 

etc.).  

 

b) COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA 

COMUNICACIÓ. 

El Departament d’Agrària compta amb una pàgina web enllaçada amb la pàgina 

de l’institut Malladeta, https://sites.google.com/iesmalladeta.com/dpagraria), així com un 

blog  http://www.jardineriamalladeta.blogspot.com, on els alumnes i les famílies poden 

trobar tota la informació relacionada amb el cicle, així com tot el que van treballant a 

classe, els seus projectes o treballs, el material de classe, etc. A més, disposem 

d’ordinadors a l’aula, que els alumnes utilitzaran per a  recerca d’informació per a 

realitzar exercicis o exposicions, etc. Un dels projectes és realitzar una base de dades 

de empreses, proveïdors i llistats de preus del sector de la jardineria a la província 

d´Alacant.  

A banda, a l´FPB els mòduls relacionats amb la floristeria tenen assignada una 

hora setmanal a l’aula d’informàtica on els alumnes realitzaran activitats de cerca 

d’informació relacionada amb el mòdul, realitzaran presentacions multimèdia com 

també practicaran amb diverses aplicacions informàtiques que els serviran en la seua 

vida tant professional com personal (creació i gestió d´un compte de correu electrònic, 

creació,  edició i gestió de documents amb imatges i enllaços, compartició de 

documents en google drive, gestió de carpetes, etc). 

https://sites.google.com/iesmalladeta.com/dpagraria
http://www.jardineriamalladeta.blogspot.com/
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A més, els alumnes hauran de fer ús de la plataforma d’aprenentatge Aules que 

Conselleria posa a disposició dels centres, on cada professor serà responsable de 

penjar informació relativa al seu mòdul, així com els exercicis o treballs que considere. 

A més, servirà per a la comunicació i seguiment de les classes si en algun moment del 

curs han d’estar confinats a casa, tant per a l´alumne com per al professorat. 

c) EMPRENEDORIA 

Al ser cicles professionals que preparen per al mon laboral, la gran part dels 

continguts i activitats didàctiques estan relacionades amb l’emprenedoria, treballant 

aptituds com l´autonomía, la creativitat o la iniciativa. Per exemple, els mòduls 

Operacions auxiliars en l'elaboració de composicions amb flor i plantes, i Materials de 

floristeria, s’orientaran de manera que el aula siga una empresa de floristeria, on els 

alumnes deuen aprendre i gestionar tots aquells aspectes que requerisca una empresa 

del sector (màrqueting, publicitat, projectes, pressupostos, venta al públic, etc.).  

A més, en altres mòduls com els relacionats amb l´hort o la producció de plantes, 

cada any els alumnes, si tenen bon comportament, poden endur-se plantes produïdes 

per ells o bé la seua pròpia collita.  

Per aquest curs, el cicle mitjà col·laborarà amb ´Ajuntament per a la creació de 

decoracions florals del municipi. Amb totes aquestes propostes es pretén motivar a 

l’alumnat amb activitats realistes que el facen comprometre’s amb el sector professional 

per al qual es preparen. 

d) EDUCACIÓ CÍVICA I CONSTITUCIONAL.  

Aquest element transversal es treballa per part de tots els membres de la 

comunitat educativa, ja que l alumnat dels cicles és molt heterogeni en quant a orígens, 

religions, sexes i necessitats educatives. Així, durant la convivència diària es treballarà 

l´educació cívica i constitucional, integrant a tots els membres de la comunitat educativa 

i enriquint-mos de les nostres diferències.  

A més,  es participa des de les diferents tutories amb les activitats proposades des 

de el departament de Convivència i mediació. També, els nostres alumnes participen al 

llarg de l’any en tallers amb companys d´altres cicles, en activitats que fomenten el 

respecte i la integració, desenvolupant el Pla de Convivència del centre.  
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12.- ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS  

Al llarg del curs s’han proposat una sèrie d'activitats amb la intenció d'ampliar 

l'experiència formativa de l'alumnat, sempre i quan la situació sanitària ho permeti. 

Totes aquestes activitats es faran d’acord amb les mesures de seguretat i sanitàries 

marcades pel Pla de Contingència del centre. 

 

 Amb la finalitat d'aproximar-se millor a contextos reals de treball, una activitat 

d'especial importància és la visita tècnica, que permet un acostament a la realitat 

professional a la qual està vinculada la competència professional del títol. A aquests 

efectes, les visites tècniques estan connectades amb les activitats d'ensenyament i 

aprenentatge desenvolupades en el cicle, constituint un reforç de continguts o tasques 

realitzades en el mòdul. Totes les activitats estan relacionades amb les Unitats 

didàctiques i a més fomenten la cooperació i l'acció grupal, desenvolupant el Pla de 

Convivència de Centre.  

Com a mesura de motivació i/o reforç, cada alumne ha d'emplenar un Informe 

de visita, que serà lliurat i servirà com a instrument d'avaluació. S'estarà obert a 

diferents propostes de visites per part de l'alumnat, les quals podrem realitzar sempre 

que assolisquen els objectius didàctics. 

Es citen a continuació les activitats complementàries i extraescolars incloses en 

la programació. Les dates de cada activitat apareixen a l´annex d´eixides extraescolars. 

Es realitzaran dins de l'horari escolar, intentant repartir-les al llarg de tot l'any i seguint 

les mesures sanitàries i de seguretat del Pla de Contingència del centre. 

 

-Visites a jardins locals per conèixer les espècies vegetals i les seues infraestructures e 

instal·lacions: La Barbera, jardí del Censal, jardins del Xalet Centella, del riu Amadori.. 

-Visites a empreses i institucions i llocs emblemàtics relacionats amb activitats en 

vivers, producció de planta i en jardineria del municipi: almàssera de San Joan, Vivers 

Canós, Vilaplant, Finca el Clot (Servigroup), Floristeries locals, visita als horts urbans de 

la Fundació Aragonès, on podran observar diferents cultius locals i les tècniques 

emprades.  

-Visita a diferents entorns naturals locals: Torre de l´Aguiló i senda del Riu Torres, aula 

de la Natura, pistes forestals, comunitat de regants, etc. on gaudiran de l'entorn, 
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observant espècies silvestres i els seus ecosistemes, així com coneixent les seues 

infraestructures e instal·lacions. 

-Visites a jardins emblemàtics d´altres municipis: Jardí  inundable San Joan, jardí 

Peñacerrada a Mutxamel, jardí de l, Albarda de Pedreguer. 

 

PROJECTES ANUALS: 

-Eixides a zones verdes locals amb els serveis tècnics de jardineria per a conèixer les 

tasques de manteniment i les decoracions florals per a diferents festivitats: Tot Sants, 

Nadal, Pasqua (alumnes del cicle mitjà). 

-Projecte anual d´ús de la instal·lació de l´hivernacle de l´Ajuntament al parc Barbera 

(alumnes del cicle mitjà). 

-Eixides al mercat  o jardins locals (alumnes cicle bàsic). 

TALLERS A REALITZAR AL CENTRE: 

- Taller de poda en altura. Aprofitarem la poda de palmeres per a tindre la visita d’un 

professional que els ensenyarà els equips de protecció que s’han d’usar per a fer la 

poda en altura i els distints mètodes que es donen. 

- Taller de preparació de codonyat o altres tallers de cuina, junt amb els alumnes 

d’Allotjament. Es prepararà el dolç del codonyat amb els codonys del centre. 

- Taller de confecció d, arranjaments florals. Els alumnes de floristeria mostraran als 

companys d’allotjament i bugaderia com es fa un centre per a una taula o per a 

qualsevol tipus de celebració. 

-Taller d´hort escolar: els alumnes del cicle de jardineria compartiran coneixements amb 

els del cicle d´educació infantil al voltant de l´hort escolar i els seus beneficis. 

 

13.- AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT I INDICADORS  D'ÈXIT. 

L'avaluació de la pràctica docent tindrà com a objectiu general conèixer els 

aspectes de la pràctica docent susceptibles de millora, contribuint a trobar vies que 

donen resposta als interessos professionals del docent i servisquen per a aconseguir la 

millora de la qualitat de l’ensenyament.  

 

Els objectius que és pretenen per avaluar la pràctica docent seran els següents: 
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-Reflexionar i analitzar l’actuació docent per tal d’ajustar la pràctica docent a les 

peculiaritats del grup i a cada alumne. 

-Comparar la planificació curricular amb el desenvolupament de la mateixa. 

-Detectar les dificultats i els problemes. 

-Afavorir la reflexió individual i col·lectiva. 

-Millorar les xarxes de comunicació i coordinació interna.  

 

L’avaluació tindrà caràcter formatiu i constituirà una oportunitat per què el docent 

es conega millor des del punt de vista professional, identificant tant les seues fortaleses 

com els aspectes que pot millorar. Per a desenvolupar aquesta tasca, a final de curs el 

professorat farà ús d’un qüestionari que recull diversos indicadors agrupats en tres 

blocs: la planificació, la realització i l’avaluació de l’alumne. D’altra banda es farà ús 

d’un qüestionari inicial dissenyat per recollir informació tant de l’alumnat com de les 

seues famílies. Les conclusions i propostes de millora derivades d’aquesta avaluació 

s’inclouran en la memòria final de curs. 

 

AUTOAVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT   

 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

Realitze  la  programació  de  la  meua  activitat  educativa  tenint  com  a 

referència el Projecte Curricular d’Etapa. 
    

 

2 

Plantege   els   objectius   didàctics   de   forma   que   expressen   clarament   les 

competències que el meu alumnat han d’aconseguir. 
    

 

3 

Seleccione y seqüencie els continguts en una distribució i una progressió 

adequada a les característiques de cada grup. 

    

 

4 

Adopte    estratègies  i    programe  activitats  en  funció  dels  objectius,  dels 

continguts i de les característiques dels alumnes. 

    

 

5 

Planifique  les  classes  de  manera  flexible,  preparant  activitats  i  recursos 

ajustats el més possible a les necessitats e interessos dels alumnes. 
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6 

Establisc,  de  manera  explícita,     els  criteris,  procediments  i  instruments 

d'avaluació i autoavaluació. 
    

 

7 

Planifique la meua activitat educativa de forma coordinada amb la resta del 

professorat. 
    

 

   

Observacions i propostes de millora: 

1 (Mai) 

2 (Poques vegades) 

 

3 (Quasi sempre) 

    4 (Sempre) 

 

 

II. REALITZACIÓ 

Motivació inicial dels alumnes 1 2 3 4 

1 Presente i propose un pla de treball, explicant la seua finalitat,  abans de 
cada unitat. 

    

2 Plantege situacions introductòries prèvies al tema que es va a tractar.     

 

Motivació al llarg de tot el procés. 1 2 3 4 

4 Mantinc  l'interès  de  l’alumnat  partint  de  les  seues  experiències,  en  
un llenguatge clar i adaptat. 

    

5 Comunique la finalitat dels aprenentatges, la seua importància, 
funcionalitat, aplicació real. 

    

6 Done  informació  dels  progressos  aconseguits  així  com  de  les  
dificultats trobades. 

    

 

Presentació dels continguts. 1 2 3 4 

7 Relacione els continguts i activitats en els interessos i coneixements previs 
dels meus alumnes. 

    

8 Estructure i organitze els continguts donant una visió general de cada 
tema (índex, mapes conceptuals, esquemes, etc.) 

    

9 Facilite  l’adquisició  de  nous  continguts  intercalant  preguntes  
aclaridores, 
sintetitzant, exemplificant, etc. 

    

 

Activitats en l’aula. 1 2 3 4 
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9 Plantege  activitats  variades  (de  presentació-motivació,  
desenvolupament, 
síntesis,  recuperació/ampliació),  que  asseguren  l’adquisició  dels  
objectius didàctics i les habilitats i tècniques instrumentals bàsiques. 

    

10 En les activitats que propose existeix un equilibri entre les individuals i els 
treballs en grup.  

    

 

Recursos i organització de l’aula 1 2 3 4 

11 Distribuïsc el temps adequadament entre l’exposició teòrica i les activitats 
que els alumnes realitzen a classe. 

    

12 Adopte diferents  agrupaments en  funció de la tasca a realitzar,  
controlant sempre que el clima de treball siga adequat. 

    

13 Utilitze recursos didàctics variats (audiovisuals, informàtics, etc.) tant per 
a la presentació dels continguts com per a la pràctica. 

    

 

Instruccions, aclaracions i orientacions a les tasques dels alumnes. 1 2 3 4 

14 Comprove  que  els  alumnes  han  entès  la  tasca  que  han  de  
realitzar:  fent preguntes, fent que verbalitzen el procés... 

    

15 Facilite  estratègies  d’aprenentatge:  com  demanar  ajuda,  com  buscar  
fonts d’informació, passos per a resoldre qüestions, problemes... done 
ànims, assegure 

la participació de tots i totes 

    

16 Controle freqüentment el treball de l’alumnat: explicacions addicionals, 
donant pistes, feedback... 

    

 

Clima de l’aula 1 2 3 4 

17 Les relacions que establisc en els meus alumnes dins de l’aula són 
correctes, fluïdes i des de una perspectiva no discriminatòria. 

    

18 Afavorisc que les  relacions que s’estableixen  entre l’alumnat  siga 
correcta, fluïda,  respectuosa  i  no  discriminatòria  (mitjançant  
dinàmiques  de  grup, diversificant els agrupaments de l’alumnat, 
afavorint la participació...). 

    

19 Fomente l'elaboració de normes de convivència amb l’aportació de tots  i 
reaccione de forma objectiva front a situacions de conflicte. 

    

20 Fomente el respecte i col·laboració entre els alumnes i accepte els seus 
suggeriments i aportacions. 

    

 

Seguiment/ control del procés d’ensenyament-aprenentatge. 1 2 3 4 

21 Revise i corregisc freqüentment els continguts, activitats, propostes –dins 
i fora de l’aula-, adequació dels temps, agrupaments i materials utilitzats. 

    

22 Proporcione informació a l’alumne sobre l’execució de les tasques i com 
pot millorar-les i afavorisc processos d’autoavaluació i coavaluació. 

    

23 En  cas  d’objectius  insuficientment  assolits,  propose  noves  activitats      
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que faciliten la seua adquisició. 
24 En cas d’objectius assolits en un curt espai de temps, propose noves 

activitats 
que faciliten un major grau d’adquisició 

    

 

Atenció a la diversitat 1 2 3 4 

25 Tinc en compte el nivell d’habilitats de l’alumnat, el seu ritme 
d’aprenentatge, les possibilitats d’atenció, etc., i en funció d’ells, adapte 
els diferents moments del  procés  d’ensenyament-aprenentatge  
(motivació,  continguts,  activitats, etc.). 

    

26 Em  coordine  en  altres  professionals  (professorat  de  recolzament,  
Equip d’Orientació  Educativa),  per  modificar  i/o  adaptar  continguts,  
activitats, metodologia, recursos... als diferents ritmes i possibilitats 
d’aprenentatge. 

    

 

Observacions i propostes de millora 

 

III. AVALUACIÓ 1 2 3 4 

1 
Tinc en compte el procediment general, que concrete en la meua 
programació d’aula, per a l’avaluació dels aprenentatges, d’acord en el 
Projecte Curricular o els reglaments d’avaluació. 

    

2 

Aplique criteris d’avaluació i qualificació (ponderació del valor dels 
treballs, de les proves escrites, de les tasques de classe, etc.). en 
cadascú dels temes, d’acord en el Projecte Curricular o reglaments 
respectius. 

    

3 

Realitze   una   avaluació   inicial   a   principi   de   curs,   per   tal   
d’ajustar   la programació, en la qual tinc en compte l’informe final del 
tutor anterior, el d’altres professors, el de l’Equip d’Orientació Educativa 
i/o Departament d’Orientació. 

    

4 
Presente a l’inici de curs a l’alumnat els criteris d’avaluació i qualificació, 
així com els procediments d’avaluació i recuperació. 

    

5 

Utilitze   prou   criteris   d’avaluació   que   atenguen   de   manera   
equilibrada l’avaluació    dels    diferents    continguts    (conceptuals,    
procedimentals    i actitudinals). 

    

6 

Utilitze  sistemàticament  procediments  i  instruments  variats  de  
recollida d’informació per a l’avaluació (registre d’observacions, carpeta 
de l’alumne, fitxa de seguiment, diari de classe). 

    

7 
Habitualment, revise i explique els treballs i activitats, proves escrites 
dels alumnes i done pautes per a la millora dels seus aprenentatges. 

    

8 
Empre   estratègies   i   procediments   d’auto   i   coavaluació   en   grup   
que afavorisquen la participació dels alumnes en l’avaluació. 

    

9 
Utilitze diferents tècniques d’avaluació en funció de la diversitat 
d’alumnes, de les diferents àrees, dels temes, dels continguts... 

    

10 
Utilitze diferents mitjos per informar a les famílies, professorat i alumnat 
dels resultats de l’avaluació (sessions d’avaluació, butlletí d’informació, 
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reunions col·lectives, entrevistes individuals, assemblees de classe, etc.). 

 

 

Observacions i propostes de millora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QÜESTIONARI: ALUMNES A LA TASCA DOCENT I CENTRE. 

 

1.  ¿Estàs satisfet en els recursos del centre? 

2. La relació amb els teus companys, consideres que és satisfactòria?. SI/NO. 

3.  Consideres les activitats extraescolars adequades?. SI/NO. 

4.  ¿T’han interessat els continguts que has donat?. SI/NO. 

5.  ¿Recomanes aquest centre a un amic/ga?. SI/NO. 

6  ¿Han sigut suficients els continguts donats al llarg del curs?. SI/NO. 

 

 

QÜESTIONARI: PARES A LA TASCA DOCENT I CENTRE 

 

1. ¿Considera que l’acollida del seu fill/a i la informació que li ha donat l’institut a 

l’inici del curs ha sigut adequada? SI/NO. 

2. ¿Considera que la informació que rep el seu fill/a des de el centre és suficient? 

SI/NO. 

3. ¿Creu que el centre disposa de suficients recursos per a la pràctica docent? 

SI/NO. 

4. Com pare/mare, ¿Recomanaria aquest centre a altres pares? SI/NO. 
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5. ¿Fa vostè ús de les hores de tutories destinades a afavorir la relació pare-

professor? 

 

 

INDICADORS D’ÈXIT: 

GRUP: CURS: 

Indicador d’èxit:  

       

Objectiu 

 

 

Resultats: Comparativa 

curs anterior: 

Nota mitjana  ≥ 6,5   

Alumnes que abandonen els estudis  0%   

Alumnes que suspenen tot  ≤ 0%   

Alumnes que aproven tot  ≥ 70%   

Alumnes que promocionen  ≥ 90%   

Alumnes que recuperen totes les pendents  100%   

Alumnes que suspenen totes les pendents  0%   

Faltes per alumne  ≤ 5%   

Alumnes amb més d’un 15% de faltes  ≤ 10%   

Expedients disciplinaris  0   

Mitjana comunicacions amb la família  ≥ 3   

Ràtio alumnes/grup  ≤ 12   

 

 

14. ACTUACIÓ DAVANT LES POSSIBLES SITUACIONS QUE ES 

PODEN DONAR DURANT EL CURS EN CAS DE CONFINAMENT. 

Durant el present curs podrem trobar-nos amb diferents situacions que ens faran 

modificar la metodologia del procés d’ensenyament- aprenentatge que estem habituats 
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a aplicar en les nostres classes. Potser que un alumne haja d’estar a casa confinat 

perquè ha donat positiu en COVID-19, que es confine la classe sencera per un cas o 

que siga el professor qui s’haja de quedar a casa o bé perquè ha estat en contacte amb 

un positiu, o bé perquè presente símptomes associats a la malaltia, o bé perquè s’haja 

de fer càrrec d’algú del seu entorn que haja d’estar confinat. 

És per això que hem de tenir en compte tots els casos possibles i com hem d’actuar en 

cadascun d’ells.  

En primer lloc el canal de comunicació amb l’alumne i les famílies serà el facilitat  per 

Conselleria d’Educació, Webfamilia (ITACA), correu electrònic (a través del correu de 

conselleria) i també per telèfon.  

Per a facilitar les activitats i el material d’estudi, el professor farà ús de la plataforma 

Aules, on allà tindrà creat un curs i penjarà tot el material necessari per a  que l’alumne 

puga adquirir els continguts necessaris per a assolir els objectius mínims del mòdul. 

En el cas de les activitats pràctiques podem considerar dues possibilitats, o bé esperem 

a que l’alumne o el professor tornen del confinament i puguen fer les activitats 

pràctiques en el centre o bé, i en el cas que s’allargue molt el període de confinament, 

el professor facilitarà una sèrie d’activitats que, a l’igual que es va fer amb les FCT del 

curs passat, siguen activitats  aplicables a la part pràctica. 

Per altra banda, si els alumnes estan assistint a classe i el professor està confinat i no 

han enviat un professor substitut, haurà a l’aula d’AGR i l’aula BG2 un dossier amb 

activitats que el professor de guàrdia anirà facilitant als alumnes, ell mateix el recollirà 

per a que després el professor confinat puga corregir-los i anar avaluant als alumnes 

(protocol reflexat al RRI on es detalla que s’ha de fer quan falta un professor)
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ANNEXOS. 

ANNEX I. NORMES COVID PER A LES ACTIVITATS PRÀCTIQUES. 

Adaptació del pla de contingència a les activitats a realitzar en els distints mòduls 

impartits pel departament d’Agrària. 

 

1. Les eines es separaran entre eines de 1er d’FPBJ i de 2on d’FPBJ, per a això i 

haurà una separació física i estaran marcades. Amb la qual cosa els alumnes de 

primer no podran utilitzar les de segon i al revés. 

2. Els alumnes es compraran els EPIs (pantalons de feina verds, guants, mascaretes) 

que hauran d’utilitzar al centre i seran responsables de la seua neteja i desinfecció. 

3. S’emportaran a casa els EPIs per a la seua neteja i desinfecció i les botes les 

podran deixar al magatzem del pavelló dins de la seua caixa individual 

4. Netejaran i desinfectaran la caixa cada setmana, com també ordenaran els 

magatzems que utilitzen (el del pavelló i la casa del conserge) 

5. El vestuari per a canviar-se de roba seran els serveis de fora del pavelló. Entraran a 

canviar-se en grups de 3 que seran els equips de treball que faran en la sessió 

pràctica. 

6. Cada equip de treball tindrà assignada una feina determinada durant la sessió. 

7. Sempre que facen ús d’una eina o una màquina hauran d’utilitzar guants.  

8. No podran passar-se ni compartir les eines ni les màquines en una mateixa sessió 

ja que tindran assignada una eina o màquina per sessió. 

9. Uns minuts abans d’acabar la sessió les eines i la maquinària seran desinfectades. 

10. Les classes pràctiques de floristeria es faran preferentment a l’aula d’AGR, 

alguna activitat també es farà al pati de la casa del conserge. El material de 

floristeria el facilitaran els professors i treballaran cadascun en la seua taula. Les 

eines a utilitzar les hauran de desinfectar abans i després de ser usades. 

11. Si detecta un alumne menor d’edat amb tos, febra (37,5 ºC o més), malestar, 

congestió nasal, diarrea, o vòmits l’acompanyarà a VIS2 (on tots dos es posaran 

màscares quirúrgiques) fins que vinguen els seus pares per ell. Si tenia alumnes al 

seu càrrec, els demanarà que esperen al professor de guàrdia a la porta del 

magatzem del pavelló, arreplegaran totes les eines, tancaran el magatzem i 

seguiran les instruccions del professor de guàrdia. Abans d’entrar a VIS2 dirà a un 

professor de guàrdia el nom del possible malalt i amb quins alumnes estaven. El 

professor de guàrdia anotarà la incidència i comunicarà els pares que han de vindre 

pel fill, contactar amb el seu centre de salut i que no ha de tornar a l’institut fins que 

no li ho indique un professional sanitari. Mentre espera, el docent acompanyant 

revisarà el protocol complet que hi ha a VIS2. 
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12. No es portarà mascareta en espais a l’aire lliure mentre s’està fent alguna feina 

que siga individual (llaurar, passar la desbrossadora,... ) o que implique un esforç 

tal que l’ús de la mascareta l’impossibilite la realització correcta de la feina sempre i 

quan es prenguen les mesures de distància de seguretat entre alumnes i 

professors. També per a beure.  

13. Tots els EPIs que s’hagen de compartir (mascareta de desbrossadora, arnés, 

guants i pantalons antitall, etc) es desinfectaran abans i després de la seua 

utilització. 
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ANNEX DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES CURS 2021-22 

DEPARTAMENT AGRÀRIA 

TIPUS 
D’ACTIVITAT 
 

NOM DE 
L’ACTIVITAT 
 

OBJECTIUS EDUCATIUS 
DE L’ACTIVITAT 

CURS DATA (d/m/a) 

 

COORDINADOR/A 

Taller  
mensual 

Taller de Producció 
de plantes a 
l´Hivernacle de la 
Barbera 

Produir plantes i pa de gespa a 
l´hivernacle municipal, conèixer el 
funcionament d´infraestructures e 
instal·lacions relacionades amb 
l´especialitat. 

1er 
CFGM 
Jardineria 

De octubre a juny, 
vesprades: 
Dilluns 15-18h 
Dimecres 16-20H 

 
Marta, Brianda 
Vicenta, Brianda 

Eixida 
mensual 

Eixides materials 
florals i de jardineria.  

Realitzar compres de plantons o llavors 
al mercat o empreses locals, així com 
aprovisionament de materials de 
floristeria (rames, fruits, llavors, etc.) o 
visites a jardins locals. 

1er FPB Primer dijous de mes, 
matí. 

Fran 

Eixida 
extraescolar 
local 

Ruta per camins 
rurals i pistes 
forestals. 
 

Analitzar els camins rurals i pistes 
forestals del terme municipal de La Vila 
Joiosa. 

1er 
CFGM 
Jardineria 
 

8 octubre (matí) Vicenta, Anabel, 
FRan 

Visita Visita almàssera San 
Joan 

Conèixer el funcionament d´una 
almàssera i les seues instal·lacions, així 
com el tractament de la oliva i la 

1er 
CFGM 
Jardineria 

18 Octubre (matí) Marta, Brianda 
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producció d´oli. 2n FPB 

Eixida 
extraescolar 
local 

Manteniment jardins 
locals i arranjaments 
florals per a festa Tot 
Sants. 

Conèixer les tasques de manteniment de 
zones verdes locals i decoració floral per 
a la festivitat de Tot Sants. 

1er 
CFGM 
Jardineria 
2n FPB 

25 octubre (matí) Marta, Brianda 
 

Visita Visites vivers Canós. 
 

Conèixer el funcionament d´un viver local 
amb gran projecció nacional e 
internacional de producció de plantes 
(crasses i cactus). 

2n FPB 
1er 
CFGM 
Jardineria  

8 Novembre (matí) Brianda 

Eixida local Ruta de l’Aguiló Conèixer un entorn emblemàtic de la 
nostra localitat. Arreplegar material per al 
taller de decoració nadalenca del 22 
desembre. Fer cohesió de grup entre l, 
alumnat d´agrària. 

1er i 2n 
FPB 
1er 
CFGM 
Jardineria 

17 desembre (matí) Brianda, Vicenta, 
Marta, Fran, 
Anabel 

Eixida 
extraescolar 

Visita jardins locals 
per conèixer 
arranjaments florals i 
decoració jardins per 
a Nadal.  
 

Participar amb els arranjaments florals i 
decoració Nadalenca de les zones 
verdes locals. 

2n FPB 
1er 
CFGM 
Jardineria 

21 desembre (matí) Brianda, Marta 

Visita Visita empresa 
Servigroup  

Conèixer el funcionament d´una empresa 
local de producció de plantes  (hortalissa 

1er 
CFGM 

19 Gener Brianda 
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i verdura) per abastir hotels de la 
Comunitat. 

Jardineria 
2n FPB 

Visita Visita instal·lacions 
comunitat de regants 
del Canal del Bajo 
Algar.  

Reconèixer infraestructures relacionades 
amb l´agricultura i la jardineria. 

1er 
CFGM 
Jardineria 
 

28 Gener 2022. Matí VICENTA, Fran 

Taller Taller de poda en 
altura 

Observar i practicar tècniques de poda 
en altura amb una empresa professional 
del sector (s´aprofitarà la poda anual de 
les palmeres de l´institut) 

1er i 2n 
FPB 
1er 
CFGM 
Jardineria 

2 Febrer Brianda 

Visita Visita bassa 
Salomons (futura 
bassa per a reg 
localitzat comunitari). 
Visita comunitat de 
regants de la Vila.  
 

Reconèixer infraestructures relacionades 
amb l´agricultura i la jardineria. 

1er 
CFGM 
Jardineria 
 

16 Febrer, matí VICENTA, Fran 

Visita Visita floristeria  Observar les instal·lacions i materials 
d´una floristeria, així com el seu 
funcionament. 

2n FPB 
 

4 Març Brianda 

Visita Visites Vilaplant. Conèixer el funcionament d´un viver local 1er 23 Març (vesprada) Brianda 
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 de producció de plantes (tropicals i 
subtropicals, crasses) 

CFGM 
Jardineria 
 

Eixida 
extraescolar 

Decoracions florals i 
manteniment zones 
verdes locals per a 
Pasqua.   
 

Conèixer les tasques de manteniment de 
zones verdes locals i decoració floral per 
a la festivitat de Pasqua. 

1er 
CFGM 
Jardineria 
 
2n FPB 

6 abril Brianda 

Taller Taller arranjaments 
florals amb FPB 
Allotjament. 

Interactuar amb altres grups d´FPB i 
compartir coneixements. 

1er i 2n 
FPB 
 

12 abril Brianda 

Visita Visita camp de 
gespa del Rugby i 
aula de la Natura 

Observar un camp natural de gespa, les 
seues infraestructures i manteniment. 
Conèixer les instal·lacions de l´aula de la 
Natura del pantà. 

1er 
CFGM 
Jardineria 
 
2n FPB 

5 maig Brianda 

Visita amb 
TRAM 

Jardí  inundable San 
Joan o jardí 
Mutxamel. 
 

Conèixer un jardí inundable amb la seua 
planificació i funcionament. 

1er 
CFGM 
Jardineria 
 

26 Maig Marta, ANABEL 

Visita Jardins locals 
(Censal, Xalet 

Conèixer els parcs locals més importants, 
la seua vegetació, instal·lacions e 

1er 
CFGM 

Dimecres 1 desembre, 9 
març 

Brianda, Vicenta, 
Marta, Anabel 
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Centella o riu 
Amadori) 

infraestructures, així com les seues 
tasques de manteniment. 

Jardineria 
 

Tallers Tallers entre 
diferents cicles 
formatius 

Interactuar amb alumnes d´altres cicles 
per a compartir coneixements i treballar 
en grup (taller de codonyat, taller d´hort 
escolar) 

1er 
CFGM 
Jardineria 
 

A quadrar amb els 
companys de cicles. 

Brianda 
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