
MICRO PROJECTE O ACTIVITAT PEDAGÒGICA. PRIMER TRIMESTRE 2021-2022

Tipus: Micro Projecte pedagògic. Activitat pedagògica

Títol de l’experiència: Experiències compartides

Família professional: Fabricació Mecànica

Perfil professional: Auxiliar Fusteria d’alumini i PVC

Centre/Programa: PFI Institut Marianao

Hores: 30 h

Justificació (el perquè d’aquest micro projecte o activitat):

L’objectiu d’aquest microprojecte té com a finalitat desenvolupar de forma conjunta els

mòduls de tutoria, mòdul 1-2-3-4 de Formació General i també els mòduls Formació

Professional 3020, 3021 i 3022. Aquesta activitat consisteix en fer diferents tipus de

martells fets a escala i practicar alguns dels conceptes de les classes teòriques.

L’activitat que es realitza individualment i amb el suport de l’equip docent.

Fase 1 (inici): S’informa i s’explica als alumnes i resta de la comunitat educativa,

la voluntat de fer una activitat conjunta amb un altre Programa de formació

d’inserció.

Fase 2 (conèixer): Es fa recerca i observació de microprojectes a d’altres centres

amb que podríem compartir experiències professionals i metodològiques.

Fase 3 (anàlisi de les dades): S’extreuen idees clau si objectius a partir de la

informació recollida a l’anterior fase.

Fase 4 (Experimentar): Aprofitant sortida pedagògica s’estableixen les

dinàmiques a realitzar a cada mòdul i tutoria respectivament.

Fase 5 (Dissenyar-Proposta): S’analitzen les idees de l’alumnat, els

suggeriments i les aportacions de idees.



Fase 6 (Executar): Portar a terme la dinàmica i disseny programat de l’activitat.

Desenvolupament (procés que s’ha seguit del micro projecte o activitat amb l’alumnat):

- Mesurar les mides reals d’un martell i a escala 1:10, calcular les mides de la

miniatura Realitzar un plànol amb les mides a escala.

- Tallar el material

- Llimar i escatar la peça d’alumini

- Trepanar la fusta

- Acoblar la peça d’alumini amb la de fusta

-
Materials (que s’han utilitzat per portar a terme el projecte o activitat):

- Totxos d´alumini,

- Palets de  fusta.

- Argolla de clauer.

- Eines de mecanització.

Avaluació (què s’avalua i com s’avalua):

Aspectes a avaluar mitjançant un registre de qualitat de la mecanització de les activitats

realitzades. Les mesures de les peces han de ser de:

● Peça d’alumini de 30 x 10 mm.

● Barra de fusta de 15 mm

Mòdul Formació Professional

- Autonomia en el procés de les mides ,dibuixos, plànols i planificació de

l’execució del martell.

- Implicació, iniciativa i participació en el procés de mecanització i fabricació de

les peces d’alumini i Fusta.

- Responsabilitat en les mesures de seguretat i de risc laboral en les operacions

de fabricació y tall.



Mòdul Formació General

Mòdul 1 Estratègies i eines de comunicació

- Comunicació oral

1. Tècniques de comunicació assertiva. Escolta activa.

2. Estratègies de producció. Planificació

- Comunicació escrita

3. Estructura dels textos escrits segons la seva funció. Tipologia textual

segons l’àmbit d’ús.

- TIC

4. Eines d’intercanvi i comunicació grupal. Aplicacions ofimàtiques de full de

càlcul.

Mòdul 2 Entorn social

5. Àmbits de socialització dels individus:

6. Espais de convivència: família, centre formatiu, treball, carrer i altres.

Mòdul 3 Estratègies i eines de comunicació

7. Proporcionalitat

8. Resolució de problemes

Mòdul 4 Entorn professional

9. Treball en equip:Integració en equips de treball, canalització d’esforços

10. Hàbits personals i en el treball: Puntualitat

Autor/a i correu electrònic:

Equip docent:

- Equip docent Escola del treball: (Jordi Ureta i Antonia Martinez)

- Equip docent Escola del treball: ( Vicenç Flores)

Correu electrònic PFI:

jureta@correu.escoladeltreball.org

amartinez@correu.escoladeltreball.org

vflores1@xtec.cat



Imatges, enllaços a xarxes socials:


