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Professor/ Professora
TERESA TORRES

3a avaluació Del 15/04/2021 al 25 de juny de 2022
Continguts essencials
Criteris d’avaluació
a) Identificació de necessitats del sector Realitzar un projecte final
productiu i de l'organització de
l'empresa:
- Identificació de les funcions dels llocs de
treball. - Estructura i organització
empresarial de el sector. - Activitat de
l'empresa i la seva ubicació en el sector. Organigrama de l'empresa. Relació
funcional entre departaments. Tendències de el sector: productives,
econòmiques, organitzatives, d'ocupació i
altres. - Procediments de treball en l'àmbit
de l'empresa. Sistemes i mètodes de
treball.
- Determinació de les relacions laborals
excloses i relacions laborals especials.
- Conveni col·lectiu aplicable a l'àmbit
professional. - La cultura de l'empresa:
imatge corporativa. - Sistemes de qualitat i
seguretat aplicables al sector.
b) Disseny de projectes relacionats amb
el sector:
- Anàlisi de la realitat local, de l'oferta
empresarial de el sector a la zona i del
context en què es va a desenvolupar el
mòdul professional de Formació en
centres de treball.
- Recull d'informació. - Estructura general
d'un projecte. - Elaboració d'un guió de
treball. - Planificació de l'execució del
projecte: objectius, continguts, recursos,
metodologia, activitats, temporalització i
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avaluació.
- Viabilitat i oportunitat de el projecte. Revisió de la normativa aplicable.
c) Planificació de l'execució de el
projecte:
- Seqüenciació d'activitats. - Elaboració
d'instruccions de treball. - Elaboració d'un
pla de prevenció de riscos. Documentació necessària per a la
planificació de l'execució de el projecte. Compliment de normes de seguretat i
ambientals. - Indicadors de garantia de la
qualitat de el projecte.
d) Definició de procediments de control
i avaluació de l'execució de el projecte:
- Proposta de solucions als objectius
plantejats en el projecte i justificació de
les seleccionades.
- Definició del procediment d'avaluació
del projecte. - Determinació de les
variables susceptibles d'avaluació. Documentació necessària per a l'avaluació
de el projecte. - Control de qualitat de
procés i producte final. - Registre de
resultats.

Instruments d’avaluació






Treball sobre el projecte final
Participació a les tutories individuals i col·lectives
Presentar cada part a les dates assenyalades amb
puntualitat i correcció
Bona actitud
No pot faltar cap de les parts del projecte, això
significaria suspendre el mòdul

Criteri de qualificació
(% de la nota)
100 % de la nota
Per poder aprovar el projecte
s’han d’aprovar tots el mòduls del
cicle incloent-hi les FCTs

IMPORTANT:
BOE-A-2019-3060 :
. L'avaluació d'aquest mòdul professional estarà condicionada a l'avaluació positiva
De la resta de mòduls professionals del cicle formatiu, incloent-hi Formació en llocs
de treball.
Observacions (procediments i actituds generals per a tot el curs):
Escriptura amb lletra clara i llegible; presentació dels treballs i deures d’una manera clara i
ordenada; ; atenció durant les explicacions; presentació dels treballs el dia assenyalat....
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PROJECTE CICLE SUPERIOR
OBJECTIU:
L'objectiu és fer un estudi de mercat a la zona on està localitzada l’empresa i en funció
de les necessitats detectades dissenyar un pla d'activitat física per donar servei a la
comunitat del seu entorn.

GUIÓ DEL TREBALL:
El Projecte consta dels següents apartats:
Fase 1. Descripció del sector i la figura professional

a. Descripció de l’entorn geogràfic, demogràfic, social, econòmic de la població.
b. Estudi de la història esportiva de la zona : entitats públiques, privades,
esportistes rellevants, competicions importants, esdeveniments populars, etc.
Descripció detallada del teixit esportiu de la zona: Oferta esportiva pública, clubs i
associacions esportives i de lleure, empreses del sector, entitats que facin formació
esportiva , mapa de les instal·lacions esportives tant públiques com privades (plànol
de la zona amb la ubicació), espais municipals per a la pràctica de l’activitat física
(plànol de la zona amb la ubicació).
c. Característiques del grup d’edat: escollir a quin grup d’edat aniran destinades les
activitats físiques proposades en el projecte i descriure les seves característiques
físiques, psicològiques, motivacions, hàbits, relacions socials,...

d. Anàlisi de necessitats: Confeccionar una enquesta i passar-la per tal d’analitzar la
pràctica esportiva, la valoració de les instal·lacions i serveis esportius tant públics com
privats, i extreure conclusions de la realitat, les necessitats i la demanda esportiva dels
habitants de la zona. Aquest apartat de l’estudi no cerca el rigor estadístic, sinó la
reflexió, el disseny, l’experiència de enquestar i analitzar traient conclusions de
l’anàlisi. L’estudi, ha d’incloure al manco 40 enquestes de residents per grups d’edat i
sexe masculí i femení als grup de població on anirà dirigida la seva activitat (dues
franges d’edat). L’enquesta ha d’incloure com a mínim un apartat de presentació,
explicació de l’objectiu i bateria de preguntes suficients (mínim 10) per l’extracció de
conclusions.
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e. Perfil professional: quin és el teu perfil com a titulat TAFAD.
Analitzar quines activitats pots fer. Funció i àmbit de la teva titulació. Sortides
professionals.
Fase 2. Disseny del projecte
a. Segons les dades obtingudes confeccionar un document determinant les
millores que proposaries en les instal·lacions esportives actuals i determinar quins
espais esportius i serveis esportius fan falta.
b. Triar una de les instal·lacions,empresa, clubs, organitzacions esportives analitzades
i fer:
- Descripció centre de treball.
- Característiques socioeconòmiques dels usuaris
- Organigrama de l’empresa
- Funcions i competències de l’alumne practicant a l’empresa
- Protocol i mesures de seguretat personal dels treballadors i usuaris (tenir en
compte la nova situació en quant a mesures de seguretat)
Fase 3. Planificació d’activitats

a. Assumir les funcions d’un responsable d’un servei esportiu públic o privat
(treballador, responsable de la instal.lació, gerent…), dissenyar en funció dels punts
anteriors un programa de promoció d'activitat física esportiva dirigit a les dues franges
d’edat seleccionades i que s’han de dur a terme durant un any. En aquest apartat com
a mínim es tindran en compte:
- Objectius generals i específics del projecte
- Recursos humans i materials
- Tasques i activitats a realitzar
- Organització i temporització de les activitats
- Organització dels recursos humans disponibles
- Riscos laborals
- Planificació d’espais i recursos materials
- Protocol d’actuació amb els clients
- Cost de l’activitat
- Campanya publicitària: Elaborar un tríptic per a la promoció i difusió dels
programes dissenyats.
Fase 4. Conclusions i avaluació del projecte
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Anàlisi del treball realitzat. Utilitat pràctica de cara a la seva incorporació al mercat
laboral. Punts forts i punts dèbils del projecte. Qüestionari i autoavaluació.
Diari del projecte: els alumnes hauran d’anotar el temps dedicat al projecte, les fonts
bibliogràfiques consultades (llibres, revistes, diaris, entrevistes personals verbals,
telefòniques, per correu, whatsapp,...), enquestes, dubtes que els van sorgint,
problemes i també els apartats que vagin completant.
BIBLIOGRAFIA

Fase 5. Presentació i defensa oral del projecte

ASPECTES FORMALS EN LA PRESENTACIÓ I EXPOSICIÓ DEL TREBALL
A l'hora de cercar informació en fonts digitals l’alumne sempre s’haurà d’assegurar que
els resultats de la recerca són fiables i que les dades, conceptes, protocols, sistemes,
etc., estan actualitzats. La redacció final del treball tindrà una extensió mínima de 40
fols. A part els següents documents s'adjunten com a annexes: diari d’elaboració,
enquestes realitzades i el seu estudi amb gràfiques, valoració del treball,
autoavaluació de mostra dels tríptics, tasques que inclou el projecte, informació
addicional que es consideri d’especial interès.
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