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b) Organitzar i, en el seu cas 
realitza, les activitats 
domèstiques relacionades 
amb l'elaboració d'aliments en 
domicilis particulars, 
conservant els productes 
adquirits, manipulant, 
emmagatzemant i cuinant en 
condicions higièniques 
saludables i segons les 
instruccions rebudes 
 
 
i) Actuar de manera saludable 
en diferents contextos 
quotidians que afavoreixin el 
desenvolupament personal i 
social, analitzant hàbits i 
influències positives per a la 
salut humana. 
 
 
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 tecnologies de la 
informació i la comunicació. 
 
p) Complir les tasques pròpies 
del seu nivell amb autonomia i 
responsabilitat, emprant 
criteris de qualitat i eficiència 

RA1. Elabora llistes 
per a la compra 
d'aliments, entre 
altres, segons 
pressupost 
establert, garantint 
la reposició i 
adequant-les a 
característiques de 
la unitat convivencial 
i respectant les 
normes de consum 
(caducitat, límit de 
consum o 
conservació, entre 
altres). 

 
 

1a) S'han identificat les matèries primeres alimentàries d'ús 
comú en la cuina, descrivint les principals varietats i 
qualitats.  
 
2b) S'ha comprovat les existències d'aliments i productes 
necessaris en el rebost, determinant les necessitats de 
reposició.  
 
3c) S'ha establert un programa de revisió i reposició de 
productes, a partir dels hàbits de consum de l'entorn 
familiar.  
 
4d) S'ha determinat el tipus d'establiment més adequat per 
a realitzar la compra conforme a la llista i a les instruccions 
rebudes.  
 
5e) S'ha interpretat les característiques i informació de les 
etiquetes dels productes que formen part d'una llista de 
compra.  
 
6f) S'ha comprovat la data de caducitat de les matèries 
primeres i productes comprats.  
 
7g) S'ha realitzat la compra dels aliments i productes 
previstos, indicant les possibilitats de transport dels 
mateixos en condicions de seguretat.  
 
8h) S'han descrit l'organització de la compra en el transport 
dels productes, aplicant mètodes de conservació, entre 
altres.  
 
9i) S'han identificat els riscos associats al trasllat de les 
compres des de l'establiment al domicili, aplicant les 
mesures de prevenció corresponents. 

B1. Procediment de compra d'aliments i 
productes per al domicili:  
 
- Matèries primeres alimentàries. 
Principals varietats i qualitats. Aliments de 
temporada.  
 
- Procés d'elaboració de la llista de la 
compra.  
 
- Procés de selecció d'establiments.  
 
- Ofertes.  
 
- Selecció de productes.  
 
- Etiquetatge de matèries primeres i 
productes envasats i enllaunats.  
 
- Data de caducitat dels productes d'ús 
comú en la cuina domèstica. 
 
- Tècniques d'ordenació dels productes 
comprats per al seu bon transport. 
 
- Salut postural. Tècniques de transport 
de càrregues.  
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en el treball assignat i 
efectuant-lo de manera 
individual o com a membre 
d'un equip.  
 
q) 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. 
 
t) Actuar amb esperit 
emprenedor, iniciativa 
personal i responsabilitat en 
l'elecció dels procediments de 
la seva activitat professional. 
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b) Organitzar i, en el seu cas 
realitza, les activitats 
domèstiques relacionades 
amb l'elaboració d'aliments en 
domicilis particulars, 
conservant els productes 
adquirits, manipulant, 
emmagatzemant i cuinant en 
condicions higièniques 
saludables i segons les 
instruccions rebudes 
 
i) Actuar de manera saludable 
en diferents contextos 
quotidians que afavoreixin el 
desenvolupament personal i 
social, analitzant hàbits i 
influències positives per a la 
salut humana. 
 
j) Valorar actuacions 
encaminades a la conservació 
del medi ambient, diferenciant 
les conseqüències de les 
activitats quotidianes que 
puguin afectar l'equilibri 
d'aquest. 
 
p) Complir les tasques pròpies 
del seu nivell amb autonomia i 
responsabilitat, emprant 
criteris de qualitat i eficiència 
en el treball assignat i 
efectuant-lo de manera 
individual o com a membre 
d'un equip.  

RA2. Realitza 
operacions 
d'emmagatzematge 
d'aliments i altres 
productes d'ús 
domiciliari, justificant 
els mitjans utilitzats 
en la preservació i 
conservació dels 
mateixos en 
condicions d'higiene 
i bon ús. 

 

 

1a) S'han classificat els productes, atès el tipus d'actuació 
requerida per al seu magatzematge i conservació.  
 
2b) S'ha descrit el procediment de manipulació d'aliments 
per al seu magatzematge i conservació, extremant les 
mesures d'higiene.  
 
3c) S'han aplicat mètodes senzills de conservació i 
envasament de gèneres crus, semielaborats i elaboracions 
culinàries acabades d'ús comú.  
 
4d) S'ha descrit el procediment de congelació de productes 
crus, semielaborats i d'elaboracions culinàries.  
 
5e) S'han aplicat procediments de congelació en productes 
crus, semielaborats i d'elaboracions culinàries.  
 
6f) S'han identificat els espais per a la col·locació i 
magatzematge dels productes, en funció de les seves 
característiques i necessitats. 
 
7g) S'han aplicat procediments higiènics per a la prevenció 
de riscos en l'emmagatzematge i conservació de productes 
d'aliments i altres productes d'ús domiciliari. 
 

B2. Realització d'operacions 
d'emmagatzematge d'aliments i altres 
productes d'ús domiciliari: 
 
- Separació de productes segons 
característiques. Ordenació de productes 
frescos i envasats.  
 
- Procediment de manipulació d'aliments 
per al seu emmagatzematge i conservació.  
 
- Control de caducitat dels productes 
alimentaris. Retirada dels productes deteriorats 
o caducats.  
 
- Disposició de les càrregues.  
 
- Mètodes senzills de conservació i 
envasament d'aliments.  
 
- Procediment de congelació. 
Conservació i ordenació d'aliments refrigerats.  
 
- Procediments higiènics per a la 
prevenció de riscos en l'emmagatzematge i 
conservació.  
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q) 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.  
 
t) Actuar amb esperit 
emprenedor, iniciativa 
personal i responsabilitat en 
l'elecció dels procediments de 
la seva activitat professional. 
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b) Organitzar i, en el seu cas 
realitza, les activitats 
domèstiques relacionades 
amb l'elaboració d'aliments en 
domicilis particulars, 
conservant els productes 
adquirits, manipulant, 
emmagatzemant i cuinant en 
condicions higièniques 
saludables i segons les 
instruccions rebudes 
 

i) Actuar de manera saludable 
en diferents contextos 
quotidians que afavoreixin el 
desenvolupament personal i 
social, analitzant hàbits i 
influències positives per a la 
salut humana 
 
p) Complir les tasques pròpies 
del seu nivell amb autonomia i 
responsabilitat, emprant 
criteris de qualitat i eficiència 
en el treball assignat i 
efectuant-lo de manera 
individual o com a membre 
d'un equip.  
 
q) 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. 
 

RA3. Realitza 
operacions de 
preelaboració dels 
productes culinaris 
més comuns en les 
elaboracions 
culinàries que es 
vagin a realitzar, 
valorant criteris de 
consum i caducitat a 
partir d'un pla 
d'actuació. 

1a) S'han descrit les característiques dels productes, dels 
talls o peces més usuals utilitzades en preelaboració i s'han 
relacionat amb els procediments culinaris més comuns.  
 
2b) S'han descrit els criteris aplicables per a obtenir el 
màxim profit de les matèries primeres utilitzades en la 
preelaboració per a evitar costos i desgastos innecessaris.  
 
3c) S'han descrit els principals procediments de regeneració 
que precisen les matèries primeres d'ús més comú per a la 
seva posterior preelaboració.  
 
4d) S'han descrit els procediments que s'apliquen als 
ingredients que formen part de l'elaboració, previ al cuinat, 
(rentada, descongelat, tallat o altres)  
 
5e) S'ha aplicat el tractament requerit per a netejar fruita, 
verdures o les llaunes abans d'obrir per a assegurar la 
innocuïtat.  
 
6f) S'han seleccionat i utilitzat els útils, eines i equips de 
treball conforme a les instruccions rebudes i activitat a 
realitzar. 
 
7g) S'ha realitzat el manteniment a nivell d'usuari per a 
garantir el funcionament de les eines i els equips utilitzats, 
d'acord amb les instruccions del fabricant.  
 
8h) S'han identificat els riscos associats a l'ús d'útils, eines 
i equips de treball, aplicant les mesures de prevenció 
corresponents.  
 
9i) S'han aplicat les normes bàsiques d'higiene per a la 
prevenció de riscos sanitaris en les operacions de 
preelaboració d'aliments. 

B3. Realització d'operacions de 
preelaboració de productes culinaris: 
 
- Neteja i preparacions prèvies al tall i/o 
racionat de gèneres de cuina.  
 
- Procediments previs al cuinat.  
 
- Neteja i preparacions prèvies a la 
rentada i cort de fruita i verdura.  
 
- Tècniques de talls bàsics. Descripció, 
formats i aplicacions.  
 
- Procediments d'execució de talls 
bàsics a gèneres de cuina.  
 
- Descripció i classificació de la bateria, 
útils i eines de cuina.  
 
- Ús d'uniforme i roba de cuina: tipus, 
adequació i normativa.  
 
- Operacions bàsiques. Elements.  
 
- Sistemes de classificació i organització.  
 
- Mesures de prevenció de riscos de 
laborals.  
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t) Actuar amb esperit 
emprenedor, iniciativa 
personal i responsabilitat en 
l'elecció dels procediments de 
la seva activitat professional. 
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b) Organitzar i, en el seu cas 
realitza, les activitats 
domèstiques relacionades 
amb l'elaboració d'aliments en 
domicilis particulars, 
conservant els productes 
adquirits, manipulant, 
emmagatzemant i cuinant en 
condicions higièniques 
saludables i segons les 
instruccions rebudes 
 
i) Actuar de manera saludable 
en diferents contextos 
quotidians que afavoreixin el 
desenvolupament personal i 
social, analitzant hàbits i 
influències positives per a la 
salut humana.  
 
l) Actuar amb respecte i 
sensibilitat cap a la diversitat 
cultural, el patrimoni 
històricoartístic i les 
manifestacions culturals i 
artístiques, apreciant el seu ús 
i gaudi com a font 
d'enriquiment personal i social. 
 
ñ) Realitzar explicacions 
senzilles sobre esdeveniments 
i fenòmens característics de 
les societats contemporànies a 
partir d'informació històrica i 
geogràfica a la seva disposició.  
 

RA4. Elabora 
menús senzills, 
aplicant les 
tècniques 
domèstiques de 
cuina i seguint el pla 
d'actuació establert 
en funció de les 
característiques dels 
destinataris. 

1a) S'han tingut en compte les característiques i necessitats 
dels comensals.  
 
2b) S'han descrit l'elaboració de les receptes de cuina més 
habituals, relacionant les quantitats dels ingredients i temps 
a utilitzar amb del nombre de comensals.  
 
3c) S'ha identificat i descrit les característiques del 
parament, els utensilis i electrodomèstics que s'utilitzen en 
l'elaboració de menús.  
 
4d) S'han utilitzat els equips, màquines i eines bàsiques de 
cuina, relacionant els útils adequats amb tipus d'elaboració 
culinària.  
 
5e) S'han seleccionat i utilitzat les principals tècniques de 
cuina domèstica com rostir, coure, fregir, pelar, picar, entre 
altres, en relació amb el tipus de menjar a realitzar.  
 
6f) S'han realitzat les principals tècniques de cuina 
domèstica, seguint les instruccions incloses en la recepta a 
elaborar.  
 
7g) S'han aplicat les normes de conservació del menjar 
preparat, d'acord amb el pla de treball.  
 
8h) S'han aplicat les normes bàsiques d'higiene per a la 
prevenció de riscos sanitaris en les tècniques domèstiques 
de cuina. 

 

B4. Aplicació de tècniques domèstiques de 
cuina:  
 
- Tècniques de cocció: Descripció.  
 
- Procediments d'execució de les 
diferents tècniques.  
 
- Mesures de prevenció de riscos 
laborals.  
 
- Descripció i classificació de bateria, 
útils i eines de cuina.  
 
- Procediments bàsics d'elaboració de 
preparats i salses més usuals.  
  
- Receptes, fitxes tècniques, entre altres.  
 
- Adaptació de la recepta a les 
existències.  
 
- Interpretació i execució de les 
instruccions rebudes.  
  
- Aplicació de normes mínimes d'higiene 
en qualsevol procés d'elaboració o manipulació 
d'aliments.  
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p) Complir les tasques pròpies 
del seu nivell amb autonomia i 
responsabilitat, emprant 
criteris de qualitat i eficiència 
en el treball assignat i 
efectuant-lo de manera 
individual o com a membre 
d'un equip.  
 
q) 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. 
 
t) Actuar amb esperit 
emprenedor, iniciativa 
personal i responsabilitat en 
l'elecció dels procediments de 
la seva activitat professional. 
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i) Actuar de manera saludable 
en diferents contextos 
quotidians que afavoreixin el 
desenvolupament personal i 
social, analitzant hàbits i 
influències positives per a la 
salut humana.  
 
j) Valorar actuacions 
encaminades a la conservació 
del medi ambient, diferenciant 
les conseqüències de les 
activitats quotidianes que 
puguin afectar l'equilibri 
d'aquest 
 
p) Complir les tasques pròpies 
del seu nivell amb autonomia i 
responsabilitat, emprant 
criteris de qualitat i eficiència 
en el treball assignat i 
efectuant-lo de manera 
individual o com a membre 
d'un equip.  
 
q) 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. 
 
t) Actuar amb esperit 
emprenedor, iniciativa 
personal i responsabilitat en 
l'elecció dels procediments de 

RA5. Realitza la 
neteja de la vaixella, 
utensilis i 
electrodomèstics, 
cuina i zona de 
treball, aplicant 
criteris d'eficàcia i 
organització, seguint 
el pla d'actuació 
treballo. 

1a) S'ha classificat la vaixella i dels utensilis utilitzats en la 
preparació, cuinat, conservació i consum d'aliments 
seleccionat el procediment per a la seva la neteja.  
 
2b) S'han realitzat d'operacions de rentada a mà seguint la 
seqüència d'ordre adequada i aplicant els productes 
eficaçment.  
 
3c) S'ha ordenat la vaixella i utensilis en els departaments 
del *lavavajilla ocupant racionalment tot l'espai, seleccionat 
el programa i garantint l'ús racional de l'aigua.  
 
4d) S'han classificat els residus domèstics generats, d'acord 
amb la normativa mediambiental vigent, per a la seva 
eliminació.  
 
5e) S'han ordenat i classificat la vaixella i utensilis nets i 
situar-los en el lloc apropiat..  
 
6f) S'ha triat el mètode de neteja de l'espai i 
electrodomèstics en funció de les característiques d'aquest 
espai.  
 
7g) S'han identificat els riscos associats neteja de la cuina i 
electrodomèstics, aplicant les mesures de prevenció 
corresponents.  
 
8h) S'han identificat els possibles riscos associats a la 
neteja de la cuina i electrodomèstics utilitzats, indicant les 
actuacions preventives a dur a terme. 
 

B5. Aplicació de procediments de neteja de 
la vaixella, utensilis i electrodomèstics, 
cuina i zona de treball:  
 
- Procediments de neteja i higienització 
de superfícies.  
 
- Tècniques de neteja en 
electrodomèstics: neteja i assecat.  
  
- Tècniques de neteja de vaixella i útils, 
processos manuals o automàtics.  
 
- Aplicació de productes i útils de neteja. 
 
- Consum proporcionat d'aigua, energia i 
detergents.  
 
- Interpretació de l'etiquetatge de 
productes de neteja i de desinfecció.  
 
- Prevenció de riscos laborals. Actuació 
en cas d'intoxicació en la utilització de 
productes de neteja.  
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la seva activitat professional. 
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b) Organitzar i, en el seu cas 
realitza, les activitats 
domèstiques relacionades 
amb l'elaboració d'aliments en 
domicilis particulars, 
conservant els productes 
adquirits, manipulant, 
emmagatzemant i cuinant en 
condicions higièniques 
saludables i segons les 
instruccions rebudes 
 
i) Actuar de manera saludable 
en diferents contextos 
quotidians que afavoreixin el 
desenvolupament personal i 
social, analitzant hàbits i 
influències positives per a la 
salut humana.  
 
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 la seva activitat 
professional.  
 
p) Complir les tasques pròpies 
del seu nivell amb autonomia i 

RA6. Identifica i 
prevé riscos de 
toxiinfeccions 
alimentàries en les 
operacions de 
manipulació 
d'aliments i 
preparació de 
menjars, aplicant les 
normes bàsiques i 
les condicions 
higienicosanitàries 
relacionades amb la 
cuina domèstica. 

1a) S'han aplicat normes d'higiene personal.  
 
2b) S'han aplicat les normes higienicosanitàries, 
relacionades amb instal·lacions, locals, utillatge i 
manipulació d'aliments.  
 
3c) S'han aplicat les normes higienicosanitàries, 
relacionades amb la salubritat de l'aigua.  
 
4d) S'ha interpretat l'etiquetatge de productes i útils de 
neteja més comunes utilitzats en la cuina domèstica per a 
garantir la higiene. 
 
5e) S'han identificat els principals productes i útils de neteja 
autoritzats i adequats, tenint en compte la seva finalitat.  
 
6f) S'ha realitzat l'eliminació adequada de les deixalles 
sòlides per a evitar la transmissió de malalties.  
 
7g) S'ha realitzat l'eliminació de les aigües superficials a 
través de desguassos.  
 
8h) S'han descrit les toxiinfeccions alimentàries més 
comunes, identificant les seves possibles causes.  
 
9i) S'han identificat els riscos associats a les principals 
toxiinfeccions alimentàries.  
 
10j) S'han descrits els greus efectes provocats per les 
principals toxiinfeccions per incompliment de la normativa 
higiènic sanitària alimentària 

B6. Riscos de toxiinfeccions alimentàries en 
les operacions culinàries:  
 
- Normativa general d'higiene aplicable a 
l'activitat.  
 
- Identificació dels factors que 
afavoreixen el desenvolupament de la 
reproducció dels microorganismes.  
 
- Identificació de les vies de 
contaminació.  
 
- Normes d'higiene personal.  
 
- Eliminació de residus sòlids.  
 
- Eliminació d'aigües superficials. 
 
- Toxiinfeccions alimentàries més 
comunes. 
 

- Neteja i desinfecció.  
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responsabilitat, emprant 
criteris de qualitat i eficiència 
en el treball assignat i 
efectuant-lo de manera 
individual o com a membre 
d'un equip.  
 
q) 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.  
 
t) Actuar amb esperit 
emprenedor, iniciativa 
personal i responsabilitat en 
l'elecció dels procediments de 
la seva activitat professional. 
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2. METODOLOGIA  
 
Les activitats didàctiques que es plantegin estaran relacionades amb els RA i els criteris d’avaluació especificats a l’apartat anterior i s’intentarà que parteixin d'allò que 

l’alumnat ja sap sobre el tema de cada unitat (tenint en compte el perfil del nostre alumnat), fet que el duu a construir nous coneixements i valors obligant-lo a completar 

constantment els seus continguts mentals sobre la matèria.  

En el desenvolupament de totes les unitats aplicarem els principis de l’aprenentatge significatiu:  

● Oferirem una visió general de la unitat de treball presentant la seva relació amb les competències professionals del mòdul, els objectius, els continguts, les 

activitats i els resultats d’aprenentatge amb els seus criteris d’avaluació.  

● Farem activitats inicials, per determinar idees prèvies; de desenvolupament per afavorir la construcció de nous coneixements, que consistiran en  activitats per 

qüestionar les idees prèvies, provocant el dubte, per tal d’aconseguir un canvi conceptual o reestructurar el coneixement; i activitats de síntesi, que han de permetre la 

transferència dels coneixements apresos i la seva aplicació a la resolució de problemes o situacions pràctiques en diferents contextos, per tal de consolidar els nous 

aprenentatges i reconèixer-ne la seva utilitat.  

 

S’alternarà la teoria amb la pràctica a través d’activitats de síntesi i de desenvolupament a nivell més conceptual, així com a través d’activitats de caire més pràctic i 

d’implicació directa de l’alumnat. Es fomentarà molt la reflexió i la posada en pràctica del que es pretén que l’alumnat assoleixi per tal d’adquirir les competències 

pròpies del mòdul, sempre i quan la situació sanitària ho permeti. 

 
S’utilitzarà la plataforma Classroom per anar posant a disposició de l’alumnat les presentacions utilitzades per a desenvolupar el contingut i els materials que s’hagin 

d’utilitzar, així com també per a l’entrega de les activitats encomanades. Si la docent així ho valora, també es farà ús de la plataforma Additio i Edvoice amb tot el 

relacionat amb l’avaluació (visionat de rúbriques, rúbriques avaluades, comentaris de les tasques, etc.) 

 

Es realitzaran reunions de coordinació amb el professorat dels diferents mòduls del CFGB d’Activitats domèstiques i neteja d’edificis per a poder anar en una mateixa 

línia d’ensenyament-aprenentatge i afavorir així la formació integral de l’alumnat. 
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3. AVALUACIÓ 
 
 

L’avaluació té com objectiu valorar que els resultats finals coincideixin o formin part de les competències professionals que han de ser assolides per l’alumnat. En aquests 

resultats esperats d’aprenentatge s’han d’incloure el saber fer, saber estar i saber ser de l’alumnat en comportaments observables. 

 
L'avaluació serà contínua i formativa la qual cosa vol dir que l’alumnat serà avaluat a partir del seu treball diari, proves escrites, elaboració de treballs i els procediments 

durant el llarg del curs.  

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ GENERALS 

 

● La qualificació dels mòduls ha de ser numèrica, entre 1 i 10, sense decimals. 

● Es consideren APTES les puntuacions iguals o superiors a cinc punts. Per tal de tenir el mòdul superat cal haver assolit totes les competències professionals, 
personals i socials associades al mòdul. 

● L’alumnat ha de realitzar i lliurar les activitats i treballs que se li encomanen dins dels terminis establerts. El lliurament de les produccions fora dels terminis 
indicats quedarà penalitzat ja que s’entén com una clara falta de respecte cap als companys i companyes que han fet l’esforç d’entregar-ho en el temps sol·licitat. En 

cas que la presentació fora de termini de les produccions recuperables sigui per un motiu justificat, el professorat marcarà un nou termini de lliurament dins la mateixa 
avaluació, sempre i quan sigui possible. 

● S’haurà d’haver presentat tots els treballs i activitats d’aula realitzats durant les avaluacions. 

● Cada una de les produccions de l’alumnat serà avaluada segons els criteris relacionats a les competències professionals, personals i socials que s’estableixin en 
la mateixa i que seran comunicats a l’alumnat en el moment en que se li encomani la realització de la tasca. 

 

Serà objecte d’avaluació:  

 

● Assolir els continguts associats a cada resultat d’aprenentatge.  

● Resoldre les contingències amb iniciativa i autonomia i mostrant una actitud autocrítica.  

● Actuar amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit de la seva competència.   

● Organitzar i desenvolupar el treball assignat, cooperant o treballant en equip amb altres professionals en l'entorn de treball. 

● Comunicar-se eficaçment i amb coherència en la redacció, la presentació i l’ordre.   
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Per tenir dret a avaluació s’ha d’assistir a un 85% de les sessions de cada mòdul. En cas de superar el 15% d’absentisme al mòdul no podrà ser avaluat i es donarà de 

baixa d’ofici a l’alumne/a, prèvia comunicació oficial i tenint en compte les causes que contempla la normativa (article 29 i 30 de l’ordre d’organització i funcionament). 

 

■ Instruments d’avaluació: 

 

- Casos pràctics 

- Activitats d’aula (esquemes, mapes conceptuals, definicions, recerca…) 
- Debats 

- Treballs escrits  
- Activitats alternatives/ complementàries (visites, sortides, jocs manipulatius, visionats de documentals, curtmetratges… i altres) 

 
*Les diferents activitats es faran de manera individual, per parelles, petits grups o gran grup depenent del que es valori en cada cas. 

 

 

■  Activitats d’ensenyament- aprenentatge: 

 

- Escales d’avaluació (d’activitats escrites i pràctiques) 

- Mètodes d’observació directa/ registres 
- Prova d’avaluació, si escau 
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4. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL 
 

BLOCS DE 

CONTINGUTS  

(segons currículum) 

 UNITATS DE TREBALL  SEQÜENCIADES CRONOGRAMA 

HORES 

B1 B2 B3 B4 B5 B6  SET OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI JUN 

      UT 0: INTRODUCCIÓ DEL MÒDUL I BENVINGUDA X          7 

X      UT 1: Procediment de compra d'aliments i productes per al domicili  X X        45 

 X     
UT 2: Realització d'operacions d'emmagatzematge d'aliments i 

altres productes d'ús domiciliari 
  X X       47 

  X    
UT 3: Realització d'operacions de preelaboració de productes 

culinaris 
    X X     52 

   X   UT 4: Aplicació de tècniques domèstiques de cuina      X X X   60 

    X  
UT 5: Aplicació de procediments de neteja de la vaixella, utensilis i 

electrodomèstics, cuina i zona de treball 
        X  35 

     X 
UT 6: Riscos de toxiinfeccions alimentàries en les operacions 

culinàries 
         X  29 

 HORES TOTALS:  275h 
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A determinar al llarg del curs. 


