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0. Benvinguda
Tota la comunitat educativa de l’Institut Pedraforca et donem la benvinguda al nostre centre. Som
un Institut públic i impartim tant ensenyament obligatori com post-obligatori.
Competència, responsabilitat i tracte humà són les nostres eines per a que puguis assolir el
coneixement més complet de la professió que has triat. Posem al teu abast tots els nostres recursos
humans i materials per a que, en acabar els estudis, entris al món laboral.
També, ens plantegem com objectiu que entenguis que durant tota la vida laboral la formació és
contínua, hauràs d’anar formant-te. Per tant, l’estada al Pedraforca és l’inici d’un camí que es
perllongarà tota la teva vida laboral. Esperem que la teva estada al centre sigui molt profitosa i
gaudeixis de les matèries que segueixis.
Que tinguis un bon curs!!

1. Informació general sobre el centre educatiu
Aquí tens un resum dels aspectes més pràctics de funcionament del centre, encara que pots
consultar:
● La totalitat de la normativa del Departament d’Ensenyament en el següent web:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/
● La totalitat del currículum del teu Cicle Formatiu en el següent web:
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/sanitat/
Recorda que ara estàs matriculat en un ensenyament professional postobligatori i presencial que té
unes característiques pròpies, sobre tot en allò que fa referència a l’assistència, al treball i al
seguiment personal de les matèries.
La teva persona de referència en aquest centre és el teu tutor/a de grup. Ell/Ella és qui gestionarà
els teus dubtes, tràmits o incidències relacionats amb el cicle formatiu on t’has matriculat o bé
t’adreçarà a les persones adients.
Per qualsevol consulta hi ha un horari de tutoria d’atenció individualitzada amb el tutor/a.
Recorda que tens més informació que et pot ser d’utilitat al web de l’Institut:
www.institutpedraforca.com
➢ Dades del centre:
Institut Pedraforca
Carrer Enginyer Moncunill 2
L’Hospitalet de Llobregat 08905
www.institutpedraforca.com
Adreça de correu per fer consultes administratives: inspedraforca.secretaria@gmail.com
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➢ Organització del centre:
El centre s’organitza en base al Reglament Orgànic de Centres d’Ensenyament Secundari i els seus
principals elements són:
- El consell escolar: Aprova la programació general de l’Institut i vetlla per la bona gestió del
centre i el compliment d’aquesta. També li correspon l’elecció del director/a i l’admissió i
permanència de l’alumnat en el centre, la resolució de conflictes i la imposició de les
sancions en matèria de disciplina.
Els membres del consell escolar són:
● Director
● Cap d’estudis
● Secretari
● Representants del professorat
● Representants de l’alumnat
● Representants de pares i mares de l’alumnat
● Representant de l’Ajuntament
● Representant del Personal d’administració i serveis (PAS)
-

Equip directiu: És l’òrgan executiu de l’institut, la seva funció principal és programar i dirigir el
dia a dia de l’activitat formativa del centre i la seva gestió administrativa i funcional amb l’ajut
dels equips de coordinació.

Aquest curs formen part d’aquest equip:
Equip directiu
Director
Administradora
Cap d’estudis ESO i BTX
Cap d’estudis FP
Coordinador pedagògic
Secretari
- Coordinacions de centre

Professorat
Bernat Juan
Sara Blancafort
Marta Vázquez
Belén Notario
Carol Torres
Juanjo Bonet

Coordinació
Coordinadora de FP i FP Dual
- Departaments i seminaris de FP

Professor/a
Susana Sánchez

Departament
Formació i Organització Laboral (FOL)
Perruqueria
Sanitat I (CAI, Documentació sanitària i Dietètica)

Cap Departament
Sonia Mañas
Cecília Calabuig
Xavier Febrero i Amàlia
Artiga
Gemma Aguado
Pedro Pérez

Sanitat II (Farmàcia, Laboratori)
Transport i manteniment de vehicles

4

Oferta educativa:
- ESO i Batxillerat
- PFI-PIP Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles
- Cicles Formatius de FP
● Imatge personal
o Perruqueria i estètica (Grau Bàsic)
o Perruqueria (Grau mitjà) Modalitat Dual
o Estètica (Grau mitjà) Modalitat Dual
● Sanitat
o Cures auxiliars d’infermeria (Grau mitjà)
o Farmàcia i parafarmàcia (Grau mitjà) Modalitat Dual
o Dietètica (Grau superior)
o Documentació i administració sanitàries (Grau superior)
o Laboratori clínic i biomèdic (Grau superior)
● Transport i manteniment de vehicles
o Electromecànica de vehicles automòbils (Grau mitjà)
o Automoció (Grau superior) Modalitat Dual
➢ Comunitat educativa i serveis: La comunitat educativa està formada per més de 1000
alumnes i 90 professors/es, a més de 2 administratives, 3 conserges, 4 treballadores de
neteja, 1 responsable de manteniment i 1 responsable de la cafeteria.
Representant del grup: Delegat
Cada grup classe tindrà un delegat/da i un sotsdelegat/da que seran els portaveus de la resta
d’alumnat del grup.
EL PAPER DELS DELEGATS/DES
•

Els delegats s’elegeixen a nivell de classe. Són representants i referents dels estudiants que els
han escollit i per tant poden ser revocats, sota supervisió del tutor/a per aquests estudiants si
consideren que no compleixen el paper que se'ls ha encomanat. Normalment s’escullen una
vegada a l’any, en iniciar-se el curs.

•

Qualsevol estudiant és elegible com a delegat.

•

Els delegats són portaveus en tot moment de la voluntat dels seus companys i n’han de
defensar els seus drets.

•

S’esforcen per fer present l’opinió dels seus companys.

•

Fan d’interlocutors en qualsevol problema entre els alumnes i els professors o els òrgans de
gestió i de govern del Centre.

•

Potencien la participació dels estudiants a totes les esferes i a tots els àmbits.
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•

Han de ser informats pels òrgans de govern sobre el funcionament del Centre i sobre qualsevol
altre esdeveniment que pugui afectar els estudiants, en general o d’una matèria concreta, com
a representants del grup.

•

Mantenen permanentment informats la resta d’estudiants de les decisions preses als òrgans de
direcció del Centre, així com de qualsevol esdeveniment que els pugui afectar.

LA COMISSIÓ DE DELEGATS
La comissió de delegats és l’òrgan que facilita la comunicació entre els alumnes i els òrgans de
govern del centre i canalitza la participació de l’alumnat en la vida del centre. Està formada pels
delegats de cada grup i pels representants dels alumnes en el consell escolar.
La comissió de delegats coordinada per un professor/a, es reuneix periòdicament per tractar els
diferents temes relacionats amb la participació de l’alumnat en la vida del centre.
Entre les competències de la comissió de delegats podem destacar:
•

Participar en l’organització d’activitats com festes tradicionals (Nadal, Diada de la Pau,
Carnestoltes, Sant Jordi), viatges de final de curs, activitats amb altres centres, etc.

•

Col·laborar en la difusió i aplicació de mesures i normes que millorin la convivència i la vida en
el centre.

•

Coordinar amb els grups d’alumnes les convocatòries de “vaga d’estudiants”, tenint sempre en
compte que la convocatòria ha d’estar justificada dins de l’àmbit escolar i que, es gestionaran
tenint present les normes aprovades pel centre en concepte de “Dret de reunió de l’alumnat”.

•

Donar assessorament i suport als representants dels alumnes del consell escolar, als quals faran
arribar la problemàtica específica de cadascun dels cursos.

•

Elaborar informes per al Consell escolar, bé a iniciativa pròpia o bé a requeriment d’aquest
òrgan col·legiat.

•

Ser informat amb antelació suficient respecte l’ordre del dia del Consell escolar, i dels acords
adoptats, amb la finalitat de difondre-ho a tots els cursos.

•

Informar de les seves activitats a tots els membres del centre.

•

Fer propostes a l’equip directiu sobre temes relatius a l’Institut.

•

Canalitzar la informació rebuda i explicar-la a la resta de l’alumnat.

6

1.1 Calendari del curs 2021-22
Trimestres
1r
2n
3r
Primer torn 2n laboratori
Segon torn 2n laboratori
Lliurament de qualificacions
1ra
2na
Final ordinària
Final extraordinària
Convocatòria d’exàmens finals
Reclamacions de notes finals
Exàmens de 2na Convocatòria
Reclamacions de notes de
convocatòria
Festius
Diada de Catalunya
La Mercè
El Pilar
Tots Sants
Constitució
1r dia lliure disposició
Immaculada
2n dia lliure disposició
Dia del treball
3r dia lliure disposició
Segona Pasqua
Vacances (dies inclosos)
Nadal
Setmana Santa
Mòdul de projecte

Del 13 de setembre al 26 de novembre
Del 29 de novembre al 06 de març
Del 07 de març al 03 de juny
Del 13 de setembre al 21 de gener
Del 24 de gener al 27 de maig
21-22 de desembre
21-25 de març
9 de juny
22 de juny
Del 30 de maig al 2 de juny
Del 9 al 10 de juny
Del 14 al 17 de juny
2a

Del 23 al 27 de juny

11 de setembre
24 de setembre
12 d'octubre
1 de novembre
6 de desembre
7 de desembre
8 de desembre
28 de febrer
1 de maig
3 de juny
06 de juny
Del 23 de desembre al 7 gener
De l’11 al 18 d’abril
Del 19 de maig al 2 de juny

Nota: Aquest és el calendari marc general del curs i pot tenir alguna modificació, sobretot en les
activitats del tercer trimestre.
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1.2 Informació derivada de LA NORMATIVA GENERAL (Departament d’Ensenyament)
1.2.1 Assistència i semipresencialitat
En aquest centre coexisteixen dues modalitats d’assistència pels alumnes d’aquest cicle: la modalitat
presencial (modalitat per defecte) i la modalitat semipresencial per aquells Mòduls/UF autoritzats
pel Departament d’Ensenyament.
En la modalitat presencial, l’assistència de l’alumnat és obligatòria a totes les hores previstes per a
cadascun dels mòduls lectius que es cursin, incloses les hores previstes del mòdul de formació en
centres de treball. L’assistència de l’alumnat és la condició necessària que permet l’avaluació
contínua.
Com a particularitat, cal destacar que les matèries desdoblades impartides en segon curs estan
distribuïdes en dos torns, el primer de setembre a gener i el segon de gener a maig, de manera que
majoritàriament l’alumnat assistirà a aquestes matèries en un torn, mentre que a l’altre torn
desenvoluparà la formació en el centre de treball. Aquestes matèries estaran ubicades a l’horari de
dilluns a dijous. Divendres s’impartiran les matèries de grup sencer, al llarg tot el curs.
La modalitat semipresencial, s’adreça a persones que no poden seguir l’horari lectiu per raons
laborals, perquè han de tenir cura d’alguna persona, o per qualsevol altra circumstància excepcional
que impedeixi o dificulti l’assistència a la totalitat de les hores lectives.
L’alumnat que opti per aquesta modalitat haurà d’assistir presencialment almenys a la meitat de les
hores previstes del mòdul i haurà de fer totes les activitats programades per al mòdul.
Pel curs 2021/22 és possible sol·licitar la semipresencialitat pel mòdul 1: “Gestió de mostres
biològiques” i pel mòdul 8: “Fisiopatologia general”.
Pel que fa a la metodologia, els centres hauran de tenir una pauta metodològica que comprengui el
professorat que hi intervé, la proposta de règim d’atenció personal a l’alumnat, la relació de
materials o recursos curriculars que es posen a disposició de l’alumnat per al seguiment de les
activitats semipresencials i la distribució prevista de l’horari presencial.
En el cas de que un alumne/a estigui interessat en cursar la modalitat semipresencial d’algun dels ds
mòduls mencionats anteriorment, cal que es posi en contacte amb la professora del mòdul el més
aviat possible.
El professorat dels mòduls de l’alumnat en règim semipresencial, tutoritzarà les activitats del seu
alumnat de forma telemàtica o per altres vies que es convinguin. L’avaluació dels continguts cursats
de forma semipresencial es farà de forma presencial.
Pots obtenir més informació sobre la semipresencialitat al següent Decret:
Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial
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1.2.2 Matriculació de mòduls solts (matrícula parcial)
L’alumnat podrà realitzar la matrícula de mòduls solts del cicle formatiu, i se’ls aplicarà la normativa
general. A fi de donar resposta a la diversitat de necessitats de les persones i de les empreses, els
centres promouran mesures flexibilitzadores de l’oferta dels ensenyaments de formació professional
d’acord amb el Decret 284/2011. Així, el centre, un cop finalitzat el procés ordinari de matrícula,
oferirà la matriculació parcial dels mòduls/UFs del cicle formatiu on restin places vacants.
El centre, a través del tutor, orientarà als alumnes sobre el possible itinerari formatiu a seguir en la
matriculació de mòduls/UFs solts d’acord amb el projecte curricular del centre i l’interès formatiu de
l’alumne.

1.2.3 Renúncia a la matrícula
L’alumne/a o qui en tingui la pàtria potestat si és menor, podrà sol·licitar per qualsevol de les causes
que s’indiquen a continuació, la renúncia total o parcial de la matrícula del cicle formatiu, per escrit i
per una sola vegada, al director del centre.
Podran ser causes de l’anul·lació total de la matrícula aquelles que generen una absència
prolongada, com és ara :
a) La malaltia o accident de l'alumne/a o de familiars.
b) L'atenció a familiars.
c) La maternitat o paternitat.
d) Canvi de condicions de treball o incorporació a un lloc de treball.
e) Altres circumstàncies personals de caràcter extraordinari.
L’alumne/a haurà d’aportar la documentació que justifiqui de manera fidedigna les circumstàncies
al·legades.
En els supòsits d’acceptació de renúncia a la matrícula, l’alumne afectat:
● Conserva el dret de reserva de plaça per al curs següent.
● No perd la qualificació obtinguda en els mòduls superats.
● No se li computen les convocatòries dels mòduls no qualificats.
● En el cas d’haver-se iniciat, sense completar-la, la fase de formació en centres de treball, es
computen les hores de formació en centres de treball efectivament realitzades i valorades
positivament.

1.2.4 Beques
Les beques dels ensenyaments postobligatoris s’han de tramitar de forma individual i telemàtica. El
termini de sol·licitud finalitza el 1 d’octubre. Tens la informació a:
➢ Web del Ministerio de Educación. Becas
http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2019-2020/estudios-no-universita
rios.html
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➢ Web de la Generalitat, Dep. d’Ensenyament. Beques, ajuts i subvencions:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/247-beques-ministerio-postobligatoris?ca
tegory=bd1b6d64-ca6f-11e5-8c48-005056924a59

1.2.5 Convalidacions
El termini de sol·licitud de convalidació de mòduls/UFs comença a l’octubre.
S’han de presentar a la secretaria del centre tots aquests documents:
● Títol o Resguard de títol si s’han completat estudis
● Certificat oficial de notes dels estudis cursats
● Altra documentació (certificat Acredita’t, Qualifica’t...)
● Full de sol·licitud (demanar model al tutor) degudament complimentat
La resolució de les convalidacions es fa mitjançant la direcció del centre o el Departament
d’Ensenyament segons els casos. En qualsevol cas, la resposta es donarà per escrit a través del tutor.
Es recorda que és responsabilitat de l’alumnat la lectura acurada dels documents d’atorgament/
denegació de les convalidacions.
La UF convalidada computa com un 5 a l’hora d’obtenir la nota final de cicle.
En cas de renúncia de la convalidació, es disposa d’un termini de 3 dies lectius a partir de la
resolució de la mateixa.
Mentre no estigui resolta i atorgada la convalidació, l’alumnat ha d’assistir a classe.

1.2.7 Promoció/Repetició de curs
L'alumne pot ser avaluat d'una unitat formativa, com a màxim, en quatre convocatòries, i havent-se
matriculat un màxim de tres cursos per cada mòdul, excepte el mòdul professional de formació en
centres de treball, que només ho pot ser en dues. Amb caràcter excepcional, l'alumne pot sol·licitar
una cinquena convocatòria extraordinària per motius de malaltia, discapacitat o altres que
condicionin o impedeixin el desenvolupament dels estudis, que el director o directora del centre ha
de resoldre.
Amb cada matrícula a les unitats formatives l'alumne disposa del dret a dues convocatòries.
L'alumne que hagi perdut el dret a l'avaluació continuada o que abandoni, es farà constar amb una
nota numèrica inferior a 5. La presentació a la segona convocatòria és voluntària. A l'alumne que no
s'hi presenti no se li comptarà aquesta segona convocatòria a efectes del còmput màxim i constarà
com a "No presentat" (NP).
➢ L'alumnat que hagi superat un nombre d'unitats formatives amb càrrega horària superior al
60% del conjunt planificat en el primer curs, pot matricular-se en el segon curs del cicle i ha
de cursar preferentment les unitats formatives no superades del primer curs.
➢ En cas contrari, es matricularà en les unitats formatives no superades del primer curs del
cicle i, opcionalment, de les unitats formatives del segon curs que no presentin
incompatibilitat horària o curricular de manera significativa, segons el projecte del centre i la
disponibilitat de places.
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Tanmateix, les normes d'organització i funcionament del centre poden determinar en quines
circumstàncies excepcionals, relacionades amb incompatibilitats curriculars o horàries, un alumne
ha de matricular-se només de les unitats formatives de primer curs, malgrat haver superat el 60% de
la durada horària del conjunt de UFs/Mòduls de primer curs.

1.3 Informació derivada de la NORMATIVA DEL CENTRE EDUCATIU (Institut)
CONVIVÈNCIA
Aquest Institut és un centre on hem de conviure, treballar i estudiar tots els membres de la
comunitat escolar. El funcionament diari, atenent les característiques dels diferents nivells
educatius, fa imprescindible el compliment d’unes normes bàsiques de convivència escolar.
Aquestes són recollides per les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) i regulades
al Decret d’Autonomia de Centres, i queden resumides en els seus aspectes pràctics en els punts
següents:
- Les entrades i sortides dels tallers/aules, es faran amb ordre i silenci, tot respectant les normes de
convivència del Centre.
- En començar la classe, cal tenir el material preparat per començar a treballar.
- A l’aula, cal complir les indicacions del professorat de la classe o del professorat de guàrdia.
- A moltes matèries hi ha material (bata, EPIs, dossier, llibre de l’assignatura...) que es considera
imprescindible pel seguiment de l’assignatura (veure plans docents). L’alumnat que no porti aquest
material no podrà entrar a l’aula/laboratori per participar a l’activitat i aquesta els computarà com
a NO realitzada i tindrà una falta d’assistència. Aquest fet a més, tindrà efectes acadèmics sobre
l’actitud envers l’assignatura. Durant aquest temps l’alumnat haurà d’anar a la biblioteca.
- A les classes de dues o més hores de durada, el professor determinarà les possibles pauses, però
no està permesa la sortida dels alumnes fora de les aules sense permís dels professors.
- Només es tocarà el material que correspongui a la pràctica i sota la supervisió del professorat.
- No és permès carregar els mòbils ni altres dispositius a les instal·lacions del centre.
- Les intervencions, respostes i en general la comunicació amb el professorat, amb els companys i
companyes i amb la resta del personal del centre, han de ser sempre correctes i respectuoses.
- S’ha de tenir cura del mobiliari, instruments, instal·lacions i materials utilitzats, complint les
normes d’ordre, de seguretat i higiene i les indicacions del professorat.
- No es pot menjar ni beure a les classes, passadissos ni als laboratoris en hores lectives.
- Està prohibit l’ús del telèfon mòbil o de qualsevol altre dispositiu electrònic a l’aula sense
l’autorització expressa del professorat.
- En cas d’incomplir aquesta norma, l’alumnat rebrà un comunicat d’incidència on el professorat farà
constar els fets. I l’acumulació de 3 incidències serà sancionada amb un expedient disciplinari.
- Quan es surt de l’aula, aquesta ha de quedar neta, endreçada i desinfectada. Si es detecta
qualsevol desperfecte, feu-ho saber al professorat, tutor o tutora i ompliu el full d’incidències.
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- Cal pujar les cadires sobre la taula, per facilitar les tasques de neteja, en l’última hora d’ocupació
de l’aula (matí i tarda).
- No és permès asseure’s a les escales del centre.
- Es pot anar al wc en el canvi de classe i també sempre sota autorització del professor.
- No s’ha de sortir fora del centre entre classe i classe. El temps de canvi de classe és, com a màxim,
de 5 minuts, i sempre sota indicació del professorat.
S’ha de recordar que l’Institut no té, en cap cas, responsabilitat sobre els objectes/material perdut,
sostret o deteriorat propietat de l’alumnat.
D’acord amb les NOFC quan s’incompleixin les normes de convivència, l’alumnat serà sancionat pel
professorat o direcció del centre, i la sanció serà comunicada a la Comissió de Convivència.

1.3.1 Règim d’assistència de l’alumnat al Cicle.
Amb caràcter general, es recorda que l’assistència dels alumnes és obligatòria en totes les hores
presencials de les unitats formatives dels mòduls professionals, incloses les hores de presència en
els centres de treball on es cursa l’FCT. En cas de manca d’assistència reiterada sense justificació, es
perd el dret a l’avaluació continuada i són d’aplicació les normes que el centre té establertes a
l’efecte, d’acord amb l’article 37 de la Llei 12/2009 d’educació, i els articles 24 i 25 del Decret
102/2010, d’autonomia dels centres educatius, que la desplega.
L’assistència pot repercutir en la qualificació final de la UF, segons figura en els plans docents.
Els alumnes que tinguin concedida la semipresencialitat per un mòdul/UF hauran d’assistir
presencialment almenys a la meitat de les hores previstes del mòdul/UF i hauran de fer totes les
activitats programades per al mòdul.
Tenint en compte que els ensenyaments d’FP estan orientats a la inserció a la vida laboral, per a
considerar les absències com a justificades, es prendrà com a referència les que recull la normativa
laboral vigent, com ara la malaltia pròpia, naixement d’un fill, casament, assistència a un deure
inexcusable… Totes aquestes absències seran justificades amb la documentació adient degudament
datada (dia i hora) i segellada.
El document justificant d’una visita mèdica ha d’incloure la menció “la persona ha de guardar repòs”
o similar perquè sigui vàlid com a justificant d’una absència fora de l’hora de la visita.
El fet de treballar o d’incorporar-se a un lloc de treball, en cap cas es considerarà una causa
justificada per faltar a les classes. En tot cas, és l’equip docent qui té la potestat de justificar o no les
absències, a la vista dels documents presentats per l’alumnat.
Si has de faltar a classe, i ho saps amb antelació, avisa al professorat implicat i al teu tutor i, quan
tornis a classe, mostra’ls el justificant de la falta d’assistència.
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L’alumnat que presenti un justificant d’absència (no més tard d’una setmana després de la falta), l’ha
d’ensenyar primerament als professors afectats, que li signaran, i finalment l’ha de lliurar al tutor/a
perquè aquest en faci el còmput global de faltes i custodiï el document.
L’equip docent, d’acord amb el Departament corresponent, ha establert uns percentatges màxims de
faltes d’assistència-:
FALTES D’ASSISTÈNCIA
• Quan el percentatge d’hores de no assistència a una Unitat Formativa (UF) superi el 20% de les
hores totals de la UF o el 50% en cas de tenir concedida semipresencialitat, l’alumnat perdrà el
dret a l’avaluació continuada durant la 1ra convocatòria i només conservarà el dret a la 2na
convocatòria, això suposa que s’haurà d’examinar de tota la UF sencera a la segona
convocatòria.
•

En el cas de que un alumne que en període de confinament no faci un seguiment i lliurament
regular de les tasques telemàtiques podrà comportar una pèrdua de l’avaluació ordinaria que es
valorarà per part de l’equip docent, al poder-se equiparar aquestes absències a faltes
injustificades

•

Quan l’alumnat matriculat al cicle formatiu no assisteixi a cap classe durant els primers 3 dies de
curs, ni comuniqui al tutor/a cap motiu justificat de la seva absència, el/la tutor/a es posarà en
contacte amb l'alumne/a, per tal de, arribat el cas, formalitzar la seva anul·lació de matrícula o
procedir a aplicar les NOFC donant-lo de baixa, amb la finalitat de cobrir la plaça vacant amb un
alumne/a de la llista d'espera del cicle formatiu.

•

Sens perjudici del que preveu l’article 37.4 de la Llei d’educació en matèria de faltes
d’assistència i de puntualitat injustificades de l’alumne; l’absència injustificada, sistemàtica i
reiterada de l’alumne en edat d’escolarització no obligatòria (en qualsevol dels ensenyaments
del centre), durant 5 dies lectius, pot comportar l’anul·lació de la matrícula de l’alumne.

En el moment en que s’arribi a acumular aquest període d’absència, el tutor notificarà aquesta
circumstància a l’alumne absentista i als seus pares o tutors legals en el cas de menors d’edat. Si
en el termini d’una setmana no queda justificada fefaentment la seva absència, la direcció del
centre podrà anul·lar la matrícula de l’alumne per absentisme continuat no justificat, i la seva
vacant podrà ser ocupada per una altra persona.
FALTA EL DIA D’UN EXAMEN /PROVA D’AVALUACIÓ
•

Si la falta NO és justificada: Aquesta prova no es repetirà i computarà amb un zero/NO
realitzada.

•

Si la falta és justificada:
o Si no és una prova final, quedarà a criteri del professor si es repeteix o no.
o Si és una prova final, es realitzarà en un altre dia fixat pel professor dintre del seu
horari.
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1.3.2 Retards.
Es considera retard l’arribada de l’alumne/a a la sessió de classe una vegada aquesta ja hagi
començat.
Si l’alumne arriba amb retard al centre o a la classe NO podrà accedir a l’aula passada l’hora de l’inici
de la classe, llevat d’algun cas excepcional que serà valorat pel Cap d’estudis. L’alumne s’haurà
d’incorporar a la següent hora de classe.
L’acumulació de 3 retards computaran com una falta d’assistència.
Si un alumne arriba amb retard a un examen/prova final:
•
•

Si el retard NO és justificat, NO el podrà fer fins la següent convocatòria.
Si el retard SÍ és justificat podrà fer l’examen/prova sempre que NO hagi sortit cap alumne i
haurà d’acabar l’examen a l’hora prevista; no tindrà més temps.

1.3.3 Activitats complementàries.
•

Les activitats complementàries que s’organitzen des de les diferents matèries, com les sortides,
xerrades... són d’assistència obligatòria.

•

Les activitats complementàries que organitza el centre i són considerades extraescolars
(reforços d’assignatures, preparació per a les PAU, esports...) són d’assistència voluntària i estan
subjectes als pagaments corresponents.

1.3.4 Lliurament de treballs.
La data límit establerta pel professorat per a la presentació de treballs, exercicis o activitats de
qualsevol mòdul serà inamovible. Una vegada superada la data fixada, per cada dia natural que la
sobrepassi pot ser penalitzada la nota final del treball o quedar directament suspès a criteri del
professorat (veure plans docents).
Respecte els aspectes formals de presentació de treballs, exercicis o activitats escrites, caldrà fer-se
en ordinador o a mà, segons el criteri del professor, i seguint les pautes de presentació generals
(portada, índex, conclusions, bibliografia, contraportada, etc.). Caldrà, en qualsevol cas, seguir les
pautes específiques que cada professor proposi.

1.3.5 Canals de comunicació amb el professorat
En iniciar el curs, els professors de cadascun dels mòduls/UFs informaran al grup classe dels
aspectes relacionats amb la impartició dels mateixos mitjançant un pla docent, document que
s’adjunta a aquesta guia didàctica.
Els alumnes d’un grup disposen d’una hora setmanal d’horari fix d’atenció tutorial amb el tutor.
Durant aquesta hora, el tutor pot convocar els alumnes per tractar temes del pla d’acció tutorial
(elecció de delegat/subdelegat, transmissió d’informació, resolució de conflictes, …). De la mateixa
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manera els alumnes, particularment o globalment, amb el delegat i/o subdelegat com interlocutor,
poden sol·licitar atenció tutorial durant aquest horari.
L’assistència a aquesta hora tutorial és obligatòria per l’alumne.
Els comentaris o propostes que el grup/classe vulgui fer arribar a l’equip docent durant el
desenvolupament de les juntes d’avaluació parcials i finals, es comunicaran en una tutoria prèvia al
dia de la convocatòria de la junta i seran presentats per escrit.
Igualment, al llarg del curs, la cap d’estudis convoca els delegats/subdelegats dels diferents cicles a
reunió, on són informats de diferents activitats/normativa de centre i on poden exposar les
inquietuds o propostes que creguin convenients.

1.4. Normativa Específica del Departament de Sanitat
1.4.1 Mesures bàsiques d’higiene
•
•
•

•
•
•

Cal rentar-se les mans en entrar a l’aula o laboratori i també en sortir.
L’ús de la mascareta és obligatori en tot moment dins del centre. Cal que la mascareta estigui
en bon estat i cobreixi nas i boca.
No es podrà realitzar cap tasca en el laboratori si l’alumnat no porta l’uniforme, el calçat i els
equips de protecció individual (EPIs), a més, aquests hauran d’estar en perfectes condicions. En
el cas que l’alumne no porti aquest uniforme personal en condicions adequades de cap manera
farà la pràctica i pot ser expulsat de l’aula.
L’alumnat portarà el cabell recollit, les ungles netes i curtes.
No se sortirà del taller ni del centre amb l’uniforme posat.
No es portaran joies, les sabates han de ser còmodes, tancades i sense taló i s’evitarà roba de
carrer que s’arrossegui per terra (pantalons...).

1.4.2. Procediments de treball
•
•
•

L’alumnat només manipularà el material que correspongui a la pràctica, sota supervisió del
professorat i seguint les indicacions d’aquest
Està prohibit l’ús de qualsevol aparell electrònic que no estigui directament relacionat amb els
mòduls, com ara càmeres, mòbils, reproductors d’àudio, ...
Es recorda que el telèfon mòbil ha de romandre a la taquilla o a la bossa, apagat o en silenci. Si
l’alumne necessita consultar-lo només ho podrà fer a l’hora del descans, excepte en casos
excepcionals en què el professor/a ho permeti. En cap cas s’utilitzaran els endolls del centre
per carregar-lo.

1.4.3 Actitud
•
•

L’alumnat haurà de presentar una actitud d’igualtat davant les diferències socioculturals i les
diferents maneres de pensar.
L’alumnat parlarà de forma acurada, amable i respectuosa amb els seus companys, professorat i
els usuaris del centre, utilitzant un to de veu mig, sense cridar en cap cas, ni fer soroll.
Presentarà una actitud positiva en la forma d’encarar els esdeveniments.
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•

•

Si l’alumnat no demostra una actitud professional, respectuosa i correcta pot donar lloc a no
realitzar la formació en centres de treball, fins que no es constati la millora d’aquesta actitud a
criteri de l’equip docent.
L’alumnat no anirà amunt i avall del taller/laboratori sense necessitat.

1.4.4 Normes específiques per a l’alumnat als laboratoris/tallers
•

HIGIENE PERSONAL
1. Cal rentar-se les mans en entrar al laboratori i també en sortir.
2. No es podrà realitzar cap tasca al laboratori/taller si l’alumnat no porta l’uniforme, el calçat i
els equips de protecció individual (EPIs), que hauran d’estar en perfectes condicions. En cas
que un alumne/a no porti aquest uniforme personal en condicions adequades, de cap
manera podrà fer la pràctica i, fins i tot, pot haver d’abandonar el laboratori.
3. L’alumnat ha de portar el cabell recollit, i les ungles netes i curtes. En cas de portar mocador,
cal subjectar-lo de manera que no caigui per les espatlles ni que en pengi cap punta. Com a
alternativa, es pot utilitzar un barret de quiròfan per al cabell llarg.
4. No es podrà sortir del laboratori/taller, ni del centre, amb l’uniforme posat.
5. Amb els guants posats, caldrà evitar tocar-se la cara, els cabells, l’ordinador, escriure a la
llibreta...

•

ORDRE/HIGIENE DELS ESPAIS
1.

Al laboratori/taller no es pot menjar ni beure.

2.

Les motxilles i jaquetes s’han de guardar a l’armari del laboratori/taller destinat a aquest ús;
en cas de no disposar-ne, es guardaran a la taquilla o a l’aula. Si han d’estar al laboratori, cal
col·locar-les de manera que no entorpeixin la feina.

3.

Abans de començar la sessió, caldrà guardar el material net i sec de sessions anteriors.

4.

Per poder començar a treballar s’haurà de preparar la superfície de treball: caldrà
assegurar-se que la taula està neta, i cobrir la superfície de treball amb un full de paper de
filtre.

5.

En acabar la pràctica caldrà netejar les taules amb aigua, sabó i lleixiu.

6.

Al final de la sessió, tot ha de quedar ben net i ordenat; si s’ha retolat qualsevol material
amb retolador permanent, caldrà eliminar les marques amb alcohol. Si s’han utilitzat
materials o aparells d’un altre laboratori, caldrà retornar-los.

7.

En guardar els reactius, caldrà comprovar que els flascons estiguin ben tancats, i que no
quedin residus de reactiu a les parets.

8.

Si s’acaba un reactiu, caldrà comunicar-ho al docent responsable. Si s’acaba algun material
fungible o una bobina de paper de cel·lulosa, caldrà reposar-los.

9.

Tots els reactius han d’estar ordenats segons la normativa de seguretat d’emmagatzematge
de productes químics. En acabar d’utilitzar aquests productes, caldrà tornar-los al seu lloc.
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10. Abans de sortir del laboratori, caldrà comprovar que tots els aparells estan apagats i
desconnectats, que els Bunsens estan apagats, i les claus de pas del gas estan tancades.
11. Les estufes de cultiu NO s’hauran d’apagar, a no ser que el docent responsable indiqui el
contrari.
12. Després d’utilitzar les balances, caldrà apagar-les però NO desendollar-les.
•

GESTIÓ DE RESIDUS
1.

Utilitzar el paper de cel·lulosa només quan sigui necessari i no malgastar-lo (és car i
antiecològic).

2.

Cal eliminar els residus de la següent manera:
a. Material trencat de vidre: s’ha de llençar al recipient ubicat al passadís, i cal anotar-lo als
fulls que hi ha al laboratori.
b. Residus contaminats amb fluids biològics punxants o tallants, i tubs de sang: s’han de
llençar als contenidors especials (grocs). Els residus no han de sobresortir de la boca del
contenidor.
c. El contenidor de residus biològics ha d’estar tancat (de forma no permanent) quan no
s’utilitza, per tal d’evitar possibles vessaments accidentals. Una vegada ple, caldrà
tancar-lo definitivament, deixar-lo a la sala de l’autoclau, i substituir-lo per un de nou.
d. Residus químics: s’han d’eliminar en recipients tancats on caldrà identificar tant el tipus
de residu com qui l’ha generat. Aquests recipients s’emmagatzemaran en els armaris de
productes químics del Laboratori 1, o bé a l’armari d’inflamables, en cas que sigui un
producte inflamable.

1.4.5 Material necessari pels alumnes del cicle de laboratori. Curs 2021-22.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Guants
Bata
Ulleres de seguretat
Pinces
Espàtula
Tisores
Pre-pipeta o pera de goma (mida mitjana)
Portaobjectes esmerilats i bisellats
Cobreobjectes
Lupa
Calculadora científica.
Retoladors indelebles (Mitjà i fi)
Capsa de mocadors de paper
Capsa per guardar preparacions (portaobjectes)
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1.5 Pla d’actuació COVID-19
Degut a l’escenari que es preveu per aquest curs 2021-22, en termes de pandèmia COVID-19, tot i
que la presencialitat es preveu al 100% (assistència total), podríem trobar-nos amb diferents
circumstàncies, que determinarien haver de realitzar les classes telemàticament.
En cas de que hi hagi un alumne/a positiu a l’aula només es confinaran aquells alumnes que no
estiguin vacunats amb la pauta completa segons la normativa vigent.
Podríem destacar diferents casos com per exemple:
● Un o més alumnes d’un grup es troben en aïllament, perquè han donat resultat positiu en la
prova PCR per a la COVID 19.
● Un o més alumnes d’un grup es troben en aïllament, a l’espera del resultat d’una PCR o una
altra prova diagnòstica.
● Un o més alumnes d’un grup es troben en aïllament, perquè conviuen amb una persona
diagnosticada de COVID-19.
● Un o més alumnes d’un grup es troben en període de quarantena domiciliària per haver
estat identificats/des com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.
En qualsevol dels casos anteriors hem de continuar amb la nostra tasca docent i donar la possibilitat
a l’alumnat de continuar la seva formació de forma telemàtica.
Es continuarà amb el temari previst, mitjançant eines telemàtiques, com ara Moodle, Google Drive,
Classroom o d’altres, on es penjaran totes les activitats que l’alumnat haurà de realitzar des de casa,
oferint un total recolzament per part del docent.
L’avaluació i el control d’assistència es realitzarà amb els mateixos criteris, adaptats a les
particularitats de la formació on-line.

1.5.1 Pla d’actuació Covid- 19 curs 2021-22
Podeu consultar el Pla d’actuació CoVid de l’Institut Pedraforca al següent enllaç:
http://www.institutpedraforca.com/9_documents/2021-22/Pla%20Actuaci%C3%B3%20COVID%202
021-22.pdf

1.5.2 Consens dels criteris d’avaluació
En el cas de que un alumne s’hagi de confinar*:
● Es farà un seguiment i avaluació de forma telemàtica de les activitats d’aula.
● Les proves avaluables es realitzaran preferentment de forma telemàtica durant el període de
confinament de l’alumne.
*En funció de la situació de salut i la gravetat dels símptomes de l’alumne l’equip docent valorarà
l’ajornament de les tasques o proves.
En el cas de que tot el grup s’hagi de confinar:
● Les activitats d’aula i les proves avaluatives es realitzaran de forma telemàtica.
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2. Organització del Cicle Formatiu.
2.1 Perfil professional del cicle
L’alumnat que superi aquest cicle formatiu de grau superior obtindrà la titulació de Tècnic Superior
en Laboratori Clínic i Biomèdic, que incorpora la qualificació professional completa de SA_2-124_3
Laboratori d’anàlisis clíniques.
La competència general d'aquest títol consisteix en realitzar estudis analítics de mostres biològiques,
seguint els protocols normalitzats de treball, aplicant les normes de qualitat, seguretat i
mediambientals establertes, i valorant els resultats tècnics, perquè serveixin com a suport a la
prevenció, al diagnòstic, al control de l'evolució i al tractament de la malaltia, així com a la
investigació, seguint els protocols establerts en la unitat assistencial.
Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seva activitat en el sector sanitari, en
organismes i institucions de l'àmbit públic i en empreses privades, en l'àrea del laboratori d'anàlisis
clíniques i en el diagnòstic, tractament, gestió, i investigació. Actuen com a treballadors dependents,
podent ser l'organisme o institució petit, mitjà o gran.
La seva activitat professional està sotmesa a regulació per l'Administració sanitària estatal.
Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:
●

Tècnic/a superior en laboratori de diagnòstic clínic.

●

Tècnic/a especialista en laboratori.

●

Ajudant tècnic en laboratori d'investigació i experimentació.

●

Ajudant tècnic en laboratori de toxicologia.

●

Delegat/a comercial de productes hospitalaris i farmacèutics

2.2 Organització dels continguts en Mòduls i Unitats formatives.
En el present curs 2021-22 conviuen en el cicle dos plans curriculars diferents, per tant: l’alumnat de
primer cursarà el pla nou mentre que l’alumnat de segon curs cursarà el pla antic.
A continuació, s’indica com queden repartits els Mòduls Professionals, les Unitats Formatives, i les
hores lectives segons cada pla curricular.
●

Els Mòduls Professionals (MP) marcats amb un asterisc (“*”) es desdoblaran al 100%.
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2.2.1 Organització del nou pla curricular (alumnat de 1r de Laboratori 21-22)
Mòduls Professionals
01 Gestió de mostres biològiques*

02 Tècniques generals de laboratori*

03 Biologia molecular i citogenètica*

04 Anàlisi bioquímic*

05 Microbiologia clínica*

06 Tècniques d’anàlisi hematològiques*

07 Tècniques d’immunodiagnòstic*

08 Fisiopatologia general

09 Formació i orientació laboral

Hores
165

198

132

198

132

132

99

132

66

Unitats formatives

Hores

Curs

UF1 Organització del sistema sanitari

33

1

UF2 Recollida, conservació i transport de
mostres biològiques

99

1

UF3 Prevenció de riscos en la manipulació de
productes químics i biològics

33

1

UF1 Tècniques potenciomètriques i de
separació de substàncies

132

1

UF2 Tècniques de microscòpia i digitalització
d’imatges

33

1

UF3 Control de qualitat al laboratori

33

1

UF1 Citogenètica i tècniques d’hibridació

55

1

UF2 Tècniques de biologia molecular

77

1

UF1 Tècniques del laboratori de bioquímica

44

2

UF2 Anàlisis bioquímiques dels components
metabòlics

88

2

UF3 Anàlisis bioquímiques en líquids
corporals, femtes i estudis especials

66

2

UF1 Identificació dels grups bacterians

99

2

UF2 Identificació de fongs, paràsits i virus

33

2

UF1 Tècniques d’anàlisi de les cèl·lules
sanguínies

66

1

UF2 Tècniques de valoració de l’hemostàsia

33

1

UF3 Grups sanguinis i Banc de Sang i Teixits

33

1

UF1 Tècniques immunològiques

66

2

UF2 Malalties immunitàries

33

2

UF1 Fisiopatologia de l’organisme humà

88

1

UF2 Fisiopatologia del sistema immunitari,
infeccions i neoplàsies.

44

1

UF1 Incorporació al mon laboral

33

1

UF2 Prevenció de riscos laborals

33

1

10 Empresa i iniciativa emprenedora

66

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora

66

2

11 Projecte de laboratori clínic i biomèdic

231

UF1 Projecte de laboratori clínic i biomèdic

231

2

12 Formació en centres de treball

449

UF1 Formació en centres de treball

449

2

2000
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2.2.2 Organització de l’antic pla curricular (alumnat de 2n de Laboratori 21-22)
Mòduls Professionals
01 Gestió de mostres biològiques*

02 Tècniques generals de laboratori*

03 Biologia molecular i citogenètica*

04 Anàlisi bioquímic*

05 Microbiologia clínica*

06 Tècniques d’anàlisi hematològiques*

07 Tècniques d’immunodiagnòstic*

08 Fisiopatologia general

09 Formació i orientació laboral

Hores
198

198

132

198

165

165

99

198

99

Unitats formatives

Hores

Curs

UF1 Organització del sistema sanitari

33

1

UF2 Recollida, conservació i transport de
mostres biològiques

132

1

UF3 Prevenció de riscos en la manipulació de
productes químics i biològics

33

1

UF1 Tècniques potenciomètriques i de
separació de substàncies

132

1

UF2 Tècniques de microscòpia i digitalització
d’imatges

32

1

UF3 Control de qualitat al laboratori

34

1

UF1 Citogenètica i tècniques d’hibridació

52

2

UF2 Tècniques de biologia molecular

80

2

UF1 Tècniques del laboratori de bioquímica

44

1

UF2 Anàlisis bioquímiques dels components
metabòlics

88

1

UF3 Anàlisis bioquímiques en líquids
corporals, femtes i estudis especials

66

2

UF1 Identificació dels grups bacterians

132

1

UF2 Identificació de fongs, paràsits i virus

33

1

UF1 Tècniques d’anàlisi de les cèl·lules
sanguínies

95

1

UF2 Tècniques de valoració de l’hemostàsia

30

2

UF3 Grups sanguinis i Banc de Sang i Teixits

40

2

UF1 Tècniques immunològiques

63

2

UF2 Malalties immunitàries

36

2

UF1 Fisiopatologia de l’organisme humà

132

1

UF2 Fisiopatologia del sistema immunitari,
infeccions i neoplàsies.

66

2

UF1 Incorporació al mon laboral

66

2

UF2 Prevenció de riscos laborals

33

1

10 Empresa i iniciativa emprenedora

66

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora

66

2

11 Projecte de laboratori clínic i biomèdic

66

UF1 Projecte de laboratori clínic i biomèdic

66

2

12 Formació en centres de treball

416

UF1 Formació en centres de treball

416

2

2000

21

2.3 Horari de classes. Professorat
HORARI DE 1r LABORATORI - CURS 2021-22

EQUIP DOCENT 1r DE LABORATORI - CURS 2021-22
Tutoria

Maria Ibáñez

M1: Gestió de mostres biològiques. (5+5h)

Roger Romero UF1,3
Àgueda Ribes UF2

M2: Tècniques generals de laboratori. (6+6 h)

Belén Notario UF1
Roger Romero UF2,3

M3: Biologia molecular i citogenètica (4+4 h)

Maria Ibáñez

M6: Tècniques d’anàlisi hematològic. (4+4 h)

Gemma Aguado

M8: Fisiopatologia general. (4 h)

Susana Sánchez

M9: Formació i orientació laboral. (2 h)

Sonia Mañas
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HORARI DE 2n LABORATORI - CURS 2021-22

EQUIP DOCENT 2n DE LABORATORI - CURS 2021-22
Tutoria

Olya Llano

M3: Biologia molecular i citogenètica. (8 h)

Maria Ibáñez

M4: Anàlisis bioquímic. (4 h)

Olaya Llano (UF3)

M6: Tècniques d’anàlisi hematològic . (4 h)

Gemma Aguado (UF2 i 3)

M7: Tècniques d’immunodiagnòstic (6 h)

Gloria Vilatersana

M8: Fisiopatologia general. (2 h)

Susana Sánchez

M9: Formació i orientació laboral. (2 h)

Sonia Mañas

M10: Empresa i iniciativa emprenedora. (2 h)

Sonia Mañas

M11: Projecte de laboratori clínic i biomèdic. (66 h)

Tot l’equip docent

FCT- Formació en centres de treball. (416 h)

Gemma Aguado
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2.4 Plans docents: Guia de cada Mòdul professional
El professorat del cicle formatiu ha elaborat un pla docent de cadascun dels mòduls que
s’imparteixen durant el curs amb els objectius generals, continguts, els criteris d’avaluació i
qualificació i els instruments de recuperació de cada mòdul entre d’altres informacions.
S’adjunten els plans docents a final de la guia.

2.5 Llibres de text del cicle
MP7: Tècniques d’immunodiagnòstic
●
Títol: Técnicas de Inmunodiagnóstico
Autors: M. C. Cuellar, A. Gómez

Editorial: Altamar
Llengua: Castellà

ISBN: 9788416415267

MP9: FOL
●
Títol: Formació i Orientació Laboral
Autor: González Acedo, José Carlos

Editorial: Paraninfo
Llengua: Castellà

ISBN: 978-84-823-4473-9

MP10: EIE
●
Títol: Empresa e Iniciativa Emprendedora
Autor: Asensio del Arco, Eva

Editorial: Paraninfo
Llengua: Castellà

ISBN: 978-84-283-4165-3

3. La Formació pràctica en Centres de Treball (FCT)
Tots els cicles formatius tenen un mòdul de Formació en centres de treball, que són pràctiques
formatives no laborals que cal cursar en empreses del sector professional mitjançant un conveni de
pràctiques que subscriuen el centre docent i l’empresa. L’FCT forma part del currículum del cicle i,
per tant, té caràcter obligatori. El tutor/a d’FCT donarà la informació corresponent i farà les
indicacions oportunes. La normativa corresponent es pot consultar a:
http://queestudiar.gencat.cat/web/.content/home/estudis/fp/centres-treball/normativa/normativa
_formacio_centres_treball.pdf

3.1 Objectius de l’FCT
1. Desenvolupar, en un context laboral, els aprenentatges adquirits al centre educatiu.
2. Contrastar les capacitats i els interessos amb un entorn real de treball com a suport a l’orientació
professional.
3. Integrar-se en les funcions i els processos de treball en el marc de les relacions socials i laborals
que tenen lloc a les empreses.
4. Assolir nous coneixements i capacitats dels ensenyaments que s’estan cursant.
5. Adquirir coneixements i habilitats que facilitin la inserció laboral.
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3.2 Responsabilitats de l’alumnat en cursar l’FCT
1. L’alumnat no té en cap cas vinculació o relació laboral amb l’empresa.
2. L’alumnat no ha de percebre cap quantitat econòmica de l’empresa en concepte de retribució
per la realització de l’FCT.
3. L’alumnat està obligat a:
a) Assistir a les pràctiques acordades, complir l’horari establert i infomar de les activitats diàries
realitzades d’entre les previstes en el pla d’activitats.
b) Emplenar el quadern telemàtic de pràctiques.
c) Respectar les normes i la política de protecció de dades i de confidencialitat i la imatge
corporativa establerta per l’empresa.
d) Respectar la legislació aplicable en matèria de prevenció de riscos laborals.

3.3 Condicions per cursar l’FCT. Previsió de calendari
Per tal de poder iniciar les pràctiques en empreses, els alumnes hauran de complir els següents
requisits, previ a l’establiment del conveni de pràctiques:
-

-

-

-

Haver formalitzat la matrícula oficial, on consti la matrícula en el mòdul d’FCT.
Lliurar la documentació pertinent (fotocòpia del carnet de vacunacions actualitzat, DNI o NIE,
targeta sanitària, i sol·licitud d’exempció si és el cas).
Tenir el CALENDARI DE VACUNACIONS MÍNIMES OBLIGATÒRIES al dia (Hepatitis B i tètanus).
Algunes empreses demanen vacunes extres (Hepatitis A, varicel·la, xarampió, grip
estacional....).
Haver rebut formació curricular sobre els coneixements, procediments i actituds que es
considerin necessaris per facilitar l’experiència al món del treball, que ha d’incloure les normes
bàsiques sobre prevenció de riscos laborals.
En iniciar les pràctiques, el centre docent donarà a conèixer la informació sobre el PROTOCOL a
seguir en cas d’accident. En tots els casos l’alumne es compromet a seguir-lo i a mantenir
informat al Tutor d’FCT de les incidències que es puguin presentar
En cas d’alumnes menors d’edat, els pares/tutors hauran de signar un document d’autorització
per a la realització de l’FCT.

L’equip docent assignarà una plaça de pràctiques d’acord amb els criteris de l’empresa i les
característiques de l’alumnat. El període i la modalitat de l’FCT que s’ofertarà a l’alumnat dependrà
dels resultats d’aprenentatge, de les característiques de l’alumnat i de les possibilitats d’oferta de
cada empresa. En tot cas, serà l’equip docent qui decidirà la idoneïtat de l’alumnat per començar
l’FCT, tenint en compte els resultats acadèmics i trets actitudinals.
La formació en centres de treball en el cicle formatiu de Laboratori clínic i biomèdic es porta a terme
de manera intensiva, al llarg del segon curs, i s’ofereix en dos torns, en el marc horari del cicle:
- Primer torn: de dilluns a dijous, horari intensiu de matí (7h/dia, 28h/setmanals). De setembre a
gener.
- Segon torn: de dilluns a dijous, horari intensiu de matí (7h/dia, 28h/setmanals). De gener a maig.
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En casos excepcionals, i amb el vist-i-plau del tutor/a, es poden autoritzar altres calendaris i
temporalitzacions de les pràctiques.
L’alumnat no assistirà a les pràctiques els dies marcats com a festius en el calendari laboral. En el cas
dels dies festius del calendari escolar, però laborables a l’empresa, l’assistència a les pràctiques
necessitarà de l’autorització prèvia del tutor/a d’FCT.
L’alumnat que cursa les pràctiques en el primer torn, assisteix a classe tots els divendres al llarg del
curs, i de dilluns a dijous durant el segon torn. I l’alumnat que cursa els pràctiques en el segon torn,
assisteix a classe tots els divendres al llarg del curs, i de dilluns a dijous durant el primer torn.

3.4 Seguiment de l’FCT
La supervisió, el seguiment i la valoració de l’alumnat en formació de centres de treball el farà el/la
tutor/a d’FCT; el tutor d’FCT és la persona de referència de l’alumnat per comunicar possibles
incidències, dificultats, absències, disconformitats o queixes importants en el desenvolupament de
l’FCT. En cap cas les ha de plantejar al tutor d’empresa.
A més, a l’empresa l’alumnat tindrà assignat un tutor/a, que serà qui acollirà l’alumnat, l’ajudarà a
adaptar-se a l’empresa, assignarà, orientarà i supervisarà les tasques a realitzar, i valorarà les
activitats realitzades, conjuntament amb el tutor/a d’FCT de l’institut.

3.5 Empreses i entitats col·laboradores
L’institut té acords amb diferents empreses i entitats per a realitzar l’FCT; l’equip docent i en concret
el tutor d’FCT, una vegada valorat el perfil de l’alumnat, assignarà a cada alumne una plaça de
pràctiques en un d’aquests centres que són de reconegut prestigi. L’alumnat que sense justificació
documental rebutgi la plaça de pràctiques que se li ha estat assignada pot perdre la convocatòria
ordinària d’aquesta matèria.

3.6 Extinció del conveni i avaluació negativa de l’FCT
L’equip docent del cicle formatiu, a proposta del tutor/a d’FCT, pot proposar a la direcció del centre
l’extinció del conveni de pràctiques d’un alumne/a amb l’empresa. La proposta d’extinció pot
fonamentar-se en comportaments o actituds inadequats o en capacitats notòriament no idònies
que, per la seva permanència o intensitat, impedeixin o dificultin el normal desenvolupament de la
formació pràctica; l’equip docent responsable de la impartició del cicle formatiu, a proposta del
tutor o tutora, pot decidir l’avaluació negativa de la formació pràctica en centres de treball, tot i que
no s’hagués completat el nombre d’hores previstes.
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3.7 Exempcions
En el cas que l’alumnat acrediti documentalment experiència laboral, podrà demanar l’exempció
total o parcial de les pràctiques. L’exempció del crèdit/mòdul d’FCT sempre s’ha de considerar com
una excepcionalitat, en ser l’FCT essencial en la formació professional de l’alumnat.

3.7.1 Exempció parcial
1. L’exempció parcial del 50% s’atorga si l’alumne/a acredita experiència professional en el
mateix camp i tipus i grau de competències professionals del cicle formatiu que està cursant,
i un nombre d’hores igual o superior al 50% de les del mòdul d’FCT del cicle formatiu del
qual se sol·licita.
2. L’exempció parcial del 25% s’atorga per experiència professional en qualsevol activitat
professional. S’haurà d’acreditar, com a mínim, el doble de les hores del mòdul d’FCT (832h)
del cicle formatiu del qual se sol·licita. L’exempció serà d’un 25 % de les hores d’FCT.
No es poden sumar dues exempcions parcials.

3.7.2 Exempció total
L’exempció s’atorga si l’alumne/a acredita l’experiència professional en el mateix camp i
competències professionals del cicle formatiu que està cursant i un nombre d’hores igual o superior
a les del mòdul d’FCT del cicle formatiu del qual se sol·licita.
Més informació sobre l’exempció http://www.gencat.cat/ensenyament (seguiu l’itinerari: estudiar a
Catalunya - ensenyaments professionals - formació pràctica en centres de treball).

3.8 Documentació acreditativa de les exempcions
La sol·licitud d’exempció s’haurà de presentar per escrit al Tutor d’FCT (model) i haurà d’anar
acompanyada dels documents acreditatius corresponents. La documentació ha de ser original o
còpia autenticada, i passarà a formar part de l’expedient de l’alumne.
El tutor d’FCT informarà l’alumnat de la documentació necessària en cada cas, i del termini de
presentació de la sol·licitud d’exempció.
La direcció del centre resoldrà la sol·licitud l’exempció en aquells casos previstos a la normativa i
excepcionalment traslladarà a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments
de Règim Especial les sol·licituds que no s’ajustin a allò que es descriu en cadascun dels supòsits.
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3.9 Avaluació de l’FCT; recuperació
L’avaluació del mòdul de formació en centres de treball és continuada durant les pràctiques de
l’alumnat a l’empresa.
L’avaluació del mòdul de formació en centres de treball (FCT) la farà la junta d’avaluació, tenint en
compte la valoració feta per l’empresa, i prenent com a referència els resultats d’aprenentatge, les
activitats formatives de referència i els criteris d’avaluació determinats en el decret pel qual
s’estableix el currículum corresponent del cicle. La persona responsable de la formació a l’empresa
valorarà l’evolució de l’alumne/a, mitjançant els informes que genera l’aplicatiu qBid.
Abans de fer l’avaluació final, cal que el quadern de pràctiques estigui totalment emplenat
mitjançant l’aplicatiu qBID.
La qualificació final de l’FCT, segons la normativa vigent, és apte o no apte, amb una subqualificació,
i NO computa a efectes de calcular la nota mitjana final del cicle.
L’alumne avaluat “No apte” pot cursar, en el mateix centre i en un mateix cicle formatiu, el crèdit o
mòdul d’FCT un màxim de dues vegades.

3.10 Assegurança escolar
Queden inclosos en el camp d’aplicació de l’assegurança escolar tots els alumnes, menors de 28
anys, que hagin abonat la quota corresponent a l’assegurança escolar, independentment de la
titularitat del centre, i que estiguin matriculats en algun cicle formatiu de formació professional.
Per a l’alumnat immigrant és requisit indispensable el permís de residència, és a dir, la residència
legal a Espanya, per a tenir dret a la cobertura de l’assegurança escolar.
L’estudiant víctima d’un accident escolar, tant en les instal·lacions del centre com en les de les
empreses on es duen a terme les pràctiques (sempre que no constitueixin una relació laboral o
activitat que es pugui incloure en algun altre règim del sistema de la Seguretat Social), té dret a
l’assistència mèdica, farmacèutica i a les indemnitzacions o a la pensió que correspongui, segons la
incapacitat produïda per l’accident, i a la indemnització de despeses de sepeli, en cas de mort.
L’assegurança escolar cobreix també els accidents in itinere.
El tutor/a d’FCT, previ a l’inici de les pràctiques, informarà l’alumnat i l’empresa dels passos a seguir
en cas d’accident, i dels centres sanitaris on l’alumnat pot rebre assistència sanitària. Si l’alumne és
atès en un centre sanitari diferent dels esmentats, haurà d’abonar l’import de la prestació rebuda.
Els alumnes més grans de 28 anys i els alumnes majors de 18 anys sense residència legal a Espanya,
que estiguin matriculats en estudis d’ensenyaments professionals, batxillerat i en altres programes
formatius autoritzats o organitzats pel Departament d’Ensenyament, que no treballin i no disposin
de cap cobertura assistencial, han de disposar d’una pòlissa d’assegurança amb la mateixa cobertura
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assistencial per accidents que tenen a l’assegurança escolar i presentar-ne una còpia al centre,
prèvia a l’inici de les pràctiques.
Els alumnes majors de 28 anys que disposin de la targeta sanitària del Servei Català de la Salut tenen
coberta l’assistència sanitària, i poden iniciar les pràctiques, però no tenen dret a les prestacions
singulars que dóna l’assegurança escolar obligatòria.

4. Avaluació del Cicle formatiu
L’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes de cicles formatius és continuada, integrada en el procés
d’aprenentatge, té en compte l’organització modular i es fa per Mòduls/Unitats Formatives.
A l’inici del curs, el professorat, coordinat pel tutor, informarà l’alumnat dels continguts del
currículum formatiu, l’estructura dels Mòduls, els objectius generals del cicle i els objectius terminals
de cada Mòdul, així com dels criteris generals d’avaluació, promoció de curs, recuperació i superació
del cicle.
L’aplicació del procés d’avaluació continuada requereix, per part de l’alumnat:
- l’assistència regular a les classes i
- el seguiment i compliment de les activitats dels diferents mòduls.
L’avaluació dels mòduls es farà de forma continuada, per Unitats Formatives (UF). Per a poder
aprovar la UF s’haurà d’obtenir una qualificació igual o superior a 5.

4.1 Avaluacions trimestrals, avaluació final i recuperacions
En el transcurs de cada curs acadèmic hi ha dues convocatòries d’avaluació, la primera es
desenvolupa al llarg de tot el curs i culmina a primers de juny, mentre que la segona es duu a terme
a mitjans/finals de juny. Els Mòduls/UFs suspeses en la primera convocatòria es poden recuperar en
la segona convocatòria.
En la primera convocatòria es fan tres sessions d’avaluació trimestrals, que només comporten
associada una nota si s’ha acabat la UF. Si no s’ha acabat la UF, es lliurarà un document informatiu,
per tal que l’alumnat tingui una idea orientativa de quin és el seu grau d’assoliment de la matèria.
És obligació de l’alumne conèixer exactament la matèria a recuperar i la forma de fer-ho.
Es considerarà matèria recuperada sempre que la nota de la recuperació sigui com a mínim de 5.
Les proves i/o activitats de recuperació serviran, exclusivament, per superar Mòduls/UF pendent/s,
en cap cas seran proves per millorar una qualificació positiva.
Els Mòduls/UF superats mantenen la qualificació. No es pot aplicar cap mesura que possibiliti la
modificació d’una qualificació positiva atorgada, és a dir, ni es poden repetir Mòduls/UF ja superats
per millorar-ne les qualificacions, ni es poden establir fórmules (presentació a segones convocatòries
ni d’altres) per incrementar-ne la qualificació positiva.
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4.2 Criteris d'avaluació i qualificació dels Mòduls. Càlcul de la qualificació final del
cicle
L'avaluació dels Mòduls/UF lectius es qualificarà de l'1 al 10, sense decimals. Es consideraran
positives les qualificacions iguals o superiors a 5, i negatives les restants.
Els criteris d’avaluació queden definits pel currículum de cada assignatura. El professorat del cicle ha
elaborat un pla docent on s’especifiquen els criteris d’avaluació i de qualificació i la distribució del
percentatge de la qualificació a més d’altres informacions.
L’alumnat rebrà trimestralment
- Un butlletí amb les qualificacions finals dels Mòduls/UF acabats i
- Un butlletí amb les qualificacions provisionals i orientatives de les UFs no acabades.
S’aplicaran els criteris d’avaluació segons les UF cursades i es considerarà aprovat quan l’alumne/a
obtingui, com a mínim, una qualificació de 5 punts en la matèria impartida i avaluada. En cas
contrari, menys de 5, la qualificació significarà suspès.
Per superar el cicle formatiu cal que tots els mòduls professionals o UF tinguin qualificació positiva i
cal, a més, haver obtingut la valoració de "apte" en el mòdul FCT. La qualificació final del cicle
s'expressarà amb dues xifres decimals.
La qualificació final de cada mòdul professional s'obté com a mitjana ponderada de les qualificacions
de cada unitat formativa, en funció del pes (ponderació) que es dóna a cadascuna d'aquestes
d'acord amb la decisió prèvia adoptada per l'equip docent (veure pla docent respectiu).
Les unitats formatives i els mòduls professionals se superen amb una qualificació de 5 punts o
superior.
La superació del cicle formatiu requereix la superació de tots els mòduls professionals que el
componen. La qualificació final del cicle formatiu, que s'expressa amb dos decimals, s'obté com a
mitjana aritmètica de les qualificacions de cada mòdul professional, ponderades en funció del
nombre d'hores assignat a cadascun d'ells.
Els mòduls professionals o unitats formatives convalidats es qualifiquen amb un 5 a efectes
d'obtenció de la qualificació mitjana del cicle.
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4.3 Criteris d'avaluació i qualificació del Mòdul de Projecte
En la darrera sessió ordinària d'avaluació del cicle, l'equip docent avaluarà i qualificarà,
col·legiadament, el Mòdul de Projecte de cada alumne/a. L'avaluació del mòdul és global, contínua i
integradora, i reflecteix el nivell d'autonomia en el treball personal i la capacitat de col·laboració i de
cooperació del treball en equip.
Durant tot el procés de desenvolupament de la matèria es recullen el màxim d'informacions, des de
registres del dia a dia, fins a les valoracions més concretes de cadascuna de les activitats, tant durant
l'execució com una vegada fet el lliurament formal de l'activitat, i sense oblidar l'exposició oral del
Projecte.
El Mòdul de Projecte obtindrà una avaluació positiva sempre que l'equip de professorat que l'hagi
impartit apreciï que l'alumne ha assolit, en un grau acceptable, els objectius terminals propis del
mòdul, i els objectius generals del cicle formatiu recollits en el Mòdul de Projecte. En cas contrari,
l’avaluació serà negativa.
La nota del Mòdul de Projecte es qualificarà de l'1 al 10, sense decimals.

4.4 Convocatòries
L'alumne/a pot ser avaluat d'una unitat formativa, com a màxim, en quatre convocatòries ordinàries,
i havent-se matriculat un màxim de tres cursos per cada mòdul, excepte el mòdul professional de
formació en centres de treball, que només ho pot ser en dues. Amb caràcter excepcional, l'alumne
pot sol·licitar una cinquena convocatòria extraordinària per motius de malaltia, discapacitat o altres
que condicionin o impedeixin el desenvolupament dels estudis, que el director o directora del centre
l'ha de resoldre.

4.5 Superació del cicle
Per superar el cicle formatiu cal que tots els Mòduls/UF tinguin qualificació positiva i cal, a més,
haver obtingut la valoració de "apte" en el mòdul FCT.

4.6 Revisió de qualificacions de proves d’avaluació i notes finals
D'acord amb l'article 21.2.d i e de la Llei 12/2009, d'educació, i el Decret 279/2006, l'alumne o els
seus pares o tutors legals en el cas que sigui menor d'edat té dret a sol·licitar aclariments per part
dels professors respecte de les qualificacions d'activitats parcials o finals de curs, així com a reclamar
contra les decisions i qualificacions que, com a resultat del procés d'avaluació, s'adoptin al final d'un
Mòdul/UF.
•

Si un alumne vol sol·licitar revisió d’una prova d’avaluació: Una vegada s’hagin donat les notes
de la prova avaluadora, l’alumnat disposa d’un termini de 48 hores per comunicar al professorat
responsable del mòdul la petició de revisió. El professorat afectat es posarà en contacte amb
l’alumnat per fixar el moment de la revisió. Aquesta revisió podrà donar com a resultat el
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manteniment de la qualificació o la modificació de la mateixa, en el ben entès que llavors pot
pujar o baixar.
•

Les reclamacions respecte de les qualificacions obtingudes i comunicades a l'alumne al final de
cada mòdul, si no les resol directament la junta d'avaluació caldrà adreçar-les per escrit al
director del centre en el termini de dos dies lectius. El director traslladarà la reclamació al
departament o òrgan equivalent que correspongui per tal que, en reunió convocada a aquest
efecte, estudiï si la qualificació s'ha atorgat d'acord amb els criteris d'avaluació establerts i
formuli la proposta pertinent. A la vista de la proposta que formuli i de l'acta de la junta
d'avaluació, el director resoldrà la reclamació.

•

Si l'alumne (o els pares o tutors legals si és menor d'edat) no està d'acord amb la resolució,
podrà reiterar la reclamació, en el termini de cinc dies, mitjançant un escrit, que cal presentar al
centre, adreçat al director o directora dels serveis territorials.

5. Promoció acadèmica i professional
5.1 Titulació que s'obté i competència general
Tècnic/a superior en laboratori de diagnòstic clínic i biomèdic.
És competència general d’aquest tècnic realitzar estudis analítics de mostres biològiques, seguint els
protocols normalitzats de treball, aplicant les normes de qualitat, seguretat i mediambientals
establertes, i valorant els resultats tècnics, perquè serveixin com a suport a la prevenció, al
diagnòstic, al control de l'evolució i al tractament de la malaltia, així com a la investigació, seguint els
protocols establerts en la unitat assistencial.

5.2 Competències professionals
Les competències professionals, personals i socials d'aquest títol són les que es relacionen a
continuació:
a. Organitzar i gestionar al seu nivell l'àrea de treball, realitzant el control d'existències segons
els procediments establerts.
b. Obtenir les mostres biològiques, segons protocol específic de la unitat, i distribuir-les en
relació amb les demandes clíniques i / o analítiques, assegurant la seva conservació al llarg
del procés.
c. Garantir la qualitat del procés, assegurant la traçabilitat, segons els protocols establerts.
d. Verificar el funcionament dels equips, aplicant procediments de qualitat i seguretat.
e. Condicionar la mostra per a la seva anàlisi, aplicant tècniques de processament preanalític i
seguint els protocols de qualitat i seguretat establerts.
f.

Avaluar la coherència i fiabilitat dels resultats obtinguts en les anàlisis, utilitzant les
aplicacions informàtiques.
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g. Aplicar tècniques d'anàlisi genètica a mostres biològiques i cultius cel·lulars, segons els
protocols establerts.
h. Realitzar determinacions analítiques de paràmetres bioquímics, seguint els protocols
normalitzats de treball i complint les normes de qualitat.
i.

Realitzar anàlisis microbiològiques en mostres biològiques i cultius, segons els protocols de
seguretat i protecció ambiental.

j.

Aplicar tècniques immunològiques, seleccionant procediments en funció de la determinació
sol·licitada.

k. Realitzar tècniques d'anàlisi hematològic, seguint els protocols establerts.
l.

Assegurar el compliment de les normes i mesures de protecció ambiental i personal,
identificant la normativa aplicable.

m. Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements
científics, tècnics i tecnològics relatius al seu entorn professional, gestionant la seva
formació i els recursos existents en l'aprenentatge al llarg de la vida i utilitzant les
tecnologies de la informació i la comunicació.
n. Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l'àmbit de la
seva competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball personal i en
el dels membres de l'equip.
o. Organitzar i coordinar equips de treball i assegurar l'ús eficient dels recursos, amb
responsabilitat, supervisant el desenvolupament del mateix, mantenint relacions fluides i
assumint el lideratge, així com aportant solucions als conflictes grupals que es presentin.
p. Comunicar-se amb els seus iguals, superiors, clients i persones sota la seva responsabilitat,
utilitzant vies eficaces de comunicació, transmetent la informació o coneixements adequats,
i respectant l'autonomia i competència de les persones que intervenen en l'àmbit del seu
treball o institució per a la que es treballi.
q. Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i el del seu equip, supervisant
i aplicant els procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals, d'acord amb el que
estableix la normativa i els objectius de l'empresa.
r.

Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d'accessibilitat universal i de
«disseny per a tothom», en les activitats professionals incloses en els processos de
producció o prestació de serveis.

s. Realitzar la gestió bàsica per a la creació i funcionament d'una petita empresa i tenir
iniciativa en la seva activitat professional amb sentit de la responsabilitat social.
t.

Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat
professional, incloent les relacionades amb el suport vital bàsic, amb responsabilitat social
aplicant principis ètics en els processos de salut i els protocols de gènere d'acord amb el que
estableix la legislació vigent , participant activament en la vida econòmica, social i cultural.
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5.3 Formació complementària i cicles formatius afins
Altres cicles de branca sanitària, encara que no necessàriament relacionats amb el CFGS de
Laboratori Clínic i Biomèdic, són:
- CFGS Anatomia patològica i citodiagnòstic
- CFGS Audiologia protètica
- CFGS Dietètica
- CFGS Documentació i administració sanitàries
- CFGM Emergències sanitàries
- CFGM Farmàcia i parafarmàcia
- CFGS Higiene bucodental
- CFGS Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear
- CFGS Ortopròtesi i productes de suport
- CFGS Pròtesis dentals
- CFGS Radioteràpia i dosimetria
- CFGS Salut ambiental
- CFGM Cures Auxiliars d’Infermeria

5.4 Llocs de treball que pots dur a terme
Les ocupacions i llocs de treball més rellevants d’aquest tècnic superior són els següents:
●

Tècnic/a superior en laboratori de diagnòstic clínic.

●

Tècnic/a especialista en laboratori.

●

Ajudant tècnic en laboratori d'investigació i experimentació.

●

Ajudant tècnic en laboratori de toxicologia.

●

Delegat/da comercial de productes hospitalaris i farmacèutics

5.5 Accés a altres estudis
La finalització d’aquests estudis els permet accedir a:
-

Batxillerat

-

Estudis universitaris

6. Serveis del centre
6.1 Biblioteca
El servei de biblioteca estarà disponible per a l’alumnat de 9 a 20:30.
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6.2 Reprografia
A consergeria hi ha el servei de fotocòpies amb un cost de 0.05 €/fotocòpia. Els dossiers necessaris
per a fer un seguiment dels continguts del curs es poden comprar a consergeria.

6.3 Cafeteria
Degut a les mesures COVID-19 la cafeteria romandrà tancada.

6.4 Taquilles
Cada departament organitza el lloguer de taquilles perquè puguis deixar el teu material. Has de
preguntar al teu tutor/a.
Les claus de les taquilles s’han de retornar a final de curs.

6.5 Aparcament
El centre té un aparcament per a motos que pots fer servir. Pots demanar al teu tutor/a com adquirir
una clau.
També es poden aparcar les bicicletes a l’aparcament de l’entrada del centre.

6.6 Quotes de material
En referència al pagament fet pels alumnes en concepte de material, es destinaran al manteniment
de tallers i laboratoris, reposició de material fungible, alguna sortida prevista i altres despeses del
Departament.
Recorda: A qui t’has d’adreçar?
En el cas que es generi qualsevol conflicte o qüestió, en el grup o individualment, cal tenir en
compte que us heu de dirigir sempre en primer lloc al tutor/a.
Ell/a serà qui ho resoldrà o us adreçarà a la persona adient.

Que tinguis un bon curs!!!

7. Plans docents
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PLA DOCENT DE MP01: GESTIÓ DE MOSTRES BIOLÒGIQUES
Curs 2021-22
CICLE: Laboratori Clínic i Biomèdic

CFGS

MÒDUL PROFESSIONAL: MP01 Gestió de mostres biològiques

CODI: SAE0

HORES TOTALS: 166h

NOMBRE SETMANES: 33

HORES SETMANALS: 5

CURS: 1r matí

Mòdul 1: Gestió de mostres biològiques
PROFESSORAT: Roger Romero (UF1 i UF3) i Àgueda Ribes (UF2)

UNITATS FORMATIVES DEL MÒDUL
HORES

DATA

DATA

HORES

TOTALS

INICI

FINAL

SETMANA

UF1: Organització del sistema sanitari

33

02/02/22

03/06/22

2

UF2: Recollida, conservació i transport de mostres biològiques

99

20/09/21

31/05/21

3 (2+1)

UF3: Prevenció de riscos en la manipulació de productes

33

20/09/21

02/02/22

2

UNITAT FORMATIVA

químics i biològics

* Les dates d’inici i final de les unitats formatives són aproximades.
Set. 33
UF1

UF2

Set. 1

UF3
Hr/Set.
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ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE I RESULTATS D'APRENENTATGE
UF1. Organització del sistema sanitari (33 h)
Activitats d'Ensenyament-aprenentatge

Hores totals

RA

A1. L’entorn Sanitari

8

1

A2. Salut Pública i Comunitària

5

1

A3. Nivells assistencials de salut

10

1

A4. Economia i documentació sanitària

10

2

UF2. Recollida, conservació i transport de mostres biològiques (99h)
Activitats d'Ensenyament-aprenentatge

Hores totals

RA

A1. Mostres biològiques i anàlisis clíniques

14

1, 2

A2. Conservació, emmagatzematge, transport i tramesa de mostres

7

4

A3. Mostres de sang

18

1, 2, 4, 1A

A4. Mostres d’orina

8

1, 2, 4

A5. Mostres d’origen digestiu

8

1, 2, 4

A6. Mostres de l’aparell reproductor masculí i femení

10

1, 2, 4, 1A

A7. Mostres del tracte respiratori

8

1, 2

A8. Mostres de lesions cutànies i d’exsudats

6

1, 2, 4

A9. Mostres obtingudes mitjançant procediments invasius/quirúrgics

14

1 ,3, 4

A10. Investigació biomèdica

6

3, 4 ,1A

UF3. Prevenció de riscos en la manipulació de productes químics i biològics (33h)
Activitats d'Ensenyament-aprenentatge

Hores totals

RA

A1. Seguretat al laboratori

10

1

A2. Prevenció de riscos físics

10

1

A3. Prevenció de riscos biològics i químics

13

1

*La distribució i durada de les Activitats d’Ensenyament-aprenentatge és orientativa, poden sofrir alguna
modificació durant el curs.

METODOLOGIA
Aquest mòdul consta de classes teòriques i de classes pràctiques. Les sessions teòriques es realitzaran,
sempre que sigui viable, abans de les classes pràctiques corresponents per tal d’introduir els conceptes
teòrics necessaris per a la classe pràctica. A ser possible, les classes de teoria s’iniciaran amb un breu
repàs del que s’ha tractat en l’última sessió i finalitzaran amb un resum del que s’ha dit. Quan sigui
convenient es promourà la participació activa de l’alumnat.
●

Les classes pràctiques començaran amb una explicació del que cal fer i constaran de diferents
parts, depenent de l’UF i dels continguts de cada nucli formatiu.
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●

Cada UF quedarà definida i seqüenciada abans del seu desenvolupament, i s’entregarà a l’alumne
l’estructuració a fi de facilitar-li el seu seguiment.

●

Parts de cada UF seran impartides de forma magistral amb el suport de presentacions PowerPoint i
Internet.

●

Alguns temes tractats es complementaran amb la lectura d’articles científics relacionats amb el
tema, visualització de vídeos, etc.

●

Es fomentarà contínuament un clima de confiança i respecte, per crear un ambient participatiu de
l’alumnat, ja sigui a l’hora de mostrar dubtes o aportar suggeriments tant del tema que s’explica,
com d’algun altre d’interès a la classe.

●

L’alumne anotarà al quadern de treball les activitats realitzades tant a l’aula com al laboratori.

●

El professor utilitzarà el correu gmail per comunicar als alumnes informació sobre el
desenvolupament d’algunes sessions de teoria o pràctica. Per tant, cal que l’alumne pugui rebre
notificacions de correu electrònic.

Donat que des del curs 2015-2016 l’Institut Pedraforca forma part del programa GEP (Grup Experimental
Plurilingüe), mitjançant l’enfocament AICLE (Aprenentatge integrat de contingut en llengües estrangeres),
s’utilitzarà l’anglès com a llengua estrangera per accedir al contingut d’algunes de les activitats
d’ensenyament-aprenentatge de la UF2, així com per a millorar la competència lingüística i plurilingüe de
l’alumnat.

SEMIPRESENCIALITAT
Aquest mòdul disposa de la modalitat de semipresencialitat. Aquesta modalitat s’adreça a persones que no
poden seguir l’horari lectiu per raons laborals, perquè han de tenir cura d’alguna persona, o per qualsevol
altra circumstància excepcional que les impedeixi o dificulti l’assistència a la totalitat de les hores lectives.
L’alumne que vulgui optar per aquesta modalitat haurà d’adjuntar la documentació corresponent a cada
situació:
1 - Situació: treball com a assalariat.
●

Informe de vida laboral emès per la TGSS.

●

Informe de l’empresa amb indicació de l’horari de treball.

2- Situació: treball autònom.
●

Còpia de l’alta de l’impost d’activitats econòmiques

●

Rebut de cotització al règim especial de treballadors autònoms o mutualitat laboral corresponent

3- Situació: Tenir cura d’altres persones.
●

Llibre de família o declaració jurada indicant el vincle familiar

●

Document emès per un organisme oficial (centre sociosanitari o similar)

Els alumnes que optin per aquesta modalitat hauran d’assistir presencialment almenys al 50% de les hores
previstes de cada UF i hauran de fer totes les activitats programades per aquesta UF.
El professor tutoritzarà les activitats del seu alumnat de forma telemàtica o per altres vies que es
convinguin.
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Cal que l’alumne realitze de forma presencial les activitats pràctiques o treballs que el professor consideri
oportunes. L’alumne serà avisat amb anterioritat, via correu electrònic, de les sessions a les quals ha
d’assistir.
Les proves d’avaluació dels continguts cursats de forma semipresencial es farà de forma presencial.

AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MP
Les classes són presencials, d’assistència obligatòria, però degut a l’escenari incert per al curs 2021-22, en
termes de pandèmia COVID-19, podríem trobar-nos amb diferents circumstàncies, que determinarien haver
de realitzar l’avaluació i el control d'assistència de l’alumnat amb els mateixos criteris de la formació
presencials, adaptats a les particularitats de la formació on-line.
CONSENS DELS CRITERIS D’AVALUACIÓ
En el cas de que un alumne s’hagi de confinar*:
-

Es farà un seguiment i avaluació de forma telemàtica de les activitats d’aula.

-

Les proves avaluables es realitzaran preferentment de forma telemàtica durant el període de
confinament de l’alumne.

*En funció de la situació de salut i la gravetat dels símptomes de l’alumne l’equip docent valorarà
l’ajornament de les tasques o proves.
En el cas de que tot el grup s’hagi de confinar:
-

Les activitats d’aula i les proves avaluatives es realitzaran de forma telemàtica.

PÈRDUA DE L’AVALUACIÓ ORDINÀRIA
Es realitzarà una avaluació continua, sempre que l’alumne NO superi el 20% de faltes, això suposaria que
aquella UF ja NO serà avaluada de forma continua. El cas serà tractat per l’equip docent del cicle, qui
l’estudiarà i donarà solució. L'alumne serà informat d'aquesta situació mitjançant un document escrit.
En el cas de que un alumne que en període de confinament no faci un seguiment i lliurament regular de les
tasques telemàtiques podrà comportar una pèrdua de l’avaluació ordinària que es valorarà per part de
l’equip docent, al poder-se equiparar aquestes absències a faltes injustificades.
Les classes són presencials, d’assistència obligatòria. Per a superar el Mòdul professional cal superar
independentment les 3 UFs que l’integren. La qualificació del Mòdul professional (Q MP01) s’obtindrà segons
la següent ponderació:
QMP01 = 0,20·QUF1 + 0,60·QUF2 + 0,20·QUF3
La nota global del MP s’obtindrà de la qualificació de les UFs, sempre que aquestes tinguin una nota igual o
superior a 5.
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AVALUACIÓ DE LES UNITATS FORMATIVES:
L’Avaluació es farà de manera contínua al llarg de la seva durada.
Per tal d’avaluar la UF1 i UF3 es tindrà en compte:
●

Proves escrites: 60%

●

Tasques (activitats específiques, lectures, presentacions, ...): 30%. Per puntuar el treball es tindrà
en compte: que estigui complert, que tingui una bona presentació, faltes d’ortografia i que
s’entreguin el dia marcat.

●

Qüestionaris: 10%. Majoritàriament es faran de forma telemàtica (Moodle)

La nota de la UF2 considerarà:
●

Proves escrites i/o pràctiques: 60%. Com a criteri general, cada AEA tindrà un examen mínim, però
es considerarà l’opció d’agrupar diverses AEA en un única prova o, per contra, desglossar l’AEA en
diversos exàmens.

●

Tasques (activitats de recerca, lectures, activitats relacionades amb l’explicació del docent,
presentacions ...): 30%. Per puntuar el treball es tindrà en compte:
○

Que estigui complert (totes les preguntes contestades)

○

Que

tingui

una

bona

presentació

(portada,

índex,

no

faltes

d’ortografia,

bibliografia/webgrafia)
○
●

Que s’entregui el dia marcat

Altres: 10 %. Edpuzzle, Kahoots, qüestionaris d’assoliment...

Cadascuna de les proves i tasques qualificadores s’avaluarà amb una nota de 0 a 10 punts. Per tal
d’aprovar la UF, la nota final (mitjana ponderada dels diferents RAs) ha de ser igual o superior a 5.

RECUPERACIÓ DE LES UFs I DEL MÒDUL
Si l’alumnat té pendent alguna AEA, la podrà recuperar a finals de la UF corresponent, en el calendari que
fixarà el professor. Si l’alumne no supera la major part de la UF, a criteri del professor/a, l’alumne podrà
recuperar la totalitat de la UF en segona convocatòria. En cas de no presentar-se quedarà pendent per al
curs vinent. La presentació a aquesta convocatòria és voluntària.
El contingut, estructura i naturalesa de les activitats de recuperació seran semblants a les proves
realitzades en primera convocatòria.
La nota de la segona convocatòria serà de 0 a 10 punts i es considerarà aprovada amb una nota igual o
superior a 5.
En cas de no superar la UF, aquesta quedarà pendent en la seva totalitat.
Absències
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●

Si l’alumne al llarg de la UF té més d’un 20% de faltes, perdrà el dret a l’avaluació continuada. Tot
i així, la prerrogativa de concedir-li l’accés al mateix correspon al docent, prèvia valoració global de
l’alumne i la seva situació, i amb el vistiplau de l’equip docent.

●

Es consideraran justificades aquelles faltes acompanyades de documents oficials, com ara fulls de
baixa laboral, fulls d’ingressos hospitalaris i informes mèdics on es recomana repòs. És
responsabilitat de l’alumnat posar-se al dia de la feina realitzada a classe durant la seva absència.

●

Les faltes seran justificades dintre d’un termini màxim de 7 dies, a comptar des de la reincorporació
al centre.

●

En el cas de què un alumne no pugui assistir a un examen amb causa justificada (justificant oficial)
se li realitzarà la prova avaluadora durant el curs, a criteri del professor.

MATERIAL/EQUIPAMENT NECESSARI
RECURSOS I MATERIALS DIDÀCTICS
Mapes conceptuals
Documentals i/o pel·lícules de contingut
científic
Ordinador amb canó de projecció
Materials d’aula

Altaveus
PowerPoints elaborats pel professorat
Fotocòpies
Articles científics
Proves escrites

Aula Informàtica
(sotmesa a limitacions horàries)

Ordinadors i canó de projecció
Connexió a Internet
Pissarra
Ordinador amb canó de projecció
Pissarra

Laboratori

Quadern de laboratori
Guions de pràctiques
Material i aparells específics de laboratori
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BIBLIOGRAFIA-WEBGRAFIA
La relació d'obres/exemplars i links que figuren en aquest apartat són de consulta i orientatius per l'alumnat:
Llibres de text:
●

“Gestión de muestras biológicas”. Ed. Altamar.

●

“Gestión de muestras biológicas”. Ed. Síntesis.

●

Manual para Técnico Superior de Laboratorio Clínico y Biomédico. Módulo I. Editorial Medica
Panaamericana

Instituto Nacional de seguridad y salud en el Trabajo (INSST) https://www.insst.es/
Departament d’Educació:
http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/titolsloe/sanitat
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici/
PCPGestioServeisFP/PCPMatriculaSemipresencial

NORMATIVA
●

Cal que l’alumnat sigui puntual. Si un alumne/a arriba a classe amb retard, el professor/a podrà
decidir que no entri a l’aula i li serà anotada una falta d’assistència. Tres retards comptabilitzen com
una falta d’assistència injustificada.

●

A l’aula/laboratori està prohibit menjar o beure.

●

No està permès fer ús del telèfon mòbil ni d’altres aparells digitals a les aules, excepte en aquells
casos en que el docent del mòdul ho consideri oportú. Tampoc es poden carregar els aparells
electrònics personals. En cas d’incompliment de la norma l’alumne/a rebrà un comunicat
d’incidència on el professor/a farà constar els fets. En cas d’acumulació de 3 incidències a
l’alumne/a se li incoarà un expedient disciplinari.

●

L’alumnat ha de disposar de compte actiu ....@gmail
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Mòdul professional 2: Tècniques generals al laboratori.
PLA DOCENT
Departament Sanitat
Nom Cicle: CFGS Laboratori clínic i biomèdic
Mòdul 2: Tècniques generals al laboratori
Durada total: 198 h
Professorat: Belén Notario /Roger Romero
1.- OBJECTIUS DIDÀCTICS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

Aplica protocols per garantir la qualitat en totes les fases del procés analític.
Prepara reactius segons les demandes del procés, mantenint-los en condicions òptimes.
Aplica procediments de posada en marxa i manteniment per verificar el funcionament de l'equip.
Realitza operacions fisicoquímiques per condicionar la mostra abans de l’anàlisi.
Valida les dades obtingudes, segons tècniques de tractament estadístic, per avaluar la coherència i fiabilitat dels
resultats
Selecciona tècniques estandarditzades en funció de la determinació que cal realitzar.
Reconeix programes informàtics de tractament de dades i de gestió, relacionant-los amb el processat de
resultats analítics i d'organització, per a realitzar el control i registre de resultats en la fase post-analítica.
Pren decisions de forma fonamentada, analitzant les variables implicades, integrant sabers de diferent àmbit i
acceptant els riscos i la possibilitat d’equivocació en les mateixes, per afrontar i resoldre diferents situacions,
problemes o contingències.
Aplica estratègies i tècniques de comunicació, adaptant-se als continguts que es van a transmetre, a la finalitat
ia les característiques dels receptors, per assegurar l'eficàcia en els processos de comunicació.
Avalua situacions de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, proposant i aplicant mesures de
prevenció personals i col·lectives, d'acord amb la normativa aplicable en els processos de treball, per garantir
entorns segurs.
Identifica i aplica paràmetres de qualitat en els treballs i activitats realitzats en el procés d'aprenentatge, per
valorar la cultura de l'avaluació i de la qualitat i ser capaços de supervisar i millorar procediments de gestió de
qualitat.
Analitza i utilitza els recursos i oportunitats d'aprenentatge relacionats amb l’evolució científica, tecnològica i
organitzativa del sector i les tecnologies de la informació i la comunicació, per mantenir l'esperit d'actualització
i adaptar-se a noves situacions laborals i personals.
Desenvolupa la creativitat i l'esperit d'innovació per respondre als reptes que es presenten en els processos i en
l'organització del treball i de la vida personal.

2.- UNITATS FORMATIVES
Hores
totals

Data inici

Data final

Hores
setmana

UF1. Tècniques potenciomètriques i de separació de
substàncies

132

20/09/21

03/06/22

4

UF2. Tècniques de microscòpia i digitalització d’imatges

32

20/09/21

02/02/22

2

UF3. Control de qualitat al laboratori

34

03/02/22

03/06/22

2

Unitat Formativa

3.-CONTINGUTS I RESULTATS D’APRENENTATGE

UF1. Tècniques potenciomètriques i de separació de substàncies (132 h)
Hores

% de la nota final

NF 1.- Classificació i utilització de materials

20

10%

NF 2.- Realització de dissolucions i dilucions

32

20%

NF 3.- Aplicació de procediments potenciomètrics

32

30%

NF 4.- Aplicació de protocols de seguretat i prevenció de riscos

16

10%

NF5.- Aplicació de procediments de separació de substàncies

32

30%

Nucli Formatiu

UF2. Tècniques de microscopia i digitalització d’imatges (32h)
Hores

% de la nota final

NF1 - El microscopi òptic compost

18

60%

NF2 - Tècniques especials de microscòpia

14

40%

Hores

% de la nota final

NF1 - Eines estadístiques en la valoració de resultats

17

50%

NF2 - La qualitat al laboratori

17

50%

Nucli Formatiu

UF3. Control de qualitat al laboratori (34 h)
Nucli Formatiu

●

La durada dels nuclis formatius pot resultar modificada per necessitats organitzatives del mòdul

4.- METODOLOGIA DOCENT/ ORIENTACIONS PEDAGÒGIQUES
Les activitats d’ensenyament-aprenentatge s’iniciaran amb una explicació de la unitat formativa per part
del/a professor/a amb l’ajuda, quan el tema ho requereixi, d’eines audiovisuals i informàtiques. Es resoldran
a l’aula problemes i activitats relatives al contingut que s’està tractant, i es proposaran activitats
complementàries avaluables i no avaluables per tal que l’alumne pugui reforçar els aprenentatges tractats a
l’aula. Es faran pràctiques complementàries al laboratori on l’alumne realitzarà procediments que garantiran
l’assoliment de les competències relacionades amb aquest mòdul. El material documental que necessita
l’alumne es podrà localitzar al moodle. En aquesta mateixa aplicació l’alumne podrà entregar les activitats i
resoldre els qüestionaris avaluables dels temes tractats. Tanmateix, en la mesura del possible, s’organitzaran

sortides extracentre on es rebrà informació “in situ” de diferents procediments i tècniques relacionades
amb continguts específics del mòdul però que requereixen un equips i instrumental específic i d’elevat cost
econòmic no assumible pel centre docent. Quan el professor ho requereixi l’alumne/a haurà d’elaborar
informes de les pràctiques desenvolupades, qüestionaris sobre els continguts teòrics i pràctics, així com un
dossier dels exercicis encomanats, que seran avaluats.
5.- CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ / RECUPERACIÓ
Es farà una avaluació inicial, sense nota, per veure el nivell del grup. Les classes són presencials,
d’assistència obligatòria. Els alumnes hauran de justificar de manera adequada la seva absència.
Avaluació dels nuclis formatius
●

●

L’avaluació dels NF es farà de manera contínua al llarg de la seva durada. Per a avaluar un NF es
tindran en compte:
1. Controls escrits i/o pràctics (80%): com a norma general cada NF tindrà un control
com a mínim, però per motius de durada, alguns NF és poden agrupar en un únic
control .
2. Pràctiques:
a. UF1 (10%): assistència obligatòria i lliurament d´informes/qüestionaris.
b. UF2 i UF3 (20%): assistència obligatòria i lliurament
d’informes/qüestionaris.
3. Exercicis/qüestionaris (10%).
Per tal d’aprovar un NF:
1. La nota final (mitjana ponderada de controls, pràctiques i exercicis) ha de ser
superior a 5.
2. S´han d´haver aprovat (nota ⩾5) tots els controls pràctics realitzats. En els controls
pràctics es pot demanar per escrit la preparació de la pràctica (objectiu, material,
procediment, càlculs,...), si l’alumne no és capaç d’explicar el procediment o
d’obtenir els càlculs no podrà continuar amb la part pràctica, i es considerarà
suspesa.
3. S´han d´haver aprovat totes les pràctiques realitzades.

Avaluació de les unitats formatives i dels nuclis formatius
Per tal d’aprovar la UF: La nota final (mitjana ponderada dels diferents NF, vegeu quadre apartat 3) ha de ser
superior a 5. Per poder fer la mitjana ponderada tots els NF han d’estar aprovats.
Si algun NF ha obtingut una nota entre 4,5 i 5 es podrà considerar aprovat sempre que es compleixin els
següents requisits:
● La nota final de la UF (mitjana ponderada dels diferents NF) és superior a 5.
● Les hores dels NF amb nota inferior a 5 no superen el 40% de les hores impartides.
Recuperació
En cas que l’alumnat tingués pendent algun NF, aquest podrà ser recuperat en convocatòria ordinària abans
de la finalització de la UF. Es recupera la part pràctica, la part teòrica o ambdues, dels NF suspesos. En el cas

de que un alumne tingui pendents el 60% o més de NF haurà de recuperar la totalitat de la UF en segona
convocatòria.
L’alumnat que tingui alguna UF suspesa haurà d’informar el professorat si es presentarà o no a l’examen de
segona convocatòria (recordeu que la presentació a la convocatòria és voluntària). Si l’alumne decideix no
presentar-se a segona convocatòria o continua suspenent es considerarà que la totalitat de la UF està
suspesa.
Absències

●

●
●

Es realitzarà una avaluació continua, sempre que l’alumne NO superi el 20% de faltes , això
suposaria que aquella UF ja NO serà avaluada de forma continua . El cas serà portat a l’equip docent
del cicle, qui l’estudiarà i donarà solució. L'alumne serà informat d'aquesta situació mitjançant un
document escrit.
En el cas de què un alumne no pugui assistir a un examen amb causa justificada se li realitzarà la
prova avaluadora durant el curs, a criteri del professor.
Només es consideraran justificades aquelles faltes acompanyades de documents oficials, com ara
fulls de baixa laboral, fulls d’ingressos hospitalaris i informes mèdics on es recomani repòs. És
responsabilitat de l’alumnat posar-se al dia de la feina realitzada a classe durant la seva absència.

6.- QUALIFICACIÓ FINAL DEL MÒDUL
Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment les 3 unitats formatives. La qualificació
del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació un cop aprovades per separat totes les
UF:

QMP = 0,66·QUF1 + 0,17·QUF2 +0,17·QUF3
7.- MATERIAL DE L’ASSIGNATURA i LLIBRES DE TEXT I/O BIBLIOGRAFIA BÀSICA
Material pel seguiment de l’assignatura:
Documents ubicats al moodle del mòdul professional
Material de laboratori (tant aportat per l’alumne com propi del laboratori)
Aplicatius informàtics/audiviovisuals diversos (simulacions, vídeos, etc)
Documents diversos (fitxes, manuals d’instruccions, prospectes, etc.)
8.-SORTIDES:
Hi ha proposades diferents activitats extracentre al llarg del curs en les que es treballaran continguts relatius
a aquest mòdul professional i d’altres. Les sortides estan per determinar i es concretaran al llarg del curs.

PLA DOCENT DE MP3
(1r curs)
Curs 2021-22
CICLE: Laboratori clínic i biomèdic.

CFGS

MÒDUL PROFESSIONAL: Biologia molecular i citogenètica
HORES TOTALS: 132

NOMBRE SETMANES: 33

HORES SETMANALS: 4

CURS: 2021/2022

PROFESSORAT: Maria Ibáñez.

Horari presencial del mòdul:
●

Grup A: dimecres (8:15-10:15), dijous (12:45-14:45)

●

Grup B: dilluns (11:45-13:45), dimarts (11:45-13:45)

UNITATS FORMATIVES DEL MÒDUL
Unitats Formatives
UF2. Tècniques

de biologia

molecular (77 h)
UF1. Citogenètica i tècniques

INICI

FI

20/09/21

16/02/22

18/02/22

27/05/22

d´hibridació (55 h)

*La distribució i durada dels UFs és orientativa, poden sofrir alguna modificació durant el curs.

CONTINGUTS I RESULTATS D'APRENENTATGE
En la UF2 es farà un estudi sobre l'estructura i funció dels àcids nucleics, es tractaran tècniques de
Biologia Molecular que s’utilitzen per treballar aspectes relacionats amb la biotecnologia i la
biomedicina.
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UF2. Biologia molecular (77h)
Continguts Nucli Formatiu
NF1: El laboratori de
Biologia
molecular i
Tècniques d'extracció
d'àcids nucleics
NF2: Tècniques de
PCR i
electroforesi
NF3: Clonatge i seqüenciació
de l'ADN

Resultats d’aprenentatge
Caracteritza els processos a realitzar al laboratori de
biologia molecular, relacionant- los amb els materials i
equips.
Aplica tècniques d'extracció d'àcids nucleics a mostres
biològiques, seleccionant el tipus de
tècnica en funció de la mostra a analitzar.
Aplica tècniques de PCR i electroforesi a l'estudi
dels àcids nucleics, seleccionant el
tipus de tècnica en funció de l'estudi a realitzar.
Determina mètodes de clonatge i seqüenciació
d'àcids nucleics, justificant els passos de cada
procediment d'anàlisi.

Hores totals

33*

30*

14*

La citogenètica és una disciplina híbrida que es nodreix de conceptes de Biologia Cel·lular i de
Genètica. La convergència d'aspectes derivats d'aquestes àrees ha contribuït al desenvolupament
d'una ciència moderna i dinàmica que presenta com a objectiu fonamental l'estudi del
cromosoma.
UF1.Citogenètica i tècniques d´hibridació (55h)
Continguts Nucli Formatiu
NF1.
El
citogenètica

laboratori

NF2. Cultius cel·lulars
NF3. Tècniques d'anàlisi
cromosòmica

NF4. Tècniques hibridació

Resultats d’aprenentatge
de

Caracteritza els processos a realitzar al laboratori
de citogenètica, relacionant-los amb els materials
i equips.
Realitza cultius cel·lulars que s´apliquen en
estudis citogenètics descrivint els passos del
procediment.
Aplica tècniques d'anàlisi cromosòmica en sang
perifèrica,
líquids
i teixits,
interpretant protocols preestablerts.
Aplica tècniques d'hibridació amb sonda, a
mostres d'àcids nucleics, a cromosomes i a
talls histològics, interpretant els protocols
establerts.

Hores totals
5*

16*

18*

16*

*Les hores totals dels Nuclis Formatius son aproximades, poden sofrir alguna modificació degut
a incidències durant el curs.
Podeu consultar els continguts i els criteris d’avaluació detallats del MP3 en el següent web:
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/sanitat/
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METODOLOGIA
La metodologia que es farà servir en el desenvolupament de la matèria/ mòdul es recull a
continuació, encara que dependrà dels continguts que s’expliquen en cada moment, així com del
seguiment, dificultat i assimilació de continguts que s’observi al llarg de les classes. Aquest mòdul
consta de classes teòriques i de classes pràctiques. Aquesta divisió és merament per qüestions
d’espai , ja que el mòdul és eminentment pràctic:
●

Les classes teòriques s’iniciaran amb un repàs dels temes tractats a la sessió anterior i
finalitzaran amb un resum del què s’ha tractat a la present sessió i, sempre que sigui possible,
facilitaran la participació i la discussió en grup. Es promourà l’ús de les noves tecnologies així
com la lectura d’articles científics rellevants, visualització de vídeos o qualsevol altre material
en format electrònic i digital.

●

Les classes pràctiques tindran una introducció prèvia en les sessions teòriques, a menys que
la professora decideixi invertir aquest format per qüestions didactico- metodològiques. Això
no obstant, s’iniciaran amb l’explicació completa dels detalls de la pràctica. En finalitzar
aquesta, hi haurà una posta en comú que comprendrà la discussió i resolució de les qüestions
plantejades al llarg de la sessió. Les pràctiques es realitzaran al laboratori d’assaigs en grups
d’alumnes del nombre que es consideri adient. Per tal de realitzar les sessions pràctiques
s’utilitzarà un protocol que l’alumnat haurà de llegir obligatòriament abans de la realització
de la pràctica. Cada alumne haurà de portar a les sessions pràctiques la seva pròpia bata i el
material. L’alumnat que, arribada la primera setmana d’octubre no porti el material adient i la
bata, veurà reflectit aquest fet a les seves qualificacions i pot ser vetat de l’ús de les
instal·lacions del laboratori, per seguretat al laboratori. Per a cada pràctica, caldrà realitzar un
informe de pràctiques i lliurar-lo en el termini establert.

Els coneixements d'algunes parts del temari hauran de ser objecte d'aprofundiment per part
dels/les estudiants, mitjançant aprenentatge autònom. Per facilitar aquesta tasca es proporcionarà
informació sobre localitzacions en llibres de text, pàgines web, articles científics relacionats amb el
tema…
L’alumnat anotarà al quadern de treball les activitats realitzades tant a l’aula com al laboratori.
La professora utilitzarà la plataforma Moodle per a impartir aquest mòdul i podrà utilitzar el correu
gmail per comunicar als alumnes informació sobre el desenvolupament d’algunes sessions de teoria
o pràctica. Per tant, cal que l’alumne estigui donat d’alta i inscrit al Moodle del curs i que pugui
rebre notificacions de correu electrònic i el consulti assíduament.
Es fomentarà contínuament un clima de confiança i respecte, per crear un ambient participatiu de
l’alumnat, ja sigui a l’hora de mostrar dubtes o aportar suggeriments tant del tema que s’explica,
com d’algun altre d’interès a la classe. No es toleraran actituds de mancança de respecte als
companys/es i professors/es per qüestions de diversitat funcional i/o cultural o qualsevol altra
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tipus de discriminació.
L’alumne/a ha de complir l’horari i ser puntual a les classes. Les classes són d’assistència obligatòria.
La impuntualitat serà sancionada a criteri de la professora, podent negar l’entrada a les classes a
alumnes que no siguin puntuals. La repetició dels retards comportarà una falta d’assistència. En cas
de blocs de classe/laboratori que durin més d’una hora, l’alumnat podrà entrar a la següent hora en
cas de retard, sempre tenint en compte que l’alumnat pot veure penalitzat la falta d’assistència i,
conseqüentment, és responsabilitat de l’alumne/a posar-se al dia del què s’ha fet. Queda a criteri de
la professora la recuperació parcial o total de les activitats realitzades a l’aula/laboratori mitjançant
activitats i/o exàmens. Recordem que el mòdul és de caràcter presencial i que seguint les normes de
centre, l’alumnat que superi el 20% d’absències no podrà acollir-se al sistema d’avaluació contínua.
L’alumnat, per tal de superar el mòdul, haurà de demostrar que té les competències necessàries per
la inserció al món laboral, incloent:
●

Seguiment de les normes i orientacions de les activitats i del laboratori.

●

Capacitat de reflexionar respecte a les explicacions, la documentació, els resultats, els
errors i qualsevol situació que pugui sorgir durant el desenvolupant de les sessions.

●

Col·laboració i respecte vers tots els integrants de la comunitat educativa, així com al
material i les instal·lacions del centre.

●

Valoració de resultats, capacitat de reflexió sobre els mateixos tant en el seu grup com
vers altres grups o supòsits teòrics.

●

Seguir les exposicions i els debats atentament, respectant l’ordre d’intervenció.

●

Mostrar interès.

Donat que des del curs 2019-20 l’Institut Pedraforca forma part del programa GEP (Grup
Experimental Plurilingüe), mitjançant l’enfocament AICLE (Aprenentatge integrat de contingut en
llengües estrangeres), s’utilitzarà l’anglès com a llengua estrangera per accedir al contingut d’alguns
dels nuclis formatius per tal de millorar la competència lingüística i plurilingüe de l’alumnat.
AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MP
Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment les UFs que l’integren. La
qualificació del Mòdul professional (QMP) s’obtindrà segons la següent ponderació:
QMP = 0,39·QUF1 + 0,61·QUF2
La nota global del MP s’obtindrà de la mitja ponderada de les UFs, sempre que aquestes tinguin una
nota igual o superior a 5.
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Avaluació de les Unitats Formatives
L’Avaluació es farà de manera contínua al llarg de la seva durada.
Per tal d’avaluar es tindrà en compte:
●

Teoria 70%
• Proves escrites 50%

●

• Activitats de comprensió de coneixements 20%
Pràctiques 50%
• Pràctiques de laboratori: 30%
• Activitats d’aplicació 20%

En quant als treballs i activitats, a més a més de valorar-ne el contingut, es valorarà la
presentació, faltes d’ortografia, format bibliogràfic...
L’entrega de les activitats s’ha de fer dins dels períodes establerts per la professora. En cas de
no entregar alguna activitat dins del període establert es disposaran de 48h per a entregar per
aconseguir una qualificació màxima de 5.
RECUPERACIÓ DE LES UFs I DEL MÒDUL
En cas de suspendre’s part d’una UF, l’alumnat tindrà la possibilitat de recuperar aquesta part
dins del calendari de la UF, abans de que aquesta acabi.
En cas de que l’alumne/a hagi de recuperar una part majoritària de la UF, haurà de recuperar-la
tota en la segona convocatòria, a finals de curs
Si l’alumne té pendent alguna UF haurà de recuperar la UF no superada en una segona
convocatòria al juny (data pendent de ser fixada).
L’alumnat que tingui alguna UF suspesa haurà d’informar al professorat si es presentarà o no a
l’examen de segona convocatòria (la presentació a aquesta convocatòria és voluntària).
La nota de la segona convocatòria serà de 0 a 10 punts i es considerarà aprovada amb una nota
igual o superior a 5.
ESPAIS MATERIAL DEL MÒDUL
Degut a la situació CoVid-19 del curs actual, la docència teòrica es farà en una aula fixa i les sessions
pràctiques s’impartiran al laboratori.
En algunes sessions que així ho requereixen es treballarà en una aula d’informàtica o amb ordinadors
portàtils. Les classes pràctiques s’impartiran al laboratori.
Material bàsic de laboratori: bates (sense ella no es podrà accedir al laboratori, comptarà com
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a falta d’assistència), guants, ulleres de seguretat….etc.
BIBLIOGRAFIA-WEBGRAFIA
Llibres de consulta:
Manual para Técnico Superior de Laboratorio Clínico. Módulo III. Biología molecular y citogenética.
Francisco Javier Mérida de la Torre, Elvira Eva Moreno Campoy
Llibres a Internet:
Luque y Herráez, Texto ilustrado...: http://biomodel.uah.es/
Lodish, Molecular Cell Biology 5e: http://bcs.whfreeman.com/lodish5e/
Recursos web:
http://www.horizonpress.com/gateway/
http://www.bioxeo.com/palbioca.htm
http://av.bmbq.uma.es/
http://biomodel.uah.es/citogene/dynacare/geninfo.htm
http://www.pathology.washington.edu/galleries/Cytogallery/main.php?file=intro
http://www.kumc.edu/gec/prof/cytogene.html
NORMATIVA
●

Cal que l’alumnat sigui puntual. Si un alumne/a arriba a classe amb retard, el professor/a podrà
decidir que no entri a l’aula i li serà anotada una falta d’assistència.*

●

A l’aula/laboratori està prohibit menjar o beure durant les hores lectives.

●

No està permès fer ús del telèfon mòbil ni d’altres aparells digitals a les aules., excepte en
aquells casos en que el docent del mòdul ho consideri oportú. Tampoc es poden carregar els
aparells electrònics personals.

●

En cas d’incompliment de la norma l’alumne/a rebrà un comunicat d’incidència on el
professor/a farà constar els fets. En cas d’acumulació de 3 incidències a l’alumne/a se li incoarà
un expedient disciplinari.

●

Hi han espais amb normativa específica com ara el laboratori o les aules d’informàtica. Aquesta
normativa vigent serà completada amb explicacions durant el desenvolupament del curs i les
normes de centre i departament.

*Veure apartat metodologia per completar la informació.
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PLA DOCENT DE MP3
(2n curs)
Curs 2021-22
CICLE: Laboratori clínic i biomèdic.

CFGS

MÒDUL PROFESSIONAL: Biologia molecular i citogenètica
HORES TOTALS: 132

NOMBRE SETMANES: 33

HORES SETMANALS: 8

CURS: 2021/2022

PROFESSORAT: Maria Ibáñez (mibane4@xtec.cat)

Horari del mòdul:
• Dimarts (8:15-11:15), dimecres (10:15-11:15 i 11:45-12:45) i dijous (8:15-11:15)

UNITATS FORMATIVES DEL MÒDUL
1r Torn
Unitats Formatives
UF2. Tècniques de biologia

2n Torn

INICI

FI

INICI

FI

13/09/21

19/11/22

24/01/22

01/04/22

23/11/21

21/01/22

04/04/22

19/05/22

molecular (80 h)
UF1. Citogenètica i tècniques
d´hibridació (52 h)
*La distribució i durada dels NFs és orientativa, poden sofrir alguna modificació durant el curs.

CONTINGUTS I RESULTATS D'APRENENTATGE
En la UF2 es farà un estudi sobre l'estructura i funció dels àcids nucleics, es tractaran tècniques de
Biologia Molecular que s’utilitzen per treballar aspectes relacionats amb la biotecnologia i la
biomedicina.
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UF2. Biologia molecular(80h)
Continguts Nucli Formatiu
NF1: El laboratori de Biologia
molecular i
Tècniques d'extracció d'àcids
nucleics

Resultats d’aprenentatge

Hores totals

Caracteritza els processos a realitzar al laboratori
de biologia molecular, relacionant- los amb els
materials i equips.
Aplica tècniques d'extracció d'àcids nucleics a
mostres biològiques, seleccionant el tipus de
tècnica en funció de la mostra a analitzar.

36*

NF2: Tècniques de PCR i
electroforesi

Aplica tècniques de PCR i electroforesi a
l'estudi dels àcids nucleics, seleccionant el
tipus de tècnica en funció de l'estudi a
realitzar.

NF3: Clonatge i seqüenciació de
l'ADN

Determina mètodes de clonatge i seqüenciació
d'àcids nucleics, justificant elspassos de cada
procediment d'anàlisi.

30*

14*

La citogenètica és una disciplina híbrida que es nodreix de conceptes de Biologia Cel·lular i de
Genètica. La convergència d'aspectes derivats d'aquestes àrees ha contribuït al desenvolupament
d'una ciència moderna i dinàmica que presenta com a objectiu fonamental l'estudi del
cromosoma.

UF1.Citogenètica i tècniques d´hibridació (52h)
Continguts Nucli Formatiu
NF1.
El
citogenètica

laboratori

NF2. Cultius cel·lulars
NF3. Tècniques d'anàlisi
cromosòmica

NF4. Tècniques hibridació

de

Resultats d’aprenentatge

Hores totals

Caracteritza els processos a realitzar al laboratori
de citogenètica, relacionant-los amb els materials
i equips.

5*

Realitza cultius cel·lulars que s´apliquen en
estudis citogenètics descrivint els passos del
procediment.

16*

Aplica tècniques d'anàlisi cromosòmica en sang
perifèrica,
líquids
i
teixits,
interpretant
protocols
preestablerts.
Aplica tècniques d'hibridació amb sonda, a
mostres d'àcids nucleics, a cromosomes i a
talls histològics, interpretant els protocols
establerts.

16*

15*

*Les hores totals dels Nuclis Formatius son aproximades, poden sofrir alguna modificació
degut a incidències durant el curs.
Podeu consultar els continguts i els criteris d’avaluació detallats del MP3 en el següent web:
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/sanitat/
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METODOLOGIA
La metodologia que es farà servir en el desenvolupament de la matèria/ mòdul es recull a
continuació, encara que dependrà dels continguts que s’expliquen en cada moment, així com del
seguiment, dificultat i assimilació de continguts que s’observi al llarg de les classes. Aquest mòdul
consta de classes teòriques i de classes pràctiques. Aquesta divisió és merament per qüestions
d’espai , ja que el mòdul és eminentment pràctic:
•

Les classes teòriques s’iniciaran amb un repàs dels temes tractats a la sessió anterior i
finalitzaran amb un resum del què s’ha tractat a la present sessió i, sempre que sigui possible,
facilitaran la participació i la discussió en grup. Es promourà l’ús de les noves tecnologies així
com la lectura d’articles científics rellevants, visualització de vídeos o qualsevol altre material
en format electrònic i digital.

•

Les classes pràctiques tindran una introducció prèvia en les sessions teòriques, a menys que
la professora decideixi invertir aquest format per qüestions didactico- metodològiques. Això
no obstant, s’iniciaran amb l’explicació completa dels detalls de la pràctica. En finalitzar
aquesta, hi haurà una posta en comú que comprendrà la discussió i resolució de les qüestions
plantejades al llarg de la sessió. Les pràctiques es realitzaran al laboratori d’assaigs en grups
d’alumnes del nombre que es consideri adient. Per tal de realitzar les sessions pràctiques
s’utilitzarà un protocol que l’alumnat haurà de llegir obligatòriament abans de la realització
de la pràctica. Cada alumne haurà de portar a les sessions pràctiques la seva pròpia bata i el
material. L’alumnat que, arribada la primera setmana d’octubre no porti el material adient i
la bata, veurà reflectit aquest fet a les seves qualificacions i pot ser vetat de l’ús de les
instal·lacions del laboratori, per seguretat al laboratori. Per a cada pràctica, caldrà realitzar
un informe de pràctiques i lliurar-lo en el termini establert.

Els coneixements d'algunes parts del temari hauran de ser objecte d'aprofundiment per part
dels/les estudiants, mitjançant aprenentatge autònom. Per facilitar aquesta tasca es proporcionarà
informació sobre localitzacions en llibres de text, pàgines web, articles científics relacionats amb el
tema…
L’alumnat anotarà al quadern de treball les activitats realitzades tant a l’aula com al laboratori.
La professora utilitzarà la plataforma Moodle per a impartir aquest mòdul i podrà utilitzar el correu
gmail per comunicar als alumnes informació sobre el desenvolupament d’algunes sessions de teoria
o pràctica. Per tant, cal que l’alumne estigui donat d’alta i inscrit al Moodle del curs i que pugui
rebre notificacions de correu electrònic i el consulti assíduament.
Es fomentarà contínuament un clima de confiança i respecte, per crear un ambient participatiu de
l’alumnat, ja sigui a l’hora de mostrar dubtes o aportar suggeriments tant del tema que s’explica,
com d’algun altre d’interès a la classe. No es toleraran actituds de mancança de respecte als
companys/es i professors/es per qüestions de diversitat funcional i/o cultural o qualsevol altra
Departament Sanitàries II LAB.-FARM.
Elaborat per: Maria Ibáñez
Data: Setembre 2021

tipus de discriminació.
L’alumne/a ha de complir l’horari i ser puntual a les classes. Les classes són d’assistència
obligatòria. La impuntualitat serà sancionada a criteri de la professora, podent negar l’entrada a
les classes a alumnes que no siguin puntuals. La repetició dels retards comportarà una falta
d’assistència. En cas de blocs de classe/laboratori que durin més d’una hora, l’alumnat podrà entrar
a la següent hora en cas de retard, sempre tenint en compte que l’alumnat pot veure penalitzat la
falta d’assistència i, conseqüentment, és responsabilitat de l’alumne/a posar-se al dia del què s’ha
fet. Queda a criteri de la professora la recuperació parcial o total de les activitats realitzades a
l’aula/laboratori mitjançant activitats i/o exàmens. Recordem que el mòdul és de caràcter
presencial i que seguint les normes de centre, l’alumnat que superi el 20% d’absències no podrà
acollir-se al sistema d’avaluació contínua.
L’alumnat, per tal de superar el mòdul, haurà de demostrar que té les competències necessàries
per la inserció al món laboral, incloent:
•

Seguiment de les normes i orientacions de les activitats i del laboratori.

•

Capacitat de reflexionar respecte a les explicacions, la documentació, els resultats, els
errors i qualsevol situació que pugui sorgir durant el desenvolupant de les sessions.

•

Col·laboració i respecte vers tots els integrants de la comunitat educativa, així com al
material i les instal·lacions del centre.

•

Valoració de resultats, capacitat de reflexió sobre els mateixos tant en el seu grup com
vers altres grups o supòsits teòrics.

•

Seguir les exposicions i els debats atentament, respectant l’ordre d’intervenció.

•

Mostrar interès.

Donat que des del curs 2019-20 l’Institut Pedraforca forma part del programa GEP (Grup
Experimental Plurilingüe), mitjançant l’enfocament AICLE (Aprenentatge integrat de contingut en
llengües estrangeres), s’utilitzarà l’anglès com a llengua estrangera per accedir al contingut d’alguns
dels nuclis formatius per tal de millorar la competència lingüística i plurilingüe de l’alumnat.
AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MP
Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment les UFs que l’integren. La
qualificació del Mòdul professional (QMP) s’obtindrà segons la següent ponderació:
QMP = 0,39·QUF1 + 0,61·QUF2
La nota global del MP s’obtindrà de la mitja ponderada de les UFs, sempre que aquestes tinguin una
nota igual o superior a 5.
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Avaluació de les Unitats Formatives
L’Avaluació es farà de manera contínua al llarg de la seva durada.
Per tal d’avaluar es tindrà en compte:
•

Teoria 70%
• Proves escrites 50%
• Activitats de comprensió de coneixements 20%

•

Pràctiques 50%
• Pràctiques de laboratori: 30%
• Activitats d’aplicació 20%

En quant als treballs i activitats, a més a més de valorar-ne el contingut, es valorarà la
presentació, faltes d’ortografia, format bibliogràfic...
L’entrega de les activitats s’ha de fer dins dels períodes establerts per la professora. En cas de
no entregar alguna activitat dins del període establert es disposaran de 48h per a entregar per
aconseguir una qualificació màxima de 5.
RECUPERACIÓ DE LES UFs I DEL MÒDUL
En cas de suspendre’s part d’una UF, l’alumnat tindrà la possibilitat de recuperar aquesta part
dins del calendari de la UF, abans de que aquesta acabi.
En cas de que l’alumne/a hagi de recuperar una part majoritària de la UF, haurà de recuperarla tota en la segona convocatòria, a finals de curs
Si l’alumne té pendent alguna UF haurà de recuperar la UF no superada en una segona
convocatòria al juny (data pendent de ser fixada).
L’alumnat que tingui alguna UF suspesa haurà d’informar al professorat si es presentarà o no a
l’examen de segona convocatòria (la presentació a aquesta convocatòria és voluntària).
La nota de la segona convocatòria serà de 0 a 10 punts i es considerarà aprovada amb una
nota igual o superior a 5.
ESPAIS MATERIAL DEL MÒDUL
Degut a la situació CoVid-19 del curs actual, la docència teòrica es farà en una aula fixa i les sessions
pràctiques s’impartiran al laboratori.
En algunes sessions que així ho requereixen es treballarà en una aula d’informàtica o amb ordinadors
portàtils. Les classes pràctiques s’impartiran al laboratori.
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Material bàsic de laboratori: bates (sense ella no es podrà accedir al laboratori, comptarà com
a falta d’assistència), guants, ulleres de seguretat….etc.
BIBLIOGRAFIA-WEBGRAFIA
Llibres de consulta:
Manual para Técnico Superior de Laboratorio Clínico. Módulo III. Biología molecular y citogenética.
Francisco Javier Mérida de la Torre, Elvira Eva Moreno Campoy
Llibres a Internet:
Luque y Herráez, Texto ilustrado...: http://biomodel.uah.es/
Lodish, Molecular Cell Biology 5e: http://bcs.whfreeman.com/lodish5e/
Recursos web:
http://www.horizonpress.com/gateway/
http://www.bioxeo.com/palbioca.htm
http://av.bmbq.uma.es/
http://biomodel.uah.es/citogene/dynacare/geninfo.htm
http://www.pathology.washington.edu/galleries/Cytogallery/main.php?file=intro
http://www.kumc.edu/gec/prof/cytogene.html
NORMATIVA
•

Cal que l’alumnat sigui puntual. Si un alumne/a arriba a classe amb retard, el professor/a
podrà decidir que no entri a l’aula i li serà anotada una falta d’assistència.*

•

A l’aula/laboratori està prohibit menjar o beure durant les hores lectives.

•

No està permès fer ús del telèfon mòbil ni d’altres aparells digitals a les aules., excepte en
aquells casos en que el docent del mòdul ho consideri oportú. Tampoc es poden carregar els
aparells electrònics personals.

•

En cas d’incompliment de la norma l’alumne/a rebrà un comunicat d’incidència on el
professor/a farà constar els fets. En cas d’acumulació de 3 incidències a l’alumne/a se li
incoarà un expedient disciplinari.

•

Hi han espais amb normativa específica com ara el laboratori o les aules d’informàtica. Aquesta
normativa vigent serà completada amb explicacions durant el desenvolupament del curs i les
normes de centre i departament.

*Veure apartat metodologia per completar la informació.
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Pla Docent Mòdul professional 4: Anàlisi bioquímic
CICLE: Laboratori clínic i biomèdic

CFGS

MÒDUL PROFESSIONAL: MP4 Anàlisi bioquímic

CODI: SAE0

HORES TOTALS: 198h

NOMBRE SETMANES: 33

HORES SETMANALS: 4+2

CURS: 1r i 2n

Professorat:

Belén Notario i Olaya Llano

1.- OBJECTIUS DIDÀCTICS.
Reconèixer la patologia bàsica, associant-la amb els patrons d'alteració morfològica i analítica.
Aplicar protocols per garantir la qualitat en totes les fases del procés analític.
Emplenar la documentació relacionada amb el processament de les mostres, segons els procediments
de codificació i registre, per assegurar la traçabilitat.
4. Preparar reactius segons les demandes del procés, mantenint-los en condicions òptimes.
5. Aplicar procediments de posada en marxa i manteniment per verificar el funcionament de l'equip.
6. Realitzar operacions fisicoquímiques per condicionar la mostra abans de l'anàlisi.
7. Validar les dades obtingudes, segons tècniques de tractament estadístic, per avaluar la coherència i fiabilitat
dels resultats.
8. Seleccionar tècniques estandarditzades en funció de la determinació que cal realitzar.
9. Aplicar procediments d'anàlisi bioquímic, per a realitzar determinacions.
10. Reconèixer programes informàtics de tractament de dades i de gestió, relacionant-los amb el processat de
resultats analítics i d'organització, per realitzar el control i registre de resultats en la fase post-analítica.
1.
2.
3.

11. Prendre decisions de forma fonamentada, analitzant les variables implicades, integrant sabers de diferent
àmbit i acceptant els riscos i la possibilitat d'equivocació en les mateixes, per afrontar i resoldre diferents
situacions, problemes o contingències.
12. Aplicar estratègies i tècniques de comunicació, adaptant-se als continguts que es van a transmetre, a la
finalitat i les característiques dels receptors, per assegurar l'eficàcia en els processos de comunicació.
13. Identificar i aplicar paràmetres de qualitat en els treballs i activitats realitzats en el procés d'aprenentatge,
per valorar la cultura de l'avaluació i de la qualitat i ser capaços de supervisar i millorar procediments de
gestió de qualitat.
14. Analitzar i utilitzar els recursos i oportunitats d'aprenentatge relacionats amb l'evolució científica, tecnològica
i organitzativa del sector i les tecnologies de la informació i la comunicació, per mantenir l'esperit
d'actualització i adaptar-se a noves situacions laborals i personals.

2.- UNITATS FORMATIVES
Unitat Formativa

Hores
totals

Data inici

Data final

Hores
setmana

UF1. Tècniques pròpies del laboratori de bioquímica

44

21/09/21

03/12/21

4

UF2. Anàlisis bioquímiques relacionades amb el
metabolisme dels principis immediats i d’altres
components metabòlics

88

06/12/21

03/06/22

4

UF3. Anàlisis bioquímiques en líquids corporals, femtes
i estudis especials

66

14/09/21
24/01/21

21/01/22
20/05/22

4

●

La durada dels nuclis formatius pot resultat modificat per necessitats organitzatives del mòdul

3.-NUCLIS FORMATIUS
UF1. Tècniques pròpies del laboratori de bioquímica ( 44h)- Primer curs
Nucli Formatiu

Hores

% de la nota final

RA

NF 1.- Espectrofotometria i Altres tècniques de detecció de
la radiació electromagnètica

22

50%

1

NF 2.- Cromatografia

16

36%

1

NF 3.- Automatització

6

14%

1

UF2. Anàlisis bioquímiques relacionades amb el metabolisme dels principis immediats i
d’altres components metabòlics (88h)- Primer curs
Nucli Formatiu

Hores

% de la nota final

RA

NF 1.- Magnituds bioquímiques relacionades amb el
metabolisme de les proteïnes

15

17%

1

NF 2.- Determinació enzimàtica

15

17%

4

NF 3.- Magnituds bioquímiques relacionades amb el
metabolisme dels glúcids

15

17%

1

NF 4.- Magnituds bioquímiques relacionades amb el
metabolisme dels lípids

15

17%

1

NF 5.- Magnituds bioquímiques relacionades amb els
equilibris hidroelectrolític i àcid-base

15

17%

3

NF 6.- Magnituds bioquímiques relacionades amb el
metabolisme dels productes acabats

13

15%

2

UF3. Anàlisis bioquímiques en líquids corporals, femtes i estudis especials (66h)- Segon curs
Nucli Formatiu

Hores

% de la nota final

RA

NF 1.- Mostres d’orina

30

50%

1

NF 2.- Femtes i altres líquids

18

25%

2

NF 3.- Estudis especials

18

25%

3

4.- METODOLOGIA DOCENT/ ORIENTACIONS PEDAGÒGIQUES
Explicació de la unitat formativa per part de la professor/a amb l’ajuda, quan el tema ho requereixi, d’eines
audiovisuals i informàtiques. Es faran pràctiques curriculars
L’alumne/a haurà d’elaborar informes de les pràctiques desenvolupades així com un dossier dels exercicis
encomanats, que seran avaluats.
El professor podrà utilitzar el correu gmail per comunicar als alumnes informació sobre el desenvolupament
d’algunes sessions de teoria o pràctica. Per tant, cal que l’alumne pugui rebre notificacions de correu
electrònic.
5.- CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ / RECUPERACIÓ
Avaluació dels nuclis formatius
L’avaluació dels NF es farà de manera contínua al llarg de la seva durada. Per a avaluar un NF es tindran en
compte:

1. Proves escrites i/o pràctiques: com a norma general cada NF tindrà un control mínim, però per
motius de durada, alguns NF és poden agrupar en un únic control. La majoria d’aquestes proves
tindran caràcter presencial sempre que les circumstàncies ho permetin.
a. UF1 i 2 (80%). En cas que no fos possible fer les proves presencialment. S’incrementaria el
nombre de tasques o qüestionaris avaluables, reduint el pes de les proves escrites o
pràctiques a favor del pes de les tasques o qüestionaris.
b. UF3 (60%).
2. Pràctiques/tasques: d'assistència obligatòria i lliurament d´informes.
a. UF 1 i 2 (10%): Es contemplen només pràctiques. Les pràctiques seran presencials.
L’absència injustificada a una pràctica implicarà un 0 en la part proporcional d’aquesta
pràctica. En cas de ser justificada la nota de la pràctica no ponderarà en la nota final de
pràctiques del nucli. L’alumnat haurà de fer qüestionaris o informes relacionats amb les
pràctiques que tindran un pes del 10% de la nota del nucli formatiu.
b. UF3 (30%): Les pràctiques seran majoritàriament presencials mentre que les tasques ho
seran telemàtiques (Google Classroom). Per puntuar el treball es tindrà en compte: que
estigui complert, que tingui una bona presentació i que s’entreguin el dia marcat, a més de
la qualitat del mateix.
3. Qüestionaris (10%).
a. UF1 i 2: Majoritàriament es faran de forma telemàtica (Moodle)
b. UF3: Majoritàriament es faran de forma telemàtica (Google Classroom)
Per tal d’aprovar un NF:
1. La nota final (mitjana ponderada de controls, pràctiques i exercicis) ha de ser superior a 5.
Avaluació de les unitats formatives
La nota final de la unitat Formativa serà la mitjana ponderada dels diferents NF (vegeu quadre apartat 3).
Recuperació
Si l’alumnat té pendent algun NF, l’haurà de recuperar a finals de la UF corresponent, en el calendari que
fixarà el professor. Si l’alumne no supera la major part de la UF, a criteri del professor, aquest haurà de
recuperar la totalitat de la UF en segona convocatòria si l’alumne decideix presentar-se, en cas contrari,
quedarà pendent pel curs vinent.
L’alumnat que tingui alguna UF suspesa haurà d’informar al professorat si es presentarà o no a l’examen de
segona convocatòria (la presentació a aquesta convocatòria és voluntària i compta com a convocatòria).
El contingut, estructura i naturalesa de les activitats de recuperació seran semblants a les proves realitzades
en primera convocatòria.
La nota de la segona convocatòria serà de 0 a 10 punts i es considerarà aprovada amb una nota igual o
superior a 5.
En cas de no superar la UF, aquesta quedarà pendent en la seva totalitat.

Absències
● Si l’alumne al llarg de la UF té més d’un 20% de faltes, perdrà el dret a l’avaluació continuada. Tot i
així, la prerrogativa de concedir-li l’accés al mateix correspon al professor/a, prèvia valoració global
de l’alumne i la seva situació, i amb el vist-i-plau de l’equip docent.
●

Es consideraran justificades aquelles faltes acompanyades de documents oficials, com ara fulls de
baixa laboral, fulls d’ingressos hospitalaris i informes mèdics on es recomani repòs. És
responsabilitat de l’alumnat posar-se al dia de la feina realitzada a classe durant la seva absència.

●

Les faltes seran justificades, en la mesura del possible, dins d’un termini màxim de 7 dies, a
comptar d’ençà la reincorporació al centre.

●

En el cas de què un alumne no pugui assistir a un examen amb causa justificada (justificant oficial)
se li realitzarà la prova avaluadora durant el curs, a criteri del professor.

●

És responsabilitat de l’alumnat posar-se al dia de la feina realitzada a classe durant la seva absència.

6.- QUALIFICACIÓ FINAL DEL MÒDUL
Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment les 3 unitats formatives. La qualificació
del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació un cop aprovades per separat totes les
UF:

QMP = 0,23·QUF1 + 0,44·QUF2 +0,33·QUF3
7.- MATERIAL DE L’ASSIGNATURA i LLIBRES DE TEXT I/O BIBLIOGRAFIA BÀSICA
Material pel seguiment de l’assignatura:
Documents ubicats al moodle del mòdul professional, Drive i Google classroom
Material de laboratori (tant aportat per l’alumne com propi del laboratori)
Aplicatius informàtics/audiviovisuals diversos (simulacions, vídeos, etc)
Documents diversos (fitxes, manuals d’instruccions, prospectes, etc.)
8.-SORTIDES:
Les sortides es reprenen aquest any i es farà a l menys una sortida relacionada amb el mòdul.

Generalitat de Catalunya
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PLA DOCENT D’MP6: Tècniques d’anàlisi hematològiques
Curs 2021-22 Currículum nou

CICLE: Laboratori Clínic i Biomèdic

CFGS

MÒDUL PROFESSIONAL: MP6 - Tècniques d’anàlisi hematològiques

CODI: SAE0

HORES TOTALS: 132 h

NOMBRE SETMANES: 33

HORES SETMANALS: 4 h.

CURS: 1r

Mòdul 6: Tècniques d’anàlisi hematològiques

PROFESSORAT:
Gemma Aguado
UNITATS FORMATIVES DEL MÒDUL

Unitats Formatives

Hores totals

Data d’inici

Data de finalització

UF1. Tècniques d’anàlisi de les
sèries vermella, blanca i
plaquetària

66

21-22/9/2021

26-27/1/2022

UF2. Tècniques de valoració de
l’hemostàsia

33

27-28/1/2022

24-25/3/2022

UF3. Grups sanguinis i Banc de
Sang i Teixits.

33

30-31/3/2022

2/6/2022

* Les dates d’inici i final de les unitats formatives són aproximades.

Departament Sanitàries 2, Laboratori-Farmàcia.
Elaborat per Gemma Aguado
Data: Setembre 2021.
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CONTINGUTS I RESULTATS D'APRENENTATGE

UF1.Tècniques d’anàlisi de les sèries vermella, blanca i plaquetària. (66 h)
Continguts Nucli
Formatiu
NF1: Característiques
de la sang.
NF2: Estudis de la
sèrie vermella

Resultats d’aprenentatge
- Realitza tècniques de tinció en extensions de sang
perifèrica i medul·la òssia, identificant els tipus cel·lulars
presents en les mateixes.
- Aplica tècniques d'anàlisi hematològica a l'estudi de la
sèrie vermella, relacionant els protocols d'anàlisi amb les
característiques i funcions dels paràmetres a determinar.

Hores
totals*

19

29

- Maneja equips automàtics d'anàlisi hematològica,
identificant els seus components i manteniment.
NF3: Estudis de la
sèrie blanca i
plaquetària

- Aplica tècniques d'anàlisi hematològica a l'estudi de la
sèrie blanca i plaquetar, relacionant els protocols
d'anàlisi amb les característiques i funcions dels
paràmetres a determinar.

18

- Maneja equips automàtics d'anàlisi hematològica,
identificant els seus components i manteniment.
*Les hores totals dels Nuclis Formatius són aproximades, poden patir alguna modificació degut
a incidències durant el curs.

UF2. Tècniques de valoració de l’hemostàsia i coagulació (33 h)
Continguts Nucli
Formatiu

Resultats d’aprenentatge

Hores
totals*

NF1: Hemostàsia
primària.

- Realitza tècniques de valoració de l'hemostàsia i
coagulació, seleccionant equips i reactius en funció del
paràmetre a determinar.

16.5

NF2: Hemostàsia
secundària.

- Realitza tècniques de valoració de l'hemostàsia i
coagulació, seleccionant equips i reactius en funció del
paràmetre a determinar.

16.5

*Les hores totals dels Nuclis Formatius són aproximades, poden patir alguna modificació degut
a incidències durant el curs.

Departament Sanitàries 2, Laboratori-Farmàcia.
Elaborat per Gemma Aguado
Data: Setembre 2021.
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UF3. Grups sanguinis i Banc de Sang i Teixits (33 h)
Continguts Nucli
Formatiu

Resultats d’aprenentatge

NF1: Grups
sanguinis.

- Aplica procediments per garantir la compatibilitat dels
components sanguinis de donant i receptor, seguint els
protocols establerts.

NF2: Banc de Sang i
Teixits.

- Prepara hemoderivats, interpretant protocols
estandarditzats d'obtenció, conservació i distribució dels
mateixos.
- Aplica procediments per garantir la compatibilitat dels
components sanguinis de donant i receptor, seguint els
protocols establerts.

Hores
totals*

16.5

16.5

*Les hores totals dels Nuclis Formatius són aproximades, poden patir alguna modificació degut
a incidències durant el curs.
Podeu consultar els continguts i els criteris d’avaluació detallats del MP6 en el següent web:
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/sanitat/
METODOLOGIA

Aquest mòdul consta de classes teòriques i de classes pràctiques:
•

Les sessions teòriques es realitzaran, sempre que sigui possible, abans de les classes
pràctiques corresponents, per tal d’introduir i treballar els conceptes necessaris, i assegurar
un millor assoliment. Inclouran una exposició del tema per part del professorat. S’iniciaran
amb un breu repàs del que es va tractar a la sessió anterior, i finalitzaran amb un resum del
que s’ha estat treballant. Quan sigui convenient, es promourà la participació de l’alumnat.

•

Alguns temes tractats es complementaran amb la lectura d’articles científics relacionats amb
el tema, visionat de vídeos...

•

Les pràctiques de laboratori es faran, habitualment, en parella, a partir d’una explicació dels
fonaments teòrics del procediment general a realitzar i de les particularitats del mètode o
mètodes emprats.

•

Per realitzar les pràctiques, caldrà dur tot el material que es demana, especialment la bata,
sense la qual l’alumnat no podrà accedir al laboratori, i caldrà seguir la normativa específica
del laboratori. El límit per tenir tot el material necessari és el primer dia d’octubre.

Departament Sanitàries 2, Laboratori-Farmàcia.
Elaborat per Gemma Aguado
Data: Setembre 2021.
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•

Les pràctiques realitzades aniran acompanyades d’un informe de laboratori i seran
avaluades i puntuades individualment. En cada informe hi haurà de constar: el nom de la
pràctica, els objectius, els fonaments teòrics, el material utilitzat, els procediments, els
resultats, i les valoracions o conclusions que se’n puguin extreure, així com si hi ha cap
comentari o punts d’interès que calgui incloure.

•

Aquests informes/protocols de pràctiques quedaran recollits en una llibreta o dossier,
juntament amb altres activitats que es realitzin durant el desenvolupament de cada UF, i
seran lliurades per la seva posterior avaluació en la data acordada amb el professorat.

•

El professorat podrà utilitzar el correu electrònic per comunicar-se amb l’alumnat, i
disposarà d’un Moodle on compartirà amb l’alumnat informació relativa al mòdul, i a través
del qual podrà proposar tasques a realitzar per part de l’alumnat. En funció de l’evolució de
la situació sanitària, assegurarà el seguiment del curs de forma telemàtica.

•

Donat que, des del curs 2015-16 l’Institut Pedraforca forma part del programa GEP (Grup
Experimental Plurilingüe), mitjançant l’enfocament AICLE (Aprenentatge integrat de
contingut en llengües estrangeres), s’utilitzarà la llengua anglesa en alguna activitat del
mòdul.

AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MP
L’avaluació de la UF es farà de forma contínua al llarg de la seva durada.


L'assistència a les classes teòriques i pràctiques és obligatòria. En el cas de faltes
d'assistència reiterades superior al 20%, l'alumnat perdrà el dret a l'avaluació
continuada però té dret a la segona convocatòria de mitjans/finals de juny.



No es recuperarà cap prova d’avaluació durant el període ordinari, les proves pendents
queden per a la segona convocatòria.

Instruments d’avaluació:
Els instruments d’avaluació estaran formats per les proves escrites, les pràctiques realitzades al
laboratori, els informes corresponents a les pràctiques, i les diverses activitats realitzades al llarg
del desenvolupament de les diferents unitats formatives.

Departament Sanitàries 2, Laboratori-Farmàcia.
Elaborat per Gemma Aguado
Data: Setembre 2021.
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1. Proves escrites (valor 40% de la qualificació) per tal de valorar:
-

si hi ha una veritable assimilació de continguts tractats.
si entén i interrelaciona els continguts tractats.
si utilitza el llenguatge escrit adient i la terminologia correctes.

2. Activitats pràctiques, incloent, entre d’altres, les pràctiques de laboratori, les activitats
plantejades en el Moodle, etc (amb un valor del 60% de la qualificació), per valorar:
-

si interpreta correctament protocols, normes i pautes de treball.
si segueix una metodologia ordenada i lògica.
si argumenta i/o justifica la metodologia emprada.
si manipula correctament el material i segueix les normes de seguretat.
si és pulcre, net i precís en el seu treball.
si ordena i classifica adequadament el material utilitzat.
si realitza els càlculs i obté resultats donant conclusions i interpretacions adients.

La nota final de cada nucli formatiu constarà de la/les prova/es final/s escrita/es (40%), les
pràctiques de laboratori (40%) i les activitats relacionades amb la matèria (20%) i es valorarà el
pes percentual de cada nucli tenint en compte la durada i rellevància dels mateixos en relació al
perfil professional:

QUF1 = 0,20·QNF1 + 0,45·QNF2 + 0,35·QNF3

QUF2 = 0,50·QNF1 + 0,50·QNF2

QUF3 = 0,50·QNF1 + 0,50·QNF2

Per tal de superar el Mòdul professional cal superar totes i cada una de les 3 unitats formatives.
La nota final del Mòdul (QMP) s’obté calculant la mitjana ponderada de cada una de les unitats
formatives, ja siguin cursades a primer o a segon La nota global del MP s’obtindrà de la
qualificació de les UFs, sempre que aquestes tinguin una nota igual o superior a 5.
Es calcula de la següent manera:

QMP6 = 0,5·QUF1 + 0,25·QUF2 +0,25·QUF3

Departament Sanitàries 2, Laboratori-Farmàcia.
Elaborat per Gemma Aguado
Data: Setembre 2021.
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RECUPERACIÓ DE LES UFs I DEL MÒDUL
L’alumnat que tingui pendent algun contingut puntual (d’un NF, per exemple), haurà de recuperar
aquest NF no superat en la recuperació parcial ordinària (consultar quan serà, en cada cas, en el
calendari del curs).
Si el contingut no superat és la totalitat de la UF o una molt bona part d’aquesta, la recuperació es
farà en una segona convocatòria al juny. En aquest cas, el contingut a recuperar serà la UF
sencera.
Es recuperarà la part pràctica, la part teòrica, o ambdues.
L’alumnat que tingui una UF suspesa, haurà d’informar el professorat si es presentarà o no a
l’examen de segona convocatòria (tenint en compte que la presentació a aquesta segona
convocatòria és voluntària)
El contingut, l’estructura i la naturalesa de les activitats de recuperació seran semblants a les
proves realitzades en primera convocatòria.
La nota de la segona convocatòria serà de 0 a 10 punts, i es considerarà aprovada si la nota és
igual o superior a 5.
En cas de no superar aquesta segona convocatòria, la UF quedarà pendent en la seva totalitat.
MATERIAL/EQUIPAMENT NECESSARI

•

Material d’aula: ordinador amb canó de projecció, pissarra...

•

Material bàsic del laboratori d'hematologia: material de vidre, microscopi, aparells propis
del laboratori d’hematologia...

•

Material personal de l’alumnat: bata, guants, ulleres de seguretat, i la resta de material
indicat a la Guia de l’Alumnat.

BIBLIOGRAFIA-WEBGRAFIA
•

Hematologia: Fundamento y aplicaciones clínicas. Editorial médica Panamericana.

•

Manual de Técnicas de laboratorio en hematologia. Juan Luis vives, Josep Lluis Aguilera.
Editorial Masson.

•

Técnicas de análisis hematológico. B. García, F. Rubio, M. R. Crespo. Ed. Paraninfo.

•

Técnicas de análisis hematológico. E. de la Vega, F. Gómez-Aguado, M. T. Corcuera. Ed.
Altamar.

Departament Sanitàries 2, Laboratori-Farmàcia.
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http://griho2.udl.es/carles/medicina/
http://atlas.gechem.org/
http://www.siumed.edu/~dking2/intro/bldsmear.htm
http://www.sehh.es/es/
http://www.bloodmed.com/home/
http://image.bloodline.net/category.html
http://www.hematologyatlas.com/principalpage.htm

NORMATIVA
•

Cal que l’alumnat sigui puntual. Si un alumne/a arriba a classe amb retard, el professorat
podrà decidir que no entri a l’aula i li serà anotada una falta d’assistència.

•

A l’aula/laboratori està prohibit menjar o beure.

•

No està permès fer ús del telèfon mòbil ni d’altres aparells digitals a les aules, excepte en
aquells casos en que el docent del mòdul ho consideri oportú. Tampoc es poden carregar
els aparells electrònics personals. En cas d’incompliment de la norma l’alumnat rebrà un
comunicat d’incidència on el professorat farà constar els fets. En cas d’acumulació de 3
incidències a l’alumne/a se li incoarà un expedient disciplinari.

Departament Sanitàries 2, Laboratori-Farmàcia.
Elaborat per Gemma Aguado
Data: Setembre 2021.
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PLA DOCENT D’MP6: Tècniques d’anàlisi hematològiques
Curs 2021-22 Currículum antic

CICLE: Laboratori Clínic i Biomèdic

CFGS

MÒDUL PROFESSIONAL: MP6 - Tècniques d’anàlisi hematològiques

CODI: SAE0

HORES TOTALS: 70h.

NOMBRE SETMANES: 16.5 (2n)

HORES SETMANALS: 2n curs, 4 h.

CURS: 2n

Mòdul 6: Tècniques d’anàlisi hematològiques

PROFESSORAT:
Gemma Aguado
UNITATS FORMATIVES DEL MÒDUL

Hores totals

Data d’inici

Data de finalització

UF2. Tècniques de valoració de
l’hemostàsia

30

14/9/2021 (1r torn)
24/1/2022 (2n torn)

4/11/2021 (1r torn)
16/3/2022 (2n torn)

UF3. Grups sanguinis i Banc de
Sang i Teixits.

40

4/11/2021 (1r torn)
16/3/2022 (2n torn)

20/1/2022 (1r torn)
19/5/2022 (2n torn)

Unitats Formatives - 2n curs

* Les dates d’inici i final de les unitats formatives són aproximades.

Departament Sanitàries 2, Laboratori-Farmàcia.
Elaborat per Gemma Aguado
Data: Setembre 2021.
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CONTINGUTS I RESULTATS D'APRENENTATGE

UF2. Tècniques de valoració de l’hemostàsia i coagulació (30 h)
Continguts Nucli
Formatiu

Resultats d’aprenentatge

Hores
totals*

NF1: Hemostàsia
primària.

- Realitza tècniques de valoració de l'hemostàsia i
coagulació, seleccionant equips i reactius en funció del
paràmetre a determinar.

15

NF2: Hemostàsia
secundària.

- Realitza tècniques de valoració de l'hemostàsia i
coagulació, seleccionant equips i reactius en funció del
paràmetre a determinar.

15

*Les hores totals dels Nuclis Formatius són aproximades, poden patir alguna modificació degut
a incidències durant el curs.

UF3. Grups sanguinis i Banc de Sang i Teixits (40 h)
Continguts Nucli
Formatiu

Resultats d’aprenentatge

NF1: Grups
sanguinis.

- Aplica procediments per garantir la compatibilitat dels
components sanguinis de donant i receptor, seguint els
protocols establerts.

NF2: Banc de Sang i
Teixits.

- Prepara hemoderivats, interpretant protocols
estandarditzats d'obtenció, conservació i distribució dels
mateixos.
- Aplica procediments per garantir la compatibilitat dels
components sanguinis de donant i receptor, seguint els
protocols establerts.

Hores
totals*

20

20

*Les hores totals dels Nuclis Formatius són aproximades, poden patir alguna modificació degut
a incidències durant el curs.
Podeu consultar els continguts i els criteris d’avaluació detallats del MP6 en el següent web:
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/sanitat/
METODOLOGIA

Departament Sanitàries 2, Laboratori-Farmàcia.
Elaborat per Gemma Aguado
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Aquest mòdul consta de classes teòriques i de classes pràctiques:
•

Les sessions teòriques es realitzaran, sempre que sigui possible, abans de les classes
pràctiques corresponents, per tal d’introduir i treballar els conceptes necessaris, i assegurar
un millor assoliment. Inclouran una exposició del tema per part del professorat. S’iniciaran
amb un breu repàs del que es va tractar a la sessió anterior, i finalitzaran amb un resum del
que s’ha estat treballant. Quan sigui convenient, es promourà la participació de l’alumnat.

•

Alguns temes tractats es complementaran amb la lectura d’articles científics relacionats amb
el tema, visionat de vídeos...

•

Les pràctiques de laboratori es faran, habitualment, en parella, a partir d’una explicació dels
fonaments teòrics del procediment general a realitzar i de les particularitats del mètode o
mètodes emprats.

•

Per realitzar les pràctiques, caldrà dur tot el material que es demana, especialment la bata,
sense la qual l’alumnat no podrà accedir al laboratori, i caldrà seguir la normativa específica
del laboratori. El límit per tenir tot el material necessari és el primer dia d’octubre.

•

Les pràctiques realitzades aniran acompanyades d’un informe de laboratori i seran
avaluades i puntuades individualment. En cada informe hi haurà de constar: el nom de la
pràctica, els objectius, els fonaments teòrics, el material utilitzat, els procediments, els
resultats, i les valoracions o conclusions que se’n puguin extreure, així com si hi ha cap
comentari o punts d’interès que calgui incloure.

•

Aquests informes/protocols de pràctiques quedaran recollits en una llibreta o dossier,
juntament amb altres activitats que es realitzin durant el desenvolupament de cada UF, i
seran lliurades per la seva posterior avaluació en la data acordada amb el professorat.

•

El professorat podrà utilitzar el correu electrònic per comunicar-se amb l’alumnat, i
disposarà d’un Moodle on compartirà amb l’alumnat informació relativa al mòdul, i a través
del qual podrà proposar tasques a realitzar per part de l’alumnat. En funció de l’evolució de
la situació sanitària, assegurarà el seguiment del curs de forma telemàtica.

•

Donat que, des del curs 2015-16 l’Institut Pedraforca forma part del programa GEP (Grup
Experimental Plurilingüe), mitjançant l’enfocament AICLE (Aprenentatge integrat de
contingut en llengües estrangeres), s’utilitzarà la llengua anglesa en alguna activitat del
mòdul.

Departament Sanitàries 2, Laboratori-Farmàcia.
Elaborat per Gemma Aguado
Data: Setembre 2021.
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AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MP
L’avaluació de la UF es farà de forma contínua al llarg de la seva durada.


L'assistència a les classes teòriques i pràctiques és obligatòria. En el cas de faltes
d'assistència reiterades superior al 20%, l'alumnat perdrà el dret a l'avaluació
continuada però té dret a la segona convocatòria de mitjans/finals de juny.



No es recuperarà cap prova d’avaluació durant el període ordinari, les proves pendents
queden per a la segona convocatòria.

Instruments d’avaluació:
Els instruments d’avaluació estaran formats per les proves escrites, les pràctiques realitzades al
laboratori, els informes corresponents a les pràctiques, i les diverses activitats realitzades al llarg
del desenvolupament de les diferents unitats formatives.
1. Proves escrites (valor 40% de la qualificació) per tal de valorar:
-

si hi ha una veritable assimilació de continguts tractats.
si entén i interrelaciona els continguts tractats.
si utilitza el llenguatge escrit adient i la terminologia correctes.

2. Activitats pràctiques, incloent, entre d’altres, les pràctiques de laboratori, les activitats
plantejades en el Moodle, etc (amb un valor del 60% de la qualificació), per valorar:
-

si interpreta correctament protocols, normes i pautes de treball.
si segueix una metodologia ordenada i lògica.
si argumenta i/o justifica la metodologia emprada.
si manipula correctament el material i segueix les normes de seguretat.
si és pulcre, net i precís en el seu treball.
si ordena i classifica adequadament el material utilitzat.
si realitza els càlculs i obté resultats donant conclusions i interpretacions adients.

La nota final de cada nucli formatiu constarà de la/les prova/es final/s escrita/es (40%), les
pràctiques de laboratori (40%) i les activitats relacionades amb la matèria (20%) i es valorarà el
pes percentual de cada nucli tenint en compte la durada i rellevància dels mateixos en relació al
perfil professional:
QUF2 = 0,50·QNF1 + 0,50·QNF2

QUF3 = 0,50·QNF1 + 0,50·QNF2
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Per tal de superar el Mòdul professional cal superar totes i cada una de les 3 unitats formatives,
essent la nota de la UF1 la que es va obtenir a 1r.
La nota final del Mòdul (QMP) s’obté calculant la mitjana ponderada de cada una de les unitats
formatives, ja siguin cursades a primer o a segon La nota global del MP s’obtindrà de la
qualificació de les UFs, sempre que aquestes tinguin una nota igual o superior a 5.
Es calcula de la següent manera:

QMP6 = 0,6·QUF1 + 0,2·QUF2 +0,2·QUF3

RECUPERACIÓ DE LES UFs I DEL MÒDUL
L’alumnat que tingui pendent algun contingut puntual (d’un NF, per exemple), haurà de recuperar
aquest NF no superat en la recuperació parcial ordinària (consultar quan serà, en cada cas, en el
calendari del curs).
Si el contingut no superat és la totalitat de la UF o una molt bona part d’aquesta, la recuperació es
farà en una segona convocatòria al juny. En aquest cas, el contingut a recuperar serà la UF
sencera.
Es recuperarà la part pràctica, la part teòrica, o ambdues.
L’alumnat que tingui una UF suspesa, haurà d’informar el professorat si es presentarà o no a
l’examen de segona convocatòria (tenint en compte que la presentació a aquesta segona
convocatòria és voluntària)
El contingut, l’estructura i la naturalesa de les activitats de recuperació seran semblants a les
proves realitzades en primera convocatòria.
La nota de la segona convocatòria serà de 0 a 10 punts, i es considerarà aprovada si la nota és
igual o superior a 5.
En cas de no superar aquesta segona convocatòria, la UF quedarà pendent en la seva totalitat.
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MATERIAL/EQUIPAMENT NECESSARI

•

Material d’aula: ordinador amb canó de projecció, pissarra...

•

Material bàsic del laboratori d'hematologia: material de vidre, microscopi, aparells propis
del laboratori d’hematologia...

•

Material personal de l’alumnat: bata, guants, ulleres de seguretat, i la resta de material
indicat a la Guia de l’Alumnat.

BIBLIOGRAFIA-WEBGRAFIA
•

Hematologia: Fundamento y aplicaciones clínicas. Editorial médica Panamericana.

•

Manual de Técnicas de laboratorio en hematologia. Juan Luis vives, Josep Lluis Aguilera.
Editorial Masson.

•

Técnicas de análisis hematológico. B. García, F. Rubio, M. R. Crespo. Ed. Paraninfo.

•

Técnicas de análisis hematológico. E. de la Vega, F. Gómez-Aguado, M. T. Corcuera. Ed.
Altamar.

http://griho2.udl.es/carles/medicina/
http://atlas.gechem.org/
http://www.siumed.edu/~dking2/intro/bldsmear.htm
http://www.sehh.es/es/
http://www.bloodmed.com/home/
http://image.bloodline.net/category.html
http://www.hematologyatlas.com/principalpage.htm

NORMATIVA
•

Cal que l’alumnat sigui puntual. Si un alumne/a arriba a classe amb retard, el professorat
podrà decidir que no entri a l’aula i li serà anotada una falta d’assistència.

•

A l’aula/laboratori està prohibit menjar o beure.

•

No està permès fer ús del telèfon mòbil ni d’altres aparells digitals a les aules, excepte en
aquells casos en que el docent del mòdul ho consideri oportú. Tampoc es poden carregar
els aparells electrònics personals. En cas d’incompliment de la norma l’alumnat rebrà un
comunicat d’incidència on el professorat farà constar els fets. En cas d’acumulació de 3
incidències a l’alumne/a se li incoarà un expedient disciplinari.
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PLA DOCENT DE MP7
Curs 2021-22
CICLE: Laboratori clínic i biomèdic.

CFGS

MÒDUL PROFESSIONAL: Tècniques d’immunodiagnòstic
HORES TOTALS: 99

NOMBRE SETMANES: 33

HORES SETMANALS: 6

CURS: 2021/2022

PROFESSORAT: Glòria Vilatersana Andreu
Horari presencial del mòdul:
•

Dilluns: 8:15-11:15 i dimarts 11:45-14:45.

•

1r torn: 14/09/21 a 21/01/22 i 2n torn: 22/01/22 a 21/05/22 *

* Les dates d’inici i final de les unitats formatives són aproximades.

UNITATS FORMATIVES DEL MÒDUL

1r Torn
Unitats Formatives

UF1: Tècniques d’immunodiagnòstic
(63h)
UF2: Malalties immunitàries (36h)

2n Torn

INICI

FI

INICI

FI

14/09/21

30/11/21

21/01/22

31/03/22

01/12/21

20/01/22

01/04/22

21/05/22

* Les dates d’inici i final de les unitats formatives son aproximades.

SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS I RESULTATS D'APRENENTATGE

UF1. Tècniques immunològiques (63 h)
Nucli Formatiu/Activitats d'aprenentatge
NF1. Tècniques immunològiques basades
en reaccions antigen-anticòs secundàries.
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Hores
totals

RA

30*

Aplica
tècniques
immunològiques
basades en reaccions antigen-anticòs
secundàries, diferenciant els seus
fonaments.

NF2. Tècniques immunològiques basades
en reaccions antigen-anticòs primàries.

33*

Aplica
tècniques
immunològiques
basades en reaccions antigen-anticòs
primàries de marcatge diferenciant els
seus fonaments.

Hores
totals

RA

UF2. Malalties immunitàries (36h)
Nucli Formatiu
NF1. Autoimmunitat i determinació
d’autoanticossos

6*

NF2. Hipersensibilitat

9*

NF3. Immunodeficiències, valoració de la
immunitat i citometria de flux

15*

NF4. Tècniques de tipificació de l’HLA i el
seu ús en el laboratori de diagnòstic

6*

Detecta
autoanticossos
aplicant
tècniques per al diagnòstic de malalties
autoimmunitàries.
Aplica
tècniques
d'estudi
d'hipersensibilitat, relacionant l'antigen
amb la tècnica a desenvolupar.
Aplica tècniques de citometria de flux,
realitzant el manteniment preventiu de
l'equip.
Valora la funcionalitat de la immunitat
cel·lular, descrivint les tècniques de
cultiu cel·lular aplicables en cada cas.
Aplica estudis de tipificació HLA
identificant el polimorfisme del complex
major d'histocompatibilitat.

*La distribució i durada dels NFs és orientativa, poden sofrir alguna modificació durant el curs.

METODOLOGIA
Aquest mòdul consta de classes teòriques i de classes pràctiques:
•

Les sessions teòriques es realitzaran, sempre que sigui viable, abans de les classes pràctiques
corresponents per tal d’introduir els conceptes teòrics necessaris per a la classe pràctica.

•

Per tal de realitzar les sessions pràctiques es partirà d’un protocol amb les indicacions
detallades. Aquest serà proporcionat per part de la professora o l’elaboraran els i les alumnes.
Abans de les classes pràctiques l’alumnat haurà d’haver llegit el protocol. Les classes pràctiques
començaran amb un repàs i preguntes del protocol i després es procedirà a realitzar la pràctica.

•

L’assistència a totes les sessions és obligatòria, tal i com es detalla a l’apartat “Normativa”. En
el mateix apartat s’explica com, especialment en les sessions de pràctiques de més d’una hora
seguides, es demana a l’alumnat que siguin especialment puntuals per tal de poder assistir a la
totalitat de la sessió pràctica.
Cada UF quedarà definida i seqüenciada abans de desenvolupar-la, i s’entregarà a l’alumne
l’estructuració a fi de facilitar-li el seu seguiment.
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Parts de cada UF seran impartides de forma magistral amb el suport de presentacions
PowerPoint i Internet.
Alguns temes tractats es complementaran amb la lectura d’articles científics relacionats amb el
tema, observació de vídeos, etc.
Es fomentarà contínuament un clima de confiança i respecte, per crear un ambient participatiu de
l’alumnat, ja sigui a l’hora de mostrar dubtes o aportar suggeriments tant del tema que s’explica,
com d’algun altre d’interès a la classe.
La professora utilitzarà la plataforma Moodle per a impartir aquest mòdul i podrà utilitzar el correu
gmail per comunicar als alumnes informació sobre el desenvolupament d’algunes sessions de
teoria o pràctica. Per tant, cal que l’alumne estigui donat d’alta i inscrit al Moodle del curs i que
pugui rebre notificacions de correu electrònic i el consulti assíduament.

Per tal de poder desenvolupar correctament els continguts del mòdul caldrà que l’alumnat porti
el material corresponent.
En les classes teòriques caldrà portar el llibre i material per prendre apunts.
En les classes pràctiques caldrà portar els protocols de pràctiques, la bata i s’hauran de
respectar les normes del laboratori.
Per tal de que tot l’alumnat disposi del material es donarà temps fins a l’1 d’octubre per adquirirlo. Una vegada passada aquesta data no es podrà accedir a l’aula sense el material.

Donat que des del curs 2015-2016 l’Institut Pedraforca forma part del programa GEP (Grup
Experimental Plurilingüe), mitjançant l’enfocament AICLE (Aprenentatge integrat de contingut en
llengües estrangeres), s’utilitzarà l’anglès com a llengua estrangera per accedir al contingut
d’alguns dels nuclis formatius, així com per a millorar la competència lingüística i plurilingüe de
l’alumnat.

SEMIPRESENCIALITAT
Aquest mòdul no disposa de la modalitat de semipresencialitat.

AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MP

Les classes són presencials, d’assistència obligatòria.
Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment les 2 UFs que l’integren. La
qualificació del Mòdul professional (QMP) s’obtindrà segons la següent ponderació:
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QMP = 0.64·QUF1 + 0.36·QUF2
La nota global del mòdul s’obtindrà de la qualificació de les UFs, sempre que aquestes tinguin
una nota igual o superior a 5.

Avaluació de les Unitats Formatives
L’Avaluació es farà de manera contínua al llarg de la seva durada.
Per tal d’avaluar la UF1 es tindrà en compte:
•

Nota d’examen teòric: 50%. Cada NF comptarà amb un examen teòric.

•

Nota de treballs (activitats específiques, lectures, realització i informes de pràctiques ...): 30%.
Per puntuar els treballs es tindrà en compte: Que estigui complert, que tingui una bona
presentació, faltes d’ortografia i que s’entregui en el termini corresponent.*

•

Activitats de classe: 20 %. Realització d’activitats d’aula relacionades amb l’explicació del
professor

Per tal d’avaluar la UF2 es tindrà en compte:
•

Nota d’examen teòric: 50%. Es realitzarà un examen teòric al finalitzar la UF.

•

Nota de treballs (activitats específiques, lectures, informes de pràctiques ...): 35%. Per puntuar
el treball es tindrà en compte: Que estigui complert, que tingui una bona presentació, faltes
d’ortografia i que s’entregui en el termini corresponent.*

•

Activitats de classe: 15 %. Realització d’activitats d’aula relacionades amb l’explicació del
professor

*L’entrega de les activitats s’ha de fer dins dels períodes establerts per la professora. En cas de
no entregar alguna activitat dins del període establert es disposaran de 48h per a entregar per
aconseguir una qualificació màxima de 5.
Cadascuna de les proves i treballs pràctics qualificadors s’avaluarà amb una nota de 0 a 10 punts.
Per tal d’aprovar la UF, la nota final (mitjana ponderada dels diversos NFs) ha de ser igual o superior
a 5.

RECUPERACIÓ DE LES UFs I DEL MÒDUL

Si l’alumne té pendent algun NF, a criteri de la professora, haurà de recuperar el NF no superat o
la totalitat de la UF en una segona convocatòria al juny. Es recuperarà la part pràctica, la part
teòrica o ambdues, depenent de la naturalesa del NF/UF a recuperar. L’alumnat que tingui alguna
UF suspesa haurà d’informar al professorat si es presentarà o no a l’examen de segona
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convocatòria (la presentació a aquesta convocatòria és voluntària).
El contingut, estructura i naturalesa de les activitats de recuperació seran semblants a les proves
realitzades en primera convocatòria.
La nota de la segona convocatòria serà de 0 a 10 punts i es considerarà aprovada amb una nota
igual o superior a 5.
En cas de no superar la UF, aquesta quedarà pendent en la seva totalitat.

Absències
•

L’assistència al M7 és obligatòria.

•

Si l’alumne al llarg de la UF té més d’un 20% de faltes, perdrà el dret a l’avaluació continuada i
per tant haurà de recuperar la UF en la convocatòria extraordinària.

•

Es consideraran justificades aquelles faltes acompanyades de documents oficials, com ara fulls
de baixa laboral, fulls d’ingressos hospitalaris i informes mèdics on es recomani repòs. És
responsabilitat de l’alumnat posar-se al dia de la feina realitzada a classe durant la seva
absència.

•

Les faltes seran justificades dintre d’un termini màxim de 7 dies, a comptar des de la
reincorporació al centre.
En el cas de què un alumne no pugui assistir a un examen amb causa justificada (justificant
oficial) se li realitzarà la prova avaluadora durant el curs, a criteri del professor.

MATERIAL/EQUIPAMENT NECESSARI
RECURSOS I MATERIALS DIDÀCTICS

Materials d’aula

Laboratori

•
•
•
•

Power Points elaborats pel professor
Fotocòpies
Articles científics
Material escolar per a prendre apunts

•
•
•
•

Quadern de laboratori
Protocols de pràctiques
Material específic de laboratori
Bata

BIBLIOGRAFIA-WEBGRAFIA
La relació d'obres/exemplars i links que figuren en aquest apartat són de consulta i orientatius
per l'alumnat:
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•

“Técnicas de inmunodiagnóstico.” Carmen Cuellar et al. Ed. Altamar. ISBN: 978-84-16415-26-7

•

Departament d’Ensenyament:
http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/titolsloe/sanitat

NORMATIVA
•

Cal que l’alumnat sigui puntual. L’entrada a classe es farà a la hora en punt. A partir de que la
professora passi llista, l’alumnat que arribi després acumularà un retard. Si un alumne/a arriba
a classe més tard de la hora i 10, el professor/a podrà decidir que no entri a l’aula i li serà anotada
una falta d’assistència.

•

En les sessions de 2 o 3 hores es demana especial puntualitat i assistència a l’alumnat ja que serà
en les sessions en que realitzaran les pràctiques. L’arribada a segona o tercera hora en aquestes
sessions comportarà que, segons el criteri de la professora, l’alumne/a s’incorpori ala pràctica
o realitzi la part corresponent i recuperi la part perduda amb activitats a casa.

•

A l’aula/laboratori està prohibit menjar o beure durant les hores lectives.

•

No està permès fer ús del telèfon mòbil ni d’altres aparells digitals a les aules., excepte en aquells
casos en que el docent del mòdul ho consideri oportú. Tampoc es pot carregar els aparells
electrònics personals.

•

En cas d’incompliment de la norma l’alumne/a rebrà un comunicat d’incidència on el
professor/a farà constar els fets. En cas d’acumulació de 3 incidències a l’alumne/a se li incoarà
un expedient disciplinari.
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Pla docent MP8: Fisiopatologia general
Curs 2021-22
CICLE: Laboratori clínic i biomèdic
MÒDUL PROFESSIONAL:Fisiopatologia general
HORES TOTALS:198
HORES SETMANALS:4h /setmana primer

CFGS
CODI: SAE0
NOMBRE SETMANES: 33
CURS: 1r

PROFESSORAT:
Susana Sánchez. sanasanlo@gmail.com
HORARI DEL MÒDUL
Primer: Dilluns 9:15-10:15
Dimecres:11:15-13:45
Divendres 8:15-9:15
1. UNITATS FORMATIVES DEL MÒDUL
Unitats Formatives
UF 1: Fisiopatologia de
l’organisme humà
UF2: Fisiologia del sistema
immunitari, infeccions i
neoplàsies

Hores
Totals
88

setmana

calendari
INICI
13/09/21

FI
11/03/22

12/03/21

03/06/22

4h/set
44

2.-UF, ACTIVITATS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE I RESULTATS D'APRENENTATGE
UF1: Fisiologia de l’organisme humà (88h)
Activitats ensenyament aprenentatge

Hores

RA

1: Estructura i organització general de l’organisme

8

1

2.-Procés de la malaltia

8

2

3: Fisiopatologia respiratòria i malalties cardiocirculatòries

16

3

4.-Trastorns hemodinàmics i vasculars

8

4

5.- Trastorns de l’aparell digestiu ,Patologia renal i de vies urinàries

16

3

6.-Trastorns alimentació i metabolisme

8

5

7.-Fisiopatologia de la reproducció

8

5

16

3

8.- Malalties neurològiques i dels òrgans dels sentits

UF2: Fisiologia del sistema immunitari, infeccions i neoplàsies (44h)
Activitats Ensenyament aprenentatge

Hores

RA

1: Fisiopatologia del sistema immunitari

14

1

2.- Malalties infeccioses

14

2

3.-Neoplàsies

16

3

3.METODOLOGIA
•

Les classes es basen en l’explicació dels continguts per part de la professora amb el
suport d’eines audiovisuals i informàtiques. Es faran tasques diverses (joc,
simulacions, resolució de casos...).

•

Una de les hores del mòdul és asincrònica (explicat al punt 4)

•

Tot el material del curs i tasques es troben al moodle del curs.

•

El canal de comunicació alumne- professor serà via moodle, ja sigui per missatgeria
privada i/o fòrums.

•

En cas que no es pogués accedir al moodle seria via correu electrònic.

En cas de confinament parcial (algun alumne/s)
• La formació continuarà de manera telemàtica, per moodle,. El seu seguiment és
obligatori.
• Les proves avaluables es realitzaran preferentment de forma telemàtica durant el
període de confinament de l’alumne.
*En funció de la situació de salut i la gravetat dels símptomes de l’alumne l’equip docent
valorarà l’ajornament de les tasques o proves.
En el cas que tot el grup s’hagi de confinar:
• Les activitats d’aula i les proves avaluatives es realitzaran de forma telemàtica.
En cas de dubtes o algun altre problema, caldrà informar al professor pel canal de
comunicació que prèviament s’ha decidit.
4.- SEMIPRESENCIALITAT
Aquest mòdul disposa de la modalitat de semipresencialitat. Aquesta modalitat s’adreça a
persones que no poden seguir l’horari lectiu per raons laborals, perquè han de tenir cura
d’alguna persona, o per qualsevol altra circumstància excepcional que les impedeixi o
dificulti l’assistència a la totalitat de les hores lectives. L’alumne que vulgui optar per aquesta

modalitat haurà d’adjuntar la documentació corresponent a cada situació:
1- Situació: treball com a assalariat.
●

Informe de vida laboral emès per la TGSS.

●

Informe de l’empresa amb indicació de l’horari de treball.

2- Situació: treball autònom
●

Còpia de l’alta de l’impost d’activitats econòmiques.

●

Rebut de cotització al règim especial de treballadors autònoms o mutualitat laboral
corresponent.

3- Situació: Tenir cura d’altres persones.
● Llibre de família o declaració jurada indicant el vincle familiar
● Document emès per un organisme oficial (centre sociosanitari o similar)
Els alumnes que optin per aquesta modalitat hauran d’assistir presencialment almenys a la
meitat de les hores previstes de cada UF i hauran de fer totes les activitats programades per
aquesta UF.
El professor tutoritzarà les activitats del seu alumnat de forma telemàtica o per altres vies
que es convinguin.
Cal que l’alumne realitzi de forma presencial les activitats pràctiques o treballs que el
professor consideri oportunes. L’alumne serà avisat amb anterioritat, via correu electrònic,
de les sessions a les quals ha d’assistir.
Les proves d’avaluació dels continguts cursats de forma semipresencial es farà de
forma presencial en les sessions de teoria sempre que la situació de la pandemia ho
permeti.
5.- AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MP
Les classes són presencials, d’assistència obligatòria.
Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment les 2 unitats formatives
amb una nota igual o superior a 5.
a) Avaluació de les activitats d’ensenyament aprenentatge
L’avaluació es farà de manera contínua al llarg de la seva durada. Per a avaluar una activitat
d’ensenyament aprenentatge es tindran en compte:
1. Proves escrites (70%): com a norma general cada activitat d’ensenyament
aprenentatge tindrà una prova.
2. Tasques (30%).*
*En el cas que no s’entreguin les tasques el dia marcat l’alumne el podrà entregar-los durant els 3 dies
següents amb la baixada d’1 punt sobre la nota final del treball per cada dia de retard. Un cop hagi passat
aquest període no es recollirà cap treball i per tant es posarà un 0.

No es farà mitja aquelles proves escrites que tinguin una nota inferior a 4,5, per tant
s’hauran de repetir.
En cas de confinament de tot el grup classe i de llarga durada, els tants per cents dels
instruments d’avaluació es veurien modificats a:
Proves escrites: 50%
Treballs:50%
b) Avaluació de les unitats formatives
Per tal d’aprovar la UF, la nota final (mitjana ponderada de les diferents activitat d’ensenyament
aprenentatge) ha de ser igual o superior a 5.

QUF1 = 0,1 RA1+0,1RA2+0,5RA3+0,1RA4+0,2RA5

QUF2 = 0,33·RA1 + 0,33·QRA2+0,33·RA3

Les unitats formatives superats mantenen la qualificació.
En el cas de que un alumne que en període de confinament no faci un seguiment i lliurament
regular de les tasques telemàtiques podrà comportar una pèrdua de l’avaluació ordinària que es
valorarà per part de l’equip docent, al poder-se equiparar aquestes absències a faltes
injustificades.
En el cas de que es donés un confinament total del grup es seguiria la metodologia descrita de
docència telemàtica asincrònica per a totes les hores del mòdul.

6.-RECUPERACIÓ DE LES UF I MÒDUL
Si l’alumne té pendent alguna AEA d’una UF s’haurà de recuperar -la abans de finalitzar la
UF. En el cas que l’alumne no hagi superat la major part de NF/AEA, el professor decidirà si
ho envia a tota la UF a la segona convocatòria de juny. Es recuperarà la part pràctica, la
part teòrica o ambdues.
L’alumnat que tingui alguna UF suspesa haurà d’informar al professorat si es presentarà o
no a l’examen de segona convocatòria (la presentació a aquesta convocatòria és
voluntària).
El contingut, estructura i naturalesa de les activitats de recuperació seran semblants a les
proves realitzades en primera convocatòria.
La nota de la segona convocatòria serà de 0 a 10 punts i es considerarà aprovada amb una
nota igual o superior a 5.

En cas de no superar la UF, aquesta quedarà pendent en la seva totalitat.
QUALIFICACIÓ FINAL DEL MÒDUL

Per a superar el Mòdul professional caldrà superar independentment les dues unitats formatives
de què consta el mòdul.
La qualificació del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació, una vegada
aprovades per separat totes les UF:

QMP = 0,67·QUF1 + 33·QUF2

Absències
Si l’alumne al llarg de la UF té més d’un 20% de faltes, perdrà el dret a l’avaluació
continuada. Tot i així, la prerrogativa de concedir-li l’accés al mateix correspon a la
professora, prèvia valoració global de l’alumne i la seva situació, i amb el vist-i-plau de
l’equip docent.
• Es consideraran justificades aquelles faltes acompanyades de documents oficials,
com ara fulls de baixa laboral, fulls d’ingressos hospitalaris i informes mèdics on es
recomani repòs. És responsabilitat de l’alumnat posar-se al dia de la feina realitzada
a classe durant la seva absència.
• Les faltes seran justificades dintre d’un termini màxim de 7 dies, a comptar desde la
reincorporació al centre.
• En el cas de què un alumne no pugui assistir a un examen amb causa justificada
(justificant oficial) se li realitzarà la prova avaluadora durant el curs, a criteri del
professor.
En el cas de que un alumne que en període de confinament no faci un seguiment i
lliurament regular de les tasques telemàtiques podrà comportar una pèrdua de l’avaluació
ordinaria que es valorarà per part de l’equip docent, al poder-se equiparar aquestes
absències a faltes injustificades.

7.-MATERIAL DE L’ASSIGNATURA
Moodle de primer: Fisiopatologia general
http://agora.xtec.cat/iespedraforca/moodle/course/view.php?id=464

8.-NORMATIVA
• Cal que l’alumnat sigui puntual. Si un alumne/a arriba a classe amb retard, el
professor/a podrà decidir que no entri a l’aula i li serà anotada una falta d’assistència.
• A l’aula/laboratori està prohibit menjar o beure.fora de l’horari marcat pel professorat
• No està permès fer ús del telèfon mòbil ni d’altres aparells digitals a les aules.,
excepte en aquells casos en que el docent del mòdul ho consideri oportú. Tampoc es
pot carregar els aparells electrònics personals.
• En cas d’incompliment de la norma l’alumne/a rebrà un comunicat d’incidència on
el professor/a farà constar els fets. En cas d’acumulació de 3 incidències a
l’alumne/a se li incoarà un expedient disciplinari.
9.- MESURES COVID
• 9.1. Mascaretes: L’alumnat haurà de dur la mascareta en tot moment a l’interior del
centre.
• 9.2. Descansos: es realitzaran fora del centre. La cantina no estarà disponible.
• 9.3. Mesures a l’aula:
• 9.3.1. Rentat de mans: l’alumnat s’haurà de rentar les mans amb freqüència ja sigui
amb aigua i sabó com amb gel hidroalcohòlic. En especial a l’entrar al centre, al
canviar d’espai i a la sortida del centre.
• 9.3.2. Ventilació: Les aules s’hauràn de ventilar amb freqüència; com a mínim durant
10 minuts cada hora.
• 9.3.3. Distància: segons les indicacions CoVid del Pla d'actuació per al curs 20212022 per als centres educatius: “La distància física interpersonal de seguretat, tant
en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix en 1,5 metres, en general, amb
l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible en
qualsevol cas, excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt habitual,
com és el cas dels grups de convivència estables. “
• 9.3.4. Positiu al grup estable: Si es dóna un cas positiu de CoVid-19 en el grup
estable, caldrà que es confini l’alumnat que no està vacunat amb la pauta completa
(cal tenir en compte que cada vacuna compta com a “pauta complerta” entre 10 i 15
dies després de l’administració de la 2a dosi). Aquest alumnat, per tant, haurà de
seguir les classes de manera telemàtica amb els materials i les pautes que
proporcionarà el professorat.
•

Pla docent MP8: Fisiopatologia general
Curs 2021-22
CICLE: Laboratori clínic i biomèdic
MÒDUL PROFESSIONAL:Fisiopatologia general
HORES TOTALS:198
HORES SETMANALS: 2h/setmana segon

CFGS
CODI: SAE0
NOMBRE SETMANES: 33
CURS: 2n

PROFESSORAT:
Susana Sánchez. sanasanlo@gmail.com
HORARI DEL MÒDUL
Segon:Divendres 10:10-12:45

1. UNITATS FORMATIVES DEL MÒDUL
Unitats Formatives
Totals
UF 1: Fisiopatologia de l’organisme
humà
UF2: Fisiologia del sistema
immunitari, infeccions i neoplàsies

132
(115+17)
66
(50+16)

Hores
setmana

INICI

calendari
FI

4h/set

Primer

Primer

2h/set

13/09/21

30/05/22

2.-UF, ACTIVITATS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE I RESULTATS D'APRENENTATGE

UF2: Fisiologia del sistema immunitari, infeccions i neoplàsies (66h)
Activitats Ensenyament aprenentatge

Hores

RA

1: Neoplàsies

22

1

2: Malalties infeccioses

22

2

3: Fisiopatologia del sistema immunitari

22

3

3. METODOLOGIA
•

Les classes es basen en l’explicació dels continguts per part de la professora amb el
suport d’eines audiovisuals i informàtiques. Es faran tasques diverses (joc,
simulacions, resolució de casos...).

•

Una de les hores del mòdul és asincrònica (explicat al punt 4)

•

Tot el material del curs i tasques es troben al moodle del curs.

•

El canal de comunicació alumne- professor serà via moodle, ja sigui per missatgeria
privada i/o fòrums.

•

En cas que no es pogués accedir al moodle seria via correu electrònic.

En cas de confinament parcial (algun alumne/s)
• La formació continuarà de manera telemàtica, per moodle,. El seu seguiment és
obligatori.
• Les proves avaluables es realitzaran preferentment de forma telemàtica durant el
període de confinament de l’alumne.
*En funció de la situació de salut i la gravetat dels símptomes de l’alumne l’equip docent
valorarà l’ajornament de les tasques o proves.
En el cas que tot el grup s’hagi de confinar:
• Les activitats d’aula i les proves avaluatives es realitzaran de forma telemàtica.
En cas de dubtes o algun altre problema, caldrà informar al professor pel canal de
comunicació que prèviament s’ha decidit.
4.- SEMIPRESENCIALITAT
Aquest mòdul disposa de la modalitat de semipresencialitat. Aquesta modalitat s’adreça a
persones que no poden seguir l’horari lectiu per raons laborals, perquè han de tenir cura
d’alguna persona, o per qualsevol altra circumstància excepcional que les impedeixi o
dificulti l’assistència a la totalitat de les hores lectives. L’alumne que vulgui optar per aquesta
modalitat haurà d’adjuntar la documentació corresponent a cada situació:
1- Situació: treball com a assalariat.
●

Informe de vida laboral emès per la TGSS.

●

Informe de l’empresa amb indicació de l’horari de treball.

2- Situació: treball autònom
●

Còpia de l’alta de l’impost d’activitats econòmiques.

●

Rebut de cotització al règim especial de treballadors autònoms o mutualitat laboral
corresponent.

3- Situació: Tenir cura d’altres persones.
● Llibre de família o declaració jurada indicant el vincle familiar
● Document emès per un organisme oficial (centre sociosanitari o similar)
Els alumnes que optin per aquesta modalitat hauran d’assistir presencialment almenys a la
meitat de les hores previstes de cada UF i hauran de fer totes les activitats programades per
aquesta UF.

El professor tutoritzarà les activitats del seu alumnat de forma telemàtica o per altres vies
que es convinguin.
Cal que l’alumne realitzi de forma presencial les activitats pràctiques o treballs que el
professor consideri oportunes. L’alumne serà avisat amb anterioritat, via correu electrònic,
de les sessions a les quals ha d’assistir.
Les proves d’avaluació dels continguts cursats de forma semipresencial es farà de
forma presencial en les sessions de teoria sempre que la situació de la pandemia ho
permeti.
5.- AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MP
Les classes són presencials, d’assistència obligatòria.
Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment les 2 unitats formatives
amb una nota igual o superior a 5.
La qualificació del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació, una
vegada aprovades per separat totes les UF:
QMP = 0,67XQUF1 + 0’33XQUF2
La nota de mòdul NO s’obtindrà fina a segon.
a) Avaluació de les activitats d’ensenyament aprenentatge
L’avaluació es farà de manera contínua al llarg de la seva durada. Per a avaluar una activitat
d’ensenyament aprenentatge es tindran en compte:
1. Proves escrites (70%): com a norma general cada activitat d’ensenyament
aprenentatge tindrà una prova.
2. Tasques (30%).*
*En el cas que no s’entreguin les tasques el dia marcat l’alumne el podrà entregar-los durant els 3 dies
següents amb la baixada d’1 punt sobre la nota final del treball per cada dia de retard. Un cop hagi passat
aquest període no es recollirà cap treball i per tant es posarà un 0.

No es farà mitja aquelles proves escrites que tinguin una nota inferior a 4,5, per tant
s’hauran de repetir.
En cas de confinament de tot el grup classe i de llarga durada, els tants per cents dels
instruments d’avaluació es veurien modificats a:
• Proves escrites: 50%
• Treballs:50%

b) Avaluació de les unitats formatives
Per tal d’aprovar la UF, la nota final ha de ser igual o superior a 5.
Les unitats formatives superats mantenen la qualificació.
6.-RECUPERACIÓ DE LES UF I MÒDUL
Si l’alumne té pendent alguna AEA d’una UF s’haurà de recuperar -la abans de finalitzar la
UF. En el cas que l’alumne no hagi superat la major part deAEA, el professor decidirà si ho
envia a tota la UF a la segona convocatòria de juny. Es recuperarà la part pràctica, la part
teòrica o ambdues.
L’alumnat que tingui alguna UF suspesa haurà d’informar al professorat si es presentarà o
no a l’examen de segona convocatòria (la presentació a aquesta convocatòria és
voluntària).
El contingut, estructura i naturalesa de les activitats de recuperació seran semblants a les
proves realitzades en primera convocatòria.
La nota de la segona convocatòria serà de 0 a 10 punts i es considerarà aprovada amb una
nota igual o superior a 5.
En cas de no superar la UF, aquesta quedarà pendent en la seva totalitat.
Absències
Si l’alumne al llarg de la UF té més d’un 20% de faltes, perdrà el dret a l’avaluació
continuada. Tot i així, la prerrogativa de concedir-li l’accés al mateix correspon a la
professora, prèvia valoració global de l’alumne i la seva situació, i amb el vist-i-plau de
l’equip docent.
• Es consideraran justificades aquelles faltes acompanyades de documents oficials,
com ara fulls de baixa laboral, fulls d’ingressos hospitalaris i informes mèdics on es
recomani repòs. És responsabilitat de l’alumnat posar-se al dia de la feina realitzada
a classe durant la seva absència.
• Les faltes seran justificades dintre d’un termini màxim de 7 dies, a comptar desde la
reincorporació al centre.
• En el cas de què un alumne no pugui assistir a un examen amb causa justificada
(justificant oficial) se li realitzarà la prova avaluadora durant el curs, a criteri del
professor.

En el cas de que un alumne que en període de confinament no faci un seguiment i
lliurament regular de les tasques telemàtiques podrà comportar una pèrdua de l’avaluació
ordinaria que es valorarà per part de l’equip docent, al poder-se equiparar aquestes
absències a faltes injustificades.

7.-MATERIAL DE L’ASSIGNATURA
Moodle de segon: Fisiopatologia 2
http://agora.xtec.cat/iespedraforca/moodle/course/view.php?id=1003

8.-NORMATIVA
• Cal que l’alumnat sigui puntual. Si un alumne/a arriba a classe amb retard, el
professor/a podrà decidir que no entri a l’aula i li serà anotada una falta d’assistència.
• A l’aula/laboratori està prohibit menjar o beure.fora de l’horari marcat pel professorat
• No està permès fer ús del telèfon mòbil ni d’altres aparells digitals a les aules.,
excepte en aquells casos en que el docent del mòdul ho consideri oportú. Tampoc es
pot carregar els aparells electrònics personals.
• En cas d’incompliment de la norma l’alumne/a rebrà un comunicat d’incidència on
el professor/a farà constar els fets. En cas d’acumulació de 3 incidències a
l’alumne/a se li incoarà un expedient disciplinari.
9.- MESURES COVID
9.1. Mascaretes: L’alumnat haurà de dur la mascareta en tot moment a l’interior del
centre.
9.2. Descansos: es realitzaran fora del centre. La cantina no estarà disponible.
9.3. Mesures a l’aula:
9.3.1. Rentat de mans: l’alumnat s’haurà de rentar les mans amb freqüència ja sigui
amb aigua i sabó com amb gel hidroalcohòlic. En especial a l’entrar al centre,
al canviar d’espai i a la sortida del centre.
9.3.2. Ventilació: Les aules s’hauràn de ventilar amb freqüència; com a mínim durant 10
minuts cada hora.
9.3.3. Distància: segons les indicacions CoVid del Pla d'actuació per al curs 2021-2022
per als centres educatius: “La distància física interpersonal de seguretat, tant
en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix en 1,5 metres, en general, amb
l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible en
qualsevol cas, excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt

habitual, com és el cas dels grups de convivència estables. “
9.3.4. Positiu al grup estable: Si es dóna un cas positiu de CoVid-19 en el grup estable,
caldrà que es confini l’alumnat que no està vacunat amb la pauta completa (cal
tenir en compte que cada vacuna compta com a “pauta complerta” entre 10 i 15
dies després de l’administració de la 2a dosi). Aquest alumnat, per tant, haurà
de seguir les classes de manera telemàtica amb els materials i les pautes que
proporcionarà el professorat.

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

Institut Pedraforca

PLA DOCENT DE MP: 9 FOL
Curs 2021-22
CICLE: LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC.

CFGS

MÒDUL PROFESSIONAL: FOL/FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

CODI:

HORES TOTALS: 66

NOMBRE SETMANES: 33

HORES SETMANALS: 2

CURS: 1er.

Mòdul :9 FOL
PROFESSORAT
SONIA MAÑAS (matí)
UNITATS FORMATIVES DEL MÒDUL

UNITAT FORMATIVA

HORES

DATA INICI

TOTALS

DATA

HORES

FINAL

SETMANA

Fi de curs

2H

(M
UF1: Incorporació al treball

33

21/01/22
(
17/09/22

UF2: Prevenció de riscos laborals.

33

14/01/22

2H

* Les dates d’inici i final de les unitats formatives son aproximades.
CONTINGUTS I RESULTATS D'APRENENTATGE
UF1. Incorporació al Treball (66 h)
Nucli Formatiu/Activitats d'aprenentatge
NF 1 Recerca de feina
NF 2 El contracte de Treball i Seguretat Social
NF 3. Participació dels treballadors/Treball en equip i
resolució de conflictes.

Hores totals

RA

8

1

18

3/4

7

2/3

Generalitat de Catalunya
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UF2. Prevenció de riscos laborals (33h)
Nucli Formatiu

Hores totals

RA

NF1. Salut laboral / NF2 Prevenció de riscos

24

1,2

NF3. Gestió de la prevenció i primers auxilis

9

2,3

*La distribució i durada dels NF és orientativa, poden sofrir alguna modificació durant el curs. Amb la
finalitat de que els alumnes puguin començar les pràctiques el tercer trimestre es començarà per la UF2”.
METODOLOGIA
Aquest mòdul consta de classes teòriques i de classes pràctiques:
Les sessions teòriques es realitzaran, sempre que sigui viable, abans de les classes pràctiques
corresponents per tal d’introduir els conceptes teòrics necessaris per a l´aprenentatge. A ser
possible, les classes

s’iniciaran amb un breu repàs del que s’ha tractat en l'última sessió i

finalitzaran amb un resum del que s’ha dit. Quan sigui convenient es promourà la participació de
l’alumnat.
Les classes pràctiques començaran amb una explicació del que cal fer i constaran de diferents parts,
depenent de l’UF i dels continguts de cada nucli formatiu.
Cada UF quedarà definida i seqüenciada abans de desenvolupar-la, i s’entregarà a l’alumne
l’estructuració a fi de facilitar-li el seu seguiment.
Parts de cada UF seran impartides de forma magistral amb el suport de presentacionsinformàtiques
si escau.

Alguns temes tractats es complementaran amb la lectura d’articles (classe/navegació internet)
relacionats amb el tema, observació de vídeos, etc.
Es fomentarà un clima de confiança i respecte, per crear un ambient participatiu de l’alumnat, ja
sigui a l’hora de mostrar dubtes o aportar suggeriments tant del tema que s’explica, com d’algun
altre d’interès a la classe.
Els alumnes hauran de portar el llibre de text de FOL.

AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MP

Les classes presencials son, d’assistència obligatòria.

Generalitat de Catalunya
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▪

S’avaluaran conjuntament els aspectes teòrics, pràctics i actitudinals desenvolupats dins de cada unitat
formativa.

▪

La qualificació final de la UF resultarà de fer una mitja ponderada per les hores de cadascú dels nuclis
formatius de que consta el mòdul, impartits en primer i segon curs.
UF1=(NF1X 0,24)+(NF2X0,052)+(NF3X0,24)
UF2= (NF1x0,35)+(NF2x0,35) +(NF 3X0,35)

▪

La qualificació final del mòdul resultarà de fer una mitja ponderada per les hores de cadascuna de les
unitats formatives de que consta el mòdul, segons la fórmula següent:
QUALIFICACIÓ MÒDUL=(UF1x 0,50%)+(UF2x 0,50%)

La nota global del MP s’obtindrà de la qualificació de les UF, sempre que aquestes tinguin una nota igual o
superior a 5.
Avaluació de les Unitats Formatives:
L’Avaluació es farà de manera contínua al llarg de la seva durada.

Per tal d’avaluar LES UF es tindrà en compte:
Nota d’exàmens:
Nota de treballs (activitats específiques, lectures, ...): . Per puntuar el treball es tindrà en compte:
Que estigui complert, que tingui una bona presentació, faltes d’ortografia i que s’entregui el dia
programat.
Activitats de classe.
Activitats telemàtiques
En funció del NF l´avaluació es farà tenint en compte, activitats, exàmens o treballs. De manera
orientativa:
UF 1
a)

NF1 Treballs / activitats formatives/

b) NF2 Activitats formatives/ treball./examen.
c)

NF3 Treball / activitats formatives./examen

UF 2
a)

NF1 Examen/ activitats formatives / treball

b)

NF2 Examen/activitats formatives / treball

c)

NF 3 Examen/activitats formatives.

Cadascuna de les proves i treballs pràctics qualificadors s’avaluarà amb una nota de 0 a 10 punts. Per tal
d’aprovar la UF, la nota final (mitjana ponderada dels diversos NF) ha de ser igual o superior a 5.
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La nota final de cada UF s´obtindrà de la ponderació horària de cada nucli formatiu.
RECUPERACIÓ DE LES UFs I DEL MÒDUL

Si l’alumne té pendent algun NF, a criteri del professor/a, haurà de recuperar el NF. no superat abans de la
finalització de la UF.
Si l´alumne te la majoria de NF no superats haurà de recuperar la totalitat de la UF en una segona
convocatòria al juny.
El contingut, estructura i naturalesa de les activitats de recuperació seran semblants a les proves realitzades
en primera convocatòria.
La nota de la segona convocatòria serà de 0 a 10 punts i es considerarà aprovada amb una nota igual o
superior a 5.
En cas de no superar la UF, aquesta quedarà pendent en la seva totalitat.

L’alumnat que tingui alguna UF suspesa haurà d’informar al professorat si es presentarà o no a l’examen de
segona convocatòria (la presentació a aquesta convocatòria és voluntària).
La nota de la segona convocatòria serà de 0 a 10 punts i es considerarà aprovada amb una nota igual o
superior a 5.

Absències
Si l’alumne al llarg de la UF té més d’un 20% de faltes, de les classes presencials perdrà el dret a
l’avaluació continuada. En les hores asincròniques de la UF la tasca justifica la dedicació de
l´alumne.
Es consideraran justificades aquelles faltes acompanyades de documents oficials, com ara fulls de baixa
laboral, fulls d’ingressos hospitalaris i informes mèdics on es recomani repòs. És responsabilitat de l’alumnat
posar-se al dia dL’Avaluació es farà de manera contínua al llarg de la seva durada.

e la feina realitzada a classe durant la seva absència.
Les faltes seran justificades dintre d’un termini màxim de 7 dies, a comptar desde la reincorporació
al centre.
En el cas de què un alumne no pugui assistir a un examen amb causa justificada (justificant oficial)
se li realitzarà la prova avaluadora durant el curs, a criteri del professor
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MATERIAL/EQUIPAMENT NECESSARI

RECURSOS I MATERIALS DIDÀCTICS
Mapes conceptuals
Documentals i/o pel·lícules de contingut científic
Ordinador amb canó de projecció
Materials d’aula

Fotocòpies
Articles científics
Proves escrites

Aula Informàtica
Temporalment amb limitacions
restriccions COVIT

Ordinadors i canó de projecció
Connexió a Internet
Pissarra

BIBLIOGRAFIA-WEBGRAFIA
La relació d'obres/exemplars i links que figuren en aquest apartat són de consulta i orientatius per l'alumnat:
Llibre de text: FOL”. 360º Editex . (físic o virtual)
Textos legals
Instituto Nacional de seguridad e Higiene en el Trabajo (Insht) Departament d’Ensenyament:
http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/titolsloe/sanitat

NORMATIVA
Cal que l’alumnat sigui puntual. Si un alumne/a arriba a classe amb retard, el professor/a podrà decidir
que no entri a l’aula i li serà anotada una falta d’assistència.
A l’aula està prohibit menjar o beure.
No està permès fer ús del telèfon mòbil ni d’altres aparells digitals a les aules., excepte en aquells casos
en que el docent del mòdul ho consideri oportú. Tampoc es pot carregar els aparells electrònics personals.
En cas d’incompliment de la norma l’alumne/a rebrà un comunicat d’incidència on el professor/a farà
constar els fets. En cas d’acumulació de 3 incidències a l’alumne/a se li incoarà un expedient disciplinari.
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PLA DOCENT DE MP:

9

Curs 2021-22
CICLE: LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC

CFGS

MÒDUL PROFESSIONAL: FOL/FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

CODI:

HORES TOTALS: 99 (UF1 66 HORES)

NOMBRE SETMANES: 33

HORES SETMANALS: /2on. 2 hores

UF 1 INCORPORACIÓ AL TREBALL.
CURS 2on. 66 HORES

PROFESSORAT
SONIA MAÑAS 2on. Curs

UNITATS FORMATIVES DEL MÒDUL

UNITAT FORMATIVA

HORES

DATA INICI

TOTALS

UF1: Incorporació al treball

66

17/09/21

DATA

HORES

FINAL

SETMANA

Fi de curs

2H

* Les dates d’inici i final de les unitats formatives son aproximades.
CONTINGUTS I RESULTATS D'APRENENTATGE
UF1. Incorporació al Treball (66 h)
Nucli Formatiu/Activitats d'aprenentatge

Hores totals

RA

NF 1 Legislació i relacions laborals/El contracte de treball

33

3

NF 2Recerca de feina

11

4

NF 3. Participació dels treballadors/Treball en equip i

5

2

resolució de conflictes.
NF4 La Seguretat Social

11

NF.5 Treball en equip/

6

1
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2on. Curs UF1 INCORPORACIÓ AL TREBALL
METODOLOGIA

.Aquest mòdul consta de classes teòriques i de classes pràctiques:
Les sessions teòriques es realitzaran, sempre que sigui viable, abans de les classes pràctiques
corresponents per tal d’introduir els conceptes teòrics necessaris per a l´aprenentatge. A ser
possible, les classes

s’iniciaran amb un breu repàs del que s’ha tractat en l'última sessió i

finalitzaran amb un resum del que s’ha dit. Quan sigui convenient es promourà la participació de
l’alumnat.
Les classes pràctiques començaran amb una explicació del que cal fer i constaran de diferents parts,
depenent de l’UF i dels continguts de cada nucli formatiu.
Cada UF quedarà definida i seqüenciada abans de desenvolupar-la, i s’entregarà a l’alumne
l’estructuració a fi de facilitar-li el seu seguiment.
Parts de cada UF seran impartides de forma magistral amb el suport de presentacionsinformàtiques
si escau.

Alguns temes tractats es complementaran amb la lectura d’articles (classe/navegació internet)
relacionats amb el tema, observació de vídeos, etc.
Es fomentarà un clima de confiança i respecte, per crear un ambient participatiu de l’alumnat, ja
sigui a l’hora de mostrar dubtes o aportar suggeriments tant del tema que s’explica, com d’algun
altre d’interès a la classe.
Els alumnes hauran de portar el llibre de text de FOL.
Els alumnes rebran instruccions del contingut de les hores asicròniques (33) que excepcionalment
el curs 2020/21 s´impartiran telemàticament. Aquesta dedicació podrà esser de les següents
formes:
a) Amb tasques que serveixen per avaluar un nucli formatiu de manera complerta
b) Amb tasques de continuïtat del nucli formatiu que s´imparteix presencialment.

AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MP
Les classes presencials son, d’assistència obligatòria.
▪

S’avaluaran conjuntament els aspectes teòrics, pràctics i actitudinals desenvolupats dins de cada unitat
formativa.

▪

La qualificació final de la UF resultarà de fer una mitja ponderada per les hores de cadascú dels nuclis
formatius de que consta el mòdul, impartits en primer i segon curs.
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UF1=(NF1X 0,19)+(NF2X0,36)+(NF3X0,15)+(NF4X0,12)+(NF5X0,18)
UF2= (NF1x0,65)+(NF2x0,35)
▪

La qualificació final del mòdul resultarà de fer una mitja ponderada per les hores de cadascuna de les
unitats formatives de que consta el mòdul, segons la fórmula següent:

La nota global del MP s’obtindrà de la qualificació de les UF, sempre que aquestes tinguin una nota igual o
superior a 5.

Avaluació de les Unitats Formatives:
L’Avaluació es farà de manera contínua al llarg de la seva durada.

Per tal d’avaluar la UF1 es tindrà en compte:
Nota d’exàmens:
Nota de treballs (activitats específiques, lectures, ...): . Per puntuar el treball es tindrà en compte:
Que estigui complert, que tingui una bona presentació, faltes d’ortografia i que s’entregui el dia
marcat
Activitats de classe.
Activitats telemàtiques
En funció del NF l´avaluació es farà tenint en compte, activitats, exàmens o treballs. De manera
orientativa:
a)

NF1 Treballs / activitats formatives/Examen

b) NF2 Activitats formatives/ treball.
c)

NF3 Treball / activitats formatives.

d) NF4 Examen/ activitats de formatives.
e)

NF 5 Treball/ Activitats formatives

Cadascuna de les proves i treballs pràctics qualificadors s’avaluarà amb una nota de 0 a 10 punts. Per tal
d’aprovar la UF, la nota final (mitjana ponderada dels diversos NF) ha de ser igual o superior a 5.
La nota final de cada UF s´obtindrà de la ponderació horària de cada nucli formatiu.

RECUPERACIÓ DE LES UFs I DEL MÒDUL
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Si l’alumne té pendent algun NF, a criteri del professor/a, haurà de recuperar el NF. no superat abans de la
finalització de la UF.
Si l´alumne te la majoria de NF no superats haurà de recuperar la totalitat de la UF en una segona
convocatòria al juny.
El contingut, estructura i naturalesa de les activitats de recuperació seran semblants a les proves realitzades
en primera convocatòria.
La nota de la segona convocatòria serà de 0 a 10 punts i es considerarà aprovada amb una nota igual o
superior a 5.
En cas de no superar la UF, aquesta quedarà pendent en la seva totalitat.

L’alumnat que tingui alguna UF suspesa haurà d’informar al professorat si es presentarà o no a l’examen de
segona convocatòria (la presentació a aquesta convocatòria és voluntària).
La nota de la segona convocatòria serà de 0 a 10 punts i es considerarà aprovada amb una nota igual o
superior a 5.

Absències
Si l’alumne al llarg de la UF té més d’un 20% de faltes, de les classes presencials perdrà el dret a
l’avaluació continuada. En les hores asincròniques de la UF la tasca justifica la dedicació de
l´alumne.
Es consideraran justificades aquelles faltes acompanyades de documents oficials, com ara fulls de baixa
laboral, fulls d’ingressos hospitalaris i informes mèdics on es recomani repòs. És responsabilitat de l’alumnat
posar-se al dia dL’Avaluació es farà de manera contínua al llarg de la seva durada.

e la feina realitzada a classe durant la seva absència.
Les faltes seran justificades dintre d’un termini màxim de 7 dies, a comptar desde la reincorporació
al centre.
En el cas de què un alumne no pugui assistir a un examen amb causa justificada (justificant oficial)
se li realitzarà la prova avaluadora durant el curs, a criteri del professor
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MATERIAL/EQUIPAMENT NECESSARI

RECURSOS I MATERIALS DIDÀCTICS
Mapes conceptuals
Documentals i/o pel·lícules de contingut científic
Ordinador amb canó de projecció
Materials d’aula

Fotocòpies
Articles científics
Proves escrites

Aula Informàtica
Temporalment amb limitacions
restriccions COVIT

Ordinadors i canó de projecció
Connexió a Internet
Pissarra

BIBLIOGRAFIA-WEBGRAFIA
La relació d'obres/exemplars i links que figuren en aquest apartat són de consulta i orientatius per l'alumnat:
Llibre de text: FOL”. Ed. Paraninfo. (físic o virtual)
Textos legals
Instituto Nacional de seguridad e Higiene en el Trabajo (Insht) Departament d’Ensenyament:
http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/titolsloe/sanitat

NORMATIVA
Cal que l’alumnat sigui puntual. Si un alumne/a arriba a classe amb retard, el professor/a podrà decidir
que no entri a l’aula i li serà anotada una falta d’assistència.
A l’aula està prohibit menjar o beure.
No està permès fer ús del telèfon mòbil ni d’altres aparells digitals a les aules., excepte en aquells casos
en que el docent del mòdul ho consideri oportú. Tampoc es pot carregar els aparells electrònics personals.
En cas d’incompliment de la norma l’alumne/a rebrà un comunicat d’incidència on el professor/a farà
constar els fets. En cas d’acumulació de 3 incidències a l’alumne/a se li incoarà un expedient disciplinari.
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PLA DOCENT DE MP: 10 EIE

Curs 2021-22
CICLE: LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC

CFGS

MÒDUL PROFESSIONAL:EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA

CODI:

HORES TOTALS: 66

NOMBRE SETMANES: 33

HORES SETMANALS: 2

CURS: 2on.

Mòdul : MP 11
PROFESSORAT:
Sonia Mañas (matí)

UNITATS FORMATIVES DEL MÒDUL

UNITAT FORMATIVA

HORES

DATA INICI

DATA FINAL

TOTALS

SETMANA
17/09/21

UF1: Empresa i iniciativa emprenedora

HORES

66

Fi de curs

2

CONTINGUTS I RESULTATS D'APRENENTATGE
UF1 Empresa i iniciativa emprenedora (66h)
Nucli Formatiu/Activitats d'aprenentatge

Hores totals

RA

NF 1. Empresa i cultura emprenedora.

14

1

NF 2. Pla d´empresa

30

2,3,4

NF 3. Gestió d´empresa

22

4

*La distribució i durada dels NF és orientativa, poden sofrir alguna modificació durant el curs. La distribució
estarà en funció de la disponibilitat de l´aula d´informàtica proporcionada per el centre).

METODOLOGIA
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Aquest mòdul consta de classes teòriques i de classes pràctiques:
Les sessions teòriques es realitzaran, sempre que sigui viable, abans de les classes pràctiques
corresponents per tal d’introduir els conceptes teòrics necessaris per a la classe pràctica. A ser
possible, les classes de teoria s’iniciaran amb un breu repàs del que s’ha tractat en l'última sessió i
finalitzaran amb un resum del que s’ha dit. Quan sigui convenient es promourà la participació de
l’alumnat.
Les classes pràctiques començaran amb una explicació del que cal fer i constaran de diferents parts,
depenent de l’UF i dels continguts de cada nucli formatiu.
Cada NF quedarà definit i seqüenciat abans de desenvolupar-lo, i s’entregarà a l’alumne
l’estructuració a fi de facilitar-li el seu seguiment.
Parts de cada NF seran impartides de forma magistral.
Alguns temes tractats es complementaran amb la lectura d’articles científics relacionats amb el
tema, observació de vídeos, etc.
Es fomentarà contínuament un clima de confiança i respecte, per crear un ambient participatiu de
l’alumnat, ja sigui a l’hora de mostrar dubtes o aportar suggeriments tant del tema que s’explica,
com d’algun altre d’interès a la classe de l’alumne.
Els alumnes tindran el suport del llibre EiE de l´editorial EDITEX.

AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MP
Les classes són presencials, d’assistència obligatòria.

Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment els 3 NF que l’integren. La qualificació del
Mòdul professional (QMP) de la ponderació dels NF de les UF
:
QMP= (0,15 x NF1) + (0,52 x NF2) + (0,33 x NF3)

Avaluació de les Unitats Formatives:
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L’Avaluació es farà de manera contínua al llarg de la seva durada, mitjançant treballs, exàmens i activitats de
classe

Per tal d’avaluar el NFes tindrà en compte principalment:
Nf1: Treball i activitats de classe.
NF2: Treball “pla d´empresa”
NF3: Exàmens i activitats de classe.

RECUPERACIÓ DELS NF I DEL MÒDUL
Si l’alumne té pendent algun NF no superat, a criteri del professor/a, haurà de recuperar el NF no superat
abans d´acabar la UF al juny. Es recuperarà la part pràctica, la part teòrica o ambdues.
L’alumnat que tingui alguna UF suspesa la recuperarà íntegrament al juny en 2ona convocatòria, haurà
d’informar al professorat si es presentarà o no a l’examen de segona convocatòria (la presentació a aquesta
convocatòria és voluntària).
El contingut, estructura i naturalesa de les activitats de recuperació seran semblants a les proves realitzades
en primera convocatòria.
La nota de la segona convocatòria serà de 0 a 10 punts i es considerarà aprovada amb una nota igual o
superior a 5.
En cas de no superar la UF, aquesta quedarà pendent en la seva totalitat.
En cas de no superar el NF 2 “Pla d´empresa”, l´alumne farà un examen dels continguts del pla d´empresa i
no un treball.

Absències
Si l’alumne al llarg de la UF té més d’un 20% de faltes, perdrà el dret a l’avaluació continuada.
Es consideraran justificades aquelles faltes acompanyades de documents oficials, com ara fulls de
baixa laboral, fulls d’ingressos hospitalaris i informes mèdics on es recomani repòs. És
responsabilitat de l’alumnat posar-se al dia de la feina realitzada a classe durant la seva absència.
Les faltes seran justificades dintre d’un termini màxim de 7 dies, a comptar desde la reincorporació
al centre.
En el cas de què un alumne no pugui assistir a un examen amb causa justificada (justificant oficial)
se li realitzarà la prova avaluadora durant el curs, a criteri del professo

MATERIAL/EQUIPAMENT NECESSARI
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RECURSOS I MATERIALS DIDÀCTICS
Documentals i/o pel·lícules de contingut científic
Ordinador amb canó de projecció
Fotocòpies
Materials d’aula

Articles científics
Proves escrites

Aula Informàtica
(sotmesa a limitacions horàries)

Ordinadors i canó de projecció
Connexió a Internet
Pissarra

BIBLIOGRAFIA-WEBGRAFIA
La relació d'obres/exemplars i links que figuren en aquest apartat són de consulta i orientatius per l'alumnat:
Llibre de text: “EIE ”. Edites EIE 360º.

WEBB INFOAUTÒNOMOS

NORMATIVA
Cal que l’alumnat sigui puntual. Si un alumne/a arriba a classe amb retard, el professor/a podrà decidir
que no entri a l’aula i li serà anotada una falta d’assistència.
No està permès fer ús del telèfon mòbil ni d’altres aparells digitals a les aules., excepte en aquells casos
en que el docent del mòdul ho consideri oportú. Tampoc es pot carregar els aparells electrònics personals.
En cas d’incompliment de la norma l’alumne/a rebrà un comunicat d’incidència on el professor/a farà
constar els fets. En cas d’acumulació de 3 incidències a l’alumne/a se li incoarà un expedient disciplinari.

