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La Llei educativa LOMCE obre un nou període de reflexió i revisió de les 

tasques docents, afavorint l'obertura a la prevenció i a la intervenció de 

problemes emergents i persistents de la realitat educativa actual. En 

aquest sentit, el tema d'aquesta 33 edició, el deteriorament de la 

convivència escolar i l'assetjament entre escolars, encara que no sigui 

nou, constitueix un dels reptes més importants i fonamentals de 

l'educació. Sense uns mínims de valors cívics que afavoreixin la 

convivència en la comunitat educativa no és possible educar.

Com contempla la LOMCE el tema de la convivència escolar? Segons 

el preàmbul d'aquesta llei, plantegem diversos fragments significatius 

sobre els principis fonamentals del tema d'aquesta edició. 

1. INTRODUCCIÓ

L’alumnat és el centre i la raó de ser de l’educació. L’aprenentatge a l’escola ha 

d’estar dirigit a formar persones autònomes, crítiques, amb pensament propi.

En l’esfera individual, l’educació suposa facilitar el desenvolupament personal i la 

integració social. El nivell educatiu determina, de manera important, els objectius 

i les expectatives de la trajectòria vital, tant en l’àmbit professional com en el 

personal, així com el conjunt de coneixements, recursos i eines d’aprenentatge 

que capaciten una persona per complir amb èxit els seus objectius.

Només un sistema educatiu de qualitat, inclusiu, integrador i exigent, garanteix la 

igualtat d’oportunitats i fa efectiva la possibilitat que cada alumne o alumna 

desenvolupi al màxim les seves potencialitats. Només des de la qualitat es pot fer 

efectiu el manament de l’article 27.2 de la Constitució espanyola: «L’educació 

tindrà com a objecte el ple desenvolupament de la personalitat humana en el 

respecte als principis democràtics de convivència i als drets i les llibertats fona-

mentals.



L’escola, i en especial l’escola pública, han trobat la principal raó de ser en la lluita 

contra la inevitabilitat de les situacions d’injustícia o de degradació que s’han 

esdevingut en cada moment de la seva història. L’escola moderna és la valedora de 

l’educació com a utopia de justícia social i benestar.

(…) és important destacar que la millora de la qualitat democràtica d’una comunitat 

passa inexorablement per la millora de la qualitat del seu sistema educatiu. Una 

democràcia cada vegada més complexa i participativa demana ciutadans cada cop 

més responsables i formals. Elevar els nivells d’educació actuals és una decisió 

essencial per afavorir la convivència pacífica i el desenvolupament cultural de la 

societat.

L’educació és la clau d’aquesta transformació mitjançant la formació de persones 

actives amb autoconfiança, curioses, emprenedores i innovadores, amb la voluntat 

de participar en la societat a la qual pertanyen, de crear valor individual i col·lectiu, 

capaces d’assumir com a propi el valor de l’equilibri entre l’esforç i la recompensa.

(…) és necessari adquirir des d’edats primerenques competències transversals, com 

el pensament crític, la gestió de la diversitat, la creativitat o la capacitat de 

comunicar, i actituds clau com la confiança individual, l’entusiasme, la constància i 

l’acceptació del canvi. (…) De la mateixa manera, Es fa necessari generar la convicció 

que el sistema educatiu recompensa de manera transparent i equitativa el 

rendiment que s’aconsegueixi en els objectius educatius, i que reconeix 

especialment la seva contribució a la millora de l’entorn.

En el context del canvi metodològic que aquesta Llei orgànica propugna s’aborda 

aquesta necessitat de forma transversal en incorporar l’educació cívica i 

constitucional a totes les assignatures durant l’educació bàsica, de manera que 

l’adquisició de competències socials i cíviques s’inclogui en la dinàmica quotidiana 

dels processos d’ensenyament i aprenentatge i es potenciï d’aquesta manera, a 

través d’un plantejament conjunt, la possibilitat de transferència i el seu caràcter 

orientador. 



Per aquests motius, la feina que desenvolupareu en aquesta edició dóna 

resposta a una necessitat educativa que afecta alumnes amb discapacitat 

i sense. Els problemes de relació entre els iguals poden ocasionar 

problemes de més gravetat, com ara l'assetjament escolar o el 

ciberassetjament. Per això es fa necessari plantejar un treball que propiciï: 

un ambient de convivència, respecte, equitat, solidaritat i diàleg a les 

aules dels centres educatius; que treballi les habilitats socials i les 

emocions; que tingui en compte el desenvolupament dels drets, els 

valors, l'empatia, l'ètica i la moralitat; que promogui les habilitats per 

afrontar i resoldre problemes, etcètera. De la mateixa manera, es fa 

imprescindible treballar la identitat personal de l'escolar a través de 

l'autoconcepte, l'autoestima, la creativitat... 

2. MATERIAL EDUCATIU DEL CONCURS

L'equip d'experts en assetjament escolar de la doctora Fuensanta Cerezo, de la 

Facultat de Psicologia de l'Educació de la Universitat de Múrcia, ha plantejat els 

objectius, els continguts, les activitats i els materials pedagògics d'aquesta edició, 

amb la finalitat de facilitar a tots aquells docents participants que us impliqueu en 

aquesta iniciativa la incorporació de la millora de la convivència i les relacions 

interpersonals en les vostres matèries, partint en tot moment de les 

competències i els continguts que es contemplen a la LOMCE. Així doncs, 

considerem que es poden abordar aquests aspectes des dels continguts 

transversals a les classes de tutoria a través dels eixos: Ensenyar a ser persona; 

Ensenyar a conviure, i Ensenyar a comportar-se. 

De la mateixa manera, és fonamental implementar-ho des 

del currículum escolar, de manera que es pugui treballar

a l'aula a través de les diferents competències bàsiques

 i sobretot tenint en compte la diversitat (ètnica, 

sexual, per raó de discapacitat, d'índole religiosa...). 

Dins de cadascun dels eixos es planteja

 desenvolupar les habilitats i les capacitats 

que destaquem: 



- Ensenyar a ser persona: habilitats d'interacció social, habilitats relacionades amb els 

sentiments i les emocions, habilitats per resoldre conflictes interpersonals, etc.

- Ensenyar a conviure: promoure el diàleg, l'equitat, la solidaritat, el respecte i la convivència per 

prevenir els problemes de convivència.

- Ensenyar a comportar-se: promoure activitats cooperatives, treballar els temes morals i ètics, 

les habilitats socials.

La convivència escolar es pot treballar des de qualsevol àrea del currículum, així com des 

del disseny d'un pla d'acció tutorial que involucri tant els docents com les famílies, de manera 

que contribueixi a millorar les relacions interpersonals i afavoreixi un clima cívic de respecte que 

propiciï la convivència escolar i eviti que l'existència de diferències entre els alumnes provoqui 

situacions de discriminació o rebuig que desemboquin en assetjament escolar o bullying. Així 

doncs, de manera més concreta, passem a descriure la vinculació curricular amb la Formació 

Professional Bàsica:

Títol Professional Bàsic en Activitats 
Agropecuàries.

Títol Professional Bàsic en Aprofitaments 
Forestals.

Títol Professional Bàsic en Arts Gràfiques.

Títol Professional Bàsic en Allotjament i 
Bugaderia.

Títol Professional Bàsic en Indústries 
Alimentàries.

Títol Professional Bàsic en Activitats 
Marítimopesqueres.

Títol Professional Bàsic en Fabricació 
d'Elements Metàl·lics.

Títol Professional Bàsic en Informàtica 
d'Oficina.

Títol Professional Bàsic en Serveis 
Administratius.  

Títol Professional Bàsic en Electricitat i 
Electrònica.

Títol Professional Bàsic en Fabricació i 
Muntatge.

Títol Professional Bàsic en Vidrieria i 
Terrisseria.

Títol Professional Bàsic en Activitats 
Domèstiques i Neteja d'Edificis.

Títol Professional Bàsic en Manteniment 
d'Habitatges.

Títol Professional Bàsic en Informàtica i 
Comunicacions.

Títol Professional Bàsic en Cuina i Restauració.

Títol Professional Bàsic en Instal·lacions 
Electrotècniques i Mecànica.

Títol Professional Bàsic en Manteniment de 
Vehicles.

Títol Professional Bàsic en Manteniment 
d'Embarcacions i d'Esbarjo.

Títol Professional Bàsic en Agrojardineria i 
Composicions Florals.

Títol Professional Bàsic en Perruqueria i Estètica.

Títol Professional Bàsic en Serveis Comercials.

Títol Professional Bàsic en Fusteria i Moble.

Títol Professional Bàsic en Reforma i 
Manteniment d'Edificis.

Títol Professional Bàsic en Retocs i Reparació 
d'Articles Tèxtils i de Pell.

Títol Professional Bàsic en Tapisseria i Cortinatge.

Títol Professional Bàsic en Activitats de Forn i 
Pastisseria.



El desenvolupament de la convivència entre escolars contribueix a la consecució de les 

finalitats establertes a la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la 

qualitat educativa (pàg. 97886) sobre la Formació Professional. De manera global es recull 

que la finalitat de la Formació Professional és:

"La formació professional, en el sistema educatiu, té per finalitat 

preparar l’alumnat per a l’activitat en un camp professional i 

facilitar-ne l’adaptació a les modificacions laborals que es poden 

produir al llarg de la vida, contribuir al seu desenvolupament 

personal i a l’exercici d’una ciutadania democràtica, i permetre’n la 

progressió en el sistema educatiu i en el sistema de formació 

professional per a l’ocupació, així com l’aprenentatge al llarg de la 

vida".  

3.1. FINALITATS

3. VINCULACIÓ AMB EL CURRÍCULUM DE 
FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

La participació en aquest concurs afavorirà l'acció educativa del professor a l'aula, ja que 

integra les experiències i els aprenentatges de l'alumnat i s'adapta als seus ritmes de 

treball dins de cada matèria.



La Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la 

qualitat educativa (pàg. 97886) sobre la Formació Professional 

determina els objectius que en la Formació Professional contribuiran a 

desenvolupar en els alumnes les capacitats que els permetin:

3.2. OBJECTIUS

a)  Desenvolupar les competències pròpies de cada títol de 

formació professional.

b)  Comprendre l’organització i les característiques del sector 

productiu corresponent, així com els mecanismes d’inserció 

professional.

c)  Conèixer la legislació laboral i els drets i les obligacions que 

deriven de les relacions laborals.

d)  Aprendre per si mateixos i treballar en equip, així com 

formar-se en la prevenció de conflictes i en la seva resolució 

pacífica en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social, amb 

especial atenció a la prevenció de la violència de gènere.

e)  Fomentar la igualtat efectiva d’oportunitats entre homes i 

dones, així com de les persones amb discapacitat, per accedir a 

una formació que permeti tot tipus d’opcions professionals i 

l’exercici d’aquestes opcions.

f)  Treballar en condicions de seguretat i salut, així com 

prevenir els possibles riscos derivats del treball.

g)  Desenvolupar una identitat professional motivadora de 

futurs aprenentatges i adaptacions a l’evolució dels processos 

productius i al canvi social.

h)  Afermar l’esperit emprenedor per a l’exercici d’activitats i 

iniciatives empresarials.

i)  Preparar l’alumnat per a la seva progressió en el sistema 

educatiu.

j)  Conèixer i prevenir els riscos mediambientals. 



Segons els continguts establerts per la LOMCE (Llei orgànica 8/2013, de 9 de 

desembre, per a la millora de la qualitat educativa) així com els reials decrets, 

s'ha establert una vinculació amb els continguts sobre la prevenció de 

l'assetjament escolar en diferents mòduls. Inicialment s'exposen els títols 

des dels quals es poden treballar aquests continguts i la competència 

general establerta en la regulació per a cadascun dels decrets. 

Posteriorment, es presenta en forma de taula la relació entre els continguts 

de la regulació de cada mòdul i els continguts de l'assetjament escolar i 

ciberassetjament que es treballaran a les activitats que es detallaran als 

documents referents al dossier de pràctiques i la unitat didàctica.

.

3.4. CONTINGUTS

La participació en aquest concurs afavorirà la consecució dels objectius generals de la 

Formació Professional: a, b, c, d, e, f, g, h, i i j anteriorment exposats.

Títol Professional Bàsic en Activitats Agropecuàries.    La competència general 

d'aquest títol consisteix a fer operacions auxiliars en explotacions agrícoles i ramaderes, 

entre d'altres, amb cultius agrícoles, amb el maneig del bestiar i amb l'envasament i la 

distribució de productes agroalimentaris, seguint instruccions de superiors o un pla de 

treball i operant amb la qualitat indicada, observant les normes de prevenció de riscos 

laborals i protecció mediambiental corresponents, les de benestar animal, les de 

seguretat alimentària i bones pràctiques ramaderes i comunicant-se de manera oral i 

escrita en llengua castellana i, si s'escau, en la llengua cooficial pròpia, així com en 

alguna llengua estrangera.



Títol Professional Bàsic en Aprofitaments Forestals.    La competència general 

d'aquest títol consisteix a fer operacions auxiliars per a la conservació, la millora i 

l'aprofitament de la muntanya, així com de producció de planta en hivernacles o en 

centres de jardineria i dur a terme operacions auxiliars per al manteniment de jardins, 

parcs i zones verdes, operant amb la qualitat indicada, observant les normes de 

prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents i comunicant-se 

de manera oral i escrita en llengua castellana i, si s'escau, en la llengua cooficial pròpia, 

així com en alguna llengua estrangera..

Títol Professional Bàsic en Arts Gràfiques.   La competència general del títol 

consisteix a fer treballs de reprografia i operacions bàsiques de suport a la producció, a la 

manipulació i a la finalització de productes gràfics, amb autonomia, responsabilitat i 

iniciativa personal, operant amb la qualitat indicada, observant les normes d'aplicació 

vigent mediambientals i de seguretat i higiene a la feina i comunicant-se de manera oral 

i escrita en llengua castellana i, si s'escau, en la llengua cooficial pròpia, així com en 

alguna llengua estrangera.

Títol Professional Bàsic en Allotjament i Bugaderia.    La competència general del títol 

consisteix a fer amb autonomia la neteja i posada a punt de les habitacions en 

allotjaments turístics o d'altra mena i de les àrees comunes d'aquests establiments, 

tenint cura del bon estat de les instal·lacions i del mobiliari, així com fer les operacions de 

classificació, rentada i neteja d'articles tèxtils en instal·lacions industrials, assistint en els 

processos de servei i atenció al client, seguint els protocols de qualitat establerts, 

observant les normes d'higiene, prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental, 

amb responsabilitat i iniciativa personal i comunicant-se de manera oral i escrita en 

llengua castellana i, si s'escau, en la llengua cooficial pròpia, així com en alguna llengua 

estrangera.



Títol Professional Bàsic en Indústries Alimentàries.     La competència general del títol 

consisteix a fer operacions de suport a la recepció i la preparació de les matèries 

primeres i auxiliars que intervenen en els processos productius, col·laborant-hi i ajudant 

en les operacions rutinàries i senzilles d'elaboració i envasament de productes 

alimentaris, així com participant en tasques senzilles de laboratori i operacions rutinàries 

de procés químic, intervenint en les operacions de neteja i higiene d'equips i 

instal·lacions, així com d'ajuda al manteniment de primer nivell, seguint instruccions 

tècniques, operant amb la qualitat indicada, observant les normes d'higiene alimentària, 

prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents i comunicant-se 

de manera oral i escrita en llengua castellana i, si s'escau, en la llengua cooficial pròpia, 

així com en alguna llengua estrangera.

Títol Professional Bàsic en Activitats Marítimopesqueres.    La competència general 

d'aquest títol consisteix a fer activitats bàsiques de navegació, pesca i de servei a la sala 

de màquines de vaixells de pesca, operant amb la qualitat indicada, observant les 

normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents i 

comunicant-se de manera oral i escrita en llengua castellana i, si s'escau, en la llengua 

cooficial pròpia, així com en alguna llengua estrangera.

Títol Professional Bàsic en Informàtica d'Oficina.     La competència general d'aquest 

títol consisteix a fer operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes 

microinformàtics, perifèrics i xarxes de comunicació de dades i de tractament, 

reproducció i arxivament de documents, operant amb la qualitat indicada i actuant en 

condicions de seguretat i de protecció ambiental amb responsabilitat i iniciativa personal 

i comunicant-se de manera oral i escrita en llengua castellana i, si s'escau, en la llengua 

cooficial pròpia, així com en alguna llengua estrangera.

Títol Professional Bàsic en Serveis Administratius.      La competència general del títol 

consisteix a fer tasques administratives i de gestió bàsiques, amb autonomia, 

responsabilitat i iniciativa personal, operant amb la qualitat indicada, observant les 

normes d'aplicació vigent mediambientals i de seguretat i higiene a la feina i 

comunicant-se de manera oral i escrita en llengua castellana i, si s'escau, en la llengua 

cooficial pròpia, així com en alguna llengua estrangera.



Títol Professional Bàsic en Electricitat i Electrònica.     La competència general d'aquest 

títol consisteix a fer operacions auxiliars en el muntatge i el manteniment d'elements i 

equips elèctrics i electrònics, així com en instal·lacions electrotècniques i de 

telecomunicacions per a edificis i conjunts d'edificis, aplicant les tècniques requerides, 

operant amb la qualitat indicada, observant les normes de prevenció de riscos laborals i 

protecció mediambiental corresponents i comunicant-se de manera oral i escrita en 

llengua castellana i, si s'escau, en la llengua cooficial pròpia, així com en alguna llengua 

estrangera.

Títol Professional Bàsic en Fabricació i Muntatge.     La competència general d'aquest 

títol consisteix a fer operacions bàsiques de mecanització i muntatge per a la fabricació 

mecànica amb materials fèrrics, no fèrrics i tecnoplàstics, així com per a la instal·lació i el 

manteniment d'elements de xarxes de canonades, calefacció i climatització, operant 

amb la qualitat indicada, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció 

mediambiental corresponents i comunicant-se de manera oral i escrita en llengua 

castellana i, si s'escau, en la llengua cooficial pròpia, així com en alguna llengua 

estrangera.

Títol Professional Bàsic en Informàtica i Comunicacions.     La competència general 

d'aquest títol consisteix a fer operacions auxiliars de muntatge i manteniment de 

sistemes microinformàtics, perifèrics i xarxes de comunicació de dades així com d'equips 

elèctrics i electrònics, operant amb la qualitat indicada i actuant en condicions de 

seguretat i de protecció ambiental amb responsabilitat i iniciativa personal i 

comunicant-se de manera oral i escrita en llengua castellana i, si s'escau, en la llengua 

cooficial pròpia, així com en alguna llengua estrangera.

Títol Professional Bàsic en Cuina i Restauració.    La comLa competència general 

d'aquest títol consisteix a fer amb autonomia les operacions bàsiques de preparació i 

conservació d'elaboracions culinàries senzilles en l'àmbit de la producció en cuina i les 

operacions de preparació i presentació d'aliments i begudes en establiments de 

restauració i servei d'àpats, assistint en els processos de servei i atenció al client, seguint 

els protocols de qualitat establerts, observant les normes d'higiene, prevenció de riscos 

laborals i protecció mediambiental, amb responsabilitat i iniciativa personal i 

comunicant-se de manera oral i escrita en llengua castellana i, si s'escau, en la llengua 

cooficial pròpia, així com en alguna llengua estrangera.



Títol Professional Bàsic en Manteniment de Vehicles.    La competència general 

d'aquest títol consisteix a fer operacions bàsiques de manteniment electromecànic i 

carrosseria de vehicles, desmuntant i muntant elements mecànics, elèctrics i amovibles 

del vehicle i executant operacions bàsiques de preparació de superfícies, operant amb la 

qualitat indicada, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció 

mediambiental corresponents i comunicant-se de manera oral i escrita en llengua 

castellana i, si s'escau, en la llengua cooficial pròpia, així com en alguna llengua 

estrangera.

Títol Professional Bàsic en Agrojardineria i Composicions Florals.     

La competència general d'aquest títol consisteix a elaborar composicions amb flors i 

plantes i fer operacions auxiliars en cultius, en producció de planta als hivernacles o als 

centres de jardineria, col·laborant en la preparació del terreny i en la implantació i el 

manteniment de jardins, parcs i zones verdes, operant amb la qualitat indicada, observant 

les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents i 

comunicant-se de manera oral i escrita en llengua castellana i, si s'escau, en la llengua 

cooficial pròpia, així com en alguna llengua estrangera.

Títol Professional Bàsic en Perruqueria i Estètica.     La competència general d'aquest 

títol consisteix en aplicar tècniques de neteja i canvis de forma i de color dels cabells, així 

com tècniques bàsiques de maquillatge, depilació, manicura i pedicura, tenint en compte 

el client i preparant els equips, els materials i les àrees de treball amb responsabilitat i 

iniciativa personal, operant amb la qualitat indicada, observant les normes de prevenció 

de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents i comunicant-se de manera 

oral i escrita en llengua castellana i, si s'escau, en la llengua cooficial pròpia, així com en 

alguna llengua estrangera.

Títol Professional Bàsic en Serveis Comercials.      La competència general d'aquest títol 

consisteix a fer operacions auxiliars de comercialització, marxandatge i 

emmagatzematge de productes i mercaderies, així com les operacions de tractament de 

dades relacionades, seguint protocols establerts, criteris comercials i d'imatge, operant 

amb la qualitat indicada, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció 

mediambiental corresponents i comunicant-se de manera oral i escrita en llengua 

castellana i, si s'escau, en la llengua cooficial pròpia, així com en alguna llengua 

estrangera.



•Títol Professional Bàsic en Fusteria i Moble.    La competència general del títol consisteix a 

fer operacions bàsiques de fabricació, instal·lació i muntatge d'elements de fusteria i moble, 

mecanitzant la fusta i els derivats, condicionant les superfícies, aplicant els productes 

d'acabat i ajudant en els processos d'entapissat, col·laborant en l'elaboració de productes 

amb l'estètica i els acabats requerits, operant amb la qualitat indicada, observant les normes 

de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents i comunicant-se de 

manera oral i escrita en llengua castellana i, si s'escau, en la llengua cooficial pròpia, així com 

en alguna llengua estrangera.

Títol Professional Bàsic en Reforma i Manteniment d'Edificis.     La competència general 

d'aquest títol consisteix a fer treballs auxiliars en obres de construcció, d'obra nova, de 

rehabilitació i de reforma, col·laborant en l'execució de fàbriques per revestir, en l'aplicació de 

revestiments continus i en els treballs d'enrajolat, pavimentació i pintura, operant amb la 

qualitat indicada, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció 

mediambiental corresponents i comunicant-se de manera oral i escrita en llengua castellana 

i, si s'escau, en la llengua cooficial pròpia, així com en alguna llengua estrangera.

Títol Professional Bàsic en Retocs i Reparació d'Articles Tèxtils i de Pell. 

La competència general d'aquest títol consisteix a fer operacions de retocs, d'adaptació i de 

manteniment de peces de vestir, roba de la llar i complements de decoració i de pell, a més 

de la reparació de calçat i marroquineria, així com la realització d'activitats complementàries 

d'albarderia i, si s'escau, de duplicat de claus, a comerços de proximitat o a instal·lacions 

industrials, aconseguint productes en condicions quant a l'estètica i els acabats, operant 

amb la qualitat indicada requerida, observant les normes de prevenció de riscos laborals i 

protecció mediambiental corresponents i comunicant-se de manera oral i escrita en llengua 

castellana i, si s'escau, en la llengua cooficial pròpia, així com en alguna llengua estrangera

.

Títol Professional Bàsic en Tapisseria i Cortinatge.     La competència general del títol 

consisteix a entapissar mobles, posar teles a superfícies i confeccionar cortines, coixins, 

fundes i altres elements de decoració tot tallant, marcant i acoblant els materials, 

optimitzant-ne l'aprofitament i aconseguint productes amb l'estètica i l'acabat requerits, 

operant amb la qualitat indicada, observant les normes de prevenció de riscos laborals i 

protecció mediambiental corresponents i comunicant-se de manera oral i escrita en llengua 

castellana i, si s'escau, en la llengua cooficial pròpia, així com en alguna llengua estrangera.



Títol Professional Bàsic en Activitats de Forn i Pastisseria.    La competència general del 

títol consisteix a rebre matèries primeres, preelaborar i elaborar productes bàsics de forn i 

pastisseria, preparar-los per vendre'ls i distribuir-los, aplicant els protocols establerts, les 

normes d'higiene alimentària, les normes de prevenció de riscos laborals i protecció 

mediambiental corresponents i comunicant-se de manera oral i escrita en llengua castellana 

i, si s'escau, en la llengua cooficial pròpia, així com en alguna llengua estrangera.

Títol Professional Bàsic en Vidrieria i Terrisseria.    La competència general del títol 

consisteix a fer treballs auxiliars de fabricació de productes ceràmics i de vidre de manera 

artesana o semiautomàtica a partir de dissenys establerts, intervenint en les operacions de 

reproducció de motlles, modelatge, emmotllament, encolada, esmaltat, mecanitzat, 

decoració, cocció i acabat, seguint instruccions tècniques en condicions de qualitat i 

seguretat, aplicant les normes de prevenció de riscos laborals i de respecte ambiental, amb 

autonomia, comunicant-se de manera oral i escrita en llengua castellana i, si s'escau, en la 

llengua cooficial pròpia, així com en alguna llengua estrangera, amb responsabilitat i 

iniciativa personal i observant les normes de seguretat i d'higiene a la feina.

Títol Professional Bàsic en Activitats Domèstiques i Neteja d'Edificis. 

La competència general del títol consisteix a fer activitats domèstiques de neteja, cuina, cura 

de la roba i suport a persones en l'àmbit domèstic, així com a fer operacions bàsiques de 

neteja en edificis, oficines i locals comercials, seguint instruccions i respectant les normes de 

qualitat, observant les normes vigents mediambientals i de seguretat i d'higiene a la feina, i 

comunicant-se de manera oral i escrita en llengua castellana i, si s'escau, en la llengua 

cooficial pròpia, així com en alguna llengua estrangera.

Títol Professional Bàsic en Manteniment d'Habitatges.    La competència general d'aquest 

títol consisteix a fer operacions bàsiques de muntatge i manteniment d'elements de 

fontaneria, calefacció i climatització; petites reparacions i substitució d'elements senzills a 

instal·lacions electrotècniques, en revestiments continus, enrajolat i pintura, així com de 

muntatge i col·locació de mobiliari prefabricat i complements mobiliaris d'habitatges, amb la 

qualitat indicada, aplicant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció 

mediambiental corresponents i comunicant-se de manera oral i escrita en llengua castellana 

i, si s'escau, en la llengua cooficial pròpia, així com en alguna llengua estrangera.



Títol Professional Bàsic en Fabricació d'Elements Metàl·lics. 

La competència general d'aquest títol consisteix a fer operacions bàsiques de 

mecanització i muntatge per a la fabricació mecànica amb materials metàl·lics (fèrrics i no 

fèrrics) així com fer operacions auxiliars en el muntatge i el manteniment d'elements i 

d'equips elèctrics i electrònics, operant amb la qualitat indicada, observant les normes 

de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents i 

comunicant-se de manera oral i escrita en llengua castellana i, si s'escau, en la llengua 

cooficial pròpia, així com en alguna llengua estrangera.

Títol Professional Bàsic en Instal·lacions Electrotècniques i Mecànica. 

La competència general d'aquest títol consisteix a fer operacions auxiliars en el muntatge 

i el manteniment d'instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis, així 

com operacions bàsiques de fabricació i muntatge per a la fabricació mecànica, 

observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental 

corresponents i comunicant-se de manera oral i escrita en llengua castellana i, si s'escau, 

en la llengua cooficial pròpia, així com en alguna llengua estrangera.

Títol Professional Bàsic en Manteniment d'Embarcacions i d'Esbarjo. 

La competència general del títol consisteix a fer operacions auxiliars de manteniment 

electromecànic en sistemes i equips, de reparacions en elements estructurals i estris i de 

protecció i embelliment de superfícies, tant en embarcacions esportives com d'esbarjo, 

seguint les instruccions rebudes, adoptant les mesures de prevenció de riscos laborals i 

protecció mediambiental corresponent i comunicant-se de manera oral i escrita en 

llengua castellana i, si s'escau, en la llengua cooficial pròpia, així com en alguna llengua 

estrangera.

S'esmenten els continguts dels reial decrets relacionats amb els mòduls associats als blocs 

comuns, dels títols esmentats anteriorment, establerts a l'article 42.4 de la Llei orgànica 2/2006, 

de 3 de maig, segons la modificació introduïda per l'apartat 35 de l'article únic de la Llei orgànica 

8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, que garantiran l'adquisició 

de les competències de l'aprenentatge permanent.



Ciències 

aplicades I

- Normes generals de treball.

- Matemàtiques aplicades al context 

personal i d'aprenentatge d'un camp 

professional.

- Orientacions pedagògiques.

Habilitats socials, resolució de conflictes, 

etc.

Autoimatge, autoestima, autocontrol, etc. 

Treball cooperatiu.

Coneixement d'un mateix i dels altres. 

Conductes responsables.

Ciències 

aplicades II

- Ciències aplicades al context personal i 

d'aprenentatge d'un camp professional. 

Resolució de problemes senzills.

- Orientacions pedagògiques.

La resolució de problemes, convivència, 

respecte, etc.
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Comunicació 

i societat I

- Utilització d'estratègies de comunicació 

oral en llengua castellana i estrangera. Si 

s'escau, llengua cooficial.

- Orientacions pedagògiques. 

Escolta activa, habilitats socials, assertivitat, 

empatia, etc. 

Educació per al consum crític de les noves 

tecnologies de la informació i comunicació 

per prevenir el ciberbullying.

.

Comunicació 

i societat II

- Ciències socials. Valoració de les 

societats contemporànies: la construcció 

dels sistemes democràtics.

- Orientacions pedagògiques.

Convivència, valors, etc. 

Drets humans, etc.

Resolució de conflictes.

Formació en 

centres de 

treball

- Matemàtiques orientades als 

ensenyaments aplicats, les ciències 

aplicades a l'activitat professional i la 

iniciació a l'activitat emprenedora i 

empresarial.

Habilitats socials, convivència, respecte, 

resolució de conflictes, valors socials, ètica, 

etc.

Treball cooperatiu.

Coneixement d'un mateix i dels altres. 

Conductes responsables.

Mòduls comuns per a tots els títols 



- Operacions auxiliars de 

preparació del terreny, plantació i 

sembra de cultius.

- Operacions auxiliars de 

preparació del terreny, plantació i 

sembra de cultius. 

- Operacions auxiliars d'obtenció 

i recol·lecció de cultius. 

- Envasament i distribució de 

matèries primeres 

agroalimentàries. 

- Operacions auxiliars de cria i 

alimentació del bestiar.

- Operacions bàsiques de 

maneig de la producció 

ramadera. 

- Operacions auxiliars de 

manteniment i higiene en 

instal·lacions ramaderes.

- Orientacions pedagògiques en 

explotacions agrícoles i 

ramaderes relacionades, entre 

d'altres, amb cultius agrícoles, 

amb el maneig del bestiar i amb 

l'envasament i la distribució de 

productes agroalimentaris, 

seguint instruccions de superiors 

o un pla de treball i operant amb 

la qualitat indicada, observant les 

normes de prevenció de riscos 

laborals i protecció 

mediambiental corresponents, 

les de benestar animal, les de 

seguretat alimentària i bones 

pràctiques ramaderes i 

comunicant-se adequadament. 

Coneixement d'un mateix i dels 

altres. Conductes responsables.

Hàbits de respecte i cura envers 

els éssers vius (convivència, 

drets, ètica, etc.).

Estratègies per a la resolució de 

conflictes.

Escolta activa, empatia, 

habilitats socials, etc.

Treball cooperatiu.
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A continuació, s'esmenten els continguts relacionats dels reials decrets segons els 

mòduls per a cada títol professional. 

Títol Professional Bàsic en Activitats Agropecuàries.



- Operacions bàsiques de 

producció i manteniment de 

plantes en vivers i centres de 

jardineria. 

- Operacions bàsiques per al 

manteniment de jardins, parcs i 

zones verdes. 

- Repoblació i infraestructures 

forestals. 

- Treballs d'aprofitament 

forestals. 

- Silvicultura i plagues. 

- Recol·lecció de productes 

forestals.

- Orientacions pedagògiques en fer 

operacions auxiliars per a la 

conservació, la millora i 

l'aprofitament de la muntanya, així 

com de producció de planta en 

hivernacles o en centres de 

jardineria i operacions auxiliars per 

al manteniment de jardins, parcs i 

zones verdes, operant amb la 

qualitat indicada, observant les 

normes de prevenció de riscos 

laborals i protecció mediambiental 

corresponents i comunicant-se 

adequadament.

Coneixement d'un mateix i 

dels altres. Conductes 

responsables.

Hàbits de respecte i cura 

envers els éssers vius 

(convivència, drets, ètica, etc.).

Estratègies per a la resolució 

de conflictes.

Escolta activa, empatia, 

habilitats socials, etc.

Treball cooperatiu.
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Títol Professional Bàsic en Aprofitaments Forestals. 

- Informàtica bàsica aplicada a 

les indústries gràfiques.

- Treballs de reprografia.

- Acabats en reprografia i 

finalització de productes gràfics.

- Operacions de magatzem a les 

indústries gràfiques. 

- Operacions de producció 

gràfica. 

- Manipulacions a les indústries 

gràfiques. 

- Atenció al client.

- Orientacions pedagògiques en 

fer treballs de reprografia i 

operacions bàsiques de suport a 

la producció, la manipulació i la 

finalització de productes gràfics, 

amb autonomia, responsabilitat i 

iniciativa personal, operant amb 

la qualitat indicada, observant les 

normes d'aplicació vigent 

mediambientals i de seguretat i 

higiene en el treball i 

comunicant-se adequadament.

Coneixement d'un mateix i dels 

altres. Conductes responsables.

Hàbits de respecte i cura envers els 

éssers vius (convivència, drets, ètica, 

etc.).

Estratègies per a la resolució de 

conflictes.

Escolta activa, empatia, habilitats 

socials, etc.

Expressió i desenvolupament 

emocional.

Treball cooperatiu.

Educació per al consum crític de les 

noves tecnologies de la informació i 

comunicació per prevenir el 

ciberbullying.
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Títol Professional Bàsic en Arts Gràfiques.



- Posada a punt d'habitacions 

i zones comunes als 

allotjaments.

- Materials i productes tèxtils.

- Rentada i assecat de la roba.

- Planxada i embossament de 

la roba. 

- Bugaderia i manteniment de 

la roba blanca a l'allotjament.

- Preparació i muntatge de 

materials per a col·lectivitats i 

servei d'àpats.

- Atenció al client. 

- Orientacions pedagògiques en fer amb 

autonomia la neteja i posada a punt de les 

habitacions en allotjaments turístics o d'altra 

mena i de les àrees comunes d'aquests establi-

ments, tenint cura del bon estat de les instal·la-

cions i del mobiliari, així com fer les operacions 

de classificació, rentada i neteja d'articles tèxtils 

en instal·lacions industrials, assistint en els 

processos de servei i atenció al client, seguint 

els protocols de qualitat establerts, observant 

les normes d'higiene, prevenció de riscos 

laborals i protecció mediambiental, amb 

responsabilitat i iniciativa personal i comuni-

cant-se adequadament. 

Coneixement d'un 

mateix i dels altres. 

Conductes 

responsables.  Habilitats 

socials. Estratègies per a 

la resolució de 

conflictes, utilització de 

les normes de 

convivència i valoració 

de la convivència 

pacífica.
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Títol Professional Bàsic en Allotjament i Bugaderia.

- Operacions auxiliars 

en la indústria alimen-

tària. 

- Elaboració de 

productes alimentaris. 

- Neteja i manteniment 

d'instal·lacions i equips. 

- Operacions bàsiques 

de laboratori.

- Operacions auxiliars 

d'emmagatzematge.

Orientacions pedagògiques en fer operacions de 

suport a la recepció i la preparació de les matèries 

primeres i auxiliars que intervenen en els processos 

productius, col·laborant-hi i ajudant en les operacions 

rutinàries i senzilles d'elaboració i envasament de 

productes alimentaris, participant en tasques senzilles 

de laboratori i operacions rutinàries de procés químic, 

intervenint en les operacions de neteja i higiene 

d'equips i instal·lacions, d'ajuda al manteniment de 

primer nivell, seguint instruccions tècniques, operant 

amb la qualitat indicada, observant les normes 

d'higiene alimentària, prevenció de riscos laborals i 

protecció mediambiental corresponents i comuni-

cant-se adequadament. 

Conductes responsa-

bles.

Hàbits de respecte i cura 

envers els éssers vius 

(convivència, drets, ètica, 

etc.).

Estratègies per a la 

resolució de conflictes, 

utilització de les normes 

de convivència i valora-

ció de la convivència 

pacífica.

Valors, normes, ètica, 

etc.

Escolta activa, empatia, 

habilitats socials, etc. 
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Títol Professional Bàsic en Indústries Alimentàries.



- Activitats a les cobertes dels vaixells 

de pesca.

- Pesca amb arts de fons i marisqueig.

- Pesca amb palangre, arrossegament 

i encerclament.

- Manteniment de motors en vaixells 

de pesca.

- Manteniment d'equips auxiliars en 

vaixells de pesca.

- Seguretat i primers auxilis en vaixells 

de pesca.

- Orientacions pedagògiques en 

fer activitats bàsiques de 

navegació, pesca i de servei a la 

sala de màquines de vaixells de 

pesca, operant amb la qualitat 

indicada, observant les normes de 

prevenció de riscos laborals i 

protecció mediambiental 

corresponents i comunicant-se 

adequadament.  

Hàbits de respecte i cura 

envers els éssers vius 

(convivència, drets, ètica, 

etc.), habilitats socials, 

convivència, respecte, 

resolució de conflictes, 

treball cooperatiu, valors 

socials, ètica, etc. 
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Títol Professional Bàsic en Activitats Marítimopesqueres.

- Muntatge i manteniment de 

sistemes i components 

informàtics.

- Operacions auxiliars per a la 

configuració i l'explotació.

 - Ofimàtica i arxivament de 

documents. 

- Instal·lació i manteniment de 

xarxes per a la transmissió de 

dades.

- Orientacions pedagògiques en fer opera-

cions auxiliars de muntatge i manteniment 

de sistemes microinformàtics, perifèrics i 

xarxes de comunicació de dades i de 

tractament, reproducció i arxivament de 

documents, operant amb la qualitat indicada 

i actuant en condicions de seguretat i de 

protecció ambiental amb responsabilitat i 

iniciativa personal i comunicant-se adequa-

dament. 

Conductes 

responsables.

Expressió i 

desenvolupament 

emocional, habilitats 

socials, convivència, 

respecte, resolució de 

conflictes, valors socials, 

ètica, etc. 
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Títol Professional Bàsic en Informàtica d'Oficina.



- Tractament informàtic de 

dades.

- Aplicacions bàsiques d'ofimàti-

ca. 

- Tècniques administratives 

bàsiques.

- Arxiu i comunicació. 

- Atenció al client. 

- Preparació de comandes i 

venda de productes.

- Orientacions pedagògiques en 

fer tasques administratives i de 

gestió bàsiques, amb autonomia, 

responsabilitat i iniciativa personal, 

operant amb la qualitat indicada, 

observant les normes d'aplicació 

vigent mediambientals i de 

seguretat i higiene en el treball i 

comunicant-se adequadament.

Educació per al consum crític de 

les noves tecnologies de la 

informació i comunicació per 

prevenir el ciberbullying. 

Conductes responsables.

Habilitats socials, convivència, 

respecte, resolució de conflictes, 

valors socials, ètica, etc. 
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Títol Professional Bàsic en Serveis Administratius. 

- Instal·lacions elèctriques 

i domòtiques. 

- Instal·lacions de teleco-

municacions. 

- Equips elèctrics i elec-

trònics. 

- Instal·lació i manteni-

ment de xarxes per a la 

transmissió de dades.

- Orientacions pedagògiques en fer opera-

cions auxiliars en el muntatge i el manteni-

ment d'elements i equips elèctrics i electrò-

nics, així com en instal·lacions electrotècni-

ques i de telecomunicacions per a edificis i 

conjunts d'edificis, aplicant les tècniques 

requerides, operant amb la qualitat indicada, 

observant les normes de prevenció de riscos 

laborals i protecció mediambiental correspo-

nents i comunicant-se adequadament.

Educació per al consum 

crític de les noves tecnolo-

gies de la informació i 

comunicació per prevenir el 

ciberbullying. Conductes 

responsables.

Escolta activa, empatia, 

habilitats socials, convivèn-

cia, respecte, resolució de 

conflictes, valors socials, 

ètica, etc. 
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Títol Professional Bàsic en Electricitat i Electrònica.



- Operacions bàsiques de 

fabricació. 

- Soldadura i tancaments 

metàl·lics.

- Tancaments d'alumini i 

de PVC.

- Xarxes d'evacuació. 

- Canonades i calefacció 

bàsica. 

- Muntatge d'equips de 

climatització.

- Orientacions pedagògiques en fer opera-

cions bàsiques de mecanització i muntatge 

per a la fabricació mecànica amb materials 

fèrrics, no fèrrics i tecnoplàstics, així com per 

a la instal·lació i el manteniment d'elements 

de xarxes de canonades, calefacció i climatit-

zació, operant amb la qualitat indicada, 

observant les normes de prevenció de riscos 

laborals i protecció mediambiental correspo-

nents i comunicant-se adequadament. 

Hàbits de respecte i cura 

envers els éssers vius 

(convivència, drets, ètica, 

etc.).

Estratègies per a la resolució 

de conflictes, utilització de 

les normes de convivència i 

valoració de la convivència 

pacífica.

Treball cooperatiu.

Conductes responsables.
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Títol Professional Bàsic en Fabricació i Muntatge.

- Muntatge i manteniment de 

sistemes i components informà-

tics.

- Operacions auxiliars per a la 

configuració i l'explotació.

- Equips elèctrics i electrònics.

- Instal·lació i manteniment de 

xarxes per a la transmissió de 

dades.

- Orientacions pedagògiques.

Treball en equip, actuar en 

condicions de seguretat i de 

protecció ambiental amb 

responsabilitat i iniciativa perso-

nal i comunicant-se adequada-

ment.

Educació per al consum crític de les 

noves tecnologies de la informació i 

comunicació per prevenir el ciber-

bullying. Conductes responsables.

Escolta activa, empatia, habilitats 

socials, convivència, respecte, 

resolució de conflictes, valors 

socials, ètica, etc.

Módul Continguts llei Continguts bullying

Títol Professional Bàsic en Informàtica i Comunicacions.



- Tècniques elementals de 

preelaboració.

- Processos bàsics de 

producció culinària.

- Aprovisionament i conserva-

ció de matèries primeres i 

higienes en la manipulació. 

- Tècniques elementals de 

servei. 

- Processos bàsics de prepa-

ració d'aliments i begudes. 

- Preparació i muntatge de 

materials per a col·lectivitats i 

servei d'àpats. 

- Atenció al client.

 

- Orientacions pedagògiques en 

fer amb autonomia les operacions 

bàsiques de preparació i conserva-

ció d'elaboracions culinàries 

senzilles en l'àmbit de la producció 

en cuina i les operacions de 

preparació i presentació d'aliments 

i begudes en establiments de 

restauració i servei d'àpats, assis-

tint en els processos de servei i 

atenció al client, seguint els 

protocols de qualitat establerts, 

observant les normes d'higiene, 

prevenció de riscos laborals i 

protecció mediambiental, amb 

responsabilitat i iniciativa personal i 

comunicant-se adequadament.

Coneixement d'un mateix i dels altres. 

Conductes responsables.

Hàbits de respecte i cura envers els 

éssers vius (convivència, drets, ètica, 

etc.).

Estratègies per a la resolució de 

conflictes, utilització de les normes de 

convivència i valoració de la convivèn-

cia pacífica.

Escolta activa, empatia, habilitats 

socials, etc.

Expressió i desenvolupament emocio-

nal. Expressió corporal com a forma 

d'interacció social.

Desenvolupament de la creativitat, 

l'autoestima, l'autoconcepte, motivació, 

etc.

Treball cooperatiu.

Conductes responsables.

Mòdul Continguts llei Continguts bullying

Títol Professional Bàsic en Cuina i Restauració.

- Mecanització i 

soldadura.

- Amovibles. 

- Preparació de 

superfícies. 

- Electricitat del 

vehicle. 

- Mecànica del 

vehicle.

- Orientacions pedagògiques en fer operacions bàsi-

ques de manteniment electromecànic i carrosseria de 

vehicles, desmuntant i muntant elements mecànics, 

elèctrics i amovibles del vehicle i executant operacions 

bàsiques de preparació de superfícies, operant amb la 

qualitat indicada, observant les normes de prevenció 

de riscos laborals i protecció mediambiental correspo-

nents i comunicant-se adequadament.

Conductes 

responsables, 

habilitats socials, 

convivència, respecte, 

resolució de 

conflictes, valors 

socials, ètica, etc. 

Treball cooperatiu.

Mòdul Continguts llei Continguts bullying

Títol Professional Bàsic en Manteniment de Vehicles.



- Activitats de reg, adobatge i tractaments 

en cultius. 

- Operacions auxiliars de preparació del 

terreny, plantació i sembra de cultius. 

- Operacions bàsiques de producció i 

manteniment de plantes en vivers i centres 

de jardineria. 

- Operacions auxiliars en l'elaboració de 

composicions amb flors i plantes.

 - Operacions bàsiques en la instal·lació de 

jardins, parcs i zones verdes. 

- Operacions bàsiques per al manteniment 

de jardins, parcs i zones verdes. 

- Materials de floristeria.

 

- Orientacions pedagògiques en 

elaborar composicions amb flors i 

plantes i fer operacions auxiliars en 

cultius, en producció de planta als 

hivernacles o als centres de jardineria, 

col·laborant en la preparació del 

terreny i en la implantació i el manteni-

ment de jardins, parcs i zones verdes, 

operant amb la qualitat indicada, 

observant les normes de prevenció de 

riscos laborals i protecció mediam-

biental corresponents i comunicant-se 

adequadament.

Treball cooperatiu.

Coneixement d'un 

mateix i dels altres. 

Conductes responsa-

bles.

Habilitats socials, 

convivència, respec-

te, resolució de 

conflictes, valors 

socials, ètica, etc. 

Mòdul Continguts llei Continguts bullying

Títol Professional Bàsic en Agrojardineria i Composicions 
Florals.

- Preparació de 

l'entorn professional. 

- Cures estètiques 

bàsiques de les 

ungles. 

- Depilació mecàni-

ca i descoloració del 

borrissol superflu. 

- Maquillatge. 

- Rentada i canvis de 

forma dels cabells. 

- Canvi de color dels 

cabells. 

- Atenció al client.

- Orientacions pedagògiques en 

aplicar tècniques de neteja i 

canvis de forma i de color dels 

cabells, així com tècniques 

bàsiques de maquillatge, depila-

ció, manicura i pedicura, tenint en 

compte el client i preparant els 

equips, els materials i les àrees de 

treball amb responsabilitat i 

iniciativa personal, operant amb la 

qualitat indicada, observant les 

normes de prevenció de riscos 

laborals i protecció mediambien-

tal corresponents i comunicant-se 

adequadament.

Coneixement d'un mateix i dels altres. 

Conductes responsables.

Hàbits de respecte i cura envers els éssers 

vius (convivència, drets, ètica, etc.).

Estratègies per a la resolució de conflictes, 

utilització de les normes de convivència i 

valoració de la convivència pacífica.

Escolta activa, empatia, habilitats socials, 

etc.

Expressió i desenvolupament emocional. 

Expressió corporal com a forma d'interac-

ció social.

Desenvolupament de la creativitat, l'auto-

estima, l'autoconcepte, etc.

El treball cooperatiu.

Mòdul Continguts llei Continguts bullying

Títol Professional Bàsic en Perruqueria i Estètica.



- Tècniques bàsiques de 

marxandatge. 

- Operacions auxiliars 

d'emmagatzematge. 

- Tractament informàtic 

de dades. 

- Aplicacions bàsiques 

d'ofimàtica. 

- Atenció al client.

- Preparació de coman-

des i venda de productes.

- Orientacions pedagògiques en fer 

operacions auxiliars de comercialització, 

marxandatge i emmagatzematge de 

productes i mercaderies, així com les 

operacions de tractament de dades 

relacionades, seguint protocols 

establerts, criteris comercials i d'imatge, 

operant amb la qualitat indicada, obser-

vant les normes de prevenció de riscos 

laborals i protecció mediambiental 

corresponents i comunicant-se adequa-

dament. 

Coneixement d'un mateix i dels 

altres. Conductes responsables. 

Habilitats socials, convivència, 

respecte, resolució de conflictes, 

valors socials, ètica, etc. 

Desenvolupament de la creativitat, 

l'autoestima, l'autoconcepte, 

motivació, etc.

El treball cooperatiu.

Educació per al consum crític de les 

noves tecnologies de la informació i 

comunicació per prevenir el ciber-

bullying.

Módul Continguts llei Continguts bullying

Títol Professional Bàsic en Serveis Comercials.

- Operacions bàsiques 

de mecanitzat de la fusta 

i dels derivats. 

- Instal·lació d'elements 

de fusteria i moble.

- Acabats bàsics de la 

fusta. 

- Materials i productes 

tèxtils.

- Entapissat de mobles. 

- Atenció al client.

- Orientacions pedagògiques en fer opera-

cions bàsiques de fabricació, instal·lació i 

muntatge d'elements de fusteria i moble, 

mecanitzant la fusta i els derivats, condicio-

nant les superfícies, aplicant els productes 

d'acabat i ajudant en els processos d'entapis-

sat, col·laborant en l'elaboració de productes 

amb l'estètica i els acabats requerits, operant 

amb la qualitat indicada, observant les normes 

de prevenció de riscos laborals i protecció 

mediambiental corresponents i comunicant-se 

adequadament.

El valor de la responsabili-

tat, habilitats socials, 

convivència, respecte, 

resolució de conflictes, 

valors socials, ètica, etc. 

Desenvolupament de la 

creativitat, l'autoestima, 

l'autoconcepte, motivació, 

etc.

Treball cooperatiu.

Conductes responsables.

Módul Continguts llei Continguts bullying

Títol Professional Bàsic en Fusteria i Moble.



- Tècniques bàsiques de 

l'ofici de paleta. 

- Arrebossats i enlluïts. 

- Falsos sostres. 

- Pintura i 

empaperament. 

- Reformes i 

manteniment bàsic 

d'edificis.

- Treballs de 

pavimentació exterior i 

d'urbanització.

- Orientacions pedagògiques en fer 

treballs auxiliars en obres de construc-

ció, d'obra nova, de rehabilitació i de 

reforma, col·laborant en l'execució de 

fàbriques per revestir, en l'aplicació de 

revestiments continus i en els treballs 

d'enrajolat, pavimentació i pintura, 

operant amb la qualitat indicada, 

observant les normes de prevenció de 

riscos laborals i protecció mediam-

biental corresponents i comunicant-se 

adequadament.

El valor de la responsabilitat.

Hàbits de respecte i cura envers 

els éssers vius (convivència, drets, 

ètica, etc.).

Estratègies per a la resolució de 

conflictes, utilització de les 

normes de convivència i valoració 

de la convivència pacífica.

Escolta activa, empatia, habilitats 

socials, etc. 

El treball cooperatiu.

Módul Continguts llei Continguts bullying

Títol Professional Bàsic en Reforma i Manteniment d'Edificis.

- Materials i productes 

tèxtils. 

- Reparació d'articles de 

marroquineria i elabora-

ció de petits articles 

d'albarderia. 

- Reparació de calçat i 

activitats complemen-

tàries.

 - Retocs i adaptacions a 

les peces de vestir i a la 

roba de casa. 

- Confecció d'articles 

tèxtils per a decoració. 

- Atenció al client.

- Orientacions pedagògiques en fer opera-

cions de retocs, d'adaptació i de manteni-

ment de peces de vestir, roba de la llar i 

complements de decoració i de pell, a més 

de la reparació de calçat i marroquineria, així 

com la realització d'activitats complemen-

tàries d'albarderia i, si s'escau, de duplicat de 

claus, a comerços de proximitat o a instal·la-

cions industrials, aconseguint productes en 

condicions quant a l'estètica i els acabats, 

operant amb la qualitat indicada requerida, 

observant les normes de prevenció de riscos 

laborals i protecció mediambiental correspo-

nents i comunicant-se adequadament.

Coneixement d'un mateix i 

dels altres. Conductes respon-

sables.

Hàbits de respecte i cura 

envers els éssers vius (convi-

vència, drets, ètica, etc.). 

Estratègies per a la resolució 

de conflictes, utilització de les 

normes de convivència i 

valoració de la convivència 

pacífica. 

Escolta activa, empatia, 

habilitats socials, etc.

Expressió i desenvolupament 

emocional. 

Treball cooperatiu.

Módul Continguts llei Continguts bullying

Títol Professional Bàsic en Retocs i Reparació d'Articles Tèxtils 
i de Pell.



- Materials i productes 

tèxtils. 

- Entapissat de 

mobles.

- Entapissat de murals i 

col·locació de teles a 

les superfícies.

- Confecció i muntatge 

de cortines i estors.

- Confecció d'articles 

tèxtils per a decoració.

- Atenció al client.

- Orientacions pedagògiques en 

entapissar mobles, posar teles a 

superfícies i confeccionar cortines, 

coixins, fundes i altres elements de 

decoració tot tallant, marcant i 

acoblant els materials, optimitzant-ne 

l'aprofitament i aconseguint productes 

amb l'estètica i l'acabat requerits, 

operant amb la qualitat indicada, 

observant les normes de prevenció de 

riscos laborals i protecció mediam-

biental corresponents i comunicant-se 

adequadament.

Coneixement d'un mateix i dels 

altres. Conductes responsables.

Hàbits de respecte i cura envers els 

éssers vius (convivència, drets, ètica, 

etc.).

Estratègies per a la resolució de 

conflictes.

Escolta activa, empatia, habilitats 

socials, etc.

Desenvolupament de la creativitat, 

l'autoestima, l'autoconcepte, motiva-

ció, etc.

Treball cooperatiu.

Módul Continguts llei Continguts bullying

Títol Professional Bàsic en Tapisseria i Cortinatge.

- Processos bàsics del 

forn.

- Processos bàsics de 

pastisseria.

- Distribució al forn i a 

la pastisseria.

- Operacions auxiliars 

en la indústria alimen-

tària.

- Atenció al client.

- Orientacions pedagògiques en 

rebre matèries primeres, preela-

borar i elaborar productes bàsics 

de forn i pastisseria, preparar-los 

per vendre'ls i distribuir-los, 

aplicant els protocols establerts, 

les normes d'higiene alimentària, 

les normes de prevenció de 

riscos laborals i protecció 

mediambiental corresponents i 

comunicant-se adequadament.

Conductes responsables, habilitats socials. 

Escolta activa, empatia, habilitats socials, 

convivència, respecte, resolució de conflic-

tes, valors socials, ètica, etc.

Hàbits de respecte i cura envers els éssers 

vius (convivència, drets, ètica, etc.).

Treball cooperatiu.

Módul Continguts llei Continguts bullying

Títol Professional Bàsic en Activitats de Forn i Pastisseria.



- Reproducció de motllos.

- Conformació de peces 

ceràmiques.

- L'acabat dels productes 

ceràmics.

- Mecanitzacions manuals i 

aplicacions superficials.

- Termoformació, fusing i 

vidrieres.

- Mecanitzats manuals i 

semiautomàtics amb vidre fos i 

tubs de vidre.

- Atenció al client.

- Orientacions pedagògiques en fer treballs auxiliars 

de fabricació de productes ceràmics i de vidre de 

manera artesana o semiautomàtica a partir de 

dissenys establerts, intervenint en les operacions de 

reproducció de motlles, modelatge, emmotllament, 

encolada, esmaltat, mecanitzat, decoració, cocció i 

acabat, seguint instruccions tècniques en condi-

cions de qualitat i seguretat, aplicant les normes de 

prevenció de riscos laborals i de respecte ambien-

tal, amb autonomia, comunicant-se adequadament, 

amb responsabilitat i iniciativa personal i observant 

les normes de seguretat i d'higiene a la feina.

Treball cooperatiu. 

Conductes 

responsables. 

Expressió i 

desenvolupament 

emocional, habilitats 

socials, convivència, 

respecte, resolució 

de conflictes, valors 

socials, ètica, etc. 

Módul Continguts llei Continguts bullying

Títol Professional Bàsic en Vidrieria i Terrisseria.

- Manteniment de peces 

de vestir i de la roba de 

casa.

- Cuina domèstica.

- Neteja de domicilis 

particulars, edificis, 

oficines i locals.

- Neteja amb màquines.

- Activitats de suport a 

persones no dependents 

en la unitat de convivèn-

cia.

- Seguretat en l'àmbit 

domèstic.

 

- Orientacions pedagògiques en 

fer activitats domèstiques de 

neteja, cuina, cura de la roba i 

suport a persones en l'àmbit 

domèstic, així com a fer opera-

cions bàsiques de neteja en 

edificis, oficines i locals comer-

cials, seguint instruccions i 

respectant les normes de qualitat, 

observant les normes vigents 

mediambientals i de seguretat i 

d'higiene a la feina, i comuni-

cant-se adequadament.

Coneixement d'un mateix i dels altres. 

Conductes responsables.

Hàbits de respecte i cura envers els éssers 

vius (convivència, drets, ètica, etc.).

Estratègies per a la resolució de conflictes.

Escolta activa, empatia, habilitats socials, 

etc.

Expressió i desenvolupament emocional.

Treball cooperatiu.

Módul Continguts llei Continguts bullying

Títol Professional Bàsic en Activitats Domèstiques i Neteja 
d'Edificis.



- Manteniment bàsic 

d'instal·lacions electro-

tècniques en habitatges.

- Operacions de conser-

vació a l'habitatge i 

muntatge d'accessoris.

- Xarxes d'evacuació.

- Canonades i calefacció 

bàsica.

- Muntatge d'equips de 

climatització.

- Orientacions pedagògiques en fer opera-

cions bàsiques de muntatge i manteniment 

d'elements de fontaneria, calefacció i climatit-

zació; petites reparacions i substitució d'ele-

ments senzills a instal·lacions electrotècni-

ques, en revestiments continus, enrajolat i 

pintura, així com de muntatge i col·locació de 

mobiliari prefabricat i complements mobiliaris 

d'habitatges, amb la qualitat indicada, 

aplicant les normes de prevenció de riscos 

laborals i protecció mediambiental correspo-

nents i comunicant-se adequadament.

Coneixement d'un mateix i 

dels altres. Conductes 

responsables.

Hàbits de respecte i cura 

envers els éssers vius 

(convivència, drets, ètica, 

etc.).

Estratègies per a la resolu-

ció de conflictes.

Escolta activa, empatia, 

habilitats socials, etc.

Expressió i desenvolupa-

ment emocional.

Treball cooperatiu.

Módul Continguts llei Continguts bullying

Títol Professional Bàsic en Manteniment d'Habitatges.

- Equips elèctrics i 

electrònics.

- Operacions bàsi-

ques de fabricació.

- Soldadura i tanca-

ments metàl·lics.

- Tancaments 

d'alumini i de PVC.

- Operacions bàsi-

ques de caldereria 

lleugera.

- Orientacions pedagògiques en fer 

operacions bàsiques de mecanització i 

muntatge per a la fabricació mecànica 

amb materials metàl·lics (fèrrics i no fèrrics) 

així com fer operacions auxiliars en el 

muntatge i el manteniment d'elements i 

equips elèctrics i electrònics, operant amb 

la qualitat indicada, observant les normes 

de prevenció de riscos laborals i protecció 

mediambiental corresponents i comuni-

cant-se adequadament.

Treball cooperatiu.

Coneixement d'un mateix i dels 

altres. Conductes responsables.

Hàbits de respecte i cura envers els 

éssers vius (convivència, drets, ètica, 

etc.).

Estratègies per a la resolució de 

conflictes.

Escolta activa, empatia, habilitats 

socials, etc.

Expressió i desenvolupament 

emocional.

Módul Continguts llei Continguts bullying

Títol Professional Bàsic en Fabricació d'Elements Metàl·lics.



- Instal·lacions 

elèctriques i domòti-

ques.

- Instal·lacions de 

telecomunicacions.

- Operacions 

bàsiques de fabrica-

ció.

- Soldadura i tanca-

ments metàl·lics.

- Tancaments 

d'alumini i de PVC.

- Operacions pedagògiques en fer 

operacions auxiliars en el muntat-

ge i el manteniment d'instal·la-

cions electrotècniques i de 

telecomunicacions en edificis, així 

com operacions bàsiques de 

fabricació i muntatge per a la 

fabricació mecànica, observant 

les normes de prevenció de riscos 

laborals i protecció mediambien-

tal corresponents i comunicant-se 

adequadament.

Coneixement d'un mateix i dels altres. 

Conductes responsables.

Educació per al consum crític de les noves 

tecnologies de la informació i comunicació 

per prevenir el ciberbullying.

Hàbits de respecte i cura envers els éssers 

vius (convivència, drets, ètica, etc.).

Estratègies per a la resolució de conflictes.

Escolta activa, empatia, habilitats socials, 

etc.

Expressió i desenvolupament emocional.

Treball cooperatiu.

Mòdul Continguts llei Continguts bullying

Títol Professional Bàsic en Instal·lacions Electrotècniques i 
Mecànica.

- Mecanització i soldadura.

- Reparació estructural bàsica 

d'embarcacions esportives.

- Protecció i embelliment de 

superfícies d'embarcacions.

- Manteniment bàsic de la 

planta propulsora i dels equips 

associats.

- Manteniment bàsic de 

sistemes elèctrics i informà-

tics.

- Manteniment bàsic d'estris 

d'embarcacions esportives.

- Orientacions pedagògiques en 

fer operacions auxiliars de 

manteniment electromecànic en 

sistemes i equips, de repara-

cions en elements estructurals i 

estris i de protecció i embelli-

ment de superfícies, tant en 

embarcacions esportives com 

d'esbarjo, seguint les instruc-

cions rebudes, adoptant les 

mesures de prevenció de riscos 

laborals i protecció mediam-

biental corresponent i comuni-

cant-se adequadament.

Educació per al consum crític de les 

noves tecnologies de la informació i 

comunicació per prevenir el ciberbull-

ying.

Coneixement d'un mateix i dels altres. 

Conductes responsables.

Hàbits de respecte i cura envers els 

éssers vius (convivència, drets, ètica, 

etc.).

Estratègies per a la resolució de 

conflictes.

Escolta activa, empatia, habilitats 

socials, etc.

Expressió i desenvolupament emocio-

nal.

Treball cooperatiu.

Módul Continguts llei Continguts bullying

Títol Professional Bàsic en Manteniment d'Embarcacions i 
d'Esbarjo.



Aquest contingut ha estat elaborat pels especialistes del Departament de Psicologia 

Evolutiva i de l'Educació de la Universitat de Múrcia:

    María Inmaculada Méndez Mateo

    María de los Ángeles Hernández Prados

    Antonio Pérez Manzano

NORMATIVA

Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat 

educativa.

Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes 

específics de la Formació Professional Bàsica dels ensenyaments de 

Formació Professional del sistema educatiu, s'aproven 14 títols 

professionals bàsics, se'n fixen els currículums bàsics i es modifica el Reial 

decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols 

acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments establerts a 

la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

Reial decret 774/2015, de 28 d'agost, pel qual s'estableixen sis títols de 

Formació Professional Bàsica del catàleg de títols dels ensenyaments de 

Formació Professional.

Reial decret 356/2014, de 16 d'agost, pel qual s'estableixen sis títols de 

Formació Professional Bàsica del catàleg de títols dels ensenyaments de 

Formació Professional.


