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Codi 0000200020 
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presencial 
Hores presencials 9 Hores certificades 30 
 
 
PROFESSORAT 
 
 
Carles Sallan, Alberto Garcia i Paco González 
 

 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
 
Curs semi-presencial adreçat al professorat de Formació Professional que 
encara no domina les eines de programació segons la normativa LOE. 
 

 
 
CONTINGUTS 
 
 
1 Bloc 1: Nova estructura de cicles formatius LOE 
 
1.1 Informació d’un cicle formatiu 
1.2 Competències professionals i la seva relació amb els mòduls 
      professionals. 
1.3 Unitats de competència en funció de les qualificacions professionals. 
1.4 Organització curricular d’un cicle formatiu: Mòduls professionals, Unitats    
      Formatives, Resultats aprenentatge, continguts, i criteris d’avaluació (relació   
      nomenclatura amb antiga LOGSE) 
 
2 Bloc 2: Desenvolupament d’un mòdul professional de la respectiva família professional 
 
2.1 Temporalitzar U.F. 
2.2 Definir estratègies metodològiques 
2.3 Definir l’avaluació del mòdul 
2.4 Establir espais, equipaments i recursos del mòdul 
2.5 Programació de U.F.(Establir Nuclis Formatius i Activitats) 
 
3 Bloc 3: Activitat final 
 
3.1 Programació d’una unitat formativa de la respectiva família 
professional. 
  
 



                                                                            
 
 
OBJECTIUS 
 

  
Els principals objectius d’aquesta formació són: 
 

o Conèixer la terminologia de programació LOE 
o Identificar els elements més importants del procés programador 
o Programar una unitat formativa d’un cicle formatiu de la família 

professional de referència. 
 

 
METODOLOGIA 

 
  

Tres sessions presencials inicials per plantejar el posterior treball telemàtic. 
 
Es proposaran als assistents varies activitats específiques amb l’objectiu 
d’assolir els coneixements i les eines per a dissenyar la programació d’una 
unitat formativa de la família professional afí a la seva especialitat. L’activitat 
final consistirà en la elaboració d’aquesta unitat formativa. 
 
Certificació: Per a l’obtenció de la certificació cal una assistència mínima del 
80% a les sessions presencials. 
 

En quan a la part no presencial es considerarà “Apte” a l’assistent que 
superi el 80% de les activitats plantejades. Aquest requisit no inclou l’activitat de 
 programació d’una unitat formativa al final del curs que cal superar per 
aconseguir la certificació. 

 
 
 
CALENDARI DE L’ACTIVITAT 
Sessions presencials dimecres 12, 20 i 27 de juny de 2018 de 16.00 a 19.00 
hores. 
Data límit d’entrega de la Unitat Formativa dilluns 9 de juliol de 2018 a les 23.00 
hores.  
Lloc de realització (si és un espai de la UdL) 
Lloc: INS Oró de Lleida Carretera Saragossa, km. 464,2 

L’aula s’indicarà al tauló d’anuncis de l’entrada a l’edifici. 
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