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1 CONTEXTUALITZACIÓ

1.1 TÍTOL D’FPB EN ALLOTJAMENT I BUGADERIA

Els mòduls professionals corresponents al títol de Formació Professional Bàsica (FPB) en
Allotjament i bugaderia es regulen mitjançant el Reial Decret 356/2014, de 16 de maig, pel
qual s'estableixen set títols de Formació Professional Bàsica del catàleg de títols dels
ensenyaments de Formació Professional; i pel Decret 185/2014, de 31 d’octubre, del Consell,
pel qual s’estableixen vint currículums corresponents als cicles formatius de Formació
Professional Bàsica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

El mòdul professional 3132 Formació en Centre de Treball es regula mitjançant l’Orde
77/2010 de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el mòdul
professional de Formació en Centres de Treball (FCT) dels cicles formatius de Formació
Professional.

Els següents mòduls professionals es desenvolupen al primer curs del cicle formatiu d’FPB en
Allotjament i bugaderia:

GRUP 1r FPB ALLOTJAMENT I BUGADERIA FAMÍLIA PROFESSIONAL HOSTALERIA I TURISME

QUALIFICACIÓ PROF. HOT222_1. OPERACIONS BÀSIQUES DE PISOS EN ALLOTJAMENT

MÒDUL PROFESSIONAL DURACIÓ UNITAT DE COMPETÈNCIA ACREDITABLE PROFESSOR/A

3130. Posada a punt
d'habitacions i zones comunes
en allotjament

220 hores

6 h/setm

UC0706_1: Preparar i posar a punt
habitacions, zones nobles i àrees comunes

Pere Vaello

3093. Llavat i eixugada de roba
160 hores

5 h/setm

UC0707_1:  Realitzar les activitats de llavat
de roba pròpies d'establiments d'allotjament

José Vte.
Colomer

3094. Planxada i embossament
de roba

140 hores

4 h/setm

UC0708_1: Realitzar les activitats de planxa i
arranjament de roba, pròpies d'establiments
d'allotjament

Pere Vaello
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QUALIFICACIÓ PROF. TCP064_1 CORTINATGE I COMPLEMENTS DE DECORACIÓ

MÒDUL PROFESSIONAL DURACIÓ UNITAT DE COMPETÈNCIA ACREDITABLE PROFESSOR/A

3077. Materials i productes
tèxtils

90 hores

3 h/setm

UC0177_1: Seleccionar materials i productes
per a processos de confecció

Myriam Marcet

Els següents mòduls professionals es desenvolupen al segon curs del cicle formatiu d’FPB en
Allotjament i bugaderia:

GRUP 2n FPB ALLOTJAMENT I BUGADERIA FAMÍLIA PROFESSIONAL HOSTALERIA I TURISME

QUALIFICACIÓ PROF. HOT325_1: OPERACIONS BÀSIQUES DE CÀTERING

MÒDUL PROFESSIONAL DURACIÓ UNITAT DE COMPETÈNCIA ACREDITABLE PROFESSOR/A

3039. Preparació i muntatge de
materials per a col·lectivitats i
càtering

100 hores

4 h/setm

UC1090_1: Realitzar les operacions de
recepció i rentat de mercaderies procedents
de serveis de càtering

Pere Vaello

QUALIFICACIÓ PROF. TCP138_1: OPERACIONS AUXILIARS DE BUGADERIA I DE PROXIMITAT

MÒDUL PROFESSIONAL DURACIÓ UNITAT DE COMPETÈNCIA ACREDITABLE PROFESSOR/A

3131. Bugaderia i manteniment
de llenceria en l’allotjament

240 hores

9 h/setm

UC0434_1: Rebre, classificar i preparar la
roba per a la seua neteja

UC0435_1: Realitzar el llavat aquós de roba

UC0436_1: Realitzar el llavat en sec de roba

UC0437_1: Realitzar el secat, planxat i
embossat de roba

José Vte.
Colomer

QUALIFICACIÓ PROF. COM412_1 ACTIVITATS AUXILIARS DE COMERÇ

MÒDUL PROFESSIONAL DURACIÓ UNITAT DE COMPETÈNCIA ACREDITABLE PROFESSOR/A

3005. Atenció al client
75 hores

3 h/setm

UC1329_1: Proporcionar atenció i informació
operativa, estructurada i protocol·litzada al
client

Myriam Marcet

QUALIFICACIÓ PROF. HOT222_1 OPERACIONS BÀSIQUES DE PISOS EN ALLOTJAMENT

MÒDUL PROFESSIONAL DURACIÓ PROFESSOR/A

3132. Formació en centres de
treball

240 hores
José Vte.
Colomer

Aquests mòduls estan enfocats a formar professionals que exerceixen la seua activitat en
l’entorn laboral d’hotels i altre tipus d'allotjaments turístics i residències escolars, de gent
gran i sanitàries entre d'altres, així com en empreses de serveis d'atenció a col·lectivitats, en
bugaderies industrials i de proximitat.

El mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) no té caràcter laboral i es
desenvoluparà, en un entorn productiu real, al segon curs del cicle formatiu d’FPB en
Allotjament i Bugaderia, amb una durada de 240 hores distribuïdes en sis setmanes a raó de
40 hores setmanals.
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El professorat que imparteix aquests mòduls forma part del cos de professors tècnics d’FP de
l’especialitat Patronatge i Confecció i de Serveis de Restauració.

1.2 TÍTOL D’FPB EN TAPISSERIA I CORTINATGE

Els mòduls professionals corresponents al títol d’FPB en Tapisseria i Cortinatge es regulen
mitjançant el Reial Decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes específics
de la Formació Professional Bàsica dels ensenyaments de formació professional del sistema
educatiu, s’aproven catorze títols professionals bàsics, es fixen els seus currículums bàsics i es
modifica el Real Decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols acadèmics i
professionals corresponents als ensenyaments establerts a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de
maig, d’Educació; i pel Decret 185/2014, de 31 d’octubre, del Consell, pel qual s’estableixen
vint currículums corresponents als cicles formatius de Formació Professional Bàsica en
l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Els següents mòduls professionals es desenvolupen al primer curs del cicle formatiu d’FPB en
Tapisseria i Cortinatge:

GRUP 1r CF FPB TAPISSERIA I CORTINATGE FAMÍLIA PROFESSIONAL TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL

QUALIFICACIÓ PROF. TCP064_1 CORTINATGE I COMPLEMENTS DE DECORACIÓ

MÒDUL PROFESSIONAL DURACIÓ UNITAT DE COMPETÈNCIA ACREDITABLE PROFESSOR/A

3100. Confecció i muntatge de
cortines i estors

220 hores
8 h/setm

UC0178_1: Realitzar el tall, preparació,
assemblatge i acabat de cortines i estors

Pilar Dalmau

3101. Confecció d’articles
tèxtils per a decoració

200 hores
7 h/setm

UC0179_1: Realitzar el tall, preparació,
assemblatge i acabat de coixins, fonguis i
accessoris

Pilar Dalmau

3077. Materials i productes
tèxtils

80 hores
3 h/setm

UC0177_1: Seleccionar materials i productes
per a processos de confecció

Myriam
Marcet

3103. Formació en centres de
treball (Unitat Formativa I)

120 hores Pilar Dalmau

Els següents mòduls professionals es desenvolupen al segon curs del cicle formatiu d’FPB en
Tapisseria i Cortinatge:

GRUP 2n CF FPB TAPISSERIA I CORTINATGE FAMÍLIA PROFESSIONAL TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL

QUALIFICACIÓ PROF. TCP136_1 OPERACIONS AUXILIARS D’ENTAPISSAT DE MOBILIARI I MURAL

MÒDUL PROFESSIONAL DURACIÓ UNITAT DE COMPETÈNCIA ACREDITABLE PROFESSOR/A

3078. Entapissat de mobles
280 hores
10 h/setm

UC0429_1: Realitzar el desguarnit,
preparació i muntatge de l'entapissat en
mobiliari
UC0428_1: Atendre el client i realitzar
l'aprovisionament per a processos
d'entapissat

Ma José Vayà
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3099. Entapissat de murals i
entelament de superfícies

145 hores
5 h/setm

UC0430_1: Realitzar l’emmarcat, guarnit i
entelament de parets, i entapissat de panells
murals

Myriam
Marcet

3103. Formació en centres de
treball (Unitat Formativa I)

120 hores Ma José Vayà

QUALIFICACIÓ PROF. COM412_1 ACTIVITATS AUXILIARS DE COMERÇ

MÒDUL PROFESSIONAL DURACIÓ UNITAT DE COMPETÈNCIA ACREDITABLE PROFESSOR/A

3005. Atenció al client
75 hores
3 h/setm

UC1329_1: Proporcionar atenció i informació
operativa, estructurada i protocol·litzada al
client

Myriam
Marcet

Aquests mòduls estan enfocats a formar professionals que exerceixen la seua activitat en
l’entorn laboral de l’entapissament de mobles, l’entelament de superfícies, la confecció de
tendals i la fabricació i instal·lació d’articles tèxtils per a la llar.

El mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) no té caràcter laboral i es
desenvoluparà, en un entorn productiu real, al primer i segon curs del cicle formatiu de
Formació Professional Bàsica (FPB) en Tapisseria i Cortinatge, amb una durada de 120 hores
distribuïdes en 3-4 setmanes a raó de 40-30 hores setmanals.

El professorat que imparteix aquests mòduls forma part del cos de professors tècnics d’FP de
l’especialitat Patronatge i Confecció.

2 OBJECTIUS

2.1 COMPETÈNCIA GENERAL DEL TÍTOL

2.1.1 FPB EN ALLOTJAMENT I BUGADERIA

Realitzar amb autonomia la neteja i posada a punt de les habitacions en allotjaments turístics
o d'una altra índole i de les àrees comunes d'aquests, cuidant el bon estat d'instal·lacions i
mobiliari, així com realitzar les operacions de classificació, rentat i neteja d'articles tèxtils en
instal·lacions industrials, assistint en els processos de servei i atenció al client, seguint els
protocols de qualitat establerts, observant les normes d'higiene, prevenció de riscos laborals
i protecció mediambiental, amb responsabilitat i iniciativa personal, i comunicant de forma
oral i escrita en llengua castellana, valenciana i anglesa.

2.1.2 FPB EN TAPISSERIA I CORTINATGE

Entapissar mobles, entelar superfícies i confeccionar cortines, coixins, fundes i altres
elements de decoració, tallant, marcant i acoblant els materials, optimitzant el seu
aprofitament i aconseguint productes amb l'estètica i acabat requerit, operant amb la
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qualitat indicada, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció
mediambiental corresponents i comunicant-se de forma oral i escrita en les llengües
cooficials així com en llengua anglesa.

2.2 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS

2.2.1 FPB EN ALLOTJAMENT I BUGADERIA

a) Preparar i posar a punt habitacions, zones nobles i àrees comunes, complint les
normes de seguretat i els requisits de qualitat i protecció del medi ambient.

b) Col·laborar amb els serveis de muntatge de càtering i distribució de matèries
primeres i equips per al seu ús o conservació.

c) Seleccionar i arreplegar materials i productes tèxtils per a la neteja i arreglaments de
peces de roba i roba de llar, d'acord amb les etiquetes de composició i conservació.

d) Realitzar els processos de llavat aquós i/o de neteja en sec d'articles tèxtils, així com
l'assecat, planxat, embutxacat i emmagatzemat dels articles tractats en instal·lacions
industrials, aplicant el procés, els mètodes i els productes establits.

e) Realitzar les activitats de llavat, planxat i acabat de roba pròpia dels establiments
d'allotjament, complint les normes de seguretat i els requisits de qualitat i protecció del medi
ambient.

f) Arreglar peces de vestir o articles de llar, aplicant les tècniques específiques bàsiques
de confecció tèxtil, assegurant l'acabat requerit.

g) Recollir de forma selectiva els materials de rebuig o residus en condicions d'higiene i
seguretat, preservant i protegint el medi ambient.

h) Atendre al client, demostrant interés i preocupació per resoldre satisfactòriament les
seues necessitats.

i) Utilitzar les normes de cortesia en la seua relació amb els clients, tenint en compte la
imatge corporativa de l'empresa o centre de treball.

q) 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 recursos mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació.

r) Complir les tasques pròpies del seu nivell amb autonomia i responsabilitat, emprant
criteris de qualitat i eficiència en el treball assignat, efectuant-lo de forma individual o com a
membre d'un equip.

s) Comunicar 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.
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t) Assumir i complir les mesures de prevenció de riscos i seguretat laboral en la
realització de les activitats evitant danys personals, laborals i ambientals.

u) Complir les normes de qualitat, d'accessibilitat universal i de disseny per a tots, que
afecten la seua activitat professional.

v) Actuar amb esperit emprenedor, iniciativa personal i responsabilitat en l'elecció dels
procediments de la seua activitat professional.

w) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seua activitat
professional, d'acord amb el que estableix la legislació vigent, participant activament en la
vida econòmica, social i cultural.

CICLE FPB ALLOTJAMENT I BUGADERIA

Mòdul professional Competències associades al mòdul

Posada a punt d'habitacions i zones comunes en
allotjament

a, g, q, r, s, t, u, v, w

Llavat i eixugada de roba c, d, e, g, q, r, s, t, u, v, w

Planxada i embossament de roba c, e, q, r, s, t, u, v, w

Materials i productes tèxtils c, g, q, r, s, t, u, v, w

Preparació i muntatge de materials per a col·lectivitats
i càtering

b, g, q, r, s, t, u, v, w

Bugaderia i manteniment de llenceria en l’allotjament c, f, g, q, r, s, t, u, v, w

Atenció al client h, i, q, r, s, t, u, v, w

2.2.2 FPB EN TAPISSERIA I CORTINATGE

a) Posar a punt el lloc de treball, eines, maquinària auxiliar i màquines necessàries per
dur a terme les operacions d’entapissat, entelament, confecció de cortinatge i altres
elements de decoració tèxtil, realitzant el manteniment de primer nivell.

b) Seleccionar i apilar materials, mecanismes i productes tèxtils per a la confecció,
muntatge o instal·lació d'acord a les instruccions tècniques rebudes i, si s'escau, a les
especificacions del client.

c) Tallar peces tèxtils per a la confecció de cortines i estors, l'entelament de murals i
l'entapissat de mobles, realitzant les operacions prèvies de marcat a partir de les mesures
obtingudes directament del model o mitjançant la utilització de plantilles.

d) Acoblar per cosit, o per una altra tècnica d'unió, les peces i accessoris per a la
confecció, muntatge o instal·lació dels articles tèxtils amb la qualitat estètica prevista, seguint
criteris de resistència, economia i funcionalitat.
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e) Entapissar mobles i entelar parets mitjançant el grapat de les peces de coberta i la
col·locació, si escau, d'elements estructurals i materials de farciment, obtenint l'aspecte final
establert.

f) Instal·lar cortines, estors i altres elements de decoració tèxtil, realitzant els remats
adequats per conferir al conjunt les característiques funcionals, estètiques i de qualitat
requerides.

g) Realitzar pressupostos i elaborar factures, detallant quantitats i conceptes d'acord
amb les característiques i dimensions dels productes requerits, acomplint els requisits legals.

h) Atendre al client, demostrant interés i preocupació per resoldre satisfactòriament les
seues necessitats.

p) 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 recursos mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació.

q) Complir les tasques pròpies del seu nivell amb autonomia i responsabilitat, emprant
criteris de qualitat i eficiència en el treball assignat, efectuant-lo de forma individual o com a
membre d'un equip.

r) 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.

s) Assumir i complir les mesures de prevenció de riscos i seguretat laboral en la
realització de les activitats evitant danys personals, laborals i ambientals.

t) Complir les normes de qualitat, d'accessibilitat universal i de disseny per a tots, que
afecten la seua activitat professional.

u) Actuar amb esperit emprenedor, iniciativa personal i responsabilitat en l'elecció dels
procediments de la seua activitat professional.

v) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seua activitat
professional, d'acord amb allò que estableix la legislació vigent, participant activament en la
vida econòmica, social i cultural.

CICLE FPB TAPISSERIA I CORTINATGE

Mòdul professional
Competències associades al
mòdul

Confecció i muntatge de cortines i estors a, b, c, d, f, p, q, r, s, t, u, v

Confecció d’articles tèxtils per a decoració a, b, g, p, q, r, s, t, u, v

Materials i productes tèxtils a, b, g, p, q, r, s, t, u, v

Entapissat de mobles a, b, c, e, p, q, r, s, t, u, v
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Entapissat de murals i entelament de superfícies a, b, c, e, p, q, r, s, t, u, v

Atenció al client g, h, p, q, r, s, t, u, v

2.3 OBJECTIUS GENERALS DEL TÍTOL ASSOCIATS AL MÒDUL

2.3.1 FPB EN ALLOTJAMENT I BUGADERIA

a) Caracteritzar tècniques de neteja, manteniment i decoració bàsica en relació amb
espais i materials aplicant els processos interns i de qualitat per a preparar i posar a punt
habitacions, zones nobles i àrees comunes.

b) Reconéixer els equips i tècniques de muntatge i de conservació i distribució de
matèries primeres en servei de càtering aplicant la seqüència d'instruccions apropiada per a
preparar el muntatge de càtering.

c) Determinar les necessitats de recursos de les àrees de bugaderia aplicant els
procediments d'inventari i ubicació establits per a seleccionar i arreplegar materials i
productes tèxtils per a la neteja i arreglaments.

d) Seleccionar els equips i accessoris necessaris, descrivint els processos relacionats i
identificant els criteris que cal aplicar per a realitzar la neteja i el planxat d'articles tèxtils.

e) Distingir les característiques, espais i tasques pròpies dels departament de bugaderia
aplicant els circuits d'informació i control per a realitzar les activitats de llavat, planxat i
acabat de roba pròpies d'establiments d'allotjament.

f) Aplicar tècniques bàsiques de cosit a mà i a màquina de peces tèxtils, utilitzant amb
destresa i seguretat els equips i les eines per a realitzar les operacions d'arranjament i
adaptació de peces de vestir i articles de llar.

g) Identificar els estris i les pràctiques de recollida de deixalles valorant els
condicionants mediambientals i de seguretat per a recollir selectivament els residus.

h) Seleccionar tècniques de comunicació segons situació i tipus de client relacionant-les
amb els protocols preestablerts i valorant l'actitud personal davant les necessitats del client
per a prestar atenció satisfactòriament.

i) Reconéixer diferents fórmules i protocols d'atenció vinculant-les a la coherència amb
la imatge corporativa del centre de treball per a aplicar normes de cortesia en la relació amb
clients.

s) 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.

t) 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.
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u) Desenvolupar treballs en equip, assumint els seus deures, respectant els altres i
cooperant amb ells, actuant amb tolerància i respecte als altres per la realització eficaç de les
tasques i com a mitjà de desenvolupament personal.

v) Utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació per informar-se,
comunicar-se, aprendre i facilitar les tasques laborals.

w) 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.

x) 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.

y) Reconéixer 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.

CICLE FPB ALLOTJAMENT I BUGADERIA

Mòdul professional Objectius associats al mòdul

Posada a punt d'habitacions i zones comunes en
allotjament

a, g, s, t, u, v, w, y

Llavat i eixugada de roba c, d, e, g, s, t, u, v, w, y

Planxada i embossament de roba c, d, e, g, s, t, u, v, w, y

Materials i productes tèxtils b, g, s, t, u, v, w, y

Preparació i muntatge de materials per a col·lectivitats
i càtering

b, g, s, t, u, v, w, y

Bugaderia i manteniment de llenceria en l’allotjament c, d, e, f, g, s, t, u, v, w, y

Atenció al client h, i, s, t, u, v, w, y

2.3.2 FPB EN TAPISSERIA I CORTINATGE

a) Identificar les principals fases dels processos d’entapissat, entelament, confecció de
cortinatges i altres elements relacionats de decoració tèxtil, determinant la seqüència
d'operacions per a disposar el lloc de treball i posar a punt màquines i eines.

b) Interpretar documentació tècnica relativa als treballs d’entapissat, entelament i
cortinatge, identificant les especificacions rellevants per a seleccionar i apilar els materials i
productes de confecció i instal·lació.
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c) Elaborar llistes d'especejament dels elements necessaris per a l’entapissat,
entelament i cortinatge, determinant la seua forma i dimensions, elaborant plantilles i
seqüenciant les operacions per a marcar i tallar les peces tèxtils.

d) Seleccionar els equips, eines i accessoris necessaris identificant els criteris que cal
aplicar per a acoblar peces tèxtils i accessoris.

e) Aplicar tècniques manuals de subjecció i grapat manejant amb destresa i seguretat els
equips i eines per a realitzar les operacions d’entapissat i entelament.

f) Determinar els recursos necessaris d'acord amb les especificacions del procediment
establert i amb els requeriments de possibles clients, utilitzant amb destresa i seguretat els
equips i eines per a realitzar les operacions d'instal·lació i muntatge de cortines, estors i
altres elements de decoració tèxtil.

g) Calcular les quantitats de materials, mà d'obra i altres recursos necessaris per a
l'elaboració dels treballs seleccionant la informació rellevant d'acord amb els procediments
establits per a la realització de pressupostos i factures.

h) Descriure els procediments d’encàrrec, realització i lliurament dels treballs relacionats
amb l’entapissat de mobles i panells murals, l’entelat de superfícies i la confecció d’articles
tèxtils per a decoració, reconeixent les responsabilitats implicades.

q) Desenvolupar valors i hàbits de comportament basats en principis democràtics,
aplicant-los en les seues relacions socials habituals i en la resolució pacífica dels conflictes.

r) Comparar i seleccionar recursos i ofertes formatives existents per a l'aprenentatge al
llarg de la vida per adaptar-se a les noves situacions laborals i personals.

s) 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.

t) Desenvolupar treballs en equip, assumint els seus deures, respectant els 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.

u) Utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació per informar-se,
comunicar-se, aprendre i facilitar les tasques laborals.

v) 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.

w) 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.
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x) 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 participar com a ciutadà
democràtic.

CICLE FPB TAPISSERIA I CORTINATGE

Mòdul professional
Competències associades al
mòdul

Confecció i muntatge de cortines i estors a, b, c, d, f, q, r, s, t, u, v, w, x

Confecció d’articles tèxtils per a decoració a, b, c, d, q, r, s, t, u, v, w, x

Materials i productes tèxtils a, b, c, g, q, r, s, t, u, v, w, x

Entapissat de mobles a, b, c, d, e, q, r, s, t, u, v, w, x

Entapissat de murals i entelament de superfícies a, b, c, d, e, q, r, s, t, u, v, w, x

Atenció al client g, h, q, r, s, t, u, v, w, x

2.3.3 FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

1. Completar la formació i competència professional de l’alumnat en contextos reals de
treball.

2. Afavorir el seu coneixement de l’organització del procés productiu o dels servicis i les
relacions sociolaborals relatives al perfil professional del cicle formatiu d’FPB.

3. Millorar la inserció laboral dels joves i la relació entre els centres educatius i les
empreses del sector de La Vila Joiosa i la seua comarca.

4. Adquirir una identitat i maduresa professional motivadora per a l'aprenentatge al
llarg de la vida i per a les adaptacions als canvis que generen noves necessitats de
qualificació professional.

5. Completar coneixements relacionats amb la producció, la comercialització, la gestió
econòmica i el sistema de relacions sociolaborals de les empreses, per tal de facilitar la seua
inserció laboral.

6. Avaluar els aspectes més rellevants de la professionalitat assolida per l'alumne al
centre educatiu i acreditar els aspectes requerits en l'ocupació que per a verificar-los
requereixen situacions reals de treball.

3 RESULTATS D’APRENENTATGE
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Els resultats d’aprenentage considerats no imprescindibles pels membres del Departament
Tèxtil estan marcats en cursiva.

3.1 POSADA A PUNT D'HABITACIONS I ZONES COMUNES EN ALLOTJAMENT

RA1. Classifica les fórmules més habituals d'establiments d'allotjament identificant
l'estructura i funcions del departament de pisos.

RA2. Aplica les tècniques d'aprovisionament, control i inventari d'existències de l'àrea de
pisos relacionant-les amb les necessitats del servei.

RA3. Aplica tècniques de neteja i posada a punt d'habitacions, zones nobles i àrees comunes
amb els instruments adequats interpretant informació oral i escrita i coneixent la
documentació requerida.

RA4. Utilitza els equips, màquines i utensilis que conformen la dotació bàsica de l'àrea de
pisos relacionant la seua adequació a la tasca i el seu rendiment òptim.

RA5. Aplica tècniques de neteja i manteniment del mobiliari i elements decoratius, utilitzant
els productes i utensilis adequats.

3.2 LLAVAT I EIXUGADA DE ROBA

RA1. Determina el procés de neteja, relacionant-lo amb la naturalesa de les taques i dels
teixits que cal netejar.

RA2. Prepara la màquina de llavat aquós o en sec i d'assecat, relacionant les variables
seleccionades amb les característiques dels articles que cal netejar.

RA3. Opera les màquines de llavat, valorant l'acció dels diferents productes químics.

RA4. Opera les màquines d'assecat, justificant els paràmetres seleccionats.

3.3 PLANXADA I EMBOSSAMENT DE ROBA

RA1. Prepara les màquines i equips per al planxat i acabat d'articles tèxtils, relacionant les
variables seleccionades amb les característiques dels articles tèxtils.

RA2. Planxa articles tèxtils justificant els procediments seleccionats.

RA3. Condiciona els articles tèxtils, analitzant els paràmetres de qualitat requerits.

RA4. Prepara, per al seu lliurament, els articles tractats, reconeixent els paràmetres
d’identificació i d'assegurament de la traçabilitat.

3.4 BUGADERIA I MANTENIMENT DE LLENCERIA EN L’ALLOTJAMENT
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RA1. Descriu el departament de bugaderia i llenceria de l'establiment d'allotjament
relacionant les tasques amb cada lloc de treball.

RA2. Efectua les operacions d'aprovisionament intern necessari de productes i utensilis per a
la seua utilització en les operacions de rentat, planxat i reparació de roba per al magatzem de
llenceria, plantes i offices de l'establiment d'allotjament.

RA3. Prepara la roba per al seu rentat i planxat classificant-la per lots segons les instruccions.

RA4. Realitza arranjaments simples de costura a la roba i als elements de llenceria o
decoració tèxtil esmenant els defectes que puguen tenir.

RA5. Desenvolupa tasques bàsiques de control i manteniment efectiu del magatzem de
productes i del magatzem de roba de llenceria, relacionant-los amb les necessitats dels
departaments i la documentació relacionada.

3.5 PREPARACIÓ I MUNTATGE DE MATERIALS PER A COL·LECTIVITATS I
CÀTERING

RA1. Apila materials per a serveis de càtering, identificant les seues característiques i
aplicacions.

RA2. Rep mercaderies procedents de serveis de càtering, caracteritzant els procediments de
control, classificació i distribució en les zones de descàrrega.

RA3. Neteja materials i equips, reconeixent i relacionant les característiques de la maquinària
específica i els materials amb les operacions de rentat.

RA4. Aplica protocols de seguretat i higiene alimentària, identificant i valorant els perills
associats a unes pràctiques inadequades.

3.6 CONFECCIÓ I MUNTATGE DE CORTINES I ESTORS

RA1. Elabora pressupostos i factures a partir de les superfícies o buits que s'han de cobrir,
justificant els mateixos en funció del material emprat i de la dificultat associada al procés.

RA2. Prepara màquines, equips i eines per a la confecció de cortines i estors, relacionant les
variables seleccionades amb les característiques de l'article tèxtil que s'ha de tractar.

RA3. Obté cortines i estors, aplicant tècniques de confecció.

RA4. Instal·la cortines i/o estors en els espais físics per als quals s'han confeccionat,
relacionant la funcionalitat de la instal·lació amb l'estètica de la mateixa.

3.7 CONFECCIÓ D’ARTICLES TÈXTILS PER A DECORACIÓ

RA1. Elabora pressupostos i factures, justificant-los en funció del material emprat i de la
dificultat associada al procés.
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RA2. Prepara màquines, equips i eines per a la confecció de complements de decoració,
relacionant les variables seleccionades amb les característiques de l'article que cal tractar.

RA3. Talla el material tèxtil, relacionant el traçat del tall amb les característiques del producte
final.

RA4. Uneix, a mà o a màquina, peces per a coixins, fundes i/o altres accessoris de decoració,
relacionant les tècniques d'unió amb les característiques del producte final.

RA5. Realitza els acabats, seleccionant els procediments en funció de la qualitat i presentació
prevista de coixins, fundes i/o accessoris.

3.8 ENTAPISSAT DE MOBLES

RA1. Elabora pressupostos i factures d'entapissat de mobles, justificant els mateixos en
funció del material emprat i de la dificultat associada al procés.

RA2. Prepara màquines, equips i eines per a l’entapissat de mobles, relacionant les variables
seleccionades amb les característiques del producte que s’obtindrà.

RA3. Obté les peces que composen l'entapissat dels mobles, traçant patrons i aplicant
tècniques de confecció.

RA4. Entapissa mobles, identificant i aplicant els procediments de muntatge d’entapissats.

3.9 ENTAPISSAT DE MURALS I ENTELAMENT DE SUPERFÍCIES

RA1. Elabora pressupostos i factures, justificant-los en funció del material emprat i de la
dificultat associada al procés.

RA2. Obté peces i draps per l'entelament, identificant i aplicant tècniques de confecció.

RA3. Entela parets i sostres, reconeixent la seua funcionalitat i estètica.

RA4. Entapissa panells murals, relacionant la funcionalitat del producte obtingut amb la seua
estètica.

RA5. Confecciona tendals, identificant les seues característiques i aplicacions.

3.10 MATERIALS I PRODUCTES TÈXTILS

RA1. Rep materials i productes tèxtils, distingint les seues propietats i aplicacions.

RA2. Rep elements complementaris, relacionant les característiques dels mateixos amb les
seues aplicacions.

RA3. Emmagatzema els materials, els productes tèxtils i els elements complementaris,
justificant la ubicació i condicions d'emmagatzematge dels mateixos.

RA4.   Controla les existències del magatzem, justificant el magatzematge mínim.
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3.11 ATENCIÓ AL CLIENT

RA1. Atén a possibles clients, reconeixent les diferents tècniques de comunicació.

RA2. Comunica al possible client les diferents possibilitats del servici, justificant-les des del
punt de vista tècnic.

RA3. Informa al probable client del servici realitzat, justificant les operacions executades.

RA4.   Atén reclamacions de possibles clients, reconeixent el protocol d’actuació.

3.12 FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

3.12.1 FPB EN ALLOTJAMENT I BUGADERIA

RA1. Realitza la neteja i la posada a punt d'habitacions i zones comunes de l'establiment,
complint el pla de treball assignat i desenvolupant els nivells de qualitat propis de l'empresa.

RA2. Efectua les operacions de neteja i planxat d'articles tèxtils, aplicant les tècniques i els
procediments apropiats en cada procés, per assegurar la qualitat dels serveis prestats.

RA.3. Efectua arranjaments i reparacions en peces tèxtils, preparant i operant els equips, i
realitza els autocontrols de qualitat establerts.

RA4. Atén els requeriments dels clients, obtenint la informació necessària i resolent els dubtes
que puguen sorgir en aquest.

RA5. Actua conforme les normes de prevenció i riscos laborals de l'empresa.

RA6. Actua de forma responsable i s'integra en el sistema de relacions tècnico-socials de
l'empresa.

3.12.2 FPB EN TAPISSERIA I CORTINATGE. UNITAT FORMATIVA I

RA1. Realitza les operacions de confecció i d'instal·lació de cortinatges i estors a partir dels
mesuraments efectuats en els buits, finestres o de les dimensions estàndards establertes.

RA2. Actua d'acord amb les normes de prevenció i riscos laborals de l'empresa.

RA3. Actua de manera responsable i s'integra en el sistema de relacions tècnico-socials de
l'empresa.

3.12.3 FPB EN TAPISSERIA I CORTINATGE. UNITAT FORMATIVA II

RA1. Confecciona articles tèxtils per a l’entapissat de mobles, entelaments i tendals aplicant
les tècniques i procediments apropiats en cada procés, preparant i operant els equips, i
realitzant els autocontrols de qualitat establerts.
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RA2. Entapissa mobles i panells murals, col·locant els elements de suspensió i el material de
rebliment, aconseguint el nivell de qualitat previst.

RA3. Entela parets i sostres, i confecciona tendals, optimitzant l'aprofitament dels materials.

RA4. Atén els requeriments dels clients, obtenint la informació necessària i resolent els
dubtes que puguen sorgir en aquests.

RA5. Actua d'acord amb les normes de prevenció i riscos laborals de l'empresa.

RA6. Actua de manera responsable i s'integra en el sistema de relacions tècnic-socials de
l'empresa.

4 CRITERIS D’AVALUACIÓ

4.1 POSADA A PUNT D'HABITACIONS I ZONES COMUNES EN ALLOTJAMENT

CA1.1 S'han caracteritzat les diferents fórmules d'allotjament en funció del tipus, capacitat,
categoria i ubicació de l'establiment i dels serveis prestats.

CA1.2 S'han descrit organigrames bàsics típics en els establiments d'allotjament i les
relacions jeràrquiques i de dependència amb aquests.

CA1.3 S'han diferenciat les zones que componen l'àrea de pisos, indicant les funcions del
departament i les seues característiques.

CA1.4 S'han descrit els llocs de treball més característics de l'àrea de pisos, enumerant les
seues principals funcions i les relacions entre els mateixos.

CA1.5 S'han identificat les relacions que estableix el departament de pisos amb altres
departaments dins d'un establiment d’allotjament.

CA1.6 S’han definit els límits de responsabilitat, funcions i tasques de cada component dels
equips de treball de l'àrea d’allotjament.

CA1.7 S'han planificat els temps de treball de les activitats professionals més significatives.

CA1.8 S'han detallat innovacions sorgides en l'àrea professional.

CA2.1 S'han descrit els procediments administratius relatius a la recepció, emmagatzematge,
distribució interna i expedició d'existències, precisant la funció i els requisits formals dels
documents generats.

CA2.2 S'han explicat els criteris de classificació i ubicació d'existències més utilitzats.

CA2.3 S'han descrit i caracteritzat els tipus d'inventaris més utilitzats i relacionat amb la
finalitat de cadascun d’ells.

CA2.4 S'han organitzat el magatzem i l’office, mantenint-los ordenats i nets, controlant el
nivell d'estoc d'estris, robes i materials d'acord amb els procediments establerts.
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CA2.5 S'han realitzat i actualitzat inventaris d'existències i registres de pèrdues amb precisió i
claredat d'acord amb les instruccions o procediments establerts.

CA2.6 S'ha interpretat i emplenat la documentació necessària perquè el nivell superior
jeràrquic pugui verificar els resultats dels controls d’inventari.

CA2.7 S'ha realitzat el manteniment i la reposició del magatzem, complint amb els estocs
prefixats i controlant la caducitat dels productes.

CA2.8 S'ha interpretat i emplenat la documentació utilitzada per a l'aprovisionament intern
de l'àrea de pisos.

CA2.9 S'han comprovat les anomalies detectades al llarg del procés d'emmagatzematge i s'ha
realitzat la comunicació pertinent i actuat segons els procediments.

CA2.10 S'ha valorat la responsabilitat i honradesa que requereix la participació en processos
de recepció, emmagatzematge i distribució de mercaderies.

CA3.1 S'han identificat tot tipus de paviments, elements tèxtils, materials i revestiments
utilitzats en els diferents establiments d'allotjament, descrivint les característiques més
importants de cadascun d’ells.

CA3.2 S'han identificat els productes de neteja, manteniment i conservació de superfícies,
desinfectants, insecticides i ambientadors, assenyalant els seus principals components, la
forma correcta d'ús i les aplicacions més habituals.

CA3.3 S'ha reconegut la llenceria i els productes d'acollida i "amenities" d'ús habitual en
establiments d’allotjament.

CA3.4 S'han analitzat les ordres de treball i altra documentació per planificar les tasques de
neteja i posada a punt d'espais i emplenat els impresos propis de cada fase de la tasca.

CA3.5 S'han seleccionat els productes, estris i maquinària necessaris per a cada tipus de
neteja així com la tècnica que s’haurà de seguir.

CA3.6 S'han netejat i muntat el carro de neteja i el carro de cambrera, efectuant el control de
la llenceria, productes de neteja, elements d'ús i productes complementaris.

CA3.7 S'ha realitzat la neteja i la posada a punt d'habitacions i àrees públiques seguint els
processos i mètodes prefixats, indicant els punts clau i de qualitat que s'han de tenir en
compte.

CA3.8 S'han descrit els tràmits i processos per a la recollida, enviament per la seua neteja i
reposició de la roba particular dels clients, pacients o usuaris en general.

CA3.9 S'han realitzat equipatges a petició de suposats clients sota supervisió.

CA3.10 S’han preparat habitacions per a suposats bloquejos per obra i pintura seguint
instruccions.
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CA3.11 S'ha detallat el tractament dels objectes oblidats pels clients o usuaris segons
protocols establerts.

CA4.1 S'han explicat els tipus, usos, aplicacions, manteniment i riscos dels equips,
maquinàries, eines i estris d'ús comú en l'àrea de pisos.

CA4.2 S'ha realitzat el manteniment d'ús de les màquines utilitzades habitualment per a la
neteja d'establiments d'allotjament: aspiradores, màquines de neteja a vapor,
abrillantadores, enceradores, polidores.

CA4.3 S'ha efectuat la neteja de les màquines, eines i utensilis.

CA4.4 S'han reportat anomalies d'equips segons documents i procediments preestablerts.

CA4.5 S'ha assumit el compromís de manteniment i cura de les instal·lacions i els equips,
traient el màxim profit als recursos utilitzats en el procés, i evitant costos i desgastos
innecessaris.

CA4.6 S'han aplicat les normes de seguretat i prevenció en l’ús de les màquines, estris i
productes de neteja.

CA5.1 S'han identificat els tipus de mobiliari característics d'habitacions, salons, àrees
públiques i jardins més utilitzats en establiments d’allotjament.

CA5.2 S'han identificat els elements decoratius d'ús habitual en establiments d’allotjament.

CA5.3 S'han aplicat tècniques de neteja, manteniment i conservació d'elements decoratius i
mobiliari, seleccionant els materials i productes utilitzables i la tècnica més adequada en
cada cas.

CA5.4 S'ha realitzat el manteniment i conservació de plantes d'interior, així com
composicions florals i fruitals senzilles tenint en compte criteris estètics, d'estacionalitat i les
diferents festivitats.

CA5.5 S'ha assumit el compromís de manteniment i cura de les instal·lacions i els equips,
traient el màxim profit als productes utilitzats en el procés, evitant costos i desgastos
innecessaris.

CA5.6 S'han seguit els protocols de qualitat durant tot el procés .

4.2 LLAVAT I EIXUGADA DE ROBA

CA1.1.  S'han marcat els materials amb el seu corresponent etiquetatge.

CA1.2.  S'ha identificat la composició del teixit que cal netejar.

CA1.3. S'han descrit les principals propietats de les fibres tèxtils relacionades amb el seu
llavat i assecat.

CA1.4.  S'han identificat els tipus de símbols de conservació de productes tèxtils.
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CA1.5 S'ha obtingut la informació necessària sobre l'article a netejar indicada pel fabricant
sobre la composició del mateix i les condicions òptimes per al seu llavat.

CA1.6.  S'han descrit els diferents programes de llavat i les seues característiques.

CA1.7.  S'ha identificat la naturalesa dels distints tipus de taques i la seua forma d'eliminació.

CA1.8.  S'han classificat les substàncies de pre-netejat.

CA1.9. S'ha valorat l'eficàcia dels recursos i la minimització dels residus a l'hora de
determinar el procés de neteja.

CA2.1. S'han agrupat les peces de la manera el més homogènia possible, per a optimitzar els
processos de llavat aquós o en sec.

CA2.2.  S'han identificat els dispositius de les màquines i els seus sistemes de control.

CA2.3. S'han configurat els paràmetres modificables de llavat i assecat permesos per les
màquines, ajustant-los a les condicions de neteja de les peces que cal tractar.

CA2.4. S'ha comprovat l'estat de neteja de la màquina abans d'iniciar el procés de llavat i
assecat.

CA2.5. S'ha realitzat el lubrificat, neteja i manteniment de primer nivell dels diferents equips
i ferramentes.

CA2.6. S'ha dut a terme el reglatge i ajust dels equips, accessoris i ferramentes en funció de
l'operació a executar.

CA2.7. S'han determinat els elements fungibles dels equips i s'ha assajat el seu muntatge i
desmuntatge.

CA2.8. S'han aplicat les mesures de prevenció de riscos laborals en la preparació de
màquines.

CA3.1. S'han identificat els productes químics de llavat i les seues aplicacions.

CA3.2. S'han interpretat els símbols de conservació, manipulació i riscos en les etiquetes dels
productes químics.

CA3.3. S'han seguit les normes de seguretat i ambientals en la manipulació dels productes.

CA3.4 S'han triat els productes químics adequats i la seua dosificació per a cada partida
concreta de peces a tractar.

CA3.5. S'han aplicant criteris de minimització del consum d'aigua, energia i productes
químics.

CA3.6. S'ha comprovat que el procés de llavat a màquina està realitzant-se amb normalitat,
dins de la programació efectuada.

CA3.7. S'ha modificat o detingut en cas que es detecten fallades operatives en la màquina o
en el procés de llavat predeterminat.
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CA3.8.  S'ha identificat l'impacte ambiental de l'operació de llavat.

CA3.9. S'ha comprovat que la neteja aconseguida en cada una de les peces compleix amb els
paràmetres de qualitat exigibles, separant si és el cas les peces que han de tornar-se a llavar.

CA3.10. S'han aplicat les normes de seguretat en el maneig de les màquines de llavat.

CA4.1.  S'ha valorat l'escorregut com a pas previ a l'assecat.

CA4.2. S'han identificat els paràmetres que cal controlar en l'assecat (temperatura, temps
d'inversió i refredament de l'aire i altres).

CA4.3. S'han descrit les condicions d'assecat més adequades per als distints tipus d'articles
tèxtils.

CA4.4.  S'han descrit els procediments de no acceptació de la roba assecada.

CA4.5. S'ha aconseguit el grau d'humitat desitjat en la roba, evitant el dany de la roba.

CA4.6.  S'han aplicat criteris de minimització del consum d'energia.

CA4.7. S'ha comprovat que el procés d'assecat a màquina està realitzant-se amb normalitat
aplicant, si és el cas, les correccions necessàries.

CA4.8.  S'han aplicat les normes de seguretat en l’ús de les màquines d'assecat.

4.3 PLANXADA I EMBOSSAMENT DE ROBA

CA1.1. S'ha identificat el funcionament de les màquines i els seus sistemes de control.

CA1.2. S'ha comprovat l'estat de neteja de la màquina i/o l’equip abans d'iniciar el procés.

CA1.3. S'han configurat els paràmetres ajustables de les màquines i/o equips, ajustant-los a
les condicions de la roba a tractar.

CA1.4. S'ha realitzat el lubrificat, neteja i manteniment de primer nivell de les diferents
màquines de planxat.

CA1.5. S'ha dut a terme el reglatge i ajust dels equips, accessoris i ferramentes en funció de
l'operació a executar

CA1.6. S'han determinat els elements fungibles dels equips i s'ha assajat el seu muntatge i
desmuntatge.

CA1.7. S'han identificat els servicis auxiliars associats al procés de planxat, plegat i
embutxacat.

CA2.1. S'ha determinat la màquina o equips adequats per a dur a terme el procés de planxat
(túnel d'acabat, planxa, premsa, maniquí i altres) .

CA2.2. S'ha introduït adequadament la roba plana en la màquina de secat/planxat.
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CA2.3. S'ha posicionat adequadament la peça o article per al seu planxat manual o en
màquina, d'acord amb la seua estructura, mesura i forma.

CA2.4. S'han controlat els paràmetres de temperatura, pressió de l'aire, temps i velocitat en
el procés de planxat.

CA2.5. S'ha comprovat que els articles s'han acabat correctament, separant de la partida
aquells que cal tornar a processar.

CA2.6.  S'han aplicat les normes de seguretat en l’ús de les màquines de planxat .

CA3.1. S'ha determinat la màquina o equip adequat a utilitzar per a dur a terme el procés de
plegat, empaquetat i/o embutxacat.

CA3.2. S'han configurat els paràmetres ajustables de plegat, empaquetat i/o embutxacat
permesos per les màquines i/o equips, ajustant-los a les condicions de les peces que cal
tractar (temperatura, temps, velocitat i pressió).

CA3.3. S'ha col·locat adequadament la peça o article en la màquina d'acord amb les seues
condicions.

CA3.4. S'ha comprovat que els articles s'han condicionat correctament, separant de la
partida aquells que cal tornar a processar.

CA3.5. S'han identificat els tipus i dimensions de les bosses i material de recobriment.

CA3.6.  S'han aplicat les normes de seguretat en el maneig de les màquines de preparat.

CA4.1. S'han descrit les tècniques d'identificació i emmagatzemament d'articles tèxtils.

CA4.2. S'ha procedit a la identificació i a l'etiquetatge dels articles tractats.

CA4.3. S'ha valorat la necessitat de la traçabilitat dels processos.

CA4.4. S'han emmagatzemat els articles processats en condicions tals que asseguren la seua
conservació.

CA4.5. S'han preparat els articles per al seu lliurament o transport.

CA4.6.  S'han reconegut els documents associats al lliurament de productes.

CA4.7. S'ha facturat el servici d'acord al pressupost.

CA4.8. S'han atés possibles reclamacions.

4.4 BUGADERIA I MANTENIMENT DE LLENCERIA EN L’ALLOTJAMENT

CA1.1. S'ha descrit l'organització de la bugaderia en l'establiment d'allotjament.

CA1.2. S'han analitzat les funcions de l'àrea de neteja de tèxtils i de l'àrea de llenceria.

CA1.3. S'ha descrit el sistema de control de les peces de roba de l'hotel incloent les relatives
a les habitacions, restaurant i cafeteria i uniformes del personal.
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CA1.4. S'ha explicat la dependència jeràrquica del departament i les relacions amb uns altres
de l'establiment d'allotjament.

CA1.5. S'han enumerat els llocs de treball integrats en el departament de bugaderia i les
funcions de cadascun d'ells.

CA1.6. S'han classificat els diferents documents propis del funcionament de les àrees de
bugaderia.

CA1.7. S'ha valorat l'opció de mantenir bugaderies centrals en l'allotjament o l'opció de
subcontracta del servei.

CA2.1. S'ha realitzat l'aprovisionament intern de productes per al rentat, la neteja i el planxat
de roba i altres elements tèxtils de l'allotjament segons el pla de treball.

CA2.2. S'han distingit els diferents tipus de productes pel seu ús i les seues característiques,
tenint especial cura en aquells de toxicitat elevada.

CA2.3. S'ha realitzat l’emmagatzematge de productes per al rentat en els llocs apropiats i
ubicant-los amb racionalitat i complint la prevenció de riscos laborals i mediambientals
requerides.

CA2.4. S'han emplenat els vals o altres documents de recepció de comandes.

CA2.5. S'ha comprovat l'estoc mínim del magatzem i s'han traslladat les necessitats
d'assortiment segons els procediments.

CA3.1. S'han distingit els diferents tipus de robes i tèxtils de l'allotjament, incloent les pròpies
de l'establiment i les corresponents a clients.

CA3.2. S'han identificat i classificat les robes i els tèxtils segons les característiques de
composició i conservació de les robes, interpretant el seu etiquetatge.

CA3.3. S'han descrit les tècniques de selecció, recompte i marcat de la roba atenent al tipus
de peça, teixit, fibra i acabat, i a les diferents dinàmiques de treball establertes en funció del
tipus d'establiment.

CA3.4. S'ha identificat la roba en funció del tipus de peça, tipus de brutícia, grau d'infecció i
requeriments de rentat de l'etiquetatge i relacionat amb les tècniques per a la seua
eliminació.

CA3.5. S'han revisat objectes estranys i protegit o retirat fornitures amb diferent tractament i
les robes han sigut agrupades en lots de tractament homogeni.

CA3.6. S'han identificat i aplicat els diferents processos de rentat, escorregut, assecat i
planxat segons les característiques de les peces que es tractaran seguint les instruccions.

CA3.7. S'ha disposat la roba acabada per al seu lliurament en els seus corresponents
contenidors segons els procediments.
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CA4.1. S'ha desenvolupat el procés d'aprovisionament intern de productes del taller de
costura d'acord amb determinades ordres de servei o plans de treball diaris.

CA4.2. S'han explicat els tipus, l’ús, la neteja i el manteniment d'ús de les màquines, els útils i
les eines utilitzades habitualment per al cosit de roba.

CA4.3. S'ha comprovat el bon funcionament i el reglatge de les màquines i dels accessoris
que seran utilitzats per a dur a terme el procés de cosit de les robes.

CA4.4. S'han seleccionat els materials i els útils necessaris per a arranjaments senzills o
retocs de costura a mà o a màquina de robes o uns altres tèxtils de l'allotjament.

CA4.5. S'ha realitzat, a mà o a màquina, costures d'unió i doblecs, cosit de botons i
cremalleres i apegat d’autoadhesius i altres elements així com sargits i brodats simples.

CA4.6. S'ha confeccionat roba i elements tèxtils senzills, com a becs de cuina, tovallons,
davantals o draps.

CA4.7. S'ha assumit el compromís de manteniment i cura de les instal·lacions i els equips; i
s’ha tret el màxim profit als productes utilitzats en el procés, evitant costos i desgastos
innecessaris.

CA4.8. S'han aplicat les normes de seguretat en el maneig de les màquines i els
equips de costura i reparació de peces.

CA5.1. S'han explicat els procediments administratius relatius a la recepció,
emmagatzematge, distribució interna i expedició d'existències, precisant la funció i els
requisits formals dels documents generats.

CA5.2. S'han explicat els criteris de classificació i ubicació de les existències més utilitzades.

CA5.3. S'han descrit i s’han caracteritzat els tipus d'inventaris més utilitzats; i s’han explicat la
finalitat de cadascun d'ells i l'estoc òptim i mínim.

CA5.4. S'ha realitzat el manteniment i la reposició de productes, utensilis i llenceria, en
supòsits pràctics degudament caracteritzats complint amb els estocs prefixats i controlant la
caducitat de les existències.

CA5.5. S'han comunicat les anomalies sorgides i detectades al llarg del procés
d'emmagatzematge i s’ha procedit a la retirada dels productes afectats, en supòsits pràctics
degudament caracteritzats, seguint el protocol d'actuació definit.

CA5.6. S'ha valorat la responsabilitat i l’honradesa que requereix la participació en processos
de recepció, magatzematge i distribució d'existències.

CA5.7. S'han aplicat les normes de seguretat i prevenció en el maneig de maquinària i
productes del magatzem de llenceria.

4.5 PREPARACIÓ I MUNTATGE DE MATERIALS PER A COL·LECTIVITATS I
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CÀTERING

CA1.1 S'han descrit i caracteritzat els establiments de càtering a l'entorn de la restauració
col·lectiva.

CA1.2 S'han identificat i analitzat les estructures organitzatives i funcionals bàsiques d'aquest
tipus d’empreses.

CA1.3 S'ha descrit i classificat el material i l'equipament que conforma la dotació per al
muntatge de serveis de càtering.

CA1.4 S'han caracteritzat les aplicacions, normes d'ús i manteniment de primer nivell
d'equips i materials.

CA1.5 S'han descrit les operacions de preparació de muntatges, les fases i les característiques
i peculiaritats de cadascuna.

CA1.6 S'han interpretat correctament les ordres de servei o instruccions rebudes.

CA1.7 S'han executat les operacions d'aprovisionament intern en temps i forma.

CA1.8 S'han preparat i disposat els materials en les zones de càrrega d'acord a normes i/o
protocols d'actuació establerts.

CA1.9 S'ha realitzat la formalització de documents associats a l'apilament i la preparació de
muntatges.

CA1.10 S'han reconegut i aplicat les normes higienicosanitàries, de qualitat, seguretat laboral
i protecció ambiental.

CA2.1 S'han identificat les zones de descàrrega de materials i equips procedents de serveis
de càtering.

CA2.2 S'han descrit i caracteritzat les operacions de recepció de mercaderies a les zones de
descàrrega.

CA2.3 S'han identificat i ubicat materials, equips i productes a la zona de descàrrega per al
seu posterior control i distribució.

CA2.4 S'ha comprovat l'estat dels materials i equips i controlat documentalment totes les
incidències de ruptures, deterioraments i altres.

CA2.5 S'ha comprovat l'etiquetatge dels productes envasats per al seu trasllat al
departament corresponent.

CA2.6 S'han traslladat i distribuït els materials i equips de les zones de descàrrega a les àrees
de rentat en temps i forma.

CA2.7 S'han aplicat els mètodes de neteja i ordre a les zones de descàrrega, segons normes
i/o protocols d’actuació.
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CA2.8 S'han reconegut i aplicat les normes higienicosanitàries, de qualitat, seguretat laboral i
protecció ambiental.

CA3.1 S'han descrit i caracteritzat les maquinàries específiques per a la neteja d'equips i
materials.

CA3.2 S'han caracteritzat les normes d'ús i manteniment de primer nivell de maquinària i
equipament per al rentat.

CA3.3 S'han identificat els diversos productes de neteja per al rentat de materials, així com
les normes i cures en la seua manipulació.

CA3.4 S'han descrit les diverses operacions de rentat de materials i equips, caracteritzant
fases i procediments.

CA3.5 S'ha classificat el material prèviament al seu rentat en temps i forma.

CA3.6 S'han desenvolupat les operacions de rentat d'equips i materials segons normes i/o
protocols d'actuació.

CA3.7 S'han controlat els resultats finals i avaluat la seua qualitat final d'acord amb normes o
instruccions preestablertes.

CA3.8 S'han disposat, distribuït i ubicat els equips i materials nets en les àrees destinades al
seu magatzematge.

CA3.9 S'ha formalitzat la documentació associada d'acord amb instruccions o normes
preestablertes.

CA3.10 S'han reconegut i aplicat les normes higienicosanitàries, de qualitat, seguretat laboral
i protecció ambiental.

CA4.1 S'han identificat i classificat els diferents tipus de residus generats d'acord al seu
origen, estat i necessitat de reciclatge, depuració o tractament.

CA4.2 S'han descrit les tècniques de recollida, selecció, classificació i eliminació o abocament
de residus.

CA4.3 S'han identificat els riscos derivats per a la salut per una incorrecta manipulació dels
residus i el seu possible impacte ambiental.

CA4.4 S'han descrit els paràmetres objecte de control associats al nivell de neteja o
desinfecció requerits.

CA4.5 S'han avaluat els perills associats a la manipulació de productes de neteja i desinfecció.

CA4.6 S'han identificat les mesures d'higiene personal associades a la manipulació
d’aliments.

CA4.7 S'han reconegut les normes higienicosanitàries d'obligat compliment relacionades
amb les Pràctiques de Manipulació.
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CA4.8 S'han classificat i descrit els principals riscos i toxi-infeccions d'origen alimentari
relacionant-les amb els agents causants.

4.6 CONFECCIÓ I MUNTATGE DE CORTINES I ESTORS

CA1.1 S'ha mesurat la superfície o buit que es va a cobrir amb la precisió requerida.

CA1.2 S'ha realitzat un croquis de la instal·lació, recollint tots els elements necessaris.

CA1.3 S'han deduït amples i llargs.

CA1.4 S'han definit marges de costura i alleujaments.

CA1.5 S'ha calculat la quantitat de material.

CA1.6 S'ha estimat el temps requerit en el desenvolupament del producte, assenyalant les
dificultats associades.

CA1.7 S'ha aplicat el marge comercial als costos establerts.

CA1.8 S'ha realitzat l'emissió de factures d'acord amb el pressupost, justificant les possibles
desviacions i acomplint els requisits legals.

CA1.9 S'han emprat aplicacions informàtiques en l'elaboració del pressupost.

CA2.1 S'han identificat i classificat els equips i eines en funció de les seues prestacions en el
procés de confecció.

CA2.2 S'han realitzat operacions de muntatge i desmuntatge associades a canvi de formats.

CA2.3 S'ha realitzat el lubrificat, neteja i manteniment de primer nivell dels diferents equips i
eines.

CA2.4 S'ha dut a terme el reglatge i ajust dels equips, accessoris i eines en funció de
l'operació i del material que es va a emprar.

CA2.5 S'han reajustat els paràmetres de les operacions de prova.

CA2.6 S'han determinat els elements fungibles dels equips i s'ha assajat el seu muntatge i
desmuntatge.

CA2.7 S'ha mantingut l'àrea de treball en condicions d'ordre, neteja i seguretat.

CA2.8 S'han identificat els mitjans i equips de seguretat associats a la manipulació de les
màquines i eines.

CA2.9 S'han aplicat les mesures de prevenció de riscos laborals en les operacions de
preparació de màquines i eines.

CA3.1 S'ha seleccionat el material segons l'article que cal confeccionar.
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CA3.2 S'han descrit els procediments de preparació de diferents materials (teixit exterior,
entretela, folres, i altres), controlant els paràmetres implicats per evitar desviacions (textura,
color, dibuix i altres).

CA3.3 S'han traçat els patrons sobre el material, assenyalant punts d'unió, acabats de vores,
emplaçaments d'ornaments o fornitures.

CA3.4 S'han executat les operacions de tall sense deformació dels perfils de les peces,
marcant piquets i perforacions.

CA3.5 S'han classificat i descrit els sistemes d'acoblament en funció del tipus d'unió, mitjans i
materials.

CA3.6 S'han executat operacions d'acoblament, aplicant mètodes i tècniques apropiats a
cada tipus d'unió (acabat de vores, prisat, de tancament, i altres).

CA3.7 S'han realitzat operacions d'acabats intermedis i finals, seguint criteris de seguretat i
estètica.

CA3.8 S'han reduït per mitjà del planxat les anomalies detectades (arrugues, fils sobrants,
relleus, brillantors i altres) en funció de la forma del producte.

CA3.9 S'han incorporat elements auxiliars i ornamentals d'acord amb el disseny final.

CA3.10 S'ha proposat diferents idees de confecció, mostrant una actitud creativa.

CA3.11 S'han aplicat les mesures de prevenció de riscos laborals requerides.

CA4.1 S'han classificat els diferents tipus de mecanismes per a cortinatges segons les
característiques del mateix.

CA4.2 S'han muntat els mecanismes apropiats per als cortinatges confeccionats, comprovant
que compleixen la seua funció mecànica.

CA4.3 S'ha identificat el material i eines associats a la instal·lació de cortines i estors.

CA4.4 S'ha valorat i triat una opció d'instal·lació apropiada dels mecanismes i suports de les
peces a instal·lar, tenint en compte la funcionalitat i l'estètica de les mateixes.

CA4.5 S'han instal·lat els suports i mecanismes en l'espai físic on es van a situar, posant
especial atenció en mantenir la màxima neteja.

CA4.6 S'han col·locat els cortinatges en l'espai físic per al qual s'han confeccionat,
assegurant-se que compleixen els paràmetres funcionals i estètics previstos.

CA4.7 S'han detectat defectes o problemes en la instal·lació, corregint in situ si és possible.

CA4.8 S'ha deixat l'àrea neta i ordenada un cop finalitzada la instal·lació.

CA4.9 S'han aplicat les especificacions de prevenció de riscos laborals i mediambientals
requerides.
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4.7 CONFECCIÓ D’ARTICLES TÈXTILS PER A DECORACIÓ

CA1.1 S'han classificat els articles tèxtils segons el seu ús o ubicació.

CA1.2 S'han determinat les dimensions dels articles a confeccionar.

CA1.3 S'han reconegut els materials i altres components que integren el conjunt de
l'accessori.

CA1.4 S'han definit marges de costura i alleujaments.

CA1.5 S'ha calculat la quantitat de material.

CA1.6 S'ha estimat el temps requerit en el desenvolupament del producte, assenyalant les
dificultats associades.

CA1.7 S'ha aplicat el marge comercial als costos establerts.

CA1.8 S'han enumerat les obligacions fiscals associades al pressupost i factura.

CA1.9 S'han emprat aplicacions informàtiques en l'elaboració del pressupost i factures.

CA2.1 S'han identificat i classificat els equips i eines en funció de les seues prestacions en el
procés de confecció.

CA2.2 S'han realitzat operacions de muntatge i desmuntatge associades al canvi de formats.

CA2.3 S'ha realitzat el lubrificat, neteja i manteniment de primer nivell dels diferents equips i
eines.

CA2.4 S'ha dut a terme el reglatge i ajust dels equips i eines en funció de l'operació que s'ha
d'executar i del material que cal emprar.

CA2.5 S'han determinat els elements fungibles dels equips i s'ha assajat el seu muntatge i
desmuntatge.

CA2.6 S'han reajustat els paràmetres de les operacions de prova.

CA2.7 S'han aplicat les mesures de prevenció de riscos laborals en les operacions de
preparació de màquines i eines.

CA2.8 S'ha mantingut l'àrea de treball en condicions d'ordre, neteja i seguretat.

CA3.1 S'ha seleccionat el material d'acord amb l'article que cal confeccionar.

CA3.2 S'han descrit els procediments de preparació de diferents materials (teixit exterior,
entretela, folres i altres), controlant els paràmetres implicats per evitar desviacions (textura,
color, dibuix i altres).

CA3.3 S'ha estès el material en funció dels condicionants del mateix (sense plecs, amb la
tensió necessària, alineats, sentit del fil i direcció adequada).

CA3.4 S'han traçat els patrons sobre el material, assenyalant punts d'unió, acabats de vores,
emplaçaments d'ornaments o fornitures.

31



PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA
DEPARTAMENT TÈXTIL

CURS 2021/22

CA3.5 S'han detectat anomalies o defectes en el material, valorant la repercussió en el
procés i producte.

CA3.6 S'ha actuat front a xicotetes contingències, enumerant possibles alternatives i decidint
quina és la més oportuna.

CA3.7 S'ha verificat la qualitat dels components tallats, corregint les anomalies detectades.

CA3.8 S'han aplicat les mesures de prevenció de riscos laborals en les operacions de tall amb
màquines.

CA3.9 S'han emprat els equips de protecció individual.

CA4.1 S'han classificat i descrit els sistemes d'acoblament en funció del tipus d'unió, mitjans i
materials.

CA4.2 S'han dut a terme les operacions de preparació per a l'acoblament d'acord amb criteris
estètics i de seguretat.

CA4.3 S'ha verificat l'exactitud de la forma, aparença i emplaçament d'adorns i fornitures.

CA4.4 S'han executat operacions d'acoblament, aplicant mètodes i tècniques apropiats a
cada tipus d'unió (acabat de vores, prisat, de tancament, i altres).

CA4.5 S'han aplicat tècniques d’encoixinat.

CA4.6 S'ha verificat la qualitat dels components acoblats o de l’article.

CA4.7 S'han corregit les anomalies o defectes solucionables.

CA4.8 S'han identificat els riscos primaris i les mesures preventives associades.

CA4.9 S'han aplicat les mesures de prevenció de riscos laborals requerides.

CA5.1 S'han descrit els procediments d'acabats de confecció de diferents materials.

CA5.2 S'han realitzat operacions d'acabats intermedis i finals, seguint criteris de seguretat i
estètica.

CA5.3 S'han reduït mitjançant el planxat les anomalies detectades (arrugues, fils sobrants,
relleus, brillantors i altres) en funció de la forma del producte.

CA5.4 S'han corregit les anomalies o defectes solventables en l'acabat.

CA5.5 S'han incorporat elements auxiliars i ornamentals d'acord amb el disseny final.

CA5.6 S'han realitzat brodats manuals o a màquina.

CA5.7 S'han proposat diferents idees de confecció, mostrant una actitud creativa.

CA5.8 S'han aplicat les mesures de prevenció de riscos laborals i mediambientals requerides.

CA5.9 S'ha emplenat la documentació associada al producte final.
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4.8 ENTAPISSAT DE MOBLES

CA1.1 S'han pres mesures del moble o la part del moble que es va a entapissar.

CA1.2 S'han reconegut els materials necessaris per l’entapissat.

CA1.3 S'han calculat amples i llargs.

CA1.4 S'ha calculat la quantitat de material.

CA1.5 S'ha estimat el temps requerit en el desenvolupament del producte.

CA1.6 S'han assenyalat les dificultats associades.

CA1.7 S'ha aplicat el marge comercial als costos establerts.

CA1.8 S'ha realitzat l'emissió de factures d'acord amb el pressupost, justificant les possibles
desviacions i complint els requisits legals.

CA1.9 S'han emprat aplicacions informàtiques en l'elaboració del pressupost.

CA2.1 S'han identificat i classificat els equips i eines en funció de les seues prestacions en el
procés d'entapissat.

CA2.2 S'han realitzat operacions de muntatge i desmuntatge associades a canvi d'utensilis.

CA2.3 S'ha realitzat el lubrificat, neteja i manteniment de primer nivell dels diferents equips i
eines.

CA2.4 S'ha dut a terme el reglatge i ajust dels equips, accessoris i eines en funció de
l'operació i del material que s’emprarà.

CA2.5 S'han reajustat els paràmetres de les operacions de prova.

CA2.6 S'han determinat els elements fungibles dels equips i s'ha assajat el seu muntatge i
desmuntatge.

CA2.7 S'ha mantingut l'àrea de treball en condicions d'ordre, neteja i seguretat.

CA2.8 S'han identificat els mitjans i equips de seguretat associats a la manipulació de les
màquines i eines.

CA2.9 S'han aplicat les mesures de prevenció de riscos laborals i mediambientals requerides.

CA3.1 S'han analitzat els processos d'entapissat de diferents models de mobles.

CA3.2 S'han relacionat els criteris estètics i funcionals de l'entapissat amb la ubicació i
aplicacions del moble.

CA3.3 S'ha realitzat el desmuntat o desvestit de mobles entapissats, retirant la coberta
exterior i interior, entreteles, farciments i suspensions o suports.

CA3.4 S'han descrit els procediments de preparació de diferents materials (teixit exterior,
entretela, farciments, folres i altres), controlant els paràmetres implicats per evitar
desviacions (textura, color, dibuix i altres).
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CA3.5 S'ha traçat el patró adaptant-lo a les mesures del moble a entapissar.

CA3.6 S'ha marcat el material, assenyalant punts d'unió, acabats de vores, emplaçaments
d'adorns o fornitures.

CA3.7 S'han executat les operacions de tall sense deformació dels perfils de les peces, sentit
del fil i direcció adequada.

CA3.8 S'han executat operacions d'acoblament, aplicant mètodes i tècniques apropiats a
cada tipus d'unió (acabat de vores, prisat, de tancament, i altres).

CA3.9 S'han realitzat operacions d'acabats intermedis i finals, seguint criteris de seguretat i
estètica.

CA3.10 S'han proposat diferents idees de confecció, mostrant una actitud creativa.

CA3.11 S'han aplicat les mesures de prevenció de riscos laborals i mediambientals
requerides.

CA4.1 S'han identificat els elements de la carcassa i de suspensió de mobles.

CA4.2 S'ha descrit el comportament de diferents tipus d'escumes i buates.

CA4.3 S'ha preparat la carcassa del moble, comprovant la seua estabilitat i solidesa.

CA4.4 S'han col·locat els elements de suspensió (cingles, molls en espiral o en tensió, fleixos
o altres), a l'armadura del moble.

CA4.5 S'ha distribuït el material de farciment (espuma, crinera, buata), ajustant-lo a
l'estructura i forma del model.

CA4.6 S'ha aconseguit la simetria i volum desitjat amb el material de farciment.

CA4.7 S'han fixat les peces corresponents a cada zona (entapissat exterior, interior, entretela,
folre).

CA4.8 S'han aplicat els elements decoratius (borles, botons, galons o altres), d'acord amb el
disseny.

CA4.9 S'han detectat defectes o problemes en l’entapissat, corregint in situ si és possible.

CA4.10 S'han aplicat les mesures de prevenció de riscos laborals i mediambientals
requerides.

CA4.11 S'ha deixat l'àrea neta i ordenada un cop finalitzat l’entapissat.

4.9 ENTAPISSAT DE MURALS I ENTELAMENT DE SUPERFÍCIES

CA1.1 S'han identificat els aspectes a tenir en compte en l'elaboració de pressupostos
d’entelament de superfícies o retapissat de murals.

CA1.2 S'han obtingut les dimensions de les peces i components necessaris per l'entelament
de superfícies o l’entapissat de murals.
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CA1.3 S'han reconegut els materials i altres components que integren el conjunt de
l'accessori.

CA1.4 S'ha calculat la quantitat de material.

CA1.5 S'ha estimat el temps requerit en el desenvolupament del producte, assenyalant les
dificultats associades.

CA1.6 S'ha calculat el cost total dels treballs que es van a realitzar desglossant per conceptes.

CA1.7 S'ha aplicat el marge comercial als costos establerts.

CA1.8 S'han enumerat les obligacions fiscals associades al pressupost i factura.

CA1.9 S'han emprat aplicacions informàtiques en l'elaboració del pressupost i factures.

CA2.1 S'ha seleccionat el material segons la superfície a entelar i el nombre de peces que
s'han d'obtenir.

CA2.2 S'han descrit els procediments de preparació de diferents materials (teixit exterior,
entretela, folres, i altres), controlant els paràmetres implicats per evitar desviacions (textura,
color, dibuix i altres).

CA2.3 S'han traçat els patrons sobre el material, assenyalant punts d'unió, acabats de vores,
emplaçaments d'adorns o fornitures.

CA2.4 S'han executat les operacions de tall sense deformació dels perfils de les peces,
marcant piquets i perforacions.

CA2.5 S'han classificat i descrit els sistemes d'acoblament en funció del tipus d'unió, mitjans i
materials.

CA2.6 S'han executat operacions d'acoblament, aplicant mètodes i tècniques apropiats a
cada tipus d'unió (acabat de vores, prisat, de tancament, i altres).

CA2.7 S'han realitzat operacions d'acabats intermedis i finals, seguint criteris de seguretat i
estètica.

CA2.8 S'han reduït per mitjà del planxat les anomalies detectades (arrugues, fils sobrants,
relleus, brillantors i altres) en funció de la forma del producte.

CA2.9 S'han incorporat elements auxiliars i ornamentals d'acord amb el disseny final.

CA2.10 S'han proposat diferents idees de confecció, mostrant una actitud creativa.

CA2.11 S'han aplicat les mesures de prevenció de riscos laborals en les operacions de tall i
acoblament.

CA3.1 S'han descrit els beneficis que ofereix l'entelament de parets i sostres.

CA3.2 S'han descrit les condicions en què ha d'estar la superfície per al correcte entelament.

CA3.3 S'han fixat marc-bastidors en els murs o superfícies.
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CA3.4 S'han situat bastidors perimetrals en els buits existents en les superfícies (finestres,
interruptors, portes), evitant que queden en baix relleu.

CA3.5 S'ha fixat de manera uniforme el moletó dins dels marcs-bastidors.

CA3.6 S'ha muntat la tela sense cap altre element a la vista.

CA3.7 S'ha assegurat la correcta col·locació del drap o panell (sense plecs, amb la tensió
necessària, alineats, sentit del fil i direcció adequada).

CA3.8 S'ha realitzat la rematada o acabat de l’entelament, ocultant les grapes amb motllures,
galons o cintes de tapisseria.

CA3.9 S'han proposat solucions estètiques per a l'entelament de diferents superfícies.

CA3.10 S'han aplicat les especificacions de prevenció de riscos laborals i mediambientals
requerides.

CA3.11 S'han emprat els equips de protecció individual.

CA4.1 S'han reconegut les característiques i aplicacions dels principals panells murals
entapissats (paravents, capçals, llambrequins i altres).

CA4.2 S'han identificat aquells articles que necessiten material de farciment, goma escuma o
moletó.

CA4.3 S'ha fixat el teixit per mitjà de grapes, assegurant el centrat del motiu o dibuix, si n'hi
ha.

CA4.4 S'han col·locat els accessoris (rivets, cordons, passamaneria), en la posició establerta.

CA4.5 S'ha acabat el front de l'article i amagat les grapes, assegurant l'estètica del producte
final.

CA4.6 S'ha verificat l'exactitud de la forma, aparença i emplaçament d'adorns i fornitures.

CA4.7 S'han corregit les anomalies o defectes solucionables.

CA4.8 S'han identificat els riscos primaris i les mesures preventives associades.

CA4.9 S'han aplicat les especificacions de prevenció de riscos laborals i mediambientals
requerides.

CA5.1 S'han reconegut els principals tipus de tendals (lones, cobertes de piscines, carpes,
tendals d'habitatges i altres).

CA5.2 S'han classificat els diferents tipus de materials emprats en la fabricació de tendals
(impermeables, opacs, refractants de raigs solars, amb tractament antihumitat i altres).

CA5.3 S'ha analitzat l'estructura o carcassa que suporta els diferents tipus de tendals.

CA5.4 S'han determinat les mesures de les peces que constitueixen el tendal.

CA5.5 S'han confeccionat les peces a partir de les mitjanes establertes.
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CA5.6 S'han fixat les peces tèxtils a l'estructura del tendal.

CA5.7 S'han identificat els riscos laborals i ambientals, així com les mesures de prevenció dels
mateixos.

CA5.8 S'han aplicat les especificacions de prevenció de riscos laborals i mediambientals
requerides.

4.10 MATERIALS I PRODUCTES TÈXTILS

CA1.1 S'han relacionat les mercaderies rebudes amb el contingut de l'albarà.

CA1.2 S'han diferenciat els materials, en relació amb les seues característiques i la seua
aplicació.

CA1.3 S'han classificat els materials en funció de les seues característiques i segons el seu
origen i aplicació.

CA1.4 S'han reconegut els defectes i anomalies més freqüents.

CA1.5 S'han descrit els processos bàsics de producció de materials i productes tèxtils.

CA1.6 S'han descrit les propietats i característiques que transmeten els tractaments a les
matèries primeres.

CA1.7 S'han interpretat etiquetes normalitzades de composició i manipulació.

CA1.8 S'ha verificat la coincidència de les etiquetes amb les especificacions de la fitxa tècnica
del material o producte.

CA2.1 S'ha determinat la composició del lot rebut i les seues mesures de protecció.

CA2.2 S'ha comprovat que els elements rebuts es corresponen amb els sol·licitats.

CA2.3 S'han identificat els elements de farcit, de reforç, d'adorn, de subjecció i altres.

CA2.4 S'han diferenciat els elements complementaris en relació amb les seues
característiques i aplicacions.

CA2.5 S'han classificat els distints elements complementaris, emprant la terminologia
correcta.

CA2.6 S'ha verificat la coincidència de les etiquetes amb les especificacions de la fitxa tècnica
del material o producte.

CA3.1 S'han agrupat els productes segons el seu origen i aplicació.

CA3.2 S'han indicat les condicions bàsiques de manipulació i conservació de les matèries
tèxtils i elements complementaris.

CA3.3 S'han identificat els defectes ocorreguts com a conseqüència d'una mala manipulació
o emmagatzemats.
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CA3.4 S'han relacionat les condicions ambientals i procediment de col·locació en el
magatzem amb la integritat dels productes emmagatzemats.

CA3.5 S'ha assegurat la traçabilitat dels productes emmagatzemats.

CA3.6 S'han relacionat els distints tipus de presentació i embalatge amb els requeriments de
magatzematge i transport.

CA3.7 S'han indicat les condicions bàsiques d'emmagatzemament i preparat de materials
tèxtils i elements complementaris.

CA3.8 S'han respectat i aplicat les mesures de seguretat i prevenció de riscos al magatzem.

CA4.1 S'ha realitzat l'inventari de productes existents en el magatzem, elaborant parts
d'incidència si fóra necessari.

CA4.2 S'ha descrit la documentació tècnica relacionada amb el magatzem.

CA4.3 S'han identificat els tipus de magatzematges així com d'inventaris.

CA4.4 S'han assenyalat els mecanismes que s'empren per a assegurar la renovació de
magatzematges.

CA4.5 S'han aplicat ferramentes informàtiques en el control del magatzem.

4.11 ATENCIÓ AL CLIENT

CA1.1 S’ha analitzat el comportament del possible client.

CA1.2  S’han adaptat adequadament l’actitud i discurs a la situació de partida.

CA1.3  S’ha obtingut la informació necessària del possible client.

CA1.4 S’ha afavorit la comunicació mitjançant les tècniques i actituds apropiades al
desenvolupament de la mateixa.

CA1.5 S’ha mantingut una conversació, utilitzant les fórmules, lèxic comercial i nexes de la
comunicació (demanar aclariments, sol·licitar informació, demanar a algú que repetisca i
altres).

CA1.6 S’ha donat resposta a una pregunta de fàcil solució, utilitzant el lèxic comercial
adequat.

CA1.7 S’ha expressat un tema prefixat de forma oral davant un grup o en una relació de
comunicació en què intervenen dos interlocutors.

CA1.8 S’ha mantingut una actitud conciliadora i sensible envers la resta i s’ha demostrat
cordialitat i amabilitat en el tracte.

CA1.9 S’ha transmès informació amb claredat, de manera ordenada, estructura clara i
precisa.

CA2.1 S’han analitzat les diferents tipologies de públic.
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CA2.2 S’han diferenciat clients de proveïdors i aquests del públic en general.

CA2.3 S’ha reconegut la terminologia bàsica de comunicació comercial.

CA2.4 S’ha diferenciat entre informació i publicitat.

CA2.5 S’han adequat les respostes en funció de les preguntes del públic.

CA2.6 S’ha informat el client de les característiques del servici, especialment de les qualitats
esperables.

CA2.7 S’ha assessorat el client sobre l’opció més recomanable quan existeixen diferents
possibilitats, informant-lo de les característiques i acabats previsibles de cadascuna
d’aquelles.

CA2.8 S’ha sol·licitat el client que comunique l’elecció de l’opció triada.

CA3.1 S’ha fet entrega al client dels articles processats i s’ha informat dels servicis realitzats
en els articles.

CA3.2 S’han transmès al client, de manera oportuna, les operacions a realitzar en els articles
entregats i els temps previstos per a tal efecte.

CA3.3 S’han identificat els documents lliurats associats al servici o producte.

CA3.4 S’ha pres la conformitat del client amb l’acabat obtingut, prenent noma, en cas
contrari, de les seues objeccions, de manera adequada.

CA3.5 S’ha valorat la pulcritud i correcció, tant en el vestir com en la imatge corporal,
elements clau en l’atenció al client.

CA3.6 S’ha mantingut en tot moment el respecte cap al client.

CA3.7 S’ha intentat la fidelització del client amb el bon resultat del treball.

CA3.8 S’ha definit període de garantia i les obligacions legals emparellades.

CA4.1 S’han ofert alternatives al client davant reclamacions fàcilment esmenables, exposant
clarament els temps i condicions de les operacions a realitzar i també del nivell de
probabilitat de modificació esperable.

CA4.2 S’han reconegut els aspectes principals en què incideix la legislació en vigor, en relació
amb les recomanacions.

CA4.3 S’ha subministrat la informació i documentació necessària al client per a la presentació
de una reclamació escrita, si fora el cas.

CA4.4 S’han recollit els formularis presentats pel client per a la realització d’una reclamació.

CA4.5 S’ha complimentat un full de reclamació.

CA4.6 S’ha compartit informació amb l’equip de treball.
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4.12 FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

4.12.1 FPB EN ALLOTJAMENT I BUGADERIA

CA1.1. S'han analitzat les ordres de treball o una altra documentació rebuda.

CA1.2. S'ha realitzat l'apilament de material de treball tant de consumibles com de
maquinària les segons instruccions.

CA1.3. S'han realitzat els processos de neteja i posada a punt d'habitacions i altres espais
amb adequació als temps i a les normes així com al tipus i a la categoria d'establiment.

CA1.4. S'ha realitzat la disposició o manteniment de decoracions bàsiques en habitacions i
zones comunes seguint les pautes donades.

CA1.5. S'han realitzat altres tasques complementàries com a preparació d'equipatges o
gestió d'objectes oblidats segons procediments.

CA1.6. S'ha col·laborat en el muntatge del càtering o dels esdeveniments seguint els
protocols i la imatge corporativa de l'establiment.

CA1.7. S'ha responsabilitzat del treball que desenvolupa i dels materials i de la maquinària
que empra mostrant iniciativa i honradesa.

CA2.1. S'han preparat i s'han ajustat les màquines, els equips i les eines seguint els
procediments establerts.

CA2.2. S'ha preparat el teixit i els materials i productes, de manera apropiada al producte
que es va a tractar.

CA2.3. S'han realitzat les operacions de neteja i planxat amb la qualitat mínima exigible,
actuant amb criteris estètics.

CA2.4. S'ha realitzat un esforç per a complir les tasques en els llindars del temps establert.

CA2.5. S'ha comprovat que els productes tractats s'ajusten als paràmetres de qualitat
exigides en els processos realitzats, abans de comunicar la finalització de la tasca al seu
responsable.

CA3.1. S'han comprès les instruccions per a l'execució dels arranjaments i adaptacions, i les
realitza en l'ordre establert.

CA3.2 S'han realitzat les operacions necessàries per a la correcta neteja i preparació dels
equips i útils.

CA3.3.S'han executat les operacions incloses en el procés d'arranjament o adaptació operant
els equips de forma correcta.

CA3.4. S'ha aconseguit un rendiment adequat, tant en qualitat com en temps.

CA3.5. S'han realitzat proves d'autocontrol de qualitat del procés en curs.
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CA3.6. S'ha responsabilitzat del treball que es desenvolupa, mostrant iniciativa.

CA4.1. S'ha mantingut una actitud de cordialitat, respecte i discreció amb el client.

CA4.2. S'ha demostrat interès i preocupació per atendre satisfactòriament les necessitats
dels clients.

CA4.3. S'ha transmès informació amb claredat, de manera ordenada, estructura clara i
precisa.

CA4.4. S'han donat respostes a preguntes de fàcil solució utilitzant el lèxic comercial adequat.

CA4.5. S'ha demostrat responsabilitat davant errors i fracassos.

CA4.6. S'han ofert alternatives al client davant reclamacions fàcilment esmenables.

CA5.1. S'ha complert la normativa general sobre prevenció i seguretat, així com les
establertes per l'empresa.

CA5.2. S'han identificat els factors i les situacions de risc que es presenten en el seu àmbit
d'actuació al centre de treball.

CA5.3. S'han adoptat actituds relacionades amb l'activitat per minimitzar els riscos laborals i
mediambientals.

CA5.4. S'ha emprat l'equip de protecció individual (EPI) establert per a les diferents
operacions.

CA5.5. S'han utilitzat els dispositius de protecció de les màquines, els equips i les
instal·lacions en les diferents activitats.

CA5.6. S'ha actuat segons el pla de prevenció.

CA5.7. S'ha mantingut la zona de treball lliure de riscos amb ordre i neteja.

CA5.8. S'ha treballat minimitzant el consum d'energia i la generació de residus.

CA6.1. S'han executat amb diligència les instruccions que rep.

CA6.2. S'ha responsabilitzat del treball que desenvolupa, comunicant-se eficaçment amb la
persona adequada en cada moment.

CA6.3. S'ha complert amb els requeriments i les normes tècniques, demostrant un bon afer
professional i finalitzant el seu treball en un temps límit raonable.

CA6.4. S'ha mostrat en tot moment una actitud de respecte cap als procediments i normes
establerts.

CA6.5. S'ha organitzat el treball que realitza d'acord amb les instruccions i els procediments
establerts, complint les tasques en ordre de prioritat i actuant sota criteris de seguretat i
qualitat en les intervencions.

CA6.6. S'ha coordinat l'activitat que exerceix amb la resta del personal, informant de
qualsevol canvi, necessitat rellevant o contingència no prevista.
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CA6.7. 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.

CA6.8. S'ha preguntat de manera apropiada la informació necessària o els dubtes que puga
tenir per a l'acompliment de la feina de casa al seu responsable.

CA6.9. S'ha realitzat el treball segons les indicacions dels seus superiors, plantejant les
possibles modificacions o suggeriments en el lloc i d’una forma adequada.

4.12.2 FPB EN TAPISSERIA I CORTINATGE. UNITAT FORMATIVA I

CA1.1 S'ha realitzat el mesurament dels buits o finestres per cobrir, amb la precisió
requerida, avaluant les dificultats associades a la confecció i instal·lació del producte
sol·licitat.

CA1.2 S'han preparat i ajustat les màquines, equips i eines per a la confecció de cortinatges i
elements de decoració de manera adequada.

CA1.3 S'han preparat el teixit i els materials de manera apropiada al producte que va a
confeccionar, obtenint les peces necessàries i aplicant criteris de seguretat.

CA1.4 S'han realitzat les operacions d'acoblament necessàries amb la qualitat mínima
exigible, actuant amb criteris estètics i de seguretat.

CA1.5 S'han executat operacions d'acabats intermedis i finals dels productes confeccionats,
corregint les anomalies o defectes solucionables en l'acabat sota la seua responsabilitat.

CA1.6 S'ha realitzat un esforç per complir les tasques en els llindars de temps establerts per a
això.

CA1.7 S'ha comprovat que els productes realitzats s'ajusten a les característiques tècniques
indicades en el disseny, abans de comunicar la finalització de la tasca al seu responsable
immediat.

CA1.8 S'han instal·lat les cortines, mantenint en tot moment l'àrea de treball neta i
ordenada.

CA2.1 S'ha complert en tot moment la normativa general sobre prevenció i seguretat, així
com les establertes per l'empresa.

CA2.2 S'han identificat els factors i situacions de risc que es presenten en el seu àmbit
d'actuació en el centre de treball.

CA2.3 S'han adoptat actituds relacionades amb l'activitat per minimitzar els riscos laborals i
mediambientals.

CA2.4 S'ha emprat l'equip de protecció individual (EPI) establert per a les diferents
operacions.
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CA2.5 S'han utilitzat els dispositius de protecció de les màquines, equips i instal·lacions en les
diferents activitats.

CA2.6 S'ha actuat segons el pla de prevenció.

CA2.7 S'ha mantingut la zona de treball lliure de riscos, amb ordre i neteja.

CA2.8 S'ha treballat minimitzant el consum d'energia i la generació de residus.

CA3.1 S'han executat amb diligència les instruccions que rep.

CA3.2 S'ha responsabilitzat de la feina que desenvolupa, comunicant-se eficaçment amb la
persona adequada en cada moment.

CA3.3 S'ha complert amb els requeriments i normes tècniques, demostrant un bon fer
professional i finalitzant el seu treball en un temps límit raonable.

CA3.4 S'ha mostrat en tot moment una actitud de respecte cap als procediments i normes
establerts.

CA3.5 S'ha organitzat el treball que realitza d'acord amb les instruccions i procediments
establerts, complint les tasques en ordre de prioritat i actuant sota criteris de seguretat i
qualitat en les intervencions.

CA3.6 S'ha coordinat l'activitat que exerceix amb la resta del personal, informant de
qualsevol canvi, necessitat rellevant o contingència no prevista.

CA3.7 S'ha incorporat puntualment al lloc de treball, gaudint dels descansos instituïts i no
abandonant el centre de treball abans del que s’estableix sense motius degudament
justificats.

CA3.8 S'ha preguntat de manera apropiada la informació necessària o els dubtes que puga
tenir per a l'exercici de les seues tasques al seu responsable immediat.

CA3.9 S'ha realitzat el treball d'acord amb les indicacions realitzades pels seus superiors,
plantejant les possibles modificacions o suggeriments en el lloc i maneres adequats.

4.12.3 FPB EN TAPISSERIA I CORTINATGE. UNITAT FORMATIVA II

CA1.1 S'han preparat i ajustat les màquines, equips i eines seguint els procediments
establerts.

CA1.2 S'ha preparat el teixit i els materials i productes, de manera apropiada al producte que
es va a obtenir.

CA1.3 S'han executat les operacions incloses en el procés de confecció (tall, marcat, acoblat,
cosit de les peces i altres), operant els equips de forma destra.

CA1.4 S'ha aconseguit un rendiment adequat tant en qualitat com en temps.

CA1.5 S'han realitzat proves d'autocontrol de qualitat del procés en curs.
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CA1.6 S'ha responsabilitzat de la feina que desenvolupa, mostrant iniciativa.

CA2.1 S'han reconegut les característiques dels diferents tipus de mobles i panells murals.

CA2.2 S'ha preparat la carcassa del moble o de la superfície que serà entapissada.

CA2.3 S'han identificat aquells articles que necessiten material de farciment, goma escuma o
moletó.

CA2.4 S'ha aconseguit la simetria i volum desitjat amb el material de farciment.

CA2.5 S'ha fixat el teixit per mitjà de grapes, assegurant el centrat del motiu o dibuix, si n'hi
ha.

CA2.6 S'han col·locat els accessoris (borles, botons, rivets, cordons, passamaneria), en la
posició establerta.

CA2.7 S'ha verificat l'exactitud de la forma, aparença i emplaçament d'adorns i fornitures.

CA2.8 S'han corregit les anomalies o defectes solventables.

CA2.9 S'ha deixat l'àrea neta i ordenada un cop finalitzat l’entapissat.

CA3.1 S'ha avaluat la superfície que serà entelada.

CA3.2 S'ha realitzat un pressupost a partir dels mesuraments efectuats.

CA3.3 S'han elaborat i col·locat marc-bastidors en els murs o superfícies, salvant els buits
existents (finestres, interruptors, portes).

CA3.4 S'ha fixat de manera uniforme el moletó dins dels marcs-bastidors.

CA3.5 S'ha muntat la tela sense cap altre element a la vista, assegurant la correcta col·locació
de les teles o draps.

CA3.6 S'han fixat les peces del tendal a l'armadura del mateix.

CA3.7 S'ha realitzat la rematada o acabat de l’entelament, ocultant les grapes amb motllures,
galons o cintes de tapisseria.

CA3.8 S'ha analitzat l'estètica de la superfície entelada.

CA4.1 S'ha mantingut una actitud de cordialitat i amabilitat en el tracte.

CA4.2 S'ha tractat al client amb cortesia, respecte i discreció.

CA4.3 S'ha demostrat interès i preocupació per atendre satisfactòriament les necessitats dels
clients.

CA4.4 S'ha transmès informació amb claredat, de manera ordenada, estructura clara i
precisa.

CA4.5 S'ha obtingut la informació necessària del client, afavorint la comunicació amb
l'ocupació de tècniques i actituds apropiades.
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CA4.6 S'han donat respostes a preguntes de fàcil solució, utilitzant el lèxic comercial adequat.

CA4.7 S'ha demostrat responsabilitat davant errors i fracassos.

CA4.8 S'han ofert alternatives al client davant reclamacions esmenables.

CA5.1 S'ha complert en tot moment la normativa general sobre prevenció i seguretat, així
com les establertes per l'empresa.

CA5.2 S'han identificat els factors i situacions de risc que es presenten en el seu àmbit
d'actuació en el centre de treball.

CA5.3 S'han adoptat actituds relacionades amb l'activitat per minimitzar els riscos laborals i
mediambientals.

CA5.4 S'ha emprat l'equip de protecció individual (EPI) establert per a les diferents
operacions.

CA5.5 S'han utilitzat els dispositius de protecció de les màquines, equips i instal·lacions en les
diferents activitats.

CA5.6 S'ha actuat segons el pla de prevenció.

CA5.7 S'ha mantingut la zona de treball lliure de riscos, amb ordre i neteja.

CA5.8 S'ha treballat minimitzant el consum d'energia i la generació de residus.

CA6.1 S'han executat amb diligència les instruccions que rep.

CA6.2 S'ha responsabilitzat de la feina que desenvolupa, comunicant-se eficaçment amb la
persona adequada en cada moment.

CA6.3 S'ha complert amb els requeriments i normes tècniques, demostrant un bon fer
professional i finalitzant el seu treball en un temps límit raonable.

CA6.4 S'ha mostrat en tot moment una actitud de respecte cap als procediments i normes
establerts.

CA6.5 S'ha organitzat el treball que realitza d'acord amb les instruccions i procediments
establerts, complint les tasques en ordre de prioritat i actuant sota criteris de seguretat i
qualitat en les intervencions.

CA6.6 S'ha coordinat l'activitat que exerceix amb la resta del personal, informant de
qualsevol canvi, necessitat rellevant o contingència no prevista.

CA6.7 S'ha incorporat puntualment al lloc de treball, gaudint dels descansos instituïts i no
abandonant el centre de treball abans del que s’estableix sense motius degudament
justificats.

CA6.8 S'ha preguntat de manera apropiada la informació necessària o els dubtes que puga
tenir per a l'exercici de les seues tasques al seu responsable immediat.

45



PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA
DEPARTAMENT TÈXTIL

CURS 2021/22

CA6.9 S'ha realitzat el treball d'acord amb les indicacions realitzades pels seus superiors,
plantejant les possibles modificacions o suggeriments en el lloc i maneres adequats.

5 ORGANITZACIÓ DE CONTINGUTS

5.1 CONTINGUTS IMPRESCINDIBLES NO ADQUIRITS EL CURS ANTERIOR

Aquesta programació didàctica s’ha adaptat a les circumstàncies excepcionals del curs
2020-21, adoptant-se les mesures necessàries d’atenció a la diversitat, individuals o grupals,
orientades a respondre a les necessitats educatives concretes de l’alumnat i a la consecució
dels resultats d’aprenentatge vinculats als aprenentatges imprescindibles que la situació
excepcional per la COVID-19 va dificultar adquirir. En aquest sentit, per al curs 2021-22, s’ha
realitzat una organització curricular excepcional que garantisca la consolidació, adquisició,
reforç o suport dels aprenentatges afectats per la situació del curs passat, per part de tot
l’alumnat.

Els aspectes significatius dels resultats d’aprenentatge dels primers cursos que no van poder
aconseguir-se o desenvolupar-se en la seua totalitat el curs passat, i que s’han incorporat als
continguts dels mòduls professionals de 2n, són els següents:

MÒDUL DE 1r
RESULTAT D’APRENENTATGE

NO ADQUIRIT
MÒDUL ON S’INCORPOREN

AQUESTOS CONTINGUTS

Confecció i
Muntatge de
Cortines i Estors
(CMC). 1CFBT

RA4. Instal·la cortines i/o estors
en els espais físics per als quals
s'han confeccionat, relacionant
la funcionalitat de la instal·lació
amb l'estètica de la mateixa.

Entapissat de Mobles. 2CFBT

Es durà a terme un projecte de
confecció i instal·lació de cortinatges i
un altre d’estors per al centre, en
coordinació amb el mòdul CMC de 1r.

Els continguts considerats no imprescindibles i que podran obviar-se en cas que les
circumstàncies impedisquen la completa adquisició de tots el resultats d’aprenentatge, han
estat assenyalats en cursiva en els apartats a sota.

5.2 POSADA A PUNT D'HABITACIONS I ZONES COMUNES EN ALLOTJAMENT

El mòdul professional 3130 Posada a punt d'habitacions i zones comunes en allotjament, està
associat, dins de la qualificació professional HOT222_1 Operacions bàsiques de pisos en
allotjament, al mòdul formatiu MF0706_1 Arreglament d’habitacions i zones comunes en
allotjaments, i a la unitat de competència UC0706_1 Preparar i posar a punt habitacions,
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zones nobles i àrees comunes. El MF0706_1 està composat per les següents unitats
formatives:

UF0038: Aprovisionament i organització de l'office en allotjaments. 30 h.

UF0039: Neteja i posada a punt de pisos i zones comunes en allotjaments. 60 h.

UF0040: Atenció al client en la neteja de pisos en allotjaments. 30 h.

Així doncs, i tenint en consideració els continguts bàsics que fixa el Decret 185/2014, de 31
d’octubre, del Consell, els continguts del mòdul de Posada a punt d'habitacions i zones
comunes en allotjament s’organitzen de la següent manera en unitats de treball.

UT1. Aprovisionament i organització de l'office en allotjaments.

1.1. Establiments d’allotjament.

1.2. Rol i professions del departament de pisos.

1.3. Magatzem i office.

1.4. Productes utilitzats.

1.5. Recepció, classificació, emmagatzematge, distribució interna i expedició d’existències.

1.6. Inventaris i procediments de gestió.

UT2. Neteja i posada a punt de pisos i zones comunes en allotjaments.

2.1. Tècniques de neteja i posada a punt de la zona de pisos i àrees públiques.

2.2. Equips, maquinària, estris i ferramentes per a manteniment i neteja.

2.3. Neteja i manteniment de mobiliari i elements de decoració.

2.4. Neteja i manteniment de vidres, revestiments, estores i cortines.

2.5. Reposició de llenceria i gentileses.

2.6. Realització d’equipatges.

2.7. Preparació d’habitacions per a bloquejos per obra i pintura.

2.8. Composicions amb elements florals i de fruites.

2.9. Gestió d’objectes perduts en allotjament.

2.10. Control de resultats.

2.11. Prevenció de riscos laborals.

UT3. Atenció al client en la neteja de pisos en allotjaments.

3.1. El procés de comunicació.

3.2. Relació client-professional.

3.3. Tipologia de clients i criteris de satisfacció.
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3.4. Deontologia professional i qualitat en els processos d’allotjament.

3.5. Muntatge de salons per a actes específics.

3.6. Ordes de treball i altres documents.

3.7. Neteja i tractament de residus.

5.3 LLAVAT I EIXUGADA DE ROBA

El mòdul professional 3093 Llavat i Eixugada de Roba, està associat, dins de la qualificació
professional HOT222_1 Operacions bàsiques de pisos en allotjament, al mòdul formatiu
MF0707_1 Llavat de roba en allotjaments, i a la unitat de competència UC0706_1 Realitzar
les activitats de llavat de roba pròpies d'establiments d'allotjament. Els continguts d'aquest
mòdul s’organitzen així:

UT1. Processos de bugaderia i neteja de roba.

1.1. Empreses de neteja de roba.

1.2. La brutícia.

1.3. Productes químics i substàncies utilitzables en el procés de neteja i l’eliminació local de
taques.

1.4. Normativa relativa a la conservació, emmagatzematge, manipulació i informació tècnica
de productes utilitzats en la neteja de roba.

UT2. Preparació de màquines.

2.1. Característiques, programes i comandaments de les màquines de llavat i túnels de llavat.

2.2. Característiques, paràmetres ajustables i comandaments de les màquines d’eixugar.

2.3. Manteniment de primer nivell, prevenció i actuació davant d’incidents més comuns en
aquest tipus de màquines.

UT3.  Llavat de roba.

3.1. L’aigua.

3.2. Característiques generals del llavat aquós i del sec.

3.3. Productes de llavat.

UT4. Eixugada de roba

4.1. Característiques principals del procés d’eixugada.

4.2. Procés d’escorreguda i centrifugació.

4.3. Fases del procés d’eixugada.
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4.4. Normes de seguretat i de minimització d’energia en l’eixugada.

5.4 PLANXADA I EMBOSSAMENT DE ROBA

El mòdul professional 3094 Planxada i Embossament de Roba, està associat, dins de la
qualificació professional HOT222_1 Operacions bàsiques de pisos en allotjament, al mòdul
formatiu MF0708_1, Planxat i arreglament de roba en allotjaments, i a la unitat de
competència UC0706_1 Realitzar les activitats de planxat i arreglament de roba, pròpies
d'establiments d'allotjament. Els continguts s’organitzen de la següent manera:

UT1. Màquines de planxada, plegament i embossament.

1.1. Característiques, programes, comandaments del planxat.

1.2. Paràmetres configurables en el procés de planxada, plegament i embossament.

1.3. Tipus de màquines de planxat, assecat, acabat, plegat i embossat.

1.4. Manteniment, prevenció i actuació davant d’incidents en les màquines de planxat.

UT2. Planxat d’articles tèxtils.

2.1. Característiques generals del procés de planxat.

2.2. Tècniques de planxat manual i amb màquina.

2.3. Fases del procés de planxat.

2.4. Normes de seguretat i de minimització d’energia en la planxada.

UT3. Plegament, empaquetatge i embossament.

3.1. Característiques generals del procés de plegament, empaquetatge i embossament.

3.2. Fases del procés de plegament, empaquetatge i embossament.

3.3. Materials de recobriment.

3.4. Normes de minimització de residus en el plegament, empaquetatge i embossament.

3.5. Normes de seguretat en bugaderia.

UT4. Expedició de productes.

4.1. Fases del procés d’expedició.

4.2. Traçabilitat dels processos.

4.3. Factures i altres documents al lliurament del producte.

4.4. Actuació davant de reclamacions.

5.5 BUGADERIA I MANTENIMENT DE LLENCERIA EN L’ALLOTJAMENT
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El mòdul professional 3131 Bugaderia i Manteniment de Llenceria en l’Allotjament, està
associat, dins de la qualificació professional HOT222_1 Operacions bàsiques de pisos en
allotjament, al mòdul formatiu MF0707_1 Rentat de roba en allotjaments, i a la unitat de
competència UC0706_1 Realitzar les activitats de llavat de roba pròpies d'establiments
d'allotjament. Els continguts d'aquest mòdul s’organitzen en unitats de treball com segueix:

UT1. El departament de bugaderia i llenceria en els establiments d’allotjament.

1.1. Organització i funcionament de la bugaderia en el departament de pisos.

1.2. El cicle de la llenceria i llavat de roba en l’allotjament.

1.3. Documentació associada a cada fase del procés.

1.4. Servici propi i externalització del procés.

UT2. Aprovisionament intern de productes i utensilis.

2.1. Els espais d’emmagatzematge de productes per a bugaderia i costura en l’allotjament.

2.2. Sistemes d’emmagatzematge.

2.3. Aplicació de procediments de gestió d’estocs.

2.4. Normes de prevenció de riscos laborals.

UT3. Preparació de la roba per al seu llavat i planxada.

3.1. Tècniques de classificació de la roba per al llavat i la planxada.

3.2. Llavat i planxat.

3.3. Procés organitzatiu de l’emmagatzematge de roba i de productes i utensilis per al llavat i
la  planxada.

UT4. Retocs simples de costura.

4.1. Procediments interns de comunicació en el taller de planxada i costura.

4.2. Materials de costura.

UT5. Tasques bàsiques de control i manteniment del magatzem de llenceria.

5.1. Productes i utensilis per al llavat.

5.2. Sistemes d’emmagatzematge.

5.3. Classificació de productes.

5.6 PREPARACIÓ I MUNTATGE DE MATERIALS PER A COL·LECTIVITATS I
CÀTERING
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El mòdul professional 3039 Bugaderia i Manteniment de Llenceria en l’Allotjament, està
associat, dins de la qualificació professional HOT325_1 Operacions bàsiques de càtering, al
mòdul formatiu MF1090_1: Recepció i rentat de serveis de càtering. Els seus continguts
s’organitzen de la següent manera:

UT1. Aplec de materials per a servicis de càtering.

1.1. Àrees de muntatge en establiments de càtering.

1.2. Material i equipaments per als servicis de càtering.

1.3. Aplicacions, normes d’ús i manteniment bàsic.

1.4. Preparació de muntatges.

1.5. Ordres de servici.

1.6. Processos d’aprovisionament intern.

1.7. Preparació i disposició de les càrregues.

1.8. Zones de càrrega, normes i/o protocols d’actuació.

1.9. Control documental.

1.10. Legislació higienicosanitària.

1.11. Neteja i desinfecció.

UT2. Recepció de mercaderies procedents de servicis de càtering.

2.1. Recepció d’equips i materials.

2.2. Zones de descàrrega.

2.3. Normes i/o protocols d’actuació.

2.4. Identificació d’equips, materials i productes.

2.5. Controls i distribució a altres àrees.

2.6. Controls documentals i administratius.

2.7. Identificació i formalització de documents.

UT3. Neteja de materials i equips.

3.1. Maquinària i equipament específic en les àrees de llavat.

3.2. Productes de neteja per al llavat de materials.

3.3. Operacions de llavat.

3.4. Classificació i ubicació prèvia del material.

3.5. Llavat del material.

3.6. Disposició dels materials nets en les àrees corresponents.

3.7. Normes de prevenció de riscos laborals.

51



PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA
DEPARTAMENT TÈXTIL

CURS 2021/22

UT4. Aplicació de protocols de seguretat i higiene alimentària.

4.1. Tècniques d’arreplega, classificació i eliminació o abocament de residus.

4.2. Riscos per a la salut derivats d’una incorrecta manipulació de residus.

4.3. Perills sanitaris associats a pràctiques de neteja i desinfecció inadequades.

4.4. Perills sanitaris associats a pràctiques de manipulació inadequades.

4.5. Normativa general d’higiene aplicable a l’activitat.

4.6. Guies de pràctiques correctes d’higiene (GPCH).

5.7 CONFECCIÓ I MUNTATGE DE CORTINES I ESTORS

El mòdul professional 3100 Confecció i muntatge de cortines i estors, està associat, dins de la
qualificació professional TCP064_1 Cortinatge i complements de decoració, al mòdul
formatiu MF0178_1 Tècniques de confecció de cortines i estors, i, més concretament, a la
unitat de competència UC0178_1 Realitzar el tall, preparació, assemblatge i acabat de
cortines i estors. L’MF0178_1 està composat per les següents unitats formatives:

UF1037: Preparació d’eines, màquines i equips per a la confecció de productes tèxtils. 30 h.

UF1030: Tècniques bàsiques de tall, assemblatge i acabat de productes tèxtils. 60 h.

UF1038: Confecció de cortines i estors. 50 h.

El mòdul professional Confecció i muntatge de cortines i estors comparteix continguts amb el
mòdul Confecció d’articles tèxtils per a decoració, motiu pel qual aquests continguts es
desenvoluparan conjuntament i de manera coordinada evitant duplicitats.

Així doncs, i tenint en consideració els continguts bàsics que fixa el Decret 185/2014, de 31
d’octubre, del Consell, els continguts del mòdul de Confecció i muntatge de cortines i estors
s’organitzen de la següent manera:

UT1. Materials per a la confecció de cortines i estors.

1.1. Tipus de teixits.

1.2. Tipus de fils.

1.3. Tipus d’agulles.

1.4. Tipus d’avios i fornitures.

1.5. Tipus de cintes i ganxos per a cortines.

1.6. Altres materials complementaris per a cortines i estors.

UT2. Tipus de cortines i estors.

2.1. Tipus de finestres i espais a cobrir.
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2.2. Tipus de cortines i capçaleres de cortines.

2.3. Tipus de remats per a cortines: galeries, bandeaux, garlandes, caigudes, alçacortines i
llaços.

2.4. Tipus d’estors.

2.5. Tipus de dossers.

2.6. Tipus de fixació, mecanismes i suports per a cortines i estors.

UT3. Procés de confecció de cortines i estors.

3.1. Disseny i croquis del model.

3.2. Presa de mesures.

3.3. Elaboració de plantilles i patrons.

3.4. Marcada i tall de peces.

3.5. Assemblatge de peces.

3.6. Acabats intermedis i finals en confecció.

3.7. Preparació per al lliurament.

3.8. Instal·lació de cortines i estors.

3.9. Fitxes tècniques.

UT4. Càlculs per al pressupost de cortines i estors.

4.1. Càlcul de materials necessaris.

4.2. Càlcul de l’aprofitament de materials.

4.3. Càlcul del cost unitari.

5.8 CONFECCIÓ D’ARTICLES TÈXTILS PER A DECORACIÓ

El mòdul professional 3101 Confecció d’articles tèxtils per a decoració, està associat, dins de
la qualificació professional TCP064_1 Cortinatge i complements de decoració, al mòdul
formatiu MF0179_1 Tècniques de confecció de coixins, fundes i accessoris i, més
concretament, a la unitat de competència UC0179_1 Realitzar el tall, preparació,
assemblatge i acabat de coixins, fundes i accessoris. L’MF0178_1 està composat per les
següents unitats formatives:

UF1037: Preparació d’eines, màquines i equips per a la confecció de productes tèxtils. 30 h.

UF1030: Tècniques bàsiques de tall, assemblatge i acabat de productes tèxtils. 60 h.

UF1039: Confecció de coixins i roba per a la llar. 50 h.

UF1040: Confecció d’accessoris per a decoració. 40 h.

Els continguts d’aquest mòdul són:
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UT1. Eines per a la confecció de cortines i estors.

1.1. Tipus d’eines per a mesurar, marcar, tallar i cosir.

1.2. Tipus de màquines de cosir i els seus accessoris.

1.3. Manteniment i posada a punt de les màquines de cosir.

1.4. Seguretat i salut laboral.

UT2. Tipus d’articles tèxtils per a decoració.

2.1. Mobiliari relacionat amb els articles tèxtils de decoració: llits, taules, cadires, butaques,
sofàs.

2.2. Tipus de coixins i fundes de coixí.

2.3. Tipus de cobrellits.

2.4. Tipus de cobrecanapés.

2.5. Tipus de faldons per a la taula.

2.6. Tipus de fundes per a cadires, butaques i sofàs.

2.7. Altres articles de tèxtil de casa: jocs de llençols, jocs de tovalloles per al bany, estores de
bany, davantals, tovalloles per a la cuina, manyoples i agafaderes, paneres i tovalloners,
estovalles i tovallons, i altres.

UT3. Procés de confecció d’articles tèxtils per a decoració.

3.1. Disseny i croquis del model.

3.2. Presa de mesures.

3.3. Elaboració de plantilles i patrons.

3.4. Marcada i tall de peces.

3.5. Assemblatge de peces.

3.6. Tècniques d’encoixinat.

3.7. Acabats intermedis i finals en confecció.

3.8. Preparació per al lliurament.

3.9. Fitxes tècniques.

UT4. Càlculs per al pressupost d’articles tèxtils per a decoració.

4.1. Càlcul de materials necessaris.

4.2. Càlcul de l’aprofitament de materials.

4.3. Càlcul del cost unitari.
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5.9 ENTAPISSAT DE MOBLES

El mòdul professional 3078 Entapissat de mobles, està associat, dins de la qualificació
professional TCP136_1 Operacions auxiliars d’entapissat de mobiliari i mural, al mòdul
formatiu MF0429_1: Entapissat de mobiliari, i, més concretament, a les unitats de
competència UC0429_1: Realitzar el desguarnit, preparació i muntat de l'entapissat en
mobiliari, i UC0428_1: Atendre el client i realitzar l'aprovisionament per a processos
d'entapissat.

L’MF0429_1 està composat per les següents unitats formatives:

UF1034: Preparació de màquines de tall, assemblatge i acabat. 30 h.

UF1030: Tècniques bàsiques de tall, assemblatge i acabat de productes tèxtils. 60 h.

UF1035: Tècniques d’entapissat de mobiliari. 60 h.

Els continguts d’aquest mòdul s’organitzen de la següent manera en unitats de treball:

UT1. Mobiliari a entapissar.

1.1. Tipus de mobles a entapissar.

1.2. Parts del moble a entapissar.

1.3. Elements constructius del moble.

1.4. Components de l’entapissat.

1.5. Estils de mobiliari històrics.

UT2. Tècniques d’entapissat de mobles.

2.1. Tipus de tapisseria.

2.2. Tècniques d’entapissat de mobles.

2.3. Tècnica d’entapissat tradicional.

2.4. Tècnica d’entapissat moderna.

2.5. Fases de l’entapissat.

2.6. Fases del retapissat.

2.7. Paràmetres de confortabilitat.

UT3. Documentació tècnica.

3.1. Nota de comanda.

3.2. Croquis del moble.

3.3. Ordre de treball.

3.4. Ordre d’extracció.

3.5. Fitxa de d’especejament i tall.
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3.6. Fitxa de teixits.

3.7. Marcada.

3.8. Llistat de fases.

3.9. Fitxa tècnica de producte.

3.10. Ús del processador de textos.

UT4. Elaboració de patrons.

4.1. Tècniques de patronatge de tapisseries i farciments.

4.2. Identificació i emmagatzematge de patrons.

4.3. Presa de mesures de les parts d’un moble a entapissar.

4.4. Càlcul de les dimensions de les peces.

4.5. Estudi de la marcada.

4.6. Càlcul de consums de materials i materials residuals.

UT5. Tall de materials i confecció d’entapissats.

5.1. Preparació de materials.

5.2. Tècniques d’estesa i posicionament del material.

5.3. Marcada en peces d’entapissat i elements de farciment.

5.4. Sistemes de tall de materials.

5.5. Seqüència d’operacions del tall convencional.

5.6. Preparació de components tallats.

5.7. Tècniques d’acoblament per a l’obtenció d’entapissats.

5.8. Tècniques d’acabat de component per a tapisseria.

5.9. Verificació de la qualitat dels productes i correcció d’anomalies.

UT6. Col·locació d’elements de suspensió i farciments.

6.1. Restauració de la carcassa.

6.2. Col·locació de suports.

6.3. Col·locació d’elements de suspensió.

6.4. Enlonat.

6.5. Col·locació del material de farciment.

UT7. Desvestit, revestit i acabats en l’entapissat de mobles.

7.1. Procés de desguarnit.

7.2. Elaboració de fitxes d’ordre d’extracció.

7.3. Aplicació de teixits de recobriment o entapissat blanc.
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7.4. Procés de guarnit.

7.5. Abotonat, capitoné i fals capitoné.

7.6. Operacions d’acabat intermedi i final.

7.7. Operacions de preparació per al lliurament.

7.8. Instal·lació de cortinatges i estors.

UT8. Control de qualitat i prevenció de riscos laborals i mediambientals.

8.1. Control de la qualitat del producte i del procés d’entapissat.

8.2. Prevenció de riscos laborals en tapisseria i confecció.

8.3. Prevenció de riscos mediambientals en tapisseria i confecció.

UT9. Elaboració de pressupostos i factures.

9.1. Contingut del pressupost i la factura.

9.2. Requisits legals associats a les factures.

9.3. Possibles desviacions entre pressupost i factura.

9.4. Estudi de temps.

9.5. Càlcul dels costos establerts.

9.6. Descomptes i IVA.

9.7. Terminis de lliurament i forma de pagament.

9.8. Aplicacions informàtiques per a generar pressupostos i factures.

5.10 ENTAPISSAT DE MURALS I ENTELAMENT DE SUPERFÍCIES

El mòdul professional 3099 Entapissat de murals i entelament de superfícies, està associat,
dins de la qualificació professional TCP136_1 Operacions auxiliars d’entapissat de mobiliari i
mural, al mòdul formatiu MF0430_1: Entelament de parets i entapissat de panells murals i,
més concretament, a la unitat de competència UC0430_1: Realitzar el emmarcat, guarnit i
entelament de parets, i entapissat de panells murals.

L’MF0430_1 està composat per les següents unitats formatives:

UF1034: Preparació de màquines de tall, assemblatge i acabat. 30 h.

UF1030: Tècniques bàsiques de tall, assemblatge i acabat de productes tèxtils. 60 h.

UF1036: Tècniques d’entelament i entapissat de panells. 40 h.

Els continguts s’organitzen de la següent manera en unitats de treball:

UT1. Màquines i ferramentes per a entapissar.

1.1. Tipus de ferramentes per a entapissar.

57



PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA
DEPARTAMENT TÈXTIL

CURS 2021/22

1.2. Eines de mesura, marcat i tall.

1.3. Eines d’extracció, percussió i perforació.

1.4. Eines d’unió, col·locació i acabat.

1.5. Màquines de cosir per a tapisseria.

1.6. Accessoris i elements fungibles.

1.7. Altres tipus de maquinària per a l’entapissat.

UT2. Materials per a l’entapissat.

2.1. Pells i cuirs per a l’entapissat.

2.1. Teixits per a l’entapissat.

2.2. Farciments per a l’entapissat.

2.3. Ressorts per a l’entapissat.

2.4. Suports per a l’entapissat.

2.5. Fornitures, avios, accessoris i components prefabricats per a l’entapissat.

2.6. Materials ornamentals per a l’entapissat.

2.7. Fils, bramants i cordes per a l’entapissat.

2.8. Adhesius per a l’entapissat.

UT3. Confecció de tendals.

3.1. Tipus de tendals.

3.2. Elements estructurals dels tendals.

3.3. Procés de confecció de tendals.

UT4. Entapissat de panells murals.

4.1. Tipus de panells murals.

4.2. Fases de l’entapissat de panells murals.

4.3. Entapissat de portes i interiors d’armaris.

4.4. Entapissat de paravents.

4.5. Entapissat de capçals.

4.6. Entapissat de galeries rígides i llambrequins.

4.7. Tècniques d’acabat i preparació del producte per al lliurament.

UT5. Entelament de parets i sostres.

5.1. Superfícies a entelar.

5.2. Tipus d’entelaments de parets i sostres.

5.3. Tècniques d’entelament.
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5.4. Materials i ferramentes per a l’entelament.

5.5. Elaboració i col·locació de marcs bastidors.

5.6. Obtenció de peces per a l’entelament.

5.7. Entelament d’altres tipus de superfícies.

5.8. Manteniment i neteja d’entelaments.

UT6. Altres tipus de revestiment de superfícies.

6.1. Emmoquetat.

6.2. Empaperat.

6.3. Revestiment vinílic.

6.4. Revestiment de suro.

6.5. Revestiment de fusta.

5.11 MATERIALS I PRODUCTES TÈXTILS

El mòdul professional 3077 Materials i productes tèxtils, està associat, dins de la qualificació
professional TCP064_1 Cortinatge i complements de decoració, al mòdul formatiu MF177_1
Iniciació en materials, productes i processos tèxtils, i a la unitat de competència UC0177_1
Seleccionar materials i productes per a processos de confecció.

Els continguts d'aquest mòdul professional s’organitzen de la següent manera:

UT1. Materials i articles en tèxtil i pell.

1.1. Recepció de materials i productes tèxtils.

1.2. Lectura i interpretació de les etiquetes dels productes tèxtils.

1.3. Naturalesa i característiques dels materials de fabricació de productes tèxtils.

UT2. Elements complementaris dels articles tèxtils.

2.1. Identificació d’elements complementaris en funció de la seua naturalesa i
característiques.

2.2. Característiques i aplicació de pegaments, coles, silicones i dissolvents en confecció.

2.3. Fornitures i avios.

2.4. Complements en articles tèxtils.

2.5. Complements de farciment o reforç.

2.6. Tipus i aplicacions de tintures i ceres.

2.7. Materials complementaris emprats en la confecció de cortinatges i articles de decoració.

2.8. Materials complementaris emprats en operacions d’entapissat.
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UT3. Emmagatzematge de materials i productes tèxtils i d’elements complementaris.

3.1. Neteja i manteniment dels materials tèxtils.

3.2. Identificació i codificació de productes.

3.3. Emmagatzematge de materials.

3.4. Col·locació, ordenació i optimització de l’espai.

3.5. Seguretat i prevenció de riscos en l’emmagatzematge i manipulació de la roba.

UT4. Control del magatzem.

4.1. Gestió d’un xicotet magatzem.

4.2. Control d’existències.

4.3. Inventaris.

4.4. Aplicació de les TIC en la gestió del magatzem.

5.12 ATENCIÓ AL CLIENT

El mòdul professional 3005 Atenció al client, està associat, dins de la qualificació professional
COM412_1 Activitats auxiliars de comerç, a la unitat de competència UC1329_1 Proporcionar
atenció i informació operativa, estructurada i protocol·litzada al client.

Els continguts d'aquest mòdul professional s’organitzen de la següent manera en unitats
formatives:

UT1. Atenció al client.

1.1. El procés de comunicació.

1.2. Canals de comunicació amb el client.

1.3. Barreres i dificultats comunicatives.

1.4. Comunicació verbal i no verbal.

1.5. Motivació, frustració i mecanismes de defensa.

1.6. Empatia i receptivitat.

UT2. Venda de productes i servicis.

2.1. Actuació del venedor professional.

2.2. Presentació i demostració del producte.

2.3. Característiques, funcions i actitud del venedor.

2.4. Qualitats i aptituds per a la venda.

2.5. Model d’actuació del venedor professional.

2.6. Relacions amb els clients.
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2.7. Objeccions del client.

2.8. Tècniques de venda.

2.9. Servicis postvenda.

2.10. Aspectes rellevants de la Llei d’Ordenació del Comerç Detallista.

UT3. Informació al client.

3.1. Tipologia de clients i criteris de satisfacció.

3.2. Rols, objectius i relació client-professional.

3.3. Atenció personalitzada com a base de la confiança en l’oferta de servici.

3.4. Fidelització de clients.

3.5. Objeccions dels clients i el seu tractament.

3.6. Tècniques de recollida d’articles rebuts.

3.7. Identificació d’articles rebuts per a la seua classificació.

3.8. Documentació bàsica vinculada a la prestació de servicis.

UT4. Tractament de reclamacions.

4.1. Tècniques utilitzades en l’actuació davant de reclamacions.

4.2. Gestió de reclamacions.

4.3. Alternatives reparadores.

4.4. Elements formals que contextualitzen una reclamació.

4.5. Documents necessaris o proves en una reclamació.

4.6. Procediment de recollida de les reclamacions.

4.7. Utilització de ferramentes informàtiques de gestió de reclamacions.

5.13 IMPULS FP I TALLERS PRE-FPB

El Departament Tèxtil disposarà d’una hora setmanal (Ma. José Vayà) per a la intervenció
núm. 7 del Pla d’Acció per a la Millora (PAM) anomenada Impuls FP. Es tracta d’una sèrie
d’actuacions dirigides a l’alumnat d’ESO i FPB en situació d’abandonament acadèmic o
conductes inadequades (sobretot en 1FPB i 2ESO) en una atenció individualitzada o de
xicotet grup, i dins de l’horari lectiu. La seua finalitat és: 1. Donar resposta a les necessitats
educatives des d’una perspectiva inclusiva; 2. Reduir l’absentisme i l’abandonament escolar
primerenc; 3. Millorar la competència emocional i les habilitats d’interacció social de
l’alumnat per aconseguir una major integració socioeducativa; i 4. Previndre i compensar les
desigualtats en educació des d’una perspectiva inclusiva.

Els continguts dels tallers de la Pre-FPB es plantegen per a l’alumnat de 2n d’ESO
preferentment (proposat específicament per l’equip educatiu i amb el consentiment de
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l’alumne/a i la seua família) com a tallers temàtics relacionats amb les famílies professionals
integrades al centre, organitzat cadascun d’ells en una o dues sessions setmanals a partir del
moment en el qual l’alumnat comença l’FCT. L’objectiu d’aquestos tallers és motivar l’alumnat
proposat perquè continue acudint al centre, seguisca formant-se en el que queda de curs i
puguem orientar-lo perquè continue escolaritzat. Amb l’autorització dels tutors legals,
l’alumnat proposat deixa d’assistir a algunes de les classes del seu curs per rebre: 1.
Continguts molt bàsics de les famílies professionals amb professorat al centre; 2.
Assessorament sobre com és l’FPB i com accedir a ella; 3. Suport de matèries d'ESO incloses
en algun mòdul d’FPB.

T1. Taller de confecció.

1.1. Confecció d’ornaments amb feltre.

1.2. Confecció a mà d’una funda de mòbil.

1.3. Confecció de coixins.

1.4. Instal·lació d’estors i riells.

1.5. Col·locació de botons i automàtics.

1.6. Personalització d’una peça de roba amb brodats, pintures i/o ornaments.

1.7. Adaptació del baix d’una peça de roba.

T2. Taller de bugaderia.

2.1. Ús de la rentadora i l’eixugadora.

2.2. Manteniment de la rentadora i l’eixugadora.

2.3. Estesa i plegat de roba.

2.4. Planxat de peces de roba senzilles.

2.5. Manteniment de la planxa.

2.6. Posada a punt d’habitacions.

T3. Taller de cuina saludable.

3.1. Elaboració de truites de verdures.

3.2. Elaboració d’hamburgueses vegetals.

3.3. Elaboració de pizzes saludables amb massa integral.

3.4. Elaboració de batuts de fruita amb beguda vegetal.

3.5. Elaboració de rebosteria saludable.

3.6. Muntatge professional d’una taula per esdeveniments.

3.7. Elaboració de diferents tipus de decoració per a la taula.
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T4. Taller d’entapissat.

4.1. Entelament o empaperat de taulons de suro, carpetes, pots o elements decoratius.

4.2. Retapissat d’un moble.

4.3. Restauració de mobles.

T5. Taller d’orientació acadèmica.

5.1. Ús del correu electrònic.

5.2. Aspectes generals de l’FP.

5.3. Característiques de l’FPB.

5.4. Oferta formativa d’FP a la Comunitat Valenciana.

5.5. Beques d’estudis en FP.

5.6. Procés i calendari de sol·licitud d’admissió i matrícula en cicles formatius.

T6. Taller de jardineria i floristeria.

6.1. Preparació de centres florals.

6.2. Ús de maquinària de jardineria.

6.3. Creació d’elements relacionats amb la jardineria a partir de materials reciclats.

6.4. Creació d’un espai verd.

6.5. Elaboració de decoració floral per a esdeveniments.

T7. Taller marítimpesquer.

7.1. Cordam: Quadres de nucs.

7.2. Cordam: Gases, costures, entulladures i altres.

7.3. Cordam: Treballs amb arams, cables, etc...

7.4. Fer peus de galls i enllestir malletes per a l’art de pesca.

7.5. Xarxes: Cosit i reparació de xarxes.

7.6. Xarxes: Folrat de caps.

7.7. Construcció naval: construcció de vaixells de fusta a escala

7.8. Construcció naval: Pintura i manteniment del vaixell construït.

T8. Taller de repàs.

8.1. Repàs de llengües i ciències socials.

8.2. Repàs de matemàtiques i ciències naturals.
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6 TEMPORALITZACIÓ

6.1 1r CFB ALLOTJAMENT I BUGADERIA

UT 1a AVALUACIÓ 2a AVALUACIÓ 3a AVALUACIÓ

Posada a punt d'habitacions i zones comunes
en allotjament

1 2 3

Llavat i eixugada de roba 1 2 i 3 4

Planxada i embossament de roba 1 2 i 3 4

Materials i productes tèxtils 1 2 3 i 4

6.2 2n CFB ALLOTJAMENT I BUGADERIA

UT 1a AVALUACIÓ 2a AVALUACIÓ 3a AVALUACIÓ

Bugaderia i manteniment de llenceria en
l’allotjament

1 2 i 3 4

Preparació i muntatge de materials per a
col·lectivitats i càtering

1 2 i 3 4

Atenció al client 1 i 2 2 i 3 3 i 4

6.3 1r CFB TAPISSERIA I CORTINATGE

UT 1a AVALUACIÓ 2a AVALUACIÓ 3a AVALUACIÓ

Confecció i muntatge de cortines i estors 1 i 2 2 i 3 3 i 4

Confecció d’articles tèxtils per a decoració 1 i 2 2 i 3 3 i 4

Materials i productes tèxtils 1 2 i 3 3 i 4

6.4 2n CFB TAPISSERIA I CORTINATGE

UT 1a AVALUACIÓ 2a AVALUACIÓ 3a AVALUACIÓ

Entapissat de mobles 1, 2 i 3 4, 5, 6 i 7 8 i 9

Entapissat de murals i entelament de
superfícies

1 i 2 3 i 4 5 i 6

Atenció al client 1 i 2 2 i 3 3 i 4
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Segons regula el Decret 185/2014, de 31 d’octubre, del Consell, pel qual s’estableixen vint
currículums corresponents als cicles formatius de Formació Professional Bàsica en l’àmbit de
la Comunitat Valenciana, el mòdul professional de Formació en Centres de Treball es
realitzarà durant el 3r trimestre, una vegada realitzada l’avaluació dels mòduls impartits en el
centre educatiu en cada curs. En cas que l’alumne/a només tinga pendent aquest mòdul,
podrà realitzar-lo a principis de curs.

Al cicle d’FPB d’Allotjament i Bugaderia, el mòdul d’FCT es realitzarà al final del 2n curs amb
una durada de 240 hores distribuint-se preferentment en 6 setmanes a raó de 40 hores
setmanals (8 hores/dia), o bé en 8 setmanes a raó de 30 hores setmanals (6 hores/dia).

Al cicle d’FPB de Tapisseria i Cortinatge, les Unitats Formatives I i II d’FCT es realitzaran al
final del 1r i 2n curs, amb una durada de 120 hores cadascuna, distribuint-se preferentment
en 3 setmanes a raó de 40 hores setmanals (8 hores/dia), o bé en 4 setmanes a raó de 30
hores setmanals (6 hores/dia). En cas que es tinga pendent la Unitat Formativa I, aquesta es
podrà realitzar al llarg del 2n curs sempre que l’horari permeta compatibilitzar l’estudi amb
les pràctiques i es complisquen els requisits d’accés a l’FCT, o bé realitzar juntes les Unitats
Formatives I i II.

La data prevista per començar el mòdul d’FCT al cicle d’FPB d’Allotjament i Bugaderia és a
partir del 11 d’abril de 2022; i la data prevista per començar la Unitat Formativa I i II de FCT al
cicle d’FPB de Tapisseria i Cortinatge és a partir del 18 de maig de 2022. El període de
pràctiques acabarà en completar les 240 i 120 hores (respectivament) d’assistència a
l’empresa en l’horari i calendari acordat, o almenys al 85% d’eixes hores amb aprofitament.

En cas de requerir un ajornament de l’avaluació del mòdul d’FCT per malaltia, contractació
laboral o altra causa contemplada per la normativa vigent, es guardaran les hores realitzades
per a una futura valoració, després de complir amb les hores establertes.

6.5 IMPULS FP I TALLERS PRE-FPB

Respecte a la intervenció Impuls FP, el Departament disposarà d’una hora setmanal (Ma.
José Vayà) al llarg de tot el curs. Durant la 1a avaluació i part de la 2a, es cooperarà amb
els/les tutors/es d’FPB i 2n d’ESO per a evitar l’abandonament de l’alumnat. En la 2a
avaluació, a més, es presentarà la Pre-FPB a l’alumnat d’ESO proposat i les seues famílies, per
reconduir conductes absentistes o inapropiades; així mateix, es confeccionaran els grups
d’alumnes dels tallers de Pre-FPB i s’elaboraran els horaris. En la 3a avaluació, es dedicarà a la
tutoria dels grups establerts. Durant el curs, es col·laborarà amb la Coordinació de Cicles
organitzant activitats promocionals de la FP.

D’altra banda, per als tallers Pre-FPB, el Departament disposarà de sis hores setmanals a
partir del 8 d’abril de 2022 (José Vte. Colomer, Pere Vaello i Myriam Marcet) , i quatre hores
més a partir del 17 de maig (Pilar Dalmau i Ma. José Vayà), quan l’alumnat comence l’FCT. De
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manera que es planteja la següent seqüenciació dels continguts dels taller de Pre-FPB,
condicionada a l’assistència de l’alumnat:

08/04/2022-16/05/2022 17/05/2022-16/06/2022

2.1-2.2, 3.1-3.3, 4.1, 5.1-5.3,
6.1, 8.1-8.2

1.1-1.7, 2.3-2.6, 3.4-3.7,
4.2-4.3, 5.4-5.6, 6.2-6.5,

7.1-7.8, 8.1-8.2

El tallers marítimpesquer i el taller de jardineria i floristeria s’impartiran a partir del
06/05/2022 i 08/04/2022, respectivament.

7 METODOLOGIA

L'organització dels ensenyaments dels mòduls professionals que imparteix el Departament
Tèxtil té un caràcter flexible per adaptar-se a les diferents situacions presentades per
l'alumnat i/o l’entorn. Els continguts s'articulen entorn als procediments requerits per
adquirir la competència professional del seu ofici, apareixent la teoria i la pràctica com
elements inseparables.

La metodologia d'ensenyament-aprenentatge tindrà caràcter globalitzador i tendirà a la
integració de competències i continguts entre els diferents mòduls professionals que
s'inclouen en el títol. S'adaptarà a les necessitats de l’alumnat i a l'adquisició progressiva de
les competències de l'aprenentatge permanent, per facilitar la transició cap a la vida activa i
ciutadana i la seua continuïtat en el sistema educatiu.

Es treballarà per projectes, es fomentarà l’autoaprenentatge basat en la necessitat com a
conseqüència del projecte establert, i s’empraran tècniques d’aprenentatge cooperatiu, tot
açò per augmentar la motivació, la implicació i la inclusió de l’alumnat, fomentar el treball en
equip i el compromís social i ètic amb la comunitat, i per millorar l’expressió oral i escrita.
S’alternarà el treball individual (en projectes personals i conjunts) i en equip (mantenint la
distància de seguretat establerta). A més, s’aplicaran mitjans de representació i d’expressió
múltiples i diversos que possibiliten les individualitzacions i personalitzacions que siguen
necessàries per a donar resposta a les diverses necessitats educatives.

Primerament, s'exposaran en classe els conceptes bàsics necessaris per poder traslladar-los
posteriorment als procediments a desenvolupar en la pràctica necessària per a adquirir
habilitats i destreses. Es prioritzarà l’ensenyament visual i exemplificat, insistint en la
repetició de conceptes i procediments fins observar en l'alumnat un grau suficient de
desimboltura en la realització de qualsevol operació, de manera autònoma.
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Es plantejaran projectes/activitats en col·laboració amb empreses/organitzacions alienes al
centre, activitats d’elaboracions per a la venda i comandes realitzades per l’alumnat (la
contraprestació només cobrirà les despeses, no suposarà cap benefici), i projectes/activitats
interdisciplinàries entre diferents mòduls (millorant la coordinació de l’equip docent),
departaments i/o cicles.

Es centralitzarà en la plataforma Aules la disposició de material didàctic i el lliurament de
tasques, i Itaca serà la via ordinària de comunicació amb les famílies, potenciant la inscripció
i ús de les mateixes en el 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 o acordada amb l’alumne/a per causes laborals, personals o de distància (acreditades
documentalment). En eixe cas, el professorat impartirà els continguts i aclarirà dubtes
mitjançant videoconferències amb Webex (mode síncron) i/o recursos audiovisuals (mode
asíncron) com vídeos, àudios, fòrums, xats, etc., mitjançant la plataforma Aules, ambdós
entorns virtuals d’aprenentatge (EVA) permesos per Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
per reforçar l’aprenentatge autònom de l’alumnat i el seu acompanyament pautat.

En cas d’absència no programada del professorat, s’empraran les tasques programades en
Aules com a indicació per a que l’alumnat aprofite les sessions amb el professorat de guàrdia,
si n’és possible, donant instruccions clares per aquesta via.

Es prendran mesures per a difondre les bones pràctiques en l’ús de les TIC, així com mesures
dirigides a la sensibilització, prevenció i eradicació de qualsevol tipus de violència i
discriminació per causa d’intolerància, especialment referida a condicions de diversitat
funcional, gènere, orientació i identitat sexual, ètnia o creences religioses.

Al mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT), el programa formatiu estableix que
l’alumnat tinga un contacte directe amb la realitat laboral del sector per complementar els
coneixements pràctics i teòrics adquirits en els mòduls cursats en el centre educatiu. Les
orientacions sobre la forma d'organitzar l'aprenentatge al mòdul de FCT aniran encaminades,
sobretot, al fet que l'alumne/a domine certes tècniques operatives que li permeten adquirir
la competència professional del seu ofici.

L’alumnat desenvoluparà el programa en les següents fases:

1. Observació de les funcions i tasques que es desenvolupen al centre de treball, durant els
primers dies.

2. Incorporació gradual a les tasques i activitats que li vaja indicant l’instructor/a,
desenvolupant així les activitats previstes al programa formatiu.

3. Rotació pels diferents llocs de treball per a que l'experiència formativa siga el més
enriquidora i completa possible.
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4. Documentació del treball realitzat durant el període de formació en el centre de treball.

Per a possibilitar la realització de les unitats formatives/mòdul d’FCT s’estableix el conveni de
col·laboració com a acord formal entre el centre educatiu i una empresa o institució que
ofereix llocs formatius. Aquest conveni suposa dissenyar el programa formatiu o conjunt
d’activitats formatives i productives que l’alumnat realitzarà durant les hores establides en el
mateix. Aquestes completaran la formació que s’ha de posseir per a aconseguir les
qualificacions del cicle d’FPB.

A l’alumnat se li assignarà un/a instructor/a que s'encarregarà del seguiment de la formació
al centre de treball. El/la tutor/a realitzarà un mínim d’una visita per quinzena (podrà
substituir-ne una per un control telemàtic) en la qual portarà a terme un control de
l'acompliment del programa formatiu, de l’aprofitament de les pràctiques, del benestar de
l’alumne/a, de la satisfacció de l’empresa i del correcte emplenament dels fulls de seguiment.

Prèviament a l’inici del període de pràctiques, es realitzaran sessions de tutoria per a que
l’alumnat reba instruccions (conèixer les activitats del programa formatiu planificades i
proposar-ne de noves, conèixer el funcionament de la plataforma SAO FCT, com emplenar els
fulls de seguiment setmanals,...), resolga dubtes i intercanvie informació sobre la seua
experiències prèvia (si és el cas) en l’FCT.

8 RECURSOS DIDÀCTICS

L’alumnat disposarà dels apunts i fitxes elaborades pel professorat i/o extrets de llibres de
text i altres fonts, i es recolzaran les explicacions en classe amb la projecció de presentacions
multimèdia i vídeos il·lustratius. Així mateix, es farà ús d’Internet per a la recerca
d’informació, i de programari lliure per a l’elaboració de fitxes, treballs i presentacions de
projectes.

El centre educatiu posarà a disposició del grup els espais requerits per al correcte
desenvolupament del procés d’ensenyament-aprenentatge aules-taller específiques, aula
d’informàtica i cuina professional, així com els materials, màquines i eines de treball adients.
Per evitar el desbalafiament de materials, aquestos es cobraran a l’alumnat, sempre i quan el
resultat del seu treball passe a ser de la seua propietat. A més, l’alumnat haurà d’aportar un
conjunt d’eines personals i equips de protecció individuals (EPIs), els quals s’especificaran al
principi del curs, i que són:
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MATERIAL PERSONAL DE L’ALUMNE/A

1CFBH 2CFBH 1-2CFBT

Material d’escriptura
Llibreta gran
Folis
Fundes de plàstic perforades
Guants de làtex
Guants flocats
Tisores

Material d’escriptura
Llibreta gran
Guants de làtex
Guants flocats
Tisores
Drap
Baietes
Carpeta d’anelles
Folis
Fundes de plàstic perforades
Tisores
Cinta de modista
Descosidor

Material d’escriptura
Carpeta d’anelles/arxivador
Folis
Fulls quadriculats
Fundes de plàstic perforades
Tisores per a tela
Tisores per a paper
Bolígrafs PILOT FRIXION (2 colors)
Colors de fusta (3 colors)
Agulles de cosir a mà
Agulles de cabet
Cinta de modista
Flexòmetre (3m)
Escaire o cartabó de 30 cm
Descosidor
Didal
Ulleres de seguretat
Guants de protecció
Guants de làtex
Mascaretes autofiltrants
Davantal o bata de treball

El Departament posarà a disposició de l’alumnat que ho requerisca (alumnat especialment
vulnerable) aquell material didàctic imprescindible per al correcte desenvolupament del
procés d’ensenyament-aprenentatge (llibres de text en préstec, fotocòpies dels apunts i fitxes
elaborades pel professorat, etc.).

Les empreses/organitzacions alienes al centre col·laboradores ens cediran les seues
instal·lacions, els seus recursos i els seus coneixements, en benefici de l’alumnat, fomentant
la interconnexió entre el centre i el teixit empresarial i comercial.

Per maximitzar el rendiment del procés d’ensenyament-aprenentatge i minimitzar el trànsit
intern al centre, es tractarà d’ocupar el menor nombre d’espais possible i s’agruparan les
hores dels mòduls amb més de 2 hores setmanals en blocs de dues sessions seguides.

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.
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Una vegada iniciat el mòdul formatiu d’FCT, el Departament Tèxtil oferirà classes de repàs al
seu alumnat amb mòduls pendents, per preparar els exàmens extraordinaris. Aquestes
classes seran d’assistència voluntària i s’organitzaran tractant que siguen compatibles amb
els horaris de pràctiques de l’alumnat que manifeste la seua intenció d’aprofitar-les.

9 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 capacitats, sinó del procés d'ensenyament-aprenentatge
seguit i de l'actuació del professorat. Per a això s'empraran els següents instruments
d'avaluació:

- Proves pràctiques per valorar les habilitats i destreses adquirides.

- Proves teòriques (orals o escrites) per valorar els coneixements adquirits.

- Proves específiques d'interpretació de dades i resolució de problemes per valorar l'habilitat
matemàtica, analítica i resolutiva.

- Rúbriques específiques per valorar els projectes realitzats.

- Treballs de recerca d'informació i exposició, per valorar l’ús de les noves tecnologies i la
informació de qualitat, així com la capacitat de síntesi, d'organització de la informació i la
seua presentació en públic o vídeo.

- Activitats d'aprofundiment o repàs a desenvolupar a casa per valorar el compromís amb
l'assignatura fora de l'horari escolar i l'interés per l’aprenentatge.

- Exercicis d'autoavaluació i coavaluació per comprovar el nivell inicial de l'alumnat i la marxa
del procés ensenyament-aprenentatge.

- Llistes de control d'assistència, diari de classe i resum d’incidències i estadístiques de faltes
d’Itaca, per valorar l'actitud de l'alumnat.

Al mòdul d’FCT, el/la tutor/a, juntament amb l’instructor/a del centre de treball, seran els
responsables del seguiment i de l'avaluació de l’FCT. El/La tutor/a portarà a terme, en les
visites setmanals als centres de treball:

- Observacions directes de l’alumnat mentre desenvolupa activitats.

- Intercanvis d'informació amb la persona instructora i amb l’alumnat.

- Realització, juntament amb la persona instructora, d'informes valoratius dels alumnes.

- Avaluació dels treballs realitzats.

L’instructor/a col·laborarà en l’avaluació del mòdul d’FCT de la manera següent:
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- Durant el seu desenvolupament, valorant les activitats indicades en l’informe valoratiu
realitzades per l’alumnat.

- Al final del procés, amb l’emissió d’un informe final individualitzat. Si el mòdul professional
d’FCT s’ha realitzat en diverses empreses, es recollirà un informe valoratiu de cadascuna.

Per a efectuar l’avaluació es comptarà amb els documents següents:

- L’informe valoratiu de l’instructor/a.

- Els fulls setmanals de seguiment elaborats per l’alumne/a.

- Aquells que requerisca el/la professor/a tutor/a per a realitzar una avaluació sistemàtica i
objectiva.

10 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 diversitat
funcional 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.

L'avaluació continua comprendrà un examen, mínim, per avaluació, i la presentació de les
activitats, treballs i projectes encomanats, en el termini establert. En cas de no superar amb
èxit l'avaluació continua (mitjana de la 1a, 2a i 3a avaluació), l'alumnat podrà concórrer a una
prova final (convocatòria ordinària), examinant-se de la part del temari que no haja superat
amb anterioritat. 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.

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'1 a 10, sense decimals,
considerant positives les qualificacions iguals o superiors a 5. A l’avaluació extraordinària, la
nota obtinguda amb decimals s’arrodonirà, de manera que per a obtindre una qualificació
d’aprovat caldrà una nota major o igual a 4,50. A la resta d’avaluacions caldrà obtenir una
nota mínima de 5,00 per obtenir l’aprovat.

Els criteris de qualificació establerts per a tots els mòduls impartits pels membres del
Departament Tèxtil, per a totes les avaluacions (inclosa la final i l’extraordinària), són els
següents:

- Exàmens:
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La nota d’exàmens representarà el 40% de la nota global i s’obtindrà calculant la mitjana
ponderada dels exàmens realitzats (teòrics i pràctics) al llarg de l’avaluació. S’especificarà,
abans de cada prova, el pes de la mateixa en la nota d’exàmens. En el cas de l’avaluació final
(que inclou a aquells/es que han perdut el dret a l’avaluació contínua o que no han aprovat
per parcials) i l’extraordinària, només hi haurà un examen que podrà integrar diferents parts
(teòrica i/o pràctica).

- Treballs:

La mitjana ponderada de les qualificacions parcials obtingudes en cada tasca avaluable,
donarà lloc a la qualificació total del procediment, que representarà el 40% de la nota global.

Cada activitat, treball o projecte avaluable (realitzat a l'aula, a casa o encomanat com a
activitat complementària) es valorarà individualment. Una tasca lliurada fora del termini
establert, suposarà una qualificació d'insuficient, 0. Als grups de 1r se’ls permetrà el
lliurament dins d’un segon termini de gràcia que implicarà una reducció del 50% de la nota.

Les tasques individuals s’avaluaran atenent a criteris de: grau de dificultat, esforç realitzat,
procés d'execució, capacitat resolutiva, resultat obtingut, habilitats adquirides, autonomia en
el treball, creativitat i presentació; obtenint una qualificació parcial del procediment.

Els treballs en grup es valoraran tenint en compte: el grau de coordinació assolit en el
repartiment de les tasques, la col·laboració i responsabilitat 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 dels mateixos.

- Actitud:

L'actitud representarà un 20% de la nota global (un 10% serà referent al comportament i
l’altre 10% a l’assistència).

Es valorarà, d’una banda, el comportament individual de l'alumnat atenent a aspectes com:
interés per l’aprenentatge (aprofitament de les classes, participació activa, plantejament de
dubtes, resolució de problemes, iniciativa personal, capacitat d’autoaprenentatge,
compliment dels terminis, autonomia), consciència emocional (consciència i comprensió de
les emocions pròpies i de les de la resta i de la interacció entre emoció, cognició i
comportament, empatia), autoregulació emocional (autocontrol, habilitats d’afrontament de
reptes i conflictes, autogeneració d’emocions positives), autonomia emocional (autoestima,
automotivació, autoeficàcia emocional, responsabilitat davant els propis actes i decisions,
actitud positiva, anàlisi crític de les normes socials, resiliència), competència social (habilitats
socials bàsiques, respecte per la resta, comunicació eficaç, escolta activa, cooperació,
assertivitat, prevenció i resolució de conflictes, gestió de situacions emocionals col·lectives),
competències per a la vida i el benestar (fixació d’objectius adaptatius, presa de decisions,
recerca d’ajuda i recursos, ciutadania activa, participativa, crítica, responsable i
compromesa, contribució al benestar social, generació d’experiències òptimes), relacions
interpersonals (valoració de la diversitat, tracte respectuós, col·laboració, capacitat de treball
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en equip), aprofitament dels recursos, respecte per la salut, el medi ambient i la seguretat en
el treball, compliment de les normes, esperit emprenedor, i cura del material i les
instal·lacions; i d’altra banda, l’assistència i puntualitat.

Per evitar l’absentisme, s’ha generat la següent escala de valoració de la part d’assistència,
dins la nota d’actitud.

Nota
d’assistència

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faltes
injustificades*

≥15% ≥14% ≥12% ≥10% >8% ≤8% ≤7% ≤5% ≤3% ≤1% 0%

*Tres retards injustificats seran comptabilitzats com una falta. Seran considerades com a
faltes injustificades aquelles no justificades o indegudament justificades (de dubtosa
justificació).

En aquells casos en els quals (per motiu laboral, personal, de salut o de distància) s’acorde el
seguiment del curs sense presencialitat, s’aplicaran els mateixos percentatges, si bé podrà no
tenir-se en compte l’assistència, basant-se la nota d’actitud en els aspectes anteriorment
citats per avaluar el comportament.

Es procedirà a l’anul·lació de la matrícula del curs complet si es produeix, abans de l’1 de
novembre, l’acumulació d’un nombre de faltes d’assistència injustificades o amb justificació
improcedent igual o superior a l’equivalent al 15% de les hores de formació en el centre que
corresponguen al total dels mòduls en què l’alumne/a es trobe matriculat/da, excloent els
mòduls pendents de cursos anteriors, si n’hi ha, i els que hagen sigut objecte de convalidació
o renúncia a la convocatòria. Així mateix, serà causa d’aquesta anul·lació de matrícula la
inassistència no justificada durant un període de 10 dies lectius consecutius.

S’aplicarà la pèrdua del dret a avaluació continua en un mòdul concret (i només es podrà
presentar a l’avaluació final dels mòduls corresponents), 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% o la inassistència injustificada durant 10
dies lectius. No s’aplicarà la pèrdua del dret a avaluació continua en aquells casos en què,
avançat el curs, l’acumulació de faltes haja sigut a pesar d’haver-se corregit clarament la
tendència absentista de l’alumne/a. Quan s’aplique, es mantindran els percentatges
establerts de 40% l’examen, 40% els treballs i 20% l’actitud, essent aquesta última nota un 0,
què podrà revertir-se si també ho fa de manera radical la tendència absentista.

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 curs
acadèmic/cicle d’FPB (segons el cas), impartits en el centre educatiu. Amb caràcter
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extraordinari, l’equip docent podrà proposar a l’alumnat que no supere l’equivalent a 240
hores setmanals en mòduls formatius suspesos.

Podrà acordar-se l’exempció total o parcial de les unitats formatives o del mòdul d’FCT per la
seua correspondència amb l’experiència laboral, sempre que s’acredite una experiència
corresponent al treball a temps complet d’un any, relacionada amb els estudis professionals
respectius. L’exempció total s’atorga a l’alumnat que haja acreditat la capacitació suficient de,
almenys, el 85% de les competències professionals establides en el programa formatiu.
L’alumne no cursarà el mòdul d’FCT i en el seu expedient acadèmic i actes d’avaluació
constarà com exempt. L’exempció parcial s’atorga a l’alumnat que haja acreditat la
capacitació suficient de part de les competències professionals establides en el programa
formatiu que no arribe al 85% de les mateixes. En eixe cas, només realitzarà les activitats
conduents a l’adquisició dels resultats d’aprenentatge no adquirits. Aquest, una vegada
matriculat, podrà sol·licitar la seua exempció en qualsevol moment, sempre amb una
antelació mínima de 30 dies hàbils a l’inici previst de les pràctiques.

El mòdul professional d'FCT es qualificarà en termes d’«apte», «apta» o «no apte», «no
apta». L’alumnat podrà obtenir una valoració d’apte restant-li per complir fins a un 15% de
les hores previstes, sempre que l’aprofitament i rendiment haja estat satisfactori.

Tot l'alumnat rebrà informació sobre els continguts mínims a superar així com del sistema
d'avaluació i criteris de qualificació.

En cas de situació de no presencialitat de l’activitat docent, els criteris de qualificació a
aplicar en qualsevol de les avaluacions afectades seran:

MÒDULS
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
(en cas de no presencialitat)

PHCA/MPT
PMM/LML/ATC/TAM/TMES

- 40% Treballs.
- 40% Exàmens: Teòric+Pràctic.
- 20% Actitud.

LAR/PER/CMC/CATD
- 70% Treballs.
- 30% Actitud.

En cas que estiga permesa l’assistència al centre per a la realització d’exàmens, aquestos es
faran de manera presencial. En eixe cas, respecte a l’actitud es valorarà fonamentalment:
lliurament de les tasques dins de termini, interès pel mòdul, aprofitament de les classes de
repàs (en l’avaluació extraordinària), interés per resoldre dubtes i mantenir el contacte en
línea.
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11 CRITERIS DE RECUPERACIÓ

Per tenir dret a presentar-se a un examen de recuperació caldrà haver-se presentat a tots els
exàmens de l’avaluació corresponent, a no ser que s’haja absentat per raons mèdiques
degudament justificades. La recuperació podrà ser abans o després de l’avaluació
corresponent, segons es crega convenient. Presentar-se a la recuperació suposa renunciar a
la nota obtinguda a l’examen o exàmens d’eixa avaluació, és a dir, la nota obtinguda en la
recuperació serà la nota definitiva, encara que siga inferior a l’obtinguda anteriorment.

Cada avaluació comptarà amb una prova de recuperació relativa a exàmens a la qual només
podrà concórrer l’alumnat suspés o no presentat amb justificació mèdica demostrada. La
nota de la recuperació, en cas d’aprovar, serà la resultant de calcular la mitjana aritmètica
entre 5 i la nota obtinguda al dit examen de recuperació.

En els grups de 1r, es permetrà també el lliurament d’activitats, treballs i projectes durant un
segon termini de gràcia reduint la nota obtinguda al 50%.

La qualificació relativa a l'actitud no serà recuperable en cap cas, si bé no seran computades
com a faltes d'assistència en l'avaluació de l'actitud les que queden degudament justificades.

Aquells/es alumnes que no aproven per parcials o han perdut el dret a l’avaluació contínua,
comptaran amb una prova final (abans de l’avaluació final) en la qual s’examinaran de la
totalitat del temari. Aquells que no superen l'avaluació final, tindran la possibilitat de
concórrer a una convocatòria extraordinària a finals de juny o principis de juliol. Ambdues
constaran d'una prova teòrica i/o pràctica, la qual inclourà el temari complet. En la
convocatòria extraordinària 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
(es podran fer a casa sempre que s’aporten proves de que han estat realitzats per l’alumne/a
en qüestió). Els percentatges de qualificació seran els mateixos que a la resta d’avaluacions.

L’alumnat que promocione a 2n curs amb mòduls pendents de 1r, tindrà dret a una prova per
recuperar els mòduls pendents, què tindrà lloc al llarg del 2n curs en la data indicada pel
professor/a adient, i també s’hi podrà presentar a la convocatòria extraordinària en les
mateixes condicions que els/les seus/es companys/es, examinant-se del temari complet i
presentant els treballs encomanats. La nota del mòdul pendent s’obtindrà aplicant els
percentatges de qualificació establerts per a dit mòdul, valorant-se l’actitud en funció de
l’interés mostrat pel mateix (es preocupa d’assabentar-se de què ha de fer, planteja els seus
dubtes, mostra interès per aprendre), l’assistència a les reunions de seguiment amb el
professor/a responsable de l’avaluació, el lliurament puntual de la feina encomanada
(demostrant l’autoria dels treballs lliurats) i l’aprofitament de les classes de repàs (si n’és el
cas).
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L’alumnat de 2n amb un nombre d’hores de mòduls pendents reduït, podrà elegir entre ser
avaluat de manera extraordinària en el 1r trimestre, de cara a obtindre la titulació a partir de
la 1a avaluació; o al llarg del curs, seguint totes i cadascuna de les avaluacions.

El professor/a encarregat d’examinar un mòdul pendent és aquell/a que l’imparteix eixe curs
escolar, el/la qual organitzarà les consegüents activitats de recuperació i avaluació (pla de
reforç), les quals consistiran en la realització de treballs a lliurar en un termini establert i un
examen teòric-pràctic. A l’alumnat de 2n que repeteix i opte per ser avaluat de manera
extraordinària al llarg de la 1a avaluació, també se li prepara un pla de reforç.

Aquell alumnat que no haja superat la unitat formativa I d’FCT i promocione al segon curs,
tindrà la possibilitat de realitzar dit període de pràctiques al llarg del 2n curs (fora de l’horari
lectiu escolar) o conjuntament amb la unitat formativa II d’FCT al final del cicle.

12 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

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 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.

Aquesta programació didàctica s’adequarà als diferents ritmes, estils i capacitats
d’aprenentatge i donarà resposta a l’alumnat que requerisca mesures curriculars
extraordinàries, com les adaptacions curriculars destinades a l’adquisició de competències
lingüístiques i les activitats d’ampliació i reforç. Els equips docents, coordinats per la tutora o
el tutor del grup, amb la col·laboració del Departament d’Orientació, realitzaran aquestes
adequacions, prenent com a referència les unitats de treball i les activitats programades per
a tot el grup classe. Així mateix, s’adaptaran els criteris, instruments i tècniques per a
l’avaluació dels aprenentatges, i s’assegurarà l’assoliment dels resultats d’aprenentatge i les
competències personals, professionals i socials del títol corresponent.

Els casos de necessitat d’adaptació curricular detectats durant el curs, i especialment al llarg
del procés d’avaluació inicial, seran proposats a l’equip docent perquè, amb l’assessorament
del Departament d’Orientació, es realitze per part del Departament Tèxtil l’adaptació
curricular lingüística adient segons el cas. En aquells casos en què l’alumne/a rebera, amb
anterioritat a l’accés a la FPB, l’atenció de l’Educador/a, es permetrà (si així ho considera el
Departament d’Orientació) l’eixida del mateix en determinades hores per rebre l’assistència
necessària per part de l’Educador/a, si així es facilita el procés d’ensenyament-aprenentatge.
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Els llocs formativoproductius hauran d’estar adaptats a les característiques de l’alumnat amb
necessitats educatives especials. Quan en el centre de treball existisca un preparador laboral
especialitzat per a facilitar l’adaptació social i laboral dels treballadors amb discapacitat, per
mitjà de l’ocupació amb suport, i les seues funcions d’orientació i acompanyament
individualitzat siguen susceptibles d’estendre’s a l’alumnat que faça el mòdul professional
d’FCT amb necessitats educatives especials les característiques del qual coincidisquen amb
els criteris de discapacitat fixats en el Reial Decret 870/2007, de 2 de juliol, s’atribuirà al
preparador laboral especialitzat la condició de personal de suport del dit alumnat.

Les funcions que el preparador laboral especialitzat podrà realitzar amb la supervisió del
tutor/a i la col·laboració de l’instructor/a seran les següents:

1) Orientació, assessorament i acompanyament a l’alumnat amb discapacitat, elaborant per a
cada alumne/a un programa d’adaptació al lloc de treball.

2) Labors d’acostament i mútua ajuda entre l’alumne/a beneficiari del programa d’ocupació
amb suport, el centre de treball i el personal d’este que compartisca tasques amb l’alumne/a
amb discapacitat.

3) Suport a l’alumne/a en el desenvolupament d’habilitats socials i comunitàries, de manera
que puga relacionar-se amb l’entorn laboral en les millors condicions.

4) Formació específica de l’alumne/a amb discapacitat en les tasques inherents al lloc
formatiu.

5) Seguiment de l’alumne/a i avaluació del procés d’inserció en el lloc formatiu. Estes accions
tindran com a objecte la detecció de necessitats i la prevenció de possibles obstacles, tant
per a l’alumne/a com per al centre de treball, que posen en perill l’objectiu d’inserció i
permanència en l’ocupació.

6) Assessorament i informació al centre de treball sobre les necessitats i els processos
d’adaptació del lloc formatiu.

13 FOMENT DE LA LECTURA, COMPRENSIÓ LECTORA I EXPRESSIÓ
ORAL I ESCRITA

Amb l’objectiu de fomentar en l’alumnat l’interés per la lectura, desenvolupar l’hàbit lector i
afavorir la comprensió lectora, entre tots els mòduls impartits pel Departament es realitzaran
les següents activitats coordinades amb l’equip docent i la resta de departaments.

- Incorporació als exàmens de preguntes de resposta llarga a desenvolupar.

- Visita a la biblioteca del centre per conéixer els serveis que presta i fer-ne ús (préstec de
llibres, accés a ordinadors i impressora, bústia de suggeriments, tauló de novetats, etc.).
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- Visita a la biblioteca municipal i la casa de la joventut de La Vila Joiosa per conéixer els
serveis que presten, i foment de l’ús d’aquests espais.

- Lectura en veu alta a l’aula de material curricular, llibres i/o textos triats per l’alumnat o
pel professorat, i reflexió/debat sobre dita lectura.

- Realització de tasques que requerisquen cercar informació a llibres, revistes i altres, en
suport físic (paper).

- Recerca a Internet de material digital relatiu als continguts del cicle.

- Exposició oral de treballs escrits prèviament per l’alumnat en diferents tipus de suport.

- Manteniment de l’espai dedicat al racó de la lectura i foment d’un ús correcte.

- Presentació de llibres proposats a la resta de companys/es, per part d’alumnes que s'han
manifestat com a bons/es lectors/es.

- Visualització de vídeos resum/recomanació de llibres de desenvolupament personal.

- Publicar produccions de l’alumnat al web del departament o el blog del cicle.

14 COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I TIC

Els membres del Departament participaran, en els seus mòduls, en la impartició i/o aplicació
dels continguts relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació de manera
coordinada amb la resta de l’equip docent de cada grup. Concretament es comprometen a
impartir els següents continguts:

1CFBT 1CFBH 2CFBT 2CFBH

CMCE LSR ACL TAM LML PMM ACL

Correu
electrònic

Creació d’un compte de Gmail;
enviar, respondre i reenviar un
correu; adjuntar fitxers, imatges i
enllaços.

Repassar els continguts de 1r.

Gestió de contactes i grups de
contactes; organització del
correu en safates; recerca de
correus.

Processador
de textos

Inserció d’imatges, quadres de
text i taules; dibuix; impressió.

Repassar els continguts de 1r.

Presentacion
s multimèdia

Obrir, crear, desar, modificar i
eliminar-la; format de font;
inserció de text, enllaços i
imatges; transicions i
animacions.

Exposició
oral i
control
del
temps.

Repassar els continguts de 1r.
Escalat, rotació i retall
d’imatges; inserció de vídeos.

Exposició
oral i
control
del
temps.
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Altres Bones pràctiques en l’ús de les
TIC; compartir documents en
Google Drive; gestió de
documents i carpetes
(generar-ne de nou, fer una
còpia, moure, esborrar, baixar);
cerques a Internet; contrasenyes
i seguretat informàtica; entorns
virtuals d’aprenentatge (Aules,
Webex).

Repassar els continguts de 1r.
Entorns virtuals d’aprenentatge
(Aules, Webex).

Publicacions web
(blog); llicències
Creative Commons.

Publicacions web
(blog); llicències
Creative Commons.

Treball col·laboratiu (recursos educatius oberts, Canva, Trello, Youtube, …).

15 EMPRENEDORIA

Entendrem per emprenedoria aptituds com la creativitat, l’autonomia, la iniciativa, el sentit
crític, el treball en equip i la consciència de les pròpies fortaleses i debilitats.
Al llarg del cicle es treballaran aquestes aptituds des de tots els mòduls demanant a
l’alumnat la realització de tasques individuals i col·lectives sobre temes del currículum,
buscant i seleccionant informació en mitjans digitals, per a obtindre un producte final
original, amb la següent graduació:
A 1r d’FPB, amb ajuda de models i guies, esmentant les fonts d’informació, adoptant un punt
de vista crític i creatiu.
A 2n d’FPB, començant amb supervisió fins arribar a l’autonomia de treball, de forma
reflexiva, dialogada i amb sentit crític, contrastant la informació i citant-ne adequadament la
procedència, incloent-hi la bibliografia i bibliografia web.
Per no carregar l’alumnat amb massa tasques, es procurarà que aquests productes tinguen
un format digital i puguen servir per a més d’un mòdul.
D’altra banda, per fomentar l’emprenedoria es duran a terme activitats de venda
d’elaboracions pròpies i comandes realitzades per l’alumnat d’ambdós cicles.

16 EDUCACIÓ CÍVICA I CONSTITUCIONAL

L’educació cívica i constitucional no es pot compartimentar en una determinada unitat de
treball o durant un determinat període de temps, sinó que ha de ser treballada dia a dia dins
de la pròpia activitat lectiva i del centre per part de tots els membres de la comunitat
educativa.

Per concretar aquest element transversal, s’han reagrupat i repartit entre els diferent mòduls
formatius els aspectes que especifica l'article 6 del RD 1105/2014, per tal que cadascun d’ells
siga tractat amb més insistència en un mòdul, recolzant la tasca realitzada des de la tutoria.
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ASPECTE MÒDUL

1. Respecte a homes i dones per igual, prevenció de la violència de gènere i evitar
comportaments i continguts sexistes i estereotips que suposen discriminació.

ACL

2. Respecte a les persones amb discapacitat i prevenció de la violència contra elles. ACL

3. Respecte i consideració a les víctimes del terrorisme, rebuig a la violència
terrorista, prevenció del terrorisme, racisme o xenofòbia i de qualsevol altre tipus
de violència, inclòs l’estudi de l’Holocaust jueu com a fet històric.

SOC1

4. Respecte als drets humans, igualtat de tracte i no discriminació per qualsevol
circumstància personal o social.

SOC2

5. Democràcia, pluralisme polític, llibertat, pluralitat, igualtat, justícia i respecte a
l’estat de dret.

SOC2

6. Pau i prevenció i resolució pacífica de conflictes. ACL

17 ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS

Per tal de maximitzar l'aprenentatge i ampliar els coneixements adquirits a l'aula/taller, es
plantegen una sèrie d'activitats complementàries que periòdicament ha de realitzar
l'alumnat a casa (preguntes, activitats, realització de fitxes, resums, esquemes, mapes
conceptuals, treballs de recerca d'informació i de materials, etc.). Aquestes activitats
permetran fer un seguiment individualitzat de l'alumnat juntament amb les activitats d'aula,
així com valorar el grau d'atenció, interés i dedicació en les tasques encomanades.

Entre les possibles activitats extraescolars enfocades a assentar i ampliar els coneixements
adquirits a l'aula, es consideren apropiades a les circumstàncies les següents:

GRUP 1r FPB ALLOTJAMENT I BUGADERIA

AVALUACIÓ ACTIVITAT/S EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES

1a
Visita a Makro i Mercadona. Octubre. LSR/PHCA
Visita a l’hotel Censal. Novembre. PHCA

2a Visita a l’hotel Torredorada. Febrer. PHCA

3a
Visita a la bugaderia Doble Amor. Març. LSR/PER
Visita a l’hotel Allon. Abril. PHCA

80



PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA
DEPARTAMENT TÈXTIL

CURS 2021/22

GRUP 2n FPB ALLOTJAMENT I BUGADERIA

AVALUACIÓ ACTIVITAT/S EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES

1a Visita a Makro i Mercadona. Octubre. PMC/BUG

2a
Visita a l’hotel Allon. Desembre. PMC
Visita a l’empresa de càtering Aurrea Xperience de Benidorm. Gener. PMC

3a
Visita a la bugaderia Doble Amor. Febrer. BUG
Visita a l’Hotel Montiboli. Març. BUG

GRUP 1r FPB TAPISSERIA I CORTINATGE

AVALUACIÓ ACTIVITAT/S EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES

1a

Visita a la fira del moble de Iecla (Múrcia) i a una empresa de fabrcació de
sofàs. Octubre. TAM

Visita a Firahogar i Firamaco (IFA-Alacant). Novembre. TAM

2a
Visita a comerços tèxtils i merceries (Tejidos Molina, Vetes i Fils,
Decoraciones Marín). Desembre. MPT

3a
Visita a tallers de confecció (Fina Roc Tot Costura, Yudenia Cabrera,
L’Atelier). Febrer. CMC/CATD

GRUP 2n FPB TAPISSERIA I CORTINATGE

AVALUACIÓ ACTIVITAT/S EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES

1a
Visita a la fira del moble de Iecla (Múrcia) i a una empresa de fabrcació de
sofàs. Octubre. TAM
Visita a Firahogar i Firamaco (IFA-Alacant). Novembre. TAM

2a
Visita a Tapizados Santa Marta. Desembre. TAM
Visita a Toldos Eco (Fabricantes de Sombras). Gener. EMES

3a
Classe magistral de decoració d’interiors. Febrer. TAM
Classe magistral d’empaperat de parets. Març. EMES

A més, l’alumnat de 2n tutoritzarà a l’alumnat de 1r del mateix cicle formatiu (projecte
Germà/na major), i participarà en l’elaboració de vídeos i tallers promocionals de l’FPB.

Tots/es hi participaran en el projecte de foment d’hàbits de vida saludable mitjançant el
desenvolupament de les següents activitats:

- Xarrada d’alimentació saludable:

81



PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA
DEPARTAMENT TÈXTIL

CURS 2021/22

- Taller d’hàbits de vida saludables: Durant la 1a avaluació, l’alumnat prepararà taller diversos
que promocionen hàbits saludables (ioga/pilates, risoteràpia, meditació, etc.) els quals es
duran a terme durant la 2a i 3a avaluació dins del projecte Germà/na major.

- Menú d’esmorzar saludable: Després de rebre una xarrada d’alimentació saludable,
l’alumnat d’FPB d’Allotjament i Bugaderia elaborarà, per grups, propostes d’esmorzars
saludables amb el corresponent estudi de materials i productes necessaris per a la seua
elaboració, el pressupost detallat i el càlcul del cost per ració.

- Concurs de receptes saludables: L’alumnat de 1-2CFBT organitzarà un concurs de receptes
saludables per a esmorzar/desdejuni en format vídeo en el que hi podrà participar l’alumnat
de tot el centre.

Així mateix, ens sumarem al projecte d’innovació “El color de les diferents veus: totes i tots
sumem”. És un projecte per a visibilitzar i treballar les diferents cultures, les veus
invisibilitzades de dones, la importància de les petites aportacions per aconseguir totes i tots
junts el que ens proposem i per a visibilitzar les diferències i el respecte a elles. Es participarà
de la següent manera:

- Tallers de cuina temàtica: S'involucrarà a les famílies del centre per a ensenyar a l’alumnat
de 2CFBH (en càtering) a cuinar plats típics de la seua cultura i a contar-los curiositats per
donar-la a conèixer un poc més i fomentar la interculturalitat, la inclusió i la valoració de les
diferències, focalitzant l'atenció d'eixes xarrades en el paper de les dones i la seua
importància en cada cultura.

- Vídeo-tutorials de receptes: Dins del programa Germà/na major, l'alumnat d’allotjament
practicarà cuinar els plats que hagen aprés en els taller de cuina temàtica. L’execució d’un
recull d’eixes receptes serà gravat i publicat al blog.

- Creacions de la pau: Dins del programa Germà/na major, l’alumnat de CFBT dissenyarà i
elaborarà atrapasomnis amb materials tèxtils, i s’ensenyarà a la resta de grups a fer-los
mitjançant la gravació i difusió de vídeo-tutorials que es publicaran al blog.

D’altra banda, tot l’alumnat dels mòduls impartits pels membres del Departament participarà
en el projecte d’aprenentage-servei Revestit Bàsic de subministrament d’un vestuari digne a
l’alumnat del centre la família del qual passa per dificultats econòmiques, projecte
mitjançant el qual apropar-se a la realitat social actual i promoure actituds solidàries. Es
tracta de continuar amb la campanya de recollida de roba de 2a mà, posada a punt amb
tasques d'arranjament, rentat i planxat, classificació i lliurament gratuït de la mateixa a les
famílies necessitades. Aquest projecte s'inclourà en les dinàmiques de les classes com a
pràctica dins dels mòduls directament relacionats.
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18 AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT I INDICADORS D’ÈXIT

L'avaluació de la pràctica docent tindrà com a objectiu general conéixer els aspectes
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. Concretament es pretén 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, i 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, al final de curs el professorat
farà ús d’un qüestionari d’autoavaluació que recull diversos indicadors agrupats en tres blocs:
la planificació, la realització i l’avaluació de l’alumne. D’altra banda, al final de cada trimestre,
es farà ús d’un qüestionari dissenyat per recollir informació de l’alumnat (Clima Social de la
Classe, Classroom Environment Scale, CES, de R. Moos i E. Trickett).

AUTOAVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT

PROFESSOR/A

GRUP/S

DEPARTAMENT

CURS

MÒDUL/S PROFESSIONAL/S

1 (Mai) ; 2 (Poques vegades) ; 3 (Quasi sempre) ; 4 (Sempre)

1. PLANIFICACIÓ 1 2 3 4

1
Realitze la programació didàctica tenint com a referència el
currículum del títol.

2
He determinat el continguts a partir dels resultats d’aprenentatge i
els criteris d’avaluació.

3 Prioritze els continguts procedimentals sobre els conceptuals.
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4
Seleccione i seqüencie els continguts en una distribució i una
progressió adequada a les característiques del grup.

5
Adopte estratègies i programe activitats en funció dels objectius,
continguts i característiques de l’alumnat.

6
Planifique les classes de manera flexible, preparant activitats i
recursos ajustats a les necessitats i interessos de l’alumnat.

7
Establisc, de manera explícita, els criteris, procediments i
instruments d’avaluació.

8
Planifique la meua activitat educativa de forma coordinada amb la
resta del professorat.

2. REALITZACIÓ
Motivació inicial dels alumnes 1 2 3 4

1
Presente i propose un pla de treball, explicant la seua finalitat, al
principi 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

3
Mantinc l’interés de l’alumnat partint de les seues experiències, en
un llenguatge clar i adaptat.

4
Comunique la finalitat dels aprenentatges, la seua importància,
funcionalitat i aplicació real.

5
Done informació dels progressos aconseguits, així com de les
dificultats trobades.

Presentació dels continguts 1 2 3 4

6
Relacione els continguts i activitats amb els interessos i
coneixements previs de l’alumnat.

7
Estructure i organitze els continguts donant una visió general de
cada tema (índex, mapes conceptuals, esquemes, etc.)

8
Facilite l’adquisició de nous continguts intercalant preguntes
aclaratòries, sintetitzant, exemplificant, etc.

Activitats en l’aula 1 2 3 4

9

Plantege activitats variades (de presentació-motivació,
desenvolupament, síntesis, recuperació/ampliació), que asseguren
l’adquisició de les competències professionals, personals i socials
establertes.

10
Existeix un equilibri entre les activitats individuals i els treballs en
grup que propose.

Recursos i organització de l’aula 1 2 3 4

11
Distribuisc el temps adequadament entre l’exposició teòrica i les
activitats pràctiques que l’alumnat realitza a classe.
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12
Adopte diferents agrupaments en funció de la tasca a realitzar,
controlant que el clima de treball siga adequat.

13
Utilitze recursos didàctics variats (audiovisuals, informàtics, etc.)
per a la presentació dels continguts i per a la pràctica.

Instruccions, aclariments i orientacions a les tasques 1 2 3 4

14
Comprove que els i les alumnes han entés la tasca que han de
realitzar fent-los preguntes i que verbalitzen el procés.

15
Facilite estratègies d’aprenentatge com: demanar ajuda, buscar en
fonts d’informació, tècniques de cooperació, etc.; done ànims i
assegure la participació de tots.

16
Controle freqüentment el treball de l’alumnat: explicacions
addicionals, donar pistes, feedback, etc.

Clima de l’aula 1 2 3 4

17
Les relacions amb els alumnes dins de l’aula són correctes, fluïdes i
des d’una perspectiva no discriminatòria.

18

Afavorisc que les relacions que s’estableixen entre l’alumnat siguen
correctes, fluïdes, respectuoses i no discriminatòries (mitjançant
dinàmiques de grup, diversificant els agrupaments de l’alumnat,
afavorint la participació...).

19
Afavorisc 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 i les alumnes i accepte
els seus suggeriments i aportacions.

Seguiment/control del procés d’ensenyament-aprenentatge 1 2 3 4

21
Revise i corregisc freqüentment continguts, activitats, propostes,
temporalització, agrupaments i materials emprats.

22
Proporcione informació a l’alumnat sobre l’execució de les tasques i
com pot millorar-les i afavorisc processos d’autoavaluació i
co-avaluació.

23
En cas d’objectius insuficientment assolits, propose noves activitats
que faciliten la seua adquisició.

24
En cas d’objectius assolits abans del previst, propose noves
activitats que faciliten un major grau d’adquisició.

Atenció a la diversitat 1 2 3 4

25

Tinc en compte el nivell de l’alumnat, les possibilitats d’atenció, el
ritme d’aprenentatge, etc., i en funció d’ells, adapte els diferents
moments del procés d’ensenyament-aprenentatge (motivació,
continguts, activitats, etc.).
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26
Em coordine amb altres professionals (equip docent, equip
d’Orientació), per modificar i/o adaptar activitats, metodologia,
recursos, etc. als diferents ritmes i possibilitats d’aprenentatge.

3. AVALUACIÓ 1 2 3 4

1
Tinc en compte el procediment general per a l’avaluació dels
aprenentatges, d’acord amb la programació didàctica.

2 Realitze una avaluació inicial a principi de curs.

3
Utilitze suficients criteris d’avaluació que atenen de manera
equilibrada l’avaluació dels diferents continguts.

4
Utilitze sistemàticament procediments i instruments diversos de
recollida d’informació sobre l’alumnat.

5
Habitualment, corregisc i done pautes per a la millora dels seus
aprenentatges.

6
Utilitze diferents tècniques d’avaluació en funció de la diversitat de
l’alumnat.

7
Utilitze diferents canals i ferramentes per informar als familiars,
professorat i alumnat  (sessions d’avaluació, informes, entrevistes
individuals,...) dels resultats de l’avaluació.

Observacions i propostes de millora:

CLIMA SOCIAL DE LA CLASSE

1. Els alumnes posen molt d'interés en el que fan en aquesta classe.
2. En aquesta classe els alumnes arriben a conèixer-se realment bé uns als altres.
3. Aquest professor dedica molt poc temps a parlar amb els alumnes.
4. Quasi tot el temps de classe es dedica a la lliçó del dia.
5. Ací els alumnes no se senten pressionats per competir entre ells.
6. Aquesta classe està molt ben organitzada.
7. Hi ha un conjunt clar de normes que els alumnes han de complir.
8. En aquesta classe hi ha poques normes que complir.
9. Ací sempre s'estan introduint noves idees.
10. Els alumnes d'aquesta classe estan "en els núvols".
11. Els alumnes d'aquesta classe no estan interessats en arribar a conèixer als companys.
12. El professor mostra interès personal pels alumnes.
13. S'espera que els alumnes facen les seues tasques escolars només a classe.
14. Els alumnes s'esforcen molt per obtenir les millors notes.
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15. En aquesta classe els alumnes gairebé sempre estan callats.
16. En aquesta classe sembla que les normes canvien molt.
17. Si un alumne no compleix una norma en aquesta classe, segur que serà castigat.
18. Ací els alumnes fan tasques molt diferents d'uns dies a uns altres.
19. Sovint els alumnes passen el temps desitjant que acabi la classe.
20. En aquesta classe es fan moltes amistats.
21. El professor sembla més un amic que una autoritat.
22. Sovint dediquem més temps a discutir activitats de fora, que matèries relacionades amb
la classe.
23. Alguns alumnes sempre intenten respondre primer a les preguntes.
24. Els alumnes d'aquesta classe passen molt de temps jugant.
25. El professor explica el que li passarà a l'alumne si no compleix les normes de classe.
26. En general, el professor no és molt estricte.
27. Normalment, en aquesta classe no es proven nous o diferents mètodes d'ensenyament.
28. En aquesta classe la majoria dels alumnes posen realment atenció al que diu el professor.
29. Ací fàcilment es formen grups per realitzar projectes o tasques.
30. El professor s'excedeix en les seues obligacions per ajudar els alumnes.
31. En aquesta classe és molt important haver fet una determinada quantitat de treballs.
32. En aquesta classe els alumnes no competeixen amb altres en tasques escolars.
33. Sovint en aquesta classe es forma un gran rebombori.
34. El professor explica quines són les normes de la classe.
35. Els alumnes poden "tenir problemes" amb el professor per parlar quan no deuen.
36. Al professor li agrada que els alumnes facin treballs originals.
37. Molt pocs alumnes prenen part en les discussions o activitats de classe.
38. En aquesta classe als alumnes els agrada col·laborar en els treballs.
39. De vegades, el professor "avergonyeix" a l'alumne per no saber la resposta correcta.
40. En aquesta classe, els alumnes no treballen molt.
41. En aquesta classe, si entregues tard els deures, et baixen la nota.
42. El professor poques vegades ha de dir als alumnes que seguen al seu lloc.
43. El professor procura que es complisquen les normes establertes a classe.
44. En aquesta classe, els alumnes no sempre han de seguir les normes.
45. Els alumnes tenen poc a dir sobre la forma d'emprar el temps de classe.
46.   Molts alumnes es distreuen a classe fent gargots o passant-se notes.
47. Als alumnes els agrada ajudar-se els uns als altres per fer els deures.
48. El professor parla als alumnes com si es tractara de xiquets.
49. Generalment fem el que volem.
50. En aquesta classe no són molt importants les qualificacions.
51. Freqüentment, el professor ha de demanar que no s’esvaloti tant.
52. Els alumnes podran aprendre alguna cosa més, segons com se senta el professor eixe dia.
53. Els alumnes poden “tenir problemes” si no estan al seu lloc al començar la classe.
54. El professor proposa treballs originals perquè els facen els alumnes.
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55. De vegades, els alumnes presenten als seus companys alguns treballs que han fet a
classe.
56. En aquesta classe els alumnes no tenen moltes oportunitats de conéixer-se uns als altres.
57. Si els alumnes volen que es parle sobre un tema, el professor buscarà temps per fer-ho.
58. Si un alumne falta a classe un parell de dies, ha de recuperar el perdut.
59. Ací, als alumnes no els importa quines notes reben altres companys.
60. Els treballs que es demanen són clars i cadascú sap el que ha de fer.
61. Hi ha unes normes clares per fer les tasques a classe.
62. Ací és més fàcil que et castiguen que en moltes altres classes.
63. S'espera que els alumnes, al realitzar els seus treballs, seguisquen les normes establertes.
64. En aquesta classe, molts dels alumnes semblen estar mig adormits.
65. En aquesta classe es triga molt de temps a conéixer a tots pel seu nom.
66. Aquest professor vol saber què és el que els interessa aprendre als alumnes.
67. Sovint, el professor dedica temps de la classe per parlar sobre coses no relacionades amb
el tema.
68. Els alumnes han de treballar dur per obtenir bones notes.
69. Aquesta classe poques vegades comença a la seua hora.
70. El professor explica en les primeres setmanes les normes sobre el que els alumnes
podran o no fer en aquesta classe.
71. El professor "aguanta" molt.
72. Els alumnes poden triar el seu lloc a classe.
73. De vegades els alumnes fan treballs extra per la seua pròpia iniciativa a la classe.
74. Hi ha grups d'alumnes que no se senten bé en aquesta classe.
75. Aquest professor no confia en els alumnes.
76. Aquesta classe sembla més una festa que un lloc per aprendre alguna cosa.
77. De vegades, la classe es divideix en grups per competir en tasques uns contra els altres.
78. En aquesta classe les activitats són planejades clara i acuradament.
79. Els alumnes no estan sempre segurs de quan alguna cosa va contra les normes.
80. El professor expulsarà a un alumne fora de classe si es porta malament.
81. Els alumnes fan gairebé tots els dies el mateix tipus de tasques.
82. Als alumnes realment els agrada aquesta classe.
83. Alguns companys no es porten bé entre ells a la classe.
84. En aquesta classe, els alumnes han de tenir compte amb el que diuen.
85. El professor segueix el tema de la classe i no es desvia d'ell.
86. Generalment, els alumnes aproven encara que no treballen molt.
87. Els alumnes no interrompen al professor quan està parlant.
88. El professor es comporta sempre igual amb els que no segueixen les normes.
89. Quan el professor proposa una norma, la fa complir.
90. En aquesta classe es permet als alumnes preparar els seus propis projectes.
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D’altra banda, el Departament Tèxtil s’ha marcat una sèrie d’objectius a aconseguir al llarg

d’aquest curs. Les conclusions i propostes de millora derivades de l’avaluació de la pràctica

docent i els indicadors d’èxit, s’inclouran en la memòria final de curs.

INDICADORS D’ÈXIT

GRUP CURS

Indicador d’èxit Objectiu Resultat
Comparativa
curs anterior

Nota mitjana del curs ≥ 6

Alumnes que abandonen o suspenen tot ≤ 10%

Alumnes que aproven tot (1r)/titulen (2n) ≥ 50%/90%

Alumnes que promocionen a 2n ≥ 70%

Alumnes que recuperen totes les pendents ≥ 90%

Mitjana faltes no justificades per alumne
en 1r/2n

≤ 10/8%

Alumnes amb més d’un 15% de faltes en
1r/2n

≤ 25%/10%

Expedients disciplinaris 0

Mitjana comunicacions amb la família ≥ 3

19 PROTOCOL D’ÚS, NETEJA I DESINFECCIÓ DELS ESPAIS DEL
DEPARTAMENT

ÚS DE L’AULA-TALLER

- S’aplicarà estrictament el pla de contingència del centre: usar mascareta, mantenir la
distància interpersonal d’1.2 metres, desinfectar-se les mans, higiene respiratòria
(esternudar i tossir en l’interior del colze i utilització de mocadors de paper) i evitar tocar-se
nas, ulls i boca.

- L’alumnat ocuparà el lloc que li siga assignat (pupitre, espai de la taula de treball, màquina,
etc.) respectant la distància de seguretat.

- Queda restringida la circulació dins l’aula-taller a l’estrictament necessari, sempre amb el
consentiment del professorat.
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- No es mourà el mobiliari sense el consentiment del professorat, tornant-lo al seu lloc abans
de finalitzar la classe.

- Es mantindrà un comportament correcte que no comprometa la seguretat de ningú.

- Es farà ús dels EPIs necessaris segons la tasca a realitzar (guants de làtex, guants i ulleres de
protecció, mascareta autofiltrant, bata de treball, etc.).

- Es farà ús d’eines i estris de treball personals i intransferibles sempre que siga possible.

- Es manipularà únicament aquell material comú lliurat pel professorat. Acabat el seu ús, es
desinfectarà i es deixarà al seu lloc.

NETEJA DE L’AULA-TALLER

- Es mantindrà l’ordre i la neteja de l’espai de treball propi i del conjunt de l’aula.

- Abans de finalitzar la sessió, es deixarà l’aula neta i ordenada: neteja de taules, màquines i
ferramentes; recollida de l’aula; i agranat del sòl.

- Es ventilarà l’aula entre classes obrint les finestres i la porta un mínim de 15 min.

DESINFECCIÓ

- Es procedirà a la desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrar i eixir de l’aula.

- Es desinfectaran els espais de treball, els ordinadors, les màquines i les eines de treball
comunes sempre abans del seu ús individual i abans de finalitzar la classe.

- Els materials comuns que no poden ser mullats es desinfectaran amb la planxa.

- Es permetrà l’eixida al bany d’un en un per rentar-se les mans amb aigua i sabó abans de
l’esplai i sempre que el professorat considere necessari.

90


