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INFORME MOTIVAT SOBRE LES NECESSITATS DE FORMACIÓ EN L'ESPECIALITAT
FORMATIVA EN RELACIÓ AMB EL MERCAT DE TREBALL

Les persones amb disminució física i/o auditiva pateixen una major
dificultat en la seva integració sociolaboral posterior. Avui dia, la
societat i els nous mitjans tecnològics han obert un camp més ampli cap a
la possibilitat que aquest col·lectiu pugui comptar amb les mateixes
possibilitats que gaudeix la resta de la població i, en definitiva, una
major sensibilització social quant a les barreres amb les quals es troben.

Les noves tecnologies han obert un nou camp ocupacional a disminucions que
fins a aquest moment veien amb dificultat la seva integració sociolaboral.
L'ús de la informàtica al camp del disseny gràfic, la capacitat d'atenció
visual i concentració, juntament amb les adaptacions tecnològiques fan
possible que les persones amb discapacitat auditiva i/o física puguin
realitzar treballs de composició i edició informàtiques amb la mateixa
competitivitat que qualsevol altre col·lectiu.

El nostre disseny pretén adequar per a aquest col·lectiu (persones amb
discapacitat física i/o auditiva) una especialitat on el suport de la
informàtica i la utilització dels programes de disseny amb un component
eminentment visual els fa competitius dins del mercat laboral. Les noves
tecnologies i els suports tècnics adaptats a les diferents disminucions
físiques, fan que aquestes persones puguin desenvolupar tasques amb l'ajuda
de l'ordinador sense grans dificultats. Així mateix, les persones sordes
generalment disposen de major capacitat de concentració i agudesa visual,
el que els fa competitius en els treballs de disseny gràfic.

Les característiques del col·lectiu objecte de la nostra formació
requeriran l'adequació dels continguts al ritme d'aprenentatge, que és
significativament més lent que amb altres col·lectius "normalitzats". El
tipus de vocabulari utilitzat, el suport visual, l'adequació del material
lliurat, afavoriran la major adquisició dels objectius proposats. És
important en aquest aspecte la figura de l'intèrpret de llenguatge de
signes, que afavorirà l'adquisició dels continguts als alumnes sords i
simultàniament actuarà com a professor de suport amb els alumnes amb
disminució física. Tenint en compte tots els aspectes comentats la durada
d'aquest curs ocupacional serà de 600 hores.
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DADES GENERALS REFERENTS AL CURS DE COMPOSICIÓ I EDICIÓ INFORMÀTICA

1. FAMÍLIA PROFESSIONAL: SERVEIS A LES EMPRESES

2. DENOMINACIÓ DEL CURS: COMPOSICIÓ I EDICIÓ INFORMATIQUES

3. CODI: EMXX59DCP

4. TIPUS: OCUPACIONAL

5. OBJECTIU GENERAL

Adquirir els coneixements tècnics que facilitin el desenvolupament de les
tasques pròpies d'un auxiliar de disseny gràfic i aconseguir les
competències i habilitats bàsiques que els permetin integrar-se en un equip
de treball amb èxit.

6. REQUISITS DEL PROFESSORAT

Ateses les necessitats pròpies del col·lectiu (persones amb disminució
física i/o auditiva), es creu necessari dotar al curs de quatre
professionals amb les següents especialitats:

Un professor especialista en disseny gràfic, coneixedor dels programes
informàtics específics en l'àmbit del disseny gràfic. Un professor
especialista en disseny de pàgines Web, coneixedor del procés de creació i
manteniment d'una pàgina Web. Un professor especialista en habilitats
comunicatives, coneixedor de les tècniques de comunicació i de les
estratègies necessàries per comunicar-se de manera efectiva, així com un
intèrpret de llenguatge de signes, que afavorirà la comunicació i
adquisició dels continguts del curs als alumnes sords i simultàniament
actuarà com a professor de suport amb els alumnes amb disminució física. La
coordinació d'aquests professionals afavorirà l'adquisició de tots els
coneixements i la interacció dels alumnes així com dels professors.

6.1. Nivell acadèmic
Professor especialista en disseny gràfic. Requereix una titulació
universitària (preferentment dissenyador gràfic, llicenciat en belles arts,
arquitecte o similar), o si no n'hi ha, experiència professional equivalent
a l'ocupació del curs. També es valorarà formació i/o experiència laboral
especialitzada en col·lectius especials, així com domini del llenguatge de
signes.

Professor especialista en disseny de pàgines web. Requereix una titulació
universitària (preferentment de disseny gràfic, o similar), o si no n'hi
ha, experiència professional en el disseny de pàgines web. També es
valorarà formació i/o experiència laboral especialitzada en col·lectius
especials, així com domini del llenguatge de signes.

Professor especialista en habilitats comunicatives. Requereix una titulació
universitària (preferentment Llicenciat en Pedagogia i/o Psicologia),
cursos de formació específica en llengua de signes, o si no n'hi ha,
experiència professional amb el col·lectiu objecte del curs.

Intèrpret del llenguatge de signes. Requereix una titulació com intèrpret
del llenguatge de signes reconeguda per un organisme competent. Així mateix
experiència docent demostrable amb col·lectius especials.
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6.2. Experiència professional
Tres anys d'experiència

6.3. Nivell pedagògic
Formació metodològica o experiència docent

7. REQUISITS D'ACCÉS DE L'ALUMNE

7.1. Nivell de coneixements generals o acadèmics
Els alumnes del programa seran persones amb disminució física i/o auditiva
reconeguda mitjançant un certificat de disminució expedit per l'organisme
competent, però que els possibiliti un seguiment dels continguts establerts
en el curs. Es valorarà la formació de disseny prèvia o formació
informàtica bàsica o bé, si no n'hi ha, experiència laboral superior a un
any en el desenvolupament de tasques relacionades amb el disseny gràfic.

7.2. Nivell professional o tècnic
Seria convenient un coneixement bàsic o familiarització amb l'entorn
informàtic i/o del disseny.

7.3. Condicions físiques
Aquelles que permetin l'ús de manera autònoma de les eines informàtiques,
ja que les persones que ho requereixin podran comptar amb adaptacions a
mida.

8. NOMBRE D'ALUMNES

12 alumnes

9. RELACIÓ SEQÜENCIAL DE MÒDULS FORMATIUS

MÒDUL 1º. PROGRAMA DE DIBUIX ALDUS FREEHAND

MÒDUL 2º. DIGITALITZAR IMATGES

MÒDUL 3º. TRACTAMENT DE LA IMATGE AMB TOVA PHOTOSHOP

MÒDUL 4º. PROGRAMA D’AUTOEDICIÓ INDESING

MÒDUL 5º. DISSENY DE WEB'S: FLAIX I DREAMWEAVER

MÒDUL 6º. PROJECTE FINAL

MÒDUL 7º. HABILITATS COMUNICATIVES

MÒDUL 8º. PRÀCTIQUES EN UNA EMPRESA

10. DURADA EN HORES DEL TEMPS DOCENT

• Pràctiques…………………………………………………………………………………………………………………. 370 hores
• Coneixements professionals………………………………………………………………………… 200 hores
• Avaluacions…………………………………………………………………………………………..…………………….30 hores
Durada total hores……………………………………………………………………………………………...………… 600 hores

11.- INSTAL·LACIONS

11.1. Aula de classes teòriques
- Superfície: l'aula haurà de tenir un mínim de 45 m2 per a grups de 12
alumnes.
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- Mobiliari: l'aula estarà equipada amb mobiliari docent per a 12
persones, a més taules amb una major altura per a aquells alumnes que vagin
en cadira de rodes. A més d’elements auxiliars.

11.2. Instal·lacions per a pràctiques
- Superfície: per al desenvolupament de les pràctiques descrites
s'usarà indistintament l'aula de classes teòriques.
- Il·luminació: uniforme, de 250 a 300 Lux aproximadament.
- Condicions ambientals: temperatura climatitzada (20-22 C)
- Ventilació: natural o controlada assegurant un mínim de quatre-sis
renovacions/hora.
- Mobiliari: Mobles d'oficina i material de disseny.

11.3. Altres instal·lacions
- Un espai mínim de 50 m2 per a despatxos de direcció, sala de
professors i activitats de coordinació.
- Una secretària
- Lavabos i serveis higienicosanitaris en número adequat a la capacitat
del centre. Dos lavabos adaptats per a persones amb disminució física.
- Els centres hauran de reunir les condicions higièniques, acústiques
d'habitabilitat i de seguretat exigibles per la legislació vigent, i
disposar de llicència municipal d'obertura com centre de formació.

12. EQUIP I MATERIAL

12.1. Equip mínim
- 15 ordinadors PENTIUM IV, amb 128 Mb de memòria Ram i un disc dur de
80 Gbytes, Monitor SVGA 15" color, teclat expandit 128 sp, ratolí
compatible, disquetera 3,5", unitat Cdrom i port USB
- 1 ordinador PENTIUM IV, amb 128 Mb de memòria Ram i un disc dur de 80
Gbytes, Monitor SVGA 17" color, teclat expandit 128 sp, ratolí compatible,
disquetera 3,5", unitat Cdrom RW , port USB i altaveus.
- Una impressora làser HP 2100 làser jet
- Una impressora injecció de tinta color HP 710
- Software de base per a ordinadors: Sistema operatiu Windows XP.
- Software de programes de disseny gràfic (Tova Photoshop, Tova
Indesing, Freehand ) i programes de disseny de pàgines web (flaix i
dreamweaver).
- Internet: Connexió banda ampla, internet explorer 6, outlook express
i outlook.
- Pissarra digitalitzada individual
- Escàner
- Una màquina de fotografiar analògica i una altra digital.
- Projector multimèdia

12.2. Eines i utillatge

Diferents tipus d'impresos per a exercicis pràctics

12.3. Material de consum
- Arxivadors
- Regles
- Carpetes
- Disquets
- CD's
- Catàleg presentació book
- Paper fotogràfic d'alta qualitat
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12.4. Material didàctic
Als alumnes se'ls proporcionarà els mitjans didàctics i el material escolar
imprescindibles, per al desenvolupament del curs. Tot aquest material està
adaptat a les característiques de col·lectiu al qual es dirigeix el curs.

12.5. Elements de protecció
En el desenvolupament de les pràctiques s'utilitzaran els mitjans
necessaris de seguretat i higiene a la feina i s'observaran les normes
legals sobre això.

13. INCLUSIÓ DE NOVES TECNOLOGIES

Aquest curs, a causa de la introducció constant de nous programes
comercials, es considera en la seva totalitat com nova tecnologia.

14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL I

PROGRAMA DE DIBUIX ALDUS FREEHAND

15. OBJECTIU DEL MÒDUL I

Introducció al hardware i software gràfic, així com, al sistema operatiu
windows. Desenvolupar diferents productes gràfics, des de logotips fins a
anuncis, incorporant dibuixos fotografies i textos, mitjançant l'ús de
programes de disseny gràfic i il·lustració postscript.

16. DURADA DEL TEMPS DOCENT DEL MÒDUL I

75 hores

17. CONTINGUTS FORMATIUS DEL MÒDUL I

A) Continguts pràctics

* Preparar i manejar l'equip informàtic de disseny gràfic:
- Identificar les característiques bàsiques del hardware de disseny
gràfic
- Descriure les funcions i utilitats del sistema operatiu
- Connectar i configurar perifèrics
- Afegir i suprimir tipografies en el sistema operatiu
- Imprimir documents i treballar en xarxa
- Manejar els programes de disseny i il·lustració
- Dibuixar figures geomètriques i traçats diversos
- Seleccionar, moure, mesurar, copiar, transformar, esborrar, ampliar i

agrupar objectes
- Aplicar colors als objectes: degradats i perfils
- Introduir textos, copiar-los i transformar-los
- Realitzar caixes de text i vincular blocs
- Crear gràfics i motius modulars
- Embalatge i encunys
- Escanejar diferents tipus d'imatges
- Digitalitzar logotips
*Elaborar diferents productes gràfics (logotips, díptics,
cartells,...)aplicant variacions concretes en exemples donats.

B) Continguts teòrics

* Introducció al sistema operatiu i perifèrics:
- Introducció als hardware gràfics: tipus, elements constitutius,
característiques tècniques i conceptes bàsics de funcionament.
- Introducció al software gràfic; tipus de programa
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- Sistema operatiu gràfic: tipus de programa.
- Sistema operatiu: utilitats i extensions
- Organització informàtica: creació i organització de directoris,
mobilitat de documents, còpies
- Introducció als programes informàtics de disseny: els formats gràfics
- Manipulació de documents, tallar, pegar, inserir, esborrar, guardar,
sortir, sistemes d'ajuda
- Els perifèrics: escàner, impressora, mòdem-fax, unitats de disc
externes,etc.
- La impressió de documents
- La memòria: discos rígids i discos flexibles
Programes de disseny i il·lustració
- Presentació de l'entorn de treball
- Funcions de menús i eines
- L'ús del color
- La llum i el color
- El dibuix analític i la síntesi formal
- La composició
- Eines tipogràfiques
- Escanejat i incorporació d'imatges
- Digitalització de logotips
- Vectorització d'imatges
- Opcions de composició i retoc vectorial
- Impressió de documents

C) Continguts relacionats amb la professionalitat

Criteri en la selecció de les eines més adequades
Organització i ordre en les diverses fases del procés
Precisió en la verificació
Pulcritud en la manipulació i lliurament dels treballs
Integració a la feina en equip
Iniciativa per solucionar problemes en el procés d'elaboració
Habilitat manual i precisió
Associació d'idees i arguments
Capacitat de concentració
Adaptació a les noves tecnologia

14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL II

DIGITALITZAR IMATGES

15. OBJECTIU DEL MÒDUL II

Transportar imatges al suport informàtic per al seu desenvolupament en
diferents productes gràfics.

16. DURADA DEL TEMPS DOCENT DEL MÒDUL II

30 hores

17. CONTINGUTS FORMATIUS DEL MÒDUL II

A) Continguts pràctics

Escanejar diferents imatges tenint en compte la seva posterior utilització
Transportar imatges digitals de la cambra a l'ordinador
Captura d'imatges d'internet i el seu posterior retoc per obtenir la màxima
qualitat
Escanejar textos per a la seva utilització



8

B) Continguts teòrics

La funció de l'escàner a l'entorn gràfic
Components de l'escàner
La digitalització
Components d'aplicació
Tres formes de composició de la imatge
El control sobre la imatge
Operatòria bàsica
Tècniques més avançades
La càmera digital i Internet
L'escaneig de textos i la seva manipulació en un processador de textos

C) Continguts relacionats amb la professionalitat

Criteri en la selecció de les eines més adequades, càmera de fotografiar
analògica, càmera digital
Organització i ordre en les diverses fases del procés
Gust en la selecció d'imatges
Precisió en la verificació de les imatges obtingudes
Treball en equip
Iniciativa per solucionar problemes en el procés d'elaboració
Habilitat manual i precisió
Capacitat de concentració
Adaptabilitat a les noves tecnologies

14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL III

TRACTAMENT DE LA IMATGE AMB TOVA PHOTOSHOP

15. OBJECTIU DEL MÒDUL III

Manipular imatges per desenvolupar diferents productes gràfics

16. DURADA DEL TEMPS DOCENT DEL MÒDUL III

70 hores

17. CONTINGUTS FORMATIUS DEL MÒDUL III

A) Continguts pràctics
Identificar tipus d'imatges i la seva utilitat depenent del resultat final
Adaptació i retoc del resultat final
Creació de composicions a partir de diferents elements
Representació d'imatges reals usant eines d'il·lustració
Creació de galeries d'imatges per temes
Reconstrucció d'imatges antigues i/o deteriorades.
Composició d'elements comunicatius per a la seva posterior impressió

B) Continguts teòrics

El color Tova Photoshop
El color en el monitor
Descripció del programa. Funcions
Tècniques bàsiques
Utilitats per facilitar el retoc de la imatge
Treballar amb el color
Collages
Tractaments de la imatge
Correcció del color
Efectes especials de correcció de la imatge
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Tractaments de creació amb filtres
Impressió

C) Continguts relacionats amb la professionalitat

Criteri en la selecció de les eines més adequades
Organització i ordre en les diverses fases del procés
Precisió en la verificació dels resultats obtinguts
Pulcritud en la manipulació i lliurament dels treballs
Integració a la feina en equip
Iniciativa per solucionar problemes en el procés d'elaboració
Habilitat manual i precisió
Capacitat de concentració
Adaptabilitat a les noves tecnologies

14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL IV

PROGRAMA D'AUTOEDICIÓ INDESING

15. OBJECTIU DEL MÒDUL IV

Elaborar productes editorials aplicant els fonaments tipogràfics elementals
mitjançant l'ús del programa informàtic de maquetació Indesing

16. DURADA DEL TEMPS DOCENT DEL MÒDUL IV

70 hores

17. CONTINGUTS FORMATIUS DEL MÒDUL IV

A) Continguts pràctics

Analitzar diferents pàgines impreses i dibuixar sobre paper vegetal la seva
diagramació.
Identificar famílies, tipus, cossos, interlineats i alineacions de textos
Referir i caracteritzar elements gràfics d'un document: fotografies,
filets, fons, pastilles, perfils,etc.
Escanejar diferents tipus de composició seguint la diagramació
Realitzar la impressió de pàgines i documents
Realitzar, segons un ordre indicat i a partir d'un model, exercicis que
vagin des d'una pàgina sola fins a un llibre o catàleg
Copiar i redissenyar d'edicions

B) Coneixements teòrics

Programa de maquetació Indesing
- Instal·lació i requeriments dels programes de maquetació
- Adjudicació de memòria i preferències
- Menús i eines
- La maquetació de documents
- Tractaments de textos i ús de la tipografia
- Escanejat, incorporació i tractament d'imatges
- Ús del color
- Impressió de documents

C) Continguts relacionats amb la professionalitat

Criteri en la selecció de les eines més adequades
Organització i ordre en les diverses fases del procés
Precisió en la verificació de tots els detalls
Pulcritud en la manipulació i lliurament dels treballs
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Integració a la feina en equip
Iniciativa per solucionar problemes en el procés d'elaboració
Habilitat manual i precisió
Capacitat d'associar idees i arguments
Capacitat de concentració
Adaptabilitat a les noves tecnologies

14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL V

DISSENY DE WEB'S: FLAIX I DREAMWEAVER

15. OBJECTIU DEL MÒDUL V

16. DURADA DEL TEMPS DOCENT DEL MÒDUL V

135 hores

17. CONTINGUTS FORMATIUS DEL MÒDUL V

A) Continguts pràctics

Creació de pàgines Web per a diferents aplicacions
Compondre un text amb els elements explicats
Modificar els colors de certes paraules i inserir color en el fons
Utilitzar enllaços de diferents tipus, fins i tot a un correu electrònic
Inserir imatges i crear un mapa d'imatges
Crear una pàgina amb un menú en el lateral
Convertir taules en capes
Crear una pàgina i incorporar diferents tipus d'objectes.
Practicar les imatges de substitució, els comportaments i les taules de
disposició
Utilitzar les eines d'animació com complements del disseny Web
Previsualitzar amb el navegador i gravar correctament
Continguts teòrics

Editor de Web DreamWeawer:
- Creació d'espais web
- Propietats de la pàgina
- Visualització de codis
- Objectes i atributs
- Enllaços
- Integració de música
- Els marcs
- Taules i capes
- Imatges de substitució
- Comportaments
- Taules de disposició
- Els formularis

Creació d'animacions Flaix:
- Conceptes bàsics
- Espai de treball, propietats i barra d'eines
- Afegir text, text dinàmic
- Línia de temps: frames i capes
- Interpolacions: tipus
- Control de reproducció
- Escenes, botons, biblioteca
- Guia de moviment. Inserció de sons
- El panell d'accions
- Integració amb DreamWeawer
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C) Continguts relacionats amb la professionalitat

Criteri en la selecció de les eines més adequades
Organització i ordre en les diverses fases del procés
Precisió en la verificació de tots els detalls
Pulcritud en la manipulació i lliurament dels treballs
Iniciativa i gust en el procés d'elaboració
Habilitat manual i precisió
Capacitat de concentració
Adaptabilitat a les noves tecnologies

14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL VI

PROJECTE FINAL

15. OBJECTIU DEL MÒDUL VI

Elaborar un treball gràfic final, usant els diferents programes informàtics
de disseny gràfic i/o creació d'una pàgina Web.

16. DURADA DEL TEMPS DOCENT DEL MÒDUL VI
45 hores

17. CONTINGUTS FORMATIUS DEL MÒDUL VI

A) Continguts pràctics

Seleccionar els programes informàtics adequats per realitzar el projecte
Realització de l'esbós sobre paper i maquetes de les idees
Digitalització de fotografies i dibuixos
Realització d'infografies i logotips des de Freehand
Retoc d'imatges i efectes especials amb Photoshop
Muntatge de catàlegs des d’Indesing
Creació d'una pàgina Web amb DreamWeawer
Integració d'efectes d'animació i so en una pàgina Web, Flaix

B) Continguts teòrics

Els adquirits en els diferents mòduls
Freehand
Photoshop
Indesing
DreamWeawer
Flaix

C) Continguts relacionats amb la professionalitat

Criteri en la selecció de les eines més adequades
Organització i ordre en les diverses fases del procés
Pulcritud en la manipulació i lliurament dels treballs
Integració a la feina en equip
Iniciativa i gust el procés d'elaboració
Habilitat manual i precisió
Capacitat de concentració
Adaptabilitat a les noves tecnologies

DENOMINACIÓ DEL MÒDUL VII

HABILITATS COMUNICATIVES
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OBJECTIU DEL MÒDUL VII

- Conèixer el procés de comunicació i els diferents estils de
comunicació
- Potenciar les habilitats comunicatives com a instrument per trobar
feina i mantenir-la
- Adquirir una competència comunicativa intel·ligible i funcional
- Crear una interacció interpersonal que afavoreixi les relacions
personals

DURADA DEL TEMPS DOCENT DEL MÒDUL VII

25 hores

CONTINGUTS FORMATIUS DEL MÒDUL VII

Unitat didàctica 1ª: TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ

A) Continguts pràctics

- Definir el nostre estil de comunicació.
- Estructurar millor els nostres discursos.
- Ressaltar les nostres paraules i habilitats: veu i/o gest
- Realització correcta d'una entrevista de treball.
- Resoldre de manera simulada conflictes laborals
- Utilització de les tècniques de llenguatge assertiu.
- Confecció de documents laborals: currículum vitae, carta sol·licitud,
carta de presentació.

B) Continguts teòrics

- Tècniques i estratègies per millorar la comunicació oral
- Tècniques i estratègies per millorar la comunicació escrita

C) Continguts relacionats amb la professionalitat

- Actitud favorable cap a les relacions interpersonals
- Responsabilitat en les tasques assignades
- Esperit de col·laboració i treball en equip
- Atenció en l'execució de les tasques
- 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
a la crítica, adequació dels ritmes de treball.
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DENOMINACIÓ DEL MÒDUL VIII

PRÀCTIQUES EN UNA EMPRESA

OBJECTIU DEL MÒDUL VIII

- Desenvolupar els aprenentatges adquirits en un entorn laboral
- Resoldre de manera satisfactòria els possibles conflictes laborals
que puguin sorgir.
- Afavorir una actitud positiva per part dels empresaris cap a les
persones amb disminució física i/o auditiva.
- Possibilitar la consecució d'un treball mitjançant les pràctiques en
una empresa.

DURADA DEL TEMPS DEL MÒDUL VIII

150 hores

CONTINGUTS FORMATIUS DEL MÒDUL VIII

Unitat didàctica 1ª : PRÀCTIQUES EN UNA EMPRESA
Durada: 150 hores pràctiques

A) Continguts pràctics

Editar i maquetar les pàgines de documents utilitzant diferents tipus de
lletra i distribució de textos i gràfics definida en el disseny del
document.
Conèixer i diferenciar els formats de mesura i les guies
Importar i col·locar imatges
Conèixer i utilitzar els programes per a la creació i manipulació d'imatges
Planificació temporal i distribució funcional del treball a realitzar

B) Continguts teòrics

Tots els desenvolupats en els mòduls anteriors.

C) Continguts relacionats amb la professionalitat

- Responsabilitat
- Compliment de l'horari (Puntualitat)
- Acceptació de les normes
- Capacitat de resolució de problemes i de situacions imprevistes
- Integració i treball en equip.
- Iniciativa
- Capacitat de gestió i autonomia
- Capacitat d'assimilació de coneixements

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 aporten
informació molt rellevant per a altres futurs.

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

c) Avaluació final, que determinarà si s'han aconseguit els objectius
plantejats en el curs, i quins són els aspectes del mateix, que s'han de
tenir en compte en projectes futurs.

En definitiva, l'avaluació que es realitzarà podem definir-la amb la
següent tipologia:

- Contínua atès que es realitza durant tot el curs
- Tant quantitativa com qualitativa basada en criteris en quantitat i
de qualitat
- Orientada i formativa ja que serveix de revisió i millora d'allò
establert
- Sistemàtica i integradora atès que es realitzarà amb un ordre lògic i
atenent a 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 instruments de valoració utilitzades per a això seran:

- La tasca d'observació 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 a això.

- L'autoavaluació individual i en grup, ens permetrà avaluar la
participació de l'alumne.

- Sistematització objectiva de la informació recopilada a través de
l'observació; per a això s'utilitzarà com a instrument fonamental el
Programa Individual que recull tots els coneixements i tasques pròpies del
perfil professional.

- Registres d'avaluació de rendiment de tasques. Aquests registres es
realitzaran 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
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• Qualitat del professorat

Per a això s'utilitzaran les dades obtingudes en l'avaluació dels
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 l'empresa en pràctiques,
aportant-se a sí 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,
al temps al temps que observar i millorar accions formatives similars
posteriors.



16

 
 

VALORACIÓ ESTIMADA DEL COST DE FORMACIÓ PER A DOTZE ALUMNES 
 

 
A.- COST DE PROFESSORAT………………………..                     Euros. 
Nivell Alt i grau de dificultat alt: 3,65 € 
 
B.- VALORACIÓ D'INSTAL·LACIONS I   EN   �      PROGRAMA DE  

          CURS  
EQUIPAMENT                                       EN � REIAL DECRET DEL 

 CERTIFICAT 
Nivell Alt-mitjà SA 2,74 € 
 
 
 

CURS: Composició i edició informàtiques   CODI: EMXX59DCP 
 
1. INSTAL·LACIONS  (CALCULAR EL VALOR D'ADQUISICIÓ) 

ELEMENTS SUPERFÍCIE 
(M2) 

VALOR D'ADQUISICIÓ 

AULA CLASSES 
TEÒRIQUES 
(12 ALUMNES) 

 
35 m2 

 
700 € amortització 

INSTAL·LACIONS PER A 
PRACTIQUES 

 
40 m2 

 
800 € amortització 

ALTRES INSTAL·LACIONS, 
MAGATZEM,ETC. 
 

 
50 m2 

 
1000 € amortització 

 
2. EINES I UTILLATGE 
COST GLOBAL 
ESTIMAT/ CURS 

EUR. 
20.000 € 

 
3. MATERIAL DE CONSUM 
COST GLOBAL 
ESTIMAT/ CURS 

EUR. 
1.200 € 

 
4. MITJANS DIDÀCTICS 
COST GLOBAL ESTIMAT DELS MITJANS 
DIDÀCTICS PER A DESENVOLUPAMENT 
DEL CURS/CURS 
 

EUR. 
2.500 € 

 




