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DADES GENERALS REFERENTS AL CURS D’OPERARI DE VIVERS I JARDINS

1. FAMÍLIA PROFESSIONAL: AGRÀRIA

2. DENOMINACIÓ DEL CURS: OPERARI DE VIVERS I JARDINS

3. CODI: AAOJ53DCP

4. TIPUS: OCUPACIONAL

5. OBJECTIU GENERAL

Desenvolupar i executar de manera racional el procés de producció de
les diferents espècies i varietats de plantes de viver, utilitzant les
tècniques més apropiades a fi d'optimitzar els processos de
fertilització, preparació i desinfecció de la terra, preparació de
substrats, reproducció, reg i fertirrigació, control fitosanitari,
atencions culturals, condicionament de plantes, adaptant els
continguts teoricopràctics a les capacitats cognitives del col·lectiu
que es pretén formar.

6. REQUISITS DEL PROFESSORAT

Ateses les necessitats pròpies del col·lectiu, es creu necessari dotar
al curs de dos professionals amb les següents especialitats:
Un professor especialista en la matèria en qüestió i un professor de
suport coneixedor de les característiques didàctiques i pedagògiques
especifiques del procés d'ensenyament- aprenentatge de les persones
amb discapacitat. El treball conjunt d'aquests professionals permet un
aprenentatge continu i un enriquiment en la formació tant dels alumnes
com dels propis professionals.

6.1.Nivell acadèmic
Professor específic: Requereix titulació universitària ( preferentment
enginyer agrícola) o, si no n'hi ha, capacitació professional
equivalent en l'ocupació relacionada amb el curs.
Professor de suport: Requereix titulació universitària. Mestre
d'educació especial o Llicenciat en pedagogia.

6.2.Experiència Professional
Tres anys d'experiència

6.3.Nivell Pedagògic
Formació metodologia o experiència docent.

7.REQUISITS D'ACCÉS DE L'ALUMNE:

7.1. Nivell de coneixements generals o acadèmics
Els alumnes del programa no necessiten cap acreditació acadèmica per
poder participar en el curs d'Operari de Vivers i Jardins.
Els requisits contemplats per ser seleccionats, atès que ens referim
a persones amb Discapacitat Psíquica, seran el certificat de
minusvalidesa i les condicions de mobilitat necessàries per poder
desenvolupar els mòduls proposats en el programa.

7.2. Nivell professional o tècnic
No es precisen coneixements específics. S’han de considerar
preferents les persones amb discapacitat psíquica amb possibilitat
d'una inserció laboral en el sector.
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7.3.Condicions físiques
Cap especialment, llevat d'aquelles que impedeixin el normal
desenvolupament de la professió.

8. NOMBRE D'ALUMNES : 10

9. RELACIÓ SEQÜENCIAL DE MÒDULS FORMATIUS

MÒDUL I. INTRODUCCIÓ AL CONEIXEMENT DE LES PLANTES I ALS FACTORS
AMBIENTALS QUE CONDICIONEN LA PRODUCCIÓ

- Botànica bàsica
- El clima
- El terra i el relleu

MÒDUL II. NECESSITATS NUTRITIVES DE LES PLANTES I TRACTAMENTS
FITOSANITARIS

- El reg
- L'adob
- Control fitosanitari

MÒDUL III. EL VIVER: L'EMPRESA PRODUCTORA DE PLANTES

- El viver
- Reproducció de plantes: germinativa i vegetativa
- Els substrats
- Envasos i contenidors

MÒDUL IV. CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT DE JARDINS

- Disseny, replantejament i construcció en jardineria
- Plantació d'arbres i arbustos
- Poda d'arbres i arbustos
- Manteniment de Gespes

10. DURADA

Pràctiques..................................................290 hores
Coneixements professionals..................................190 hores
Avaluacions................................................. 20 hores
Durada total............................................... 500 hores

11. INSTAL·LACIONS

11.1.Aula de classes teòriques
- Superfície: 30 m2 ( 3m2/alumne).
- Mobiliari: L'aula estarà equipada amb mobiliari docent per a 10
places d'adults, a més dels elements auxiliars.

11.2.Instal·lacions per a pràctiques
Superfície de 2300m2, a prop del lloc on s'imparteixi el curs i amb
dotació d'aigua suficient, dins dels quals s'ubicaran les diferents
instal·lacions que es detallen a continuació:
- Hivernacle de 500m2 de superfície, apte per a la producció i cultiu
de plantes d'interior, amb coberta de polietilè i dotat amb sistema de
calefacció. Instal·lació de reg localitzat i automatitzat per
nebulització o microaspersió. Haurà de disposar també de bancades
sobreelevades i amb sistema de calefacció per a reproducció i cultiu.
- Focus de 125m2 de superfície amb 40 calaixeres amb bastidors
abatibles i la resta per a llits calents i túnels.
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- 500m2 destinats a reproducció i cultiu d'arbustos.
- 750m2 destinats a reproducció i cultiu d'arbres.
- 100m2 destinats per a la instal·lació d'un umbracle.
- 100m2 destinats a la creació i cultiu de gespa.
- 50m2 d'obrador, amb taules per a repicar, entestar , trasplantar,...
- Magatzem de 70m2 de superfície, pis pavimentat, finestrals d'aireig
i il·luminació i prestatgeries per a emmagatzematge de materials,
equips i eines.
- El condicionament elèctric haurà de complir les normes de baixa
tensió i estar preparat de manera que permeti la realització de les
pràctiques.

11.3. Altres instal·lacions
- Un espai mínim de 50m2 per a despatxos de direcció, sala de
professors i activitats de coordinació.
- Una secretària
- Lavabos i serveis higiènics sanitaris en número adequat a la
capacitat del centre.

Els centres hauran de reunir les condicions higièniques, acústiques,
d'habitabilitat i de seguretat, exigides per la legislació vigent i
disposar de llicència municipal d'obertura com a centre de formació.

12. EQUIP I MATERIAL

12.1. Equip i maquinària
A continuació es relaciona l'equip necessari per dur a terme les
pràctiques referents a aquest curs.
1 rul·lo
1 moto aixada
1 sembradora
1 equip de reg localitzat
Totes les màquines, eines i aparells estaran dotats amb tots els seus
elements i es trobaran en ordre de servei.

12.2. Eines i utillatge
Joc d'eines
Manòmetre
Tisores de podar
Safates de sembra
Cabassos
Joc de mànegues
Rasclets, aixada i carretons
Cubs
Regadores

12.3. Material de consum
Plantes, esqueixos i llavors
Substrats
Adob mineral i fem
Productes herbicides
Productes fitosanitaris
Combustibles i lubricants
Safates
Contenidors
Malles

12.4. Material didàctic
Als alumnes se'ls proporcionarà els mitjans didàctics i el material
escolar imprescindibles per al desenvolupament del curs.
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DADES ESPECÍFIQUES DE CADA MÒDUL O GRUP DE MATÈRIES INTEGRANTS DEL
CURS D’OPERARI DE VIVERS I JARDINS

14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL I

INTRODUCCIÓ AL CONEIXEMENT DE LES PLANTES I ALS FACTORS AMBIENTALS QUE
CONDICIONEN LA PRODUCCIÓ

15. OBJECTIU DEL MÒDUL I

- Reconèixer les parts fonamentals de la planta i identificar i
classificar les espècies més significatives.
- Reconèixer les característiques i exigències bàsiques de les
espècies ornamentals i forestals bàsiques.
- Realitzar les tasques de preparació de sòls i substrats tenint en
compte les característiques del mateix, realitzant la selecció de les
espècies a implantar en cada tipus de terra i relleu.

16. DURADA DEL TEMPS DOCENT DEL MÒDUL I

60 hores

17. CONTINGUTS FORMATIUS DEL MÒDUL I

Unitat didàctica 1: BOTÀNICA BÀSICA
Durada: 20 hores teoricopràctiques.

A) Continguts procedimentals
- identificar les diferents parts de les plantes
- identificar les principals espècies de plantes ornamentals i
forestals. Taxonomia vegetativa.

B) Continguts conceptuals
- introducció a la botànica
- coneixements bàsics de morfologia vegetal
- coneixements bàsics de fisiologia vegetal

C) Continguts actitudinals
- interès per la conservació del medi ambient
- atenció i minuciositat en l'execució de tasques
- responsabilitat en el desenvolupament de la tasca
- esperit de col·laboració i treball en equip

Unitat didàctica 2: EL CLIMA
Durada: 20 hores teoricopràctiques

A) Continguts procedimentals
- instal·lar l'instrumental necessari per als mesuraments ambientals
- controlar i mesurar els diferents factors ambientals ( pluja,
temperatura,...)

B) Continguts conceptuals
- la temperatura: màximes, mínimes, gelades i la seva influència en
els cultius
- la pluviometria: pluja, humitat, època de sequera i la seva
influència en els cultius
- els vents i la seva influència
- la climatologia en la regió de Múrcia
- influència de la climatologia en l'aparició de plagues i malalties
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C) Continguts actitudinals
- interès per la conservació del medi ambient
- atenció i minuciositat en l'execució de tasques
- responsabilitat en el desenvolupament de la tasca
- esperit de col·laboració i treball en equip

Unitat didàctica 3. EL TERRA I EL RELLEU
Durada: 20 hores teoricopràctiques

A) Continguts procedimentals
- reconèixer els diferents tipus de terra de la zona
- prendre mostres de terra per mesurar la seva permeabilitat i
determinar les necessitats de rentat
- despedregar terra i netejar terreny
- realitzar les tasques superficials de preparació de sòls amb les
eines necessàries: cavar amb aixada, rastellat
- preparar substrats

B) Continguts conceptuals
- components de la terra
- mobilitat dels nutrients a terra
- influència del relleu en el grau d'exposició dels vegetals als
factors ambientals
- adobs utilitzats en la preparació del terra: característiques i
aplicació
- característiques i maneig de substrats
- maquinària i eines usades en la utilització d'eines i maquinària
- normes de seguretat i higiene en la utilització d'eines i maquinària

C) Continguts actitudinals
- interès per la conservació del medi ambient
- atenció i minuciositat en l'execució de tasques
- responsabilitat en el desenvolupament de la tasca
- compliment estricte de les mesures de seguretat i higiene laboral
- esperit de col·laboració i treball en equip
- resolució de conflictes
- desenvolupament d'habilitats sociolaborals: puntualitat, resistència
a la fatiga, sentit de l'ordre i neteja, iniciativa, autocontrol,
relació amb superiors i companys, tolerància als canvis, reacció
adequada al fracàs o a la crítica, adequació dels ritmes de treball.

DENOMINACIÓ DEL MÒDUL II

Necessitats nutritives de les plantes i tractament fitosanitari.

OBJECTIU DEL MÒDUL II

- Aplicar racionalment l'aigua de reg en funció de les necessitats
hídriques de les plantes, utilitzant els diferents sistemes de reg
(aspersió, degoteig o superfície) i realitzar les tasques de
conservació i manteniment bàsic dels equips de reg.
- Calcular i aplicar els abonats més adequats en funció dels diferents
tipus de terra i cultius.
- Identificar les plagues, la simptomatologia de les malalties, les
alteracions fisiològiques i herbes dolentes, aplicant els mètodes
adequats per eradicar-los.

DURADA DEL TEMPS DOCENT DEL MÒDUL II

80 hores
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CONTINGUTS FORMATIUS DEL MÒDUL II
Unitat didàctica 1: EL REG
Durada: 20 hores teoricopràctiques.

A) Continguts procedimentals:
- mesurar la humitat i permeabilitat del terra
- comprovar l'eficàcia del reg: uniformitat de reg
- construcció i maneig d'una instal·lació de reg
- manipular aspersors per definir angles de reg i per resoldre petites
avaries
- conservar i mantenir els equips de reg

B) Continguts conceptuals:
- l'aigua: origen, funcions, components i classificació
- moviment d'aigua a terra
- necessitats d'aigua dels cultius: punt de mustiguesa i aigua útil
- influència dels factors ambientals en les necessitats d'aigua de les
plantes
- aparells de mesura
- tipus de reg i criteris per a la seva elecció: aspersió, degoteig,
de superfície, per desbordament,...
- elements d'una instal·lació de reg
- dotació, torn i temps de reg

C) Continguts actitudinals:
- interès per la conservació del medi ambient
- atenció i minuciositat en l'execució de tasques
- responsabilitat en el desenvolupament de la tasca
- compliment estricte de les mesures de seguretat i higiene laboral
- esperit de col·laboració i treball en equip
- resolució de conflictes
- desenvolupament d'habilitats sociolaborals: puntualitat, resistència
a la fatiga, sentit de l'ordre i neteja, iniciativa, autocontrol,
relació amb superiors i companys, tolerància als canvis, reacció
adequada al fracàs o a la critica, adequació dels ritmes de treball.

Unitat didàctica 2: L'ADOB
Durada: 25 hores teoricopràctiques

A) Continguts procedimentals:
- prendre mostres de terra i subsòl i realitzar els mesuraments
pertinents
- identificar les carències nutricionals
- identificar diferents tipus d'adobs
- aplicar adobs per diferents mètodes
- elaborar compost amb restes vegetals de jardí

B) Continguts conceptuals:
- necessitats de fertilització de les plantes
- distinció dels tipus d'adob: foliessis, d'alliberament lenta,
fertirrigació,...
- maquinària d'adob: tipus i característiques
- èpoques d'aplicació: períodes crítics

C) Conceptes actitudinals:
- interès per la conservació del medi ambient
- atenció i minuciositat en l'execució de tasques
- responsabilitat en el desenvolupament de la tasca
- compliment estricte de les mesures de seguretat i higiene laboral
- esperit de col·laboració i treball en equip
- resolució de conflictes
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- desenvolupament d'habilitats sociolaborals: puntualitat, resistència
a la fatiga, sentit de l'ordre i neteja, iniciativa, autocontrol,
relació amb superiors i companys, tolerància als canvis, reacció
adequada al fracàs o a la critica, adequació dels ritmes de treball.

Unitat didàctica 3. CONTROL FITOSANITARI
Durada: 35 hores teoricopràctiques

A) Continguts procedimentals:
- identificar plagues, malalties i herbes dolentes
- elegir i preparar tractaments pesticides
- confeccionar calendaris de tractaments
- aplicar mètodes indirectes de control de plagues i malalties
- realitzar el manteniment dels equips d'aplicació
- normes de seguretat i higiene: equips de protecció

B) Continguts conceptuals:
- tipus de vivers: característiques i usos
- disseny d'un viver: elecció del lloc, tipus,...
- característiques de les empreses de comercialització de plantes
- canals de comercialització de plantes: mercats, floristeries, centre
de jardineria...
- principals espècies comercialitzades

C) Continguts actitudinals:
- interès per la conservació del medi ambient
- atenció i minuciositat en l'execució de tasques
- responsabilitat en el desenvolupament de la tasca
- compliment estricte de les mesures de seguretat i higiene laboral
- esperit de col·laboració i treball en equip
- resolució de conflictes
- desenvolupament d'habilitats sociolaborals: puntualitat, resistència
a la fatiga, sentit de l'ordre i neteja, iniciativa, autocontrol,
relació amb superiors i companys, tolerància als canvis, reacció
adequada al fracàs o a la crítica, adequació dels ritmes de treball.

DENOMINACIÓ DEL MÒDUL III

El viver: l'empresa productora de plantes

OBJECTIU DEL MÒDUL III

- Desenvolupar els coneixements i habilitats necessaris per participar
en les tasques de construcció d'un viver, diferenciant els diferents
tipus de vivers utilitzats per empreses de producció de plantes.
- Desenvolupar les diferents tècniques de sembra ( propagació per
llavors o multiplicació de planta) coneixent les més adequades per a
cada espècie.
- Realitzar les barreges de substrats d'acord al tipus de cultiu
coneixent les varietats de substrats més utilitzades.
- Conèixer les necessitats de les espècies quant a la capacitat i
forma dels envasos, en els seus diferents estadis de creixement.

DURADA DEL TEMPS DOCENT DEL MÒDUL III

170 hores

CONTINGUTS FORMATIUS DEL MÒDUL III
Unitat didàctica 1a: EL VIVER
Durada: 40 hores teoricopràctiques
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A) Continguts procedimentals:
- desenvolupar tasques auxiliars en el muntatge d'un viver
- decidir la distribució més convenient de les plantes en el viver
segons les característiques de les mateixes
- diferenciar diferents tipus de vivers
- conèixer diferents vivers i empreses del sector

B) Continguts conceptuals:
- tipus de vivers: característiques i usos
- disseny d'un viver: elecció del lloc, tipus,...
- característiques de les empreses de comercialització de plantes
- canals de comercialització de plantes:mercats, floristeries, centres
de jardineria...
- principals espècies comercialitzades

C) Continguts actitudinals:
- interès per la conservació del medi ambient
- atenció i minuciositat en l'execució de tasques
- responsabilitat en el desenvolupament de la tasca
- compliment estricte de les mesures de seguretat i higiene laboral
- esperit de col·laboració i treball en equip
- resolució de conflictes
- desenvolupament d'habilitats sociolaborals: puntualitat, resistència
a la fatiga, sentit de l'ordre i neteja, iniciativa, autocontrol,
relació amb superiors i companys, tolerància als canvis, reacció
adequada al fracàs o a la crítica, adequació dels ritmes de treball.

Unitat didàctica 2: REPRODUCCIÓ DE LES PLANTES: GERMINATIVA I
VEGETATIVA
Durada: 40 hores teoricopràctiques

A) Continguts procedimentals:
- recol·lectar llavors
- extreure i netejar llavors
- emmagatzemar i conservar llavors
- realitzar els tractaments especials necessaris per a determinades
llavors
- realitzar les tasques de sembra i germinació de llavors
- interpretar la informació continguda en les etiquetes dels envasos
de llavors
- calcular la quantitat de llavor necessària de cadascuna de les
espècies per compondre una barreja
- recol·lectar el material vegetal per a la seva multiplicació
- multiplicar espècies vegetals mitjançant diferents tècniques i
èpoques de l'any

B) Continguts conceptuals:
- la llavor: puresa i percentatge de germinació
- factors que repercuteixen en la germinació
- barreges de llavors per a gespes
- tipus de sembra: manual i mecànica
- propagació vegetativa: empelt, recolzat, esqueixat, estacatge,...
- les hormones d’arrelament

C) Continguts actitudinals:
- interès per la conservació del medi ambient
- atenció i minuciositat en l'execució de tasques
- responsabilitat en el desenvolupament de la tasca
- compliment estricte de les mesures de seguretat i higiene laboral
- esperit de col·laboració i treball en equip
- resolució de conflictes
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- desenvolupament d'habilitats sociolaborals: puntualitat, resistència
a la fatiga, sentit de l'ordre i neteja, iniciativa, autocontrol,
relació amb superiors i companys, tolerància als canvis, reacció
adequada al fracàs o a la critica, adequació dels ritmes de treball.

Unitat didàctica 3. ELS SUBSTRATS
Durada: 55 hores teoricopràctiques

A) Continguts procedimentals:
- calcular els percentatges de substrats de les barreges
- realitzar les tasques de barrejat
- conservació dels substrats i les barreges

B) Continguts conceptuals:
- tipus de vivers: característiques i usos
- disseny d'un viver: elecció del lloc, tipus,...
- característiques de les empreses de comercialització de plantes
- canals de comercialització de plantes:mercats, floristeries, centres
de jardineria...
- principals espècies comercialitzades

C) Continguts actitudinals:
- interès per la conservació del medi ambient
- atenció i minuciositat en l'execució de tasques
- responsabilitat en el desenvolupament de la tasca
- compliment estricte de les mesures de seguretat i higiene laboral
- esperit de col·laboració i treball en equip
- resolució de conflictes
- desenvolupament d'habilitats sociolaborals: puntualitat, resistència
a la fatiga, sentit de l'ordre i neteja, iniciativa, autocontrol,
relació amb superiors i companys, tolerància als canvis, reacció
adequada al fracàs o a la crítica, adequació dels ritmes de treball.

Unitat didàctica 4: ENVASOS I CONTENIDORS
Durada: 35 hores teoricopràctiques

A) Continguts procedimentals:
- realitzar les tasques d'omplert, sembra i trasplantament en
diferents tipus de contenidors
- analitzar el desenvolupament dels sistemes radiculars de les plantes
segons el tipus de contenidor utilitzat

B) Continguts conceptuals:
- les safates de focus
- les safates forestals
- testos: formes i materials
- els grans contenidors

C) Continguts actitudinals:
- interès per la conservació del medi ambient
- atenció i minuciositat en l'execució de tasques
- responsabilitat en el desenvolupament de la tasca
- compliment estricte de les mesures de seguretat i higiene laboral
- esperit de col·laboració i treball en equip
- resolució de conflictes
- desenvolupament d'habilitats sociolaborals: puntualitat, resistència
a la fatiga, sentit de l'ordre i neteja, iniciativa, autocontrol,
relació amb superiors i companys, tolerància als canvis, reacció
adequada al fracàs o a la crítica, adequació del ritme de treball.
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DENOMINACIÓ DEL MÒDUL IV

Construcció i manteniment de jardins.

OBJECTIU DEL MÒDUL IV
- Replantejar sobre el terreny la distribució i posterior construcció
d'instal·lacions, elements auxiliars, rocalls, camins i murs i
localitzar arbres, arbustos i plantes ornamentals ajustant-se al
disseny que indiquin els croquis i/o plànols.
- Plantar arbres, arbustos i altres plantes ornamentals, així com
realitzar la sembra de gespes ajustant-se al disseny establert.
- Realitzar les tasques de poda de formació, manteniment i renovació
de l'estructura vegetativa.
- Realitzar les tasques de manteniment de gespes mitjançant la segada
i les atencions necessàries.

DURADA DEL TEMPS DOCENT DEL MÒDUL IV

190 hores

CONTINGUTS FORMATIUS DEL MÒDUL IV

Unitat didàctica 1: DISSENY, REPLANTEJAMENT I CONSTRUCCIÓ EN
JARDINERIA
Durada: 60 hores teoricopràctiques.

A)Continguts procedimentals:
- realitzar dissenys elementals de jardins atenent la necessitat
climàtica i d'ubicació de les espècies seleccionades
- trasplantar les espècies seleccionades en el disseny
- col·locar drenatges
- realitzar petites construccions:rocalls, camins, escala, murs de
pedra
- marcar les zones de plantació i l'emplaçament de rocalls i elements
complementaris a partir d'un croquis o un plànol

B) Continguts conceptuals:
- distinció dels diferents espais en jardineria: interior, terrasses,
jardins,...
- disposició de volums en el disseny
- plans de jardineria; pla de plantació, pla d'instal·lacions
- simbologia i interpretació de llegendes
- senyalització de la xarxa de regs
- drenatges: inconvenients de l'excés d'humitat a terra, plantes però
sensibles a l'excés d'humitat, tipus i sistemes de drenatges
- marcatge de l'emplaçament de rocalls, elements complementaris i
plantes
- nocions bàsiques de dibuix i mesurament de superfícies
- materials de construcció utilitzats en jardineria
- característiques de rocalls i camins
- normes de seguretat i higiene laboral

C) Continguts actitudinals:
- interès per la conservació del medi ambient
- atenció i minuciositat en l'execució de tasques
- responsabilitat en el desenvolupament de la tasca
- compliment estricte de les mesures de seguretat i higiene laboral
- esperit de col·laboració i treball en equip
- resolució de conflictes
- desenvolupament d'habilitats sociolaborals: puntualitat, resistència
a la fatiga, sentit de l'ordre i neteja, iniciativa, autocontrol,
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relació amb superiors i companys, tolerància als canvis, reacció
adequada al fracàs o a la critica, adequació dels ritmes de treball.

Unitat didàctica 2: PLANTACIÓ D'ARBRES I ARBUSTOS
Durada: 40 hores teoricopràctiques

A) Continguts procedimentals:
- realitzar les tasques de recepció d'arbres, arbustos i plantes
ornamentals
- realitzar tasques de plantació, repicat i trasplantament
- preparar la capa superficial del terra
- barrejar llavors per a gespes. Sembra manual i mecànica
- transport i condicionat de plantes: rebre i manipular la planta,
obrir forats de plantació
- preparar les plantes per a la plantació

B) Continguts conceptuals:
- diferenciació de les dimensions de forats i rases segons l'espècie i
creixement de la planta
- plantacions amb pa d'arrels: tipus de pa d'arrels

C) Continguts actitudinals:
- interès per la conservació del medi ambient
- atenció i minuciositat en l'execució de tasques
- responsabilitat en el desenvolupament de la tasca
- compliment estricte de les mesures de seguretat i higiene laboral
- esperit de col·laboració i treball en equip
- resolució de conflictes
- desenvolupament d'habilitats sociolaborals: puntualitat, resistència
a la fatiga, sentit de l'ordre i neteja, iniciativa, autocontrol,
relació amb superiors i companys, tolerància als canvis, reacció
adequada al fracàs o a la crítica, adequació dels ritmes de treball.

Unitat didàctica 3. PODA D'ARBRES I ARBUSTOS
Durada: 50 hores teoricopràctiques

A) Continguts procedimentals:
- preparació dels equips de poda
- com podar tanques
- saber podar plantes enfiladisses
- realitzar aclariments i pinçats
- utilitzar els equips de protecció necessaris per a la tasca de poda

B) Continguts conceptuals:
- equilibri entre el sistema radicular i l'aeri
- coneixement dels talls: emplaçament, inclinació, neteja, mida i
protecció
- tolerància a la poda de les diferents espècies vegetals
- coneixement dels tipus i sistemes de poda
- normes de seguretat i higiene: equips per a la poda mecànica i
manual

C) Continguts actitudinals:
- interès per la conservació del medi ambient
- atenció i minuciositat en l'execució de tasques
- responsabilitat en el desenvolupament de la tasca
- compliment estricte de les mesures de seguretat i higiene laboral
- esperit de col·laboració i treball en equip
- resolució de conflictes
- desenvolupament d'habilitats sociolaborals: puntualitat, resistència
a la fatiga, sentit de l'ordre i neteja, iniciativa, autocontrol,
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relació amb superiors i companys, tolerància als canvis, reacció
adequada al fracàs o a la crítica, adequació dels ritmes de treball.

Unitat didàctica 4: MANTENIMENT DE GESPES
Durada: 40 hores teoricopràctiques

A) Continguts procedimentals:
- realitzar les tasques de col·locació de gespa
- segar la gespa
- realitzar el manteniment de segadores i desbrossadores
- aplicar les mesures de seguretat per evitar accidents en la segada

B) Continguts conceptuals:
- distinció dels tipus de gespes segons el seu ús
- la ressembrada i plantació de gespa
- coneixement de la freqüència i altura de segada segons el tipus de
gespes i època de l'any
- el reg de gespes: necessitats d'aigua
- eines i equips d'ús en el manteniment de gespes
- normes de seguretat i higiene en la manipulació d'equips i eines
tallagespa

C) Continguts actitudinals:
- interès per la conservació del medi ambient
- atenció i minuciositat en l'execució de tasques
- responsabilitat en el desenvolupament de la tasca
- compliment estricte de les mesures de seguretat i higiene laboral
- esperit de col·laboració i treball en equip
- resolució de conflictes
- desenvolupament d'habilitats sociolaborals: puntualitat, resistència
a la fatiga, sentit de l'ordre i neteja, iniciativa, autocontrol,
relació amb superiors i companys, tolerància als canvis, reacció
adequada al fracàs o a la crítica, adequació dels ritmes de treball.

18. PROCEDIMENTS I CRITERIS D'AVALUACIÓ

L'avaluació adquireix una enorme rellevància dins d'aquest curs,
ocupant un lloc prioritari en tot el procés formatiu. L'avaluació
permet valorar, una vegada finalitzat el curs, el grau de consecució
dels objectius plantejats. D'altra banda, les dades obtingudes en
l'avaluació d'aquest curs aportaran informació molt rellevant per a
altres cursos futurs.

L'avaluació es realitzarà al llarg de tot el procés formatiu,
contemplant-se les següents modalitats:

a) Avaluació Inicial o detecció de coneixements previs, a partir dels
quals ha de partir el curs, i que servirà per contrastar-la amb la
final i apreciar el que realment han après com a conseqüència
d'aquest.

b) Avaluació Contínua, que servirà per recollir informació sobre
l'evolució del curs, així com per poder proporcionar una atenció
individualitzada o col·lectiva, en funció de les necessitats que es
detectin.

c) Avaluació Final que determinarà si s'han aconseguit els objectius
plantejats en el curs, i quins són els aspectes del mateix, que s'ha
de tenir en compte en projectes futurs.
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En definitiva l'avaluació que es realitza la podem definir amb la
següent tipologia:

* Contínua atès que es realitza durant tot el curs
* Tant quantitativa com qualitativa basada en criteris de quantitat i
de qualitat
* Orientadora i formativa perquè serveix de revisió i millora d'allò
establert
* Sistemàtica i integradora ja que es realitzarà amb un ordre lògic i
atenent totes les variables.

L'avaluació tindrà a més una doble vessant, d'una banda hi haurà una
avaluació dels alumnes per part del professor i d'altra banda
l'avaluació del propi desenvolupament del curs.

L'avaluació dels RESULTATS tindrà en compte l'assistència, la
participació de l'alumne en les activitats programades, els
coneixements adquirits, etc. les estratègies i els instruments de
valoració utilitzades, per això seran:

* La tasca d'observació sistemàtica que el professor ha de realitzar
del treball desenvolupat per l'alumne. Aquesta avaluació requereix de
la utilització de registres d'observació principalment.
* El contrast entre els objectius plantejats i el grau de destreses,
coneixements i habilitats adquirides pels alumnes al llarg del procés.
Els qüestionaris, entrevistes personals i valoració dels treballs
realitzats seran les eines utilitzades per això.
* Les escales d'actitud i els registres d'observació juntament amb
l'acte d’avaluació individual i en grup, ens permetrà avaluar la
participació de l'alumnat.
* Sistematització objectiva de la informació recopilada a través de
l'observació; per això s'utilitzarà com a instrument fonamental el
Programa Individual que recull tots els coneixements i tasques propis
del perfil professional.
* Registres d'avaluació de rendiments de tasques. Aquests registres es
realitzen de manera individual per a cada alumne dins del seu curs
específic amb la finalitat de millorar el seu rendiment i la qualitat
del treball en una tasca determinada.

En l'avaluació del PROCÉS es recolliran dades referents a:
* Adequació dels continguts per al desenvolupament de la pràctica
professional.
* Adequació del material utilitzat.
* Adequació de les instal·lacions.
* Qualitat del professorat.

Per això s'utilitzaran les dades obtingudes en l'avaluació de
resultats juntament amb diversos qüestionaris complimentats per tots
els agents que d'alguna forma participen en el curs, és a dir,
alumnes, professors, pares, empresaris i treballadors de les empreses
en pràctiques, aportant així una informació contrastada.
La informació obtinguda en aquesta avaluació del procés servirà per
replantejar-se alguns aspectes que es puguin anar canviant sobre la
marxa, i al mateix temps observar i millorar accions formatives
similars posteriors.




