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1. ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL 
 

COMPETÈNCIES PPS RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS 

c. Rentar, planxar, ordenar i cosir la 

roba de la llar i peces de vestir, 

garantint el seu manteniment en les 

condicions requerides, utilitzant 

productes i equips específics. 

 

g. Donar resposta en l’àmbit 

domèstic durant el 

desenvolupament de la seva 

activitat professional a situacions 

d’emergència i risc per a la salut.  

 

h. Resoldre problemes predicibles 

relacionats amb el seu entorn físic, 

social, personal i productiu, 

emprant el raonament científic i els 

elements proporcionats per a les 

ciències aplicades i socials.  

 p. Complir les tasques pròpies dels 

seu nivell amb autonomia i 

1. Renta peces de vestir i roba de 

la llar emprant mitjans mecànics 

o de forma manual aplicant els 

procediments adequats i seguint 

instruccions dels fabricants.  

a. S’han classificat i 

organitzat les peces 

tèxtils per lots per a 

la seva neteja a mà o 

a màquina, atenent a 

criteris d’hàbits i ús 

domèstic i personal, 

estat de neteja de 

cada peça i 

procediment de 

neteja a emprar i 

interpretant les 

instruccions del 

fabricant sobre el 

color i teixit.  

b. S’ha seleccionat el 

programa de rentat i 

centrifugat mecànic 

adequat a cada lot de 

roba, interpretant el 

Tècniques d’eixugat de peces de 

vestir i roba de la llar:  

- Classificació i separació de la 

roba per a rentar. 

- Recollida de roba de la llar i 

peces de vestir 

- Característiques : fibres, colors, 

grau de brutor, mida. 

- Interpretació del etiquetatge de 

la roba.  

- Tractaments especials. 

- Revisió de les peces abans de 

rentar. 

- Procés de rentat manual de roba 

de la llar i peces de vestir.  

- Procés de rentat automàtic de 

roba de la llar i peces de vestir. 

- Màquines de rentat: 

característiques i normes d’ús. 

- Manteniment bàsic de la 
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responsabilitat, emprant criteris de 

qualitat i eficiència en el treball 

assignat i efectuant-lo de forma 

individual com a membre d’un 

equip.  

r. Assumir i complir les mesures de 

prevenció de riscos i seguretat 

laboral en la realització de les 

activitats laborals, evitant danys 

personals, laborals i ambientals. 

s. Complir les normes de qualitat, 

d’accessibilitat universal i disseny 

per a tots que afecten a la seva 

activitat professional.   

manual d’ús 

d’electrodomèstic 

emprat.  

c. S’ha realitzat la 

dosificació dels 

productes de neteja 

(detergents, 

suavitzants, 

condicionadors i 

altres), en les 

proporcions 

indicades pel 

fabricant i segons 

requeriments del 

programa 

seleccionat.  

d. S’ha realitzat el 

rentat a mà de les 

peces que ho 

precisin, utilitzant 

els procediment si 

productes necessaris 

per a cada tipus de 

roba.  

e. S’han aplicat 

mesures de 

rectificació del 

rentat, relacionant 

l’estat esperat i el 

resultat obtingut, 

rentadora i la rentadora-

assecadora.  

- Aplicació de productes de 

productes especifiques de rentat 

i destacat.   

- Dosificació de productes 

específics de rentat i destacat. 

- Procediments específics de 

destacat.  

-  
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segons tipus de peça 

i procediment del 

rentat aplicat.  

f. S’han aplicat els 

procediments de 

manteniment a nivell 

d’usuari per a 

garantir el 

funcionament de la 

rentadora i la 

conservació de les 

peces tèxtils, 

revisant preses i 

sortides d’aigua, 

tambors, filtres i 

altres elements, 

segons les 

instruccions del 

fabricant.  

g. S’han aplicat les 

mesures de 

prevenció de riscos 

laborals relacionades 

amb l’ús de la 

rentadora i productes 

emprats.  

c. Rentar, planxar, ordenar i cosir la 

roba de la llar i peces de vestir, 

garantint el seu manteniment en les 

condicions requerides, utilitzant 

2. Aixuga peces de vestir i 

roba de la llar emprant mitjans 

mecànics o tradicionals, justificant 

a. S’han classificat i 

organitzat les peces 

tèxtils pel seu 

eixugat, atenent a les 

Tècniques d’assecat de peces de 

vestir i roba de la llar:  

- Fases del procés d’assecat.  

- Tècnica de estendre i recollida 
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productes i equips específics. 

h. Resoldre problemes predicibles 

relacionats amb el seu entorn físic, 

social, personal i productiu, 

emprant el raonament científic i els 

elements proporcionats per a les 

ciències aplicades i socials.  

i. Actuar de forma saludable en 

distints contexts quotidians que 

afavoreixin el desenvolupament 

personal i social, analitzant hàbits i 

influències positives per a salut 

humana.  

j. Valorar actuacions encaminades a 

la conservació del medi ambient, 

diferenciant les conseqüències de 

les activitats quotidianes que puguin 

afectar al equilibri del mateix.  

Ñ. Realitzar explicacions senzilles 

sobre esdeveniments i fenòmens 

característics de les societats 

contemporànies a partir 

d’informació històrica i geogràfica 

a la seva disposició.  

o. Adaptar-se a les noves situacions 

laborals originades per canvis 

tecnològics i organitzatius en la 

seva activitat laboral, utilitzant les 

ofertes formatives al sea abast i 

localitzant els recursos mitjançant 

els procediments requerits i 

instruccions del fabricant.  

característiques del 

teixit, segons 

recomanacions del 

fabricant.  

b. S’ha seleccionat el 

programa de eixugat 

adequat a cada lot de 

roba, valorant 

criteris de velocitat, 

temps i grau 

d’humitat requerits, 

segons el manual 

d’ús del 

electrodomèstic 

emprat.  

c. S’han escorregut 

peces i dosificat els 

productes utilitzant 

en el seu eixugat( 

protectors de color, 

suavitzants, entre 

d’altres), segons el 

programa seleccionat 

i en les proporcions 

indicades pel seu 

fabricant.  

d. S’han aplicat els 

procediments de 

manteniment 

d’usuari per  a 

de la roba.  

- Tipologia d’electrodomèstics: 

assecadora i rentadora-

assecadora. 

- Utilització de l’assecadora i la 

rentadora. 

- Interpretació del etiquetatge de 

la roba. 

- Normes de seguretat i de 

minimització d’energia en 

l’assecat. 

- Manteniment de primer nivell, 

prevenció i actuació abans 

d’incidents més comunes en 

aquest tipus de màquines.  
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les TIC.  

 

p. Complir les tasques pròpies dels 

seu nivell amb autonomia i 

responsabilitat, emprant criteris de 

qualitat i eficiència en el treball 

assignat i efectuant-lo de forma 

individual com a membre d’un 

equip.  

r. Assumir i complir les mesures de 

prevenció de riscos i seguretat 

laboral en la realització de les 

activitats laborals, evitant danys 

personals, laborals i ambientals. 

 

garantir el 

funcionament de la 

assecadora i la 

conservació de les 

peces tèxtils, 

revisant sortides 

d’aigua, tambors 

filtres i altres 

elements, segons les 

instruccions del 

fabricant.  

e. S’ha realitzat l’estesa 

de roba manual en 

els espais indicats, 

segons condicions de 

ventilació i exposició 

a les fonts de calor, 

aplicant 

procediments 

adequats per a 

mantenir la integritat 

dels teixits.  

f. S’han aplicat les 

mesures de 

prevenció en 

l’assecat de peces, 

segons el tipus de 

procediment, i en el 

seu cas, màquina 

emprada, valorant 
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rutines 

desenvolupades i 

danys evitats.  

c. Rentar, planxar, ordenar i cosir la 

roba de la llar i peces de vestir, 

garantint el seu manteniment en les 

condicions requerides, utilitzant 

productes i equips específics. 

g. Resoldre problemes predictibles 

relacionats amb el seu entorn físic, 

social, personal i productiu, 

utilitzant el raonament científic i els 

elements proporcionats per les 

ciències aplicades i socials.  

i. Actuar de forma saludable en 

distints contexts quotidians que 

afavoreixin el desenvolupament 

personal i social, analitzant hàbits i 

influències positives per a salut 

humana.  

j. Valorar actuacions encaminades a 

la conservació del medi ambient, 

diferenciant les conseqüències de 

les activitats quotidianes que puguin 

afectar al equilibri del mateix.  

l. Actuar amb respecte i sensibilitat 

cap a la diversitat cultural, el 

patrimoni històric-artístic i les 

manifestacions culturals i 

artístiques, apreciant el seu ús i 

3. Planxa peces de vestir i roba 

de la llar utilitzant mitjans mecànics 

o manuals, garantint la conservació 

i higiene de les peces i aplicant 

procediments adequats, segons les 

instruccions del fabricant.   

a. S’han classificat i 

organitzat per lots les 

peces tèxtils pel seu 

planxat, atenent a les 

característiques del 

teixit, segons 

recomanacions del 

fabricant.  

b. S’ha seleccionat el 

programa de planxat 

adequat a cada lot de 

roba, valorant 

criteris de temps, 

temperatura i 

quantitat de vapor 

requerits, segons el 

manual d’ús del 

electrodomèstic 

emprat. 

c. S’han aplicat els 

procediments de 

manteniment a nivell 

d’usuari per a 

garantir el 

funcionament del 

electrodomèstic de 

planxat, segons les 

Procediments de planxat de roba:  

-Procés de planxat 

-Tècniques de planxat manual i amb 

màquina 

-Procés de col·locació en espais 

habilitats,.  

-Normes de seguretat i de 

minimització d’energia en el 

planxat.  

-Manteniment de primer nivell, 

prevenció i actuació davant 

incidents més comunes en aquest 

tipus de màquines.  
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gaudi coma  font d’enriquiment 

personal i social.  

o. Adaptar-se a les noves situacions 

laborals originades per canvis 

tecnològics i organitzatius en la 

seva activitat laboral, utilitzant les 

ofertes formatives al seu abast i 

localitzant els recursos mitjançant 

les TIC.  

 

p. Complir les tasques pròpies dels 

seu nivell amb autonomia i 

responsabilitat, emprant criteris de 

qualitat i eficiència en el treball 

assignat i efectuant-lo de forma 

individual com a membre d’un 

equip.  

r. Assumir i complir les mesures de 

prevenció de riscos i seguretat 

laboral en la realització de les 

activitats laborals, evitant danys 

personals, laborals i ambientals. 

s. Complir les normes de qualitat, 

d’accessibilitat universal i disseny 

en l’elecció dels procediments de la 

seva activitat professional.  

t. Actuar amb esperit emprenedor, 

iniciativa personal i responsabilitat 

en l’elecció dels procediments de la 

seva activitat professional.  

instruccions del 

fabricant.  

d. S’han aplicat les 

mesures 

complementàries 

(aplicació de 

protectors, 

posicionament de la 

peça, productes de 

condicionament, 

entre d’altres). 

e. S’han aplicat les 

mesures de 

prevenció postural i 

seguretat en el 

planxat de peces, 

segons el tipus de 

procediment i, en el 

seu cas, màquina 

emprada, valorant 

rutines 

desenvolupades i 

danys evitats.  

f. S’han preparat i 

ordenat les peces per 

a la seva conservació 

en els espais 

adequats, valorant el 

procediment i els 

productes requerits 
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 per a garantir el 

manteniment de les 

peces.  

c. Rentar, planxar, ordenar i cosir la 

roba de la llar i peces de vestir, 

garantint el seu manteniment en les 

condicions requerides, utilitzant 

productes i equips específics. 

g. Resoldre problemes predictibles 

relacionats amb el seu entorn físic, 

social, personal i productiu, 

utilitzant el raonament científic i els 

elements proporcionats per les 

ciències aplicades i socials.  

h. Resoldre problemes predictibles 

relacionats amb el seu entorn físic, 

social , personal i productiu,  

j. Valorar actuacions encaminades a 

la conservació del medi ambient, 

diferenciant les conseqüències de 

les activitats quotidianes que puguin 

afectar al equilibri del mateix.  

  

o. Adaptar-se a les noves situacions 

laborals originades per canvis 

tecnològics i organitzatius en la 

seva activitat laboral, utilitzant les 

ofertes formatives al seu abast i 

localitzant els recursos mitjançant 

les TIC.  

4. Realitza arranjaments bàsics 

en les peces de vestir i roba de la 

llar, seleccionant els útils en funció 

del teixit i necessitat de les peces, 

per a aconseguir la seva reparació i 

aspecte apropiat.  

a. S’ha classificat 

l’estat de la roba, 

valorant en el seu 

cas, els arranjaments 

que és precís dur a 

terme ( forats, .....i 

costures que s’obrin, 

entre d’altres). 

b. S’ha seleccionat la 

tècnica requerida 

d’acord amb el tipus 

de teixit, peça de 

roba i la necessitat 

identificada, valorant 

el resultat esperat 

segons criteris d’ús i 

estètics. 

c. S’han relacionat els 

útils i eines amb les 

tècniques de 

treballadores, en 

funció de la 

intervenció a 

realitzar i de les 

necessitats 

d’arranjament que 

poden presentar. 

Tècniques bàsiques de costura i de 

peces de vestir i roba de la llar:  

- Selecció de tècniques de cosit: 

tipus i característiques de 

teixits.  

- Materials de costura. 

- Tècniques bàsiques de costura a 

mà i a màquina 

-  Ordenació de costura. 

- embastar, rematar, ficar el baix, 

cosir botons , entre altres.  

-  
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p. Complir les tasques pròpies dels 

seu nivell amb autonomia i 

responsabilitat, emprant criteris de 

qualitat i eficiència en el treball 

assignat i efectuant-lo de forma 

individual com a membre d’un 

equip.  

r. Assumir i complir les mesures de 

prevenció de riscos i seguretat 

laboral en la realització de les 

activitats laborals, evitant danys 

personals, laborals i ambientals. 

s. Complir les normes de qualitat, 

d’accessibilitat universal i disseny 

en l’elecció dels procediments de la 

seva activitat professional.  

t. Actuar amb esperit emprenedor, 

iniciativa personal i responsabilitat 

en l’elecció dels procediments de la 

seva activitat professional.  

 

d. S’han aplicat les 

tècniques 

d’arranjament bàsics, 

identificant les 

possibles dificultats i 

riscos associats en la 

seva utilització.  

e. S’ha mantingut 

ordenat el costurer i 

s’han descrit els 

elements que conté, 

identificant els llocs 

per a guardar estris, 

eines i materials.    

c. Rentar, planxar, ordenar i cosir la 

roba de la llar i peces de vestir, 

garantint el seu manteniment en les 

condicions requerides, utilitzant 

productes i equips específics. 

g. Resoldre problemes predictibles 

relacionats amb el seu entorn físic, 

social, personal i productiu, 

utilitzant el raonament científic i els 

5. Ordena la roba en l’espai 

assignat i organtiza estàncies 

aplicant criteris de temporalitat i 

estacionalitat, facilitant la seva 

conservació i ús, així com valorant 

criteris de descans, neteja i ordre.  

a. S’han identificat els 

ritmes i usos de 

canvi de roba i 

tractament dels útils 

de descans (volteig, 

farcit de coixins, 

col·locació de 

cobertors, entre 

d'altres) 

Ordena la roba en l’espai assignat i 

organitza estàncies.  

- Valoració, planificació i 

tractament d’útils de descans.  

- Valoració, planificació i 

realització de rutines en el canvi 

de roba de llit.  

- Elements que componen una 

cama. 
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elements proporcionats per les 

ciències aplicades i socials.  

h. Resoldre problemes predictibles 

relacionats amb el seu entorn físic, 

social , personal i productiu,  

j. Valorar actuacions encaminades a 

la conservació del medi ambient, 

diferenciant les conseqüències de 

les activitats quotidianes que puguin 

afectar al equilibri del mateix.  

  

o. Adaptar-se a les noves situacions 

laborals originades per canvis 

tecnològics i organitzatius en la 

seva activitat laboral, utilitzant les 

ofertes formatives al seu abast i 

localitzant els recursos mitjançant 

les TIC.  

p. Complir les tasques pròpies dels 

seu nivell amb autonomia i 

responsabilitat, emprant criteris de 

qualitat i eficiència en el treball 

assignat i efectuant-lo de forma 

individual com a membre d’un 

equip.  

r. Assumir i complir les mesures de 

prevenció de riscos i seguretat 

laboral en la realització de les 

activitats laborals, evitant danys 

personals, laborals i ambientals. 

b. S’han establert 

distintes 

programacions per el 

canvi de roba de llit i 

tractament dels útils 

de descans, garantint 

la higiene, segons els 

usos identificats i 

protocols establerts.  

c. S’ha seleccionat la 

roba de llit, d’acord 

amb les instruccions 

rebudes, considerant 

el tipus de llit , la 

temperatura i les 

preferències 

personals.  

d. S’han realitzat les 

tasques prèvies a fer 

el llit, tal com la 

ventilació de 

l’estància, aeració de 

les peces de roba i 

comprovació del 

estat del matalàs.  

e. S’ha realitzat el 

procediment 

convencional de fer 

els llits, valorant la 

forma de col·locació 

- Tipus de roba de llit.  

- Prevenció de riscos econòmics 

en la realització de llits.  
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s. Complir les normes de qualitat, 

d’accessibilitat universal i disseny 

en l’elecció dels procediments de la 

seva activitat professional.  

t. Actuar amb esperit emprenedor, 

iniciativa personal i responsabilitat 

en l’elecció dels procediments de la 

seva activitat professional.  

 

de la roba i dels 

complements 

utilitzats i evitant 

deficiències 

estètiques.  

f. S’han aplicat les 

mesures de 

prevenció durant la 

tasca de fer el llit, 

valorant rutines 

desenvolupades i 

danys evitats, segons 

el tipus de llit i roba 

emprada.  

 

 

6. METODOLOGIA  

(Afegir material i recursos específics per al mòdul: llibre de text, Moodle...) 

 

 

Els continguts que han de treballar-se en tota la formació professional, parteixen de les competències professionals, personals i socials que haurà de tenir 

el/la  professional, raó per la qual, la relació entre la formació i la realitat laboral ha de ser molt estreta. Aquests continguts han de proporcionar a 

l'alumnat els conceptes  teòrics i procedimentals necessaris i, al mateix temps, fomentar les actituds associades a la qualificació professional. 

 

Per tot això:  

a. Contextualitzarem el mòdul al perfil professional del cicle 

b. Partirem dels interessos i dels coneixements previs de l’alumnat 

c. Afavorirem la funcionalitat dels aprenentatges, assegurant que puguin ser utilitzats en circumstàncies reals  

d. Potenciarem la interacció dins l ́aula com a motor d’aprenentatge  

e. Atendrem els diferents ritmes d ́aprenentatge de l ́alumnat  
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f. L’alumnat serà el protagonista del seu propi aprenentatge  

g. Potenciarem l’aprenentatge significatiu i constructiu  

 

 

Es partirà d'un enfocament procedimental del mòdul realitzant simulacions a l'aula i fora d'ella i utilitzant una metodologia activa i motivadora que 

impliqui la participació  de l'alumnat com a agent actiu d'un procés d'ensenyament–aprenentatge. 

Partint de les característiques de l ́alumnat (alumnes amb experiència laboral, altres no) ens decantem per una modalitat didàctica basada en 

l ́ensenyament recíproc que posa l ́èmfasi en la comunicació i en el flux d ́informació entre professorat i alumnat, per això aprofitarem al màxim les 

experiències del nostre alumnat, i en totes  les ocasions possibles seran el punt de partida de l ́acció educativa.  

Tenint en compte tot això, considerem que la tasca del docent no consisteix només en transmetre coneixements, sinó en provocar el conflicte cognitiu, 

proporcionar  materials que l’ajudin a “reequilibrar” els nous aprenentatges, promoure l’aplicació, ús i transferència d'allò que ha après, organitzar la 

informació, facilitar la comprensió,  permetre la resolució per part de l ́alumnat i aconseguir la motivació mitjançant diferents estratègies.  

 

Utilitzarem metodologies de l’aprenentatge cooperatiu i de l’aprenentatge basat en projectes en el procés d’ensenyament-aprenentatge, així com a l’hora 

de programar  les UT sempre que la situació sanitària ho permeti. 

 

Les línies d'actuació concretes en el procés d'ensenyament-aprenentatge que permetin assolir les competències del mòdul versaran sobre: 

 

 El treball en equip com a principi metodològic  

 La utilització de les tecnologies de la informació i comunicació. 

 Utilització del classroom com a plataforma d'aprenentatge. 

 Utilització llibre de text i apunts, fitxes i altres materials audiovisuals complementaris 

 Treball de caire pràctic a l’espai taller del centre relacionat amb el contingut que es treballi prèviament al aula (dinàmiques, tallers...).  

 Utilització d'articles, documents i guies com a material complementari.  

 Treball individual de portafoli que s’anirà introduint gradualment i en format molt senzill, si el nivell del alumnat és l’adequat, durant el curs.   
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- Material elaborat per la professora: fitxes, power points, presentacions variades.  

- Llibres de consulta a l’aula  

- Documentació complementària ( articles, revistes)  

- Mitjans audiovisuals ( vídeos, retroprojector, pissarra digital, pel·lícules) 

- Ordinadors  

- Material de taller propi del mòdul.  

- Material de papereria: cartolines, retoladors, aferrament, estisores, llapis, etc.  

 

 

 

 

7. AVALUACIÓ 

 

Aspectes generals.  
 

Per avaluar es tindran en compte els següent principis: 

 

1.L’avaluació es basa tant amb els objectius del títol com els generals de l’FP (article 3 del RD 1147/2011)  

c) Consolidar hàbits de disciplina treball individual i en equip, així com la capacitat d’autoaprenentatge i capacitat crítica i apartat  

d) Establir relacions interpersonals i socials, en l'activitat professional i personal, basades en la resolució pacífica dels conflictes, el respete a les altres 

persones i el rebuig a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als comportaments sexistes   

g) Potenciar la creativitat, la innovació i la iniciativa emprendedora  

i) Comunicar-se de forma efectiva en el desenvolupament de l’activitat professional i personal.  

2.L'avaluació serà Formativa. 

3.L'avaluació ha d’identificar el grau en que l’alumnat ha desenvolupat cada competència. 

4.És imprescindible implicar l’alumnat en el procés d’avaluació. 

5.S’ha de basar en procediments pràctics i funcionals. 

6. L'avaluació ha de ser transparent (L’alumnat ha de conèixer els paràmetres d’avaluació des del començament).  
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Per això, aquesta avaluació es copsarà com un procés continu i global de retroalimentació sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge. Aquest es basarà 

amb les competències PPS, els resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i objectius generals associats al mòdul, els que ha d’adquirir l’alumnat. 

Aquests RA’s són ponderats en funció del temps que es treballa i de la importància que en tenen per la competència del perfil professional i del mòdul. 

Tots aquests elements es treballaran i es temporalitzaran en distintes unitats de treball i activitats avaluatives i d’aprenentatge. Per tant: 

 

● La qualificació trimestral s’extraurà a partir dels instruments d’avaluació associats als Resultats d’Aprenentatge treballats.   

 

● La qualificació final s’extraurà de la ponderació dels Resultats d’Aprenentatge. 

 

Tal com recull la normativa (RD 1147/2011 a l’article 3), els ensenyaments de formació professional tenen per objecte aconseguir que l'alumnat 

adquireixi les competències professionals, personals i socials, segons el nivell de què es tracti (annex I), necessàries per a: 

h) Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, així com les llengües estrangeres necessàries en la seva activitat professional.  

El present mòdul consta d’una part a treballar en anglès, aquesta s’avaluarà mitjançant activitats d’ensenyament-aprenentatge vinculades als RA 

corresponents a cada unitat de treball. 

 

 

 

 

 

 

a. Criteris de qualificació (concretar aspectes no recollits als generals, si escau) 

 

La qualificació del mòdul serà numèrica, entre 1 i 10, sense decimals. El mòdul es superarà sempre que s’obtingui una nota igual o superior a 5. 

Seguint l’estructura de les Unitats de Treball (UT), es plantejarà una avaluació contínua per fer el seguiment i reconduir el procés d’ensenyament i 

aprenentatge de l’alumnat, partint de: 

 

-  Una avaluació inicial (no avaluable) en què s’obtindrà la informació sobre els coneixements previs de l’alumnat. 

- Una avaluació de procés (avaluable) en què es valoraran totes les activitats dutes a terme en la UT com treballs, casos pràctics, elaboració de material, 
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carpeta d’aprenentatge, visites dins o fora del centre, etc. que es determinaran a cada UT. L’alumnat ha de realitzar i lliurar les activitats i treballs  del 

taller dins els terminis establerts i s’haurà d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel departament. 

Cada treball o activitat de taller serà avaluada segons les competències que treballen i els criteris que s’estableixen, els que seran comunicats a l’alumnat 

en el moment en què s’encomana la tasca i els quals podran consultar per mitjà del GESTIB, fent-ne possible així la transparència d’aquest des del 

principi.  

-  Una avaluació final o de síntesi (avaluable) consistent amb una prova escrita competencial i teòrica-pràctica sobre les competències treballades, per tal 

de verificar-ne la seva adquisició. Aquesta prova pot constar de dues parts: teòrica i pràctica. Aquesta prova valdrà un 20% de la nota final del trimestre, 

les activitats d’aula un 20% , les activitats del taller un 40% i la carpeta d’aprenentatge individual un 20% . 

Si l’alumnat no pot realitzar una activitat d’ensenyament-aprenentatge o una prova d’avaluació de manera justificada, tindrà dret a realitzar-la durant la 

mateixa avaluació.  

 

. 

 

 

 

 

b. Instruments d’avaluació (generals per al mòdul, a concretar a la programació d’aula) 

 

 

 

 

L’avaluació del procés d’aprenentatge es durà a terme mitjançant diversos instruments d’avaluació globals, ja que així és com ho exigeix el model 

d’avaluació formativa, per tal d’assegurar i comprovar l’assoliment de les competències i els resultats d’aprenentatge seguint l’ancoratge curricular 

(criteris d’avaluació i objectius associats). Els procediments i instruments d’avaluació que s’empraran es concretaran a la programació d’aula i podran 

ser: 

Proves individuals d’avaluació competencial objectives, escrites i/o orals i pràctiques ( taller).  

Rúbriques d’avaluació (avaluació, autoavaluació i coavaluació). L’autoavaluació i coavaluació es copsen com a necessàries perquè l’alumnat sigui 

partícip i conscient del seu propi procés. 

Quaderns i diaris de classe, carpetes d’aprenentatge i/o portafolis.  

Registres d’observació i fulls de seguiment de l’actitud i interès vers el mòdul, professorat i companys/es, el comportament adequat a l’aula, l’assistència 
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i la participació, l’actitud de respecte per l’alumnat, el professorat i les instal·lacions... 

 

Diàlegs, entrevistes, role-playings, debats, reflexions... 

Enquestes i qüestionaris. 

Sortides i visites tècniques. 

Altres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL 
 

BLOCS DE 

CONTINGUTS  

(segons currículum) 

UNITATS DE TREBALL  SEQÜENCIADES CRONOGRAMA 

HORES 

B-a B-b B-c B-d B...  
SE

T 

O

CT 
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V 
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S 
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     0. UT: Introducció  x           

     1. UT:  Tècniques de rentat de peces de vestir i roba de la llar.  x x x         

     2. UT: Tècniques d’eixugat de peces de vestir i roba de la llar.     x x        

     3. UT: Procediments de planxat de roba.     x x      

     
4. UT: Tècniques bàsiques de costura i peces de vestir i roba de 

la llar.  
      x x    

     
5. UT: Ordre de  la roba en l’espai assignat i organització 

d’estàncies.  
        x x  

 HORES TOTALS: 7 26          

 

 

9. BIBLIOGRAFIA BÀSICA DE REFERÈNCIA 
 

 

Como Bibliografía, prendrem com a referència: 

- MORALES DE COCA, R. (2013). Acondicionado de camas, prendas de vestir y ropa de hogar. Antequera: 

IC Editorial. 

 

 

La Webgrafía que s’emprarà serà:  

 

- https://dialogolalocura.wordpress.com/2017/01/11/limpieza-y-mantenimiento-de-la-ropa/ 

https://dialogolalocura.wordpress.com/2017/01/11/limpieza-y-mantenimiento-de-la-ropa/
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Limpieza y Mantenimiento de la Ropa 

- http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM007135.pdf  

Manual de proceso de lavadería en centros residenciales para persones mayores 

- https://www.todofp.es/ 

 

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM007135.pdf

