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FITXA RESUM DE LA PROGRAMACIÓ DEL MÒDUL
Hores totals: 155
Aquest mòdul forma part de la formació DUAL del Cicle de Projectes d’Obra Civil i per la qual cosa
les 198 hores +33 d’hores de lliure disposició ,que indica el DOCG,quedaran reduïdes a 155 hores al
Centre i 43 hores a l’empresa. El total serà de 155 hores en compliment del BOE. I per tal que tot el
grup rebi la mateixa formació, tots els alumnes que no fan formació DUAL retroben aquestes 43
hores en el Mòdul MP-Complements 2, en règim de semipresencialitat.
Els continguts i els objectius del crèdit, són els prescrits en el currículum del cicle formatiu respectiu
Quadre de distribució de les hores/UF
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103
52

Hores

1r Trimestre (11 setmanes) 52h
UF1 Plans urbanístics . (52h)

155

fet

52

NF1: Organitzar el desenvolupament de plans urbanístics, analitzant la documentació
i normativa i planificant les activitats.

5

NF2: Desenvolupar projectes de planejament urbanístic, aplicant les
especificacions del planejament superior i distribuint usos, parcel·les,
dotacions, espais públics i viaris, entre d’altres.

10

NF3:Elaborar plànols de projectes de planejament urbanístic, utilitzant
aplicacions informàtiques específiques i de disseny assistit per ordinador.

30

NF4:Gestionar la documentació de plans urbanístics, reproduint, arxivant i
preparant per a la seva distribució la documentació gràfica i escrita.

5

Revisió de conceptes, dubtes i avaluació final
P r o v e s

d ' A v a l u a c i ó

2

C o n t í n u a

Proves de
coneixement

Exercicis pràctics

Treballs

(15%)

( 80%)

Dossier (5%)
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Hores

2n. Trimestre (12 setmanes) 56h
UF2 Projectes d’urbanització . (103h)

56

NF1: Organitzar el desenvolupament de projectes d’urbanització, analitzant la
documentació urbanística i tècnica i planificant les activitats.

6

NF2:Desenvolupar projectes d’urbanització, aportant solucions i determinant
les característiques dels elements i serveis.

30

NF3:Elaborar la documentació gràfica de projectes d’urbanització, utilitzant
aplicacions informàtiques específiques i de disseny assistit per ordinador.

20

P r o v e s

d ' A v a l u a c i ó

C o n t í n u a

Proves de
coneixement

Exercicis pràctics

Treballs

(15%)

( 80%)

Dossier (5%)

Hores

3n. Trimestre (11 setmanes) 47 h
UF2 Projectes d’urbanització . (103h)

35

NF4:Gestionar la documentació de projectes d’urbanització, reproduint,
arxivant i preparant per a la seva distribució la documentació gràfica i escrita.

10

Revisió de conceptes, dubtes i avaluació final
d ' A v a l u a c i ó

fet

47

NF3:Elaborar la documentació gràfica de projectes d’urbanització, utilitzant
aplicacions informàtiques específiques i de disseny assistit per ordinador.

P r o v e s

fet

2
C o n t í n u a

Proves de
coneixement

Exercicis pràctics

Treball

(15%)

(80%)

Dossier (5%)

Les unitats formatives UF1 i UF2 s’impartiran de forma seqüencial per trimestres.
1.1.AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MÒDUL
Per les característiques de les unitats formatives, es considera que per superar el mòdul l’alumne
ha d’aprovar de forma independent les 2 unitats formatives amb una nota igual o superior a 5
sobre 10. Un cop superada es manté la nota indefinidament.

Del 100% de la nota final ,el 80% la compassaran els exercicis pràctics considerant que
és un mòdul imminentment pràctic,complementant amb una nota de coneixements teòrics
amb un valor del 15% juntament amb un dossier del 5%.
Per superar el mòdul s'han d'haver superat totes les unitats formatives (UF) que el formen.
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1.2. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DELS TREBALLS/PRÀCTIQUES I ALTRES ACTIVITATS:
Es qualificarà mitjançant nota numèrica del 1 al 10.Cal superar independentment les dues unitats
formatives (UF) amb una nota igual o superior a 5. S'informarà al alumne durant el curs de les
unitats acabades així com del seguiment de control de les unitats en curs.Les notes definitives de
les UF les tindrem a final del curs.
La nota final del mòdul, en aquest cas s’obtindrà de forma ponderada segons el pes d’hores de
cada unitat formativa, aplicant la següent fórmula (els coeficients s’han obtingut d’acord al nombre
d’hores de cada UF en relació ):

QMP - qualificació del mòdul professional
QUF1 - qualificació de la UF1

QUF2 - qualificació de la UF2

Nota Mòdul Q MP = 0,335·Q UF1 + 0,665Q UF2

Pel que fa a la nota de les unitats formatives (UF) que el formen.
Nota UF =0,15 (nota mitjana de proves de coneixement)+ 0,80 (mitjana ponderada
de les notes d'exercicis, segons dificultat) + 0,05 del Dossier
Cal especificar que aquesta nota s'obtindrà sempre i quan les notes a obtenir la mijana si guin igual o superior a 4.Les recuperacions de les unitats formatives és faran en el trans curs del curs a determinació del professor. D’aqui sortirà la nota de l’avaluació de la UF
en primera convocatòria.
En cas de no superar la UF de forma contínua en aquesta primera convocatòria , es realit zarà una prova en el període de recuperació establert pel centre.

SEGONA CONVOCATÒRIA:
Es realitzarà una segona convocatòria de recuperació el mes de juny per cada una de les
unitats formatives no superades.El periode de segones convocatòries les decideix el centre.
Com a requisit per presentar-se a la prova de recuperació l'alumne/a ha de lliurar tots els
exercicis, treballs o pràctiques que el professorat consideri oportú.

1.3.BIBLIOGRAFIA BÀSICA
TÍTOL

AUTOR

EDITORIAL

Hi és en la
BIBLIOTECA
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L'ordenació urbanística:
conceptes ,eines i pràctiques

Guia per la redacció de projectes urbanístics

Juli Esteban i Noguera

Col.lecció Estudis

Col.legis professionals

OOMM i NNUU. Normativa Urbanística Metropolitana

Manual Autocad

Departament
pdf

Departament

Edita Mancomunitat de
Municipis de
l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.
2009

Autodesk

Departament
Web (pdf)

Departament

Fitxes i apunts del professor

1.4.ADRECES ELECTRÒNIQUES RECOMANADES
http://www.gencat.cat/temes/cat/urbanisme.htm
http://www.amb.cat/web/guest/publicacions2/normatives
http://www.ietcat.org/index.php/ca/plans-territorials-parcials
http://www.icc.es
http://www.urbaweb.com/legislacio.html
http://maps.google.es/
http://virtual.eapc.cat/file.php/1/continguts_cursos_EAPC/urbanisme/inici.html

Orden VIV/561/2010
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-4057
http://xarxamobal.diba.cat/XGMSV/cat/accessibilitat/accessibilitat.asp
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