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1. INTRODUCCIÓ
El mòdul professional d’Activitats a la cabina d’estética està inclòs al Títol de Tècnic en
Estètica i Bellesa., publicat al Reial Decret 256/2011, de 28 de febrer.

La identificació básica d’aquest Títol és la següent:
-Denominació: Estètica i Bellesa
-Nivell: Formació Professional de Grau Mitjà.
-Duració : 2000 hores.
-Familia Professional: Imatge Personal.
La competencia general d’aquest Títol consisteix a aplicar tècniques
d’embelliment personal i comercialitzar serveis d’estètica, cosmètics i perfums
complint els procediments de qualitat i els requeriments de prevenció de riscos
laborals i protección ambiental establerts en la normativa vigent.
Respecte del mòdul professional objecte d’aquesta programació, les seues dades
bàsiques són les que s’indiquen a continuación:
-Nom: Activitats a la cabina d’estètica.
-Codi: 0639
-Professorat:
-Especialitat: Estètica.
-Cos: Professor Tècnic de Formació Professional.
-Correspondència d’unitats de competencia amb el mòdul d’Activitats a la
cabina d’estètica:
"Este mòdul professional, tal i com s'indica a l'annex V del Títol que el regula, no
compta amb cap unitat de competència associada, per la qual cosa es un mòdul
transversal o mòdul suport"El desenvolupament d’aquesta programació didàctica
atendrà a les orientacions i als objectius generals indicats al Projecte Educatiu de
Centre i al Projecte Curricular d’Etapa de l’IES LA PATACONA d’Alboraia. El
primer va ser aprovat pel Consell Escolar i pel Claustre del Professorat del curs
13-14, revisat al juliol d’aquest any. Mentre el segon va ser aprovat pel Consell
Escolar i pel Claustre del Professorat al març del 2013.,pendent de revisió

1.1 Referèncis legals
El Títol d’ Estètica i Bellesa es ampliat pel Borrador Del Curriculum de la Comunitat Valenciana en
“Proyecto de ORDEN -/2015, de ---- de ----, de la Consellería de Educación, Cultura y
Deporte, porla que se establece para la Comunitat Valenciana el currículo del ciclo
formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Estética y Belleza”

Aquest “Borrador” amplia els continguts i defineix la duració en 132 hores, 7 hores
setmanals durant dos trimestres, indicant que s’impartirà all segon curs.
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1.2 Justificació de la programació
La LOE estableix en l'article 91 que una de les funcions dels professors és la
programació dels mòduls que tinguin encomanats. En l'àmbit autonòmic, el Decret
234/1997 de 2 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional dels
Instituts d'Educació Secundària (ROFIES), abunda en el mateix sentit, en assenyalar
en l'article 107 que "els professors programaran la seua activitat docent d'acord amb
les programacions didàctiques ... "
La realització de la programació contribueix a aconseguir l'eficiència en el
desenvolupament del treball del professor a l'aula, així com a organitzar la seva tasca
didàctica.

2. CONTEXTUALITZACIÓ
La programació s’ha concretat a nivell temporal al curs 2016/2017; i a nivell d’ espai al
Institut d’Ensenament de Secundaria “La Patacona” a Alboraia.
El poble d’Alboraia és a l’Horta Nord, una comarca amb gran valor agrícola en termes
històric, cultural, social i econòmica. Forma part de l’area metropolitana de València,
tenint el terme municipal dividit en vuit partides d’Horta i tres cascs urbans. Dos
d’aquests cascs, La Patacona i Saplaya llinden als quatre kilòmetres de platja.
El terme d’Alboraia està travessat per barranc del Carraixet i per la rambla del Palmaret,
a mes de la sèquia de Rascanya i la seua xarxa de sèquies i sequiols per regar i
escórrer l’horta.
En termes econòmics, el poble d’Alboraia es divers; continua tenint gran importància la
faceta agrícola amb conreu de diversos cultius, vivers i cooperativa agrícola i xarxes
comercials. A més és un referent el cultiu de la xufa per fabricar l’orxata.
En el sector industrial hi ha dos polígons afectats per la crisi econòmica, essent el de
Blasco Ibañez substituït en part pel casc urbà de La Patacona. Per la seua proximitat a
Valéncia i per estar al costat de la platja, el sector de la construcció s’ha expandit i s’ha
vist menys afectat per la crisi que a altres indrets.
El sector serveis és important a Alboraia. Tenim una especialitat pròpia a la restauració
com són les orxateries i reviscolen les activitats relacionades en la divulgació de les
tradicions, per l’augment del turisme. També hi ha dos centres comercials “Alcampo” i
“Leroy Merlin” i supermercats con Mercadona, Consum...
L’activitat cultural és provablement baixa per a la població, sols hi ha un teatre que
també fa de cinema i el cinema d’estiu, segurament açò passa per tenir molt prop
València. El que si funciona i té gran activitat con a qualssevol poble valencià és la
Banda de Música, amb quartet de corda, corals, etc que ha guanyat premis
internacionals.
L’entorn laboral és molt variat, des dels autònoms a les multinacionals però predominen
les xicotetes empreses de fins a10 treballadors.
L’alumnat al nostre centre és majoritàriament d’Alboraia i els pobles del voltant con
Almassera, Tavernes Blanques i barris propers de València com Malvarrosa,

3

Benimaclet... En l’alumnat hem de tenir en compte la variant migratòria tant l’espanyola
con l’estrangera per fer-nos una idea de la barreja d’interessos. A la FP a més d’aquest
tipus d’alumnat, tenim alumnes més llunyans que viuen a Sogorb, Requena, Dènia... i
altres que venen de fora de la Comunitat Valenciana con Terol o Conca. En la Formació
Professional les famílies no hi són a tots els indrets.
Després d’haver analitzat l’entorn del Centre Educatiu, les orientacions bàsiques que
caldrà tenir en compte per desenvolupar el mòdul d’Activitats a la cabina d’estètica són
les següents:
-Hem de fer referència als gabinets d’estética autònoms però també als situats
als centres comercials i als espas, així con les activitats comercials de venda i mostra de
cosmétics als centres comercials, de manera que es posaran exemples de situacions
reals de cada tipus d’empresa.
-Es promouran convenis de col.laboració amb empreses comercials a l’àmbit de
l’estètica de València, la comarca i la comunitat per que l’alumnat s’aprope a les
tècniques comercials i polítiques dels diferents tipus de cabines i de les diferents
activitats estètiques.
-Es promourà especialment convenis de col.laboració amb empreses de la
comarca dedicades a la elaboració de cosmètics naturals, entre els que destaquen els
fabricats a base de xufa.

3.-RESULTATS D’APRENENTATGE I CRITERIS D’AVALUACIÓ.

1-Organitza l'estructura d'una cabina d'estètica creada a l'aula, descrivint espais,
normes de comportament i procediments d'atenció al client.
Criteris d'avaluació:
a) S'han identificat les instal·lacions on es realitzen els processos d'activitats
bàsiques.
b) S'ha dissenyat una cabina d'estètica distribuint espais, mobiliaris, aparells i
tipus d'ambient per a la realització de cadascuna de les activitats bàsiques.
c) S'han descrit les normes que defineixen una correcta imatge professional.
d) S'han detallat les pautes bàsiques per a la recepció i atenció al client.
e) S'han simulat la recepció i atenció al client amb l'aplicació de tècniques de
comunicació i normes de comportament.
f) S'han analitzat correctament les demandes necessitats del client mitjançant
entrevista o qüestionari apropiat.
g) S'han caracteritzat les posicions ergonòmiques adequades i les mesures de
protecció personal i del client en els processos d'activitats bàsiques.
h) S'ha identificat l'àrea d'higiene i desinfecció com a lloc fonamental dins de la
cabina.
i) S'han aplicat els mètodes d'higiene, desinfecció i esterilització més adequats per
als equips, materials i estris usats en les activitats bàsiques.
2. Realitza activitats derivades de l'acció comercial, integrant les operacions i
mitjans tècnics necessaris.
Criteris d'avaluació:
a) S'ha posat a punt el magatzem seguint criteris d'ordre, neteja, temperatura,
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humitat, etc.
b) S'han classificat i ordenat els materials i cosmètics segons el seu àmbit
d'aplicació i / o condicions de conservació.
c) S'han realitzat supòsits pràctics de control i gestió de magatzem amb la
formalització de comandes a empreses distribuïdores.
d) S'han dissenyat tècniques de desenvolupament comercial, com a tècniques de
marxandatge, promocionals i publicitàries.
i) S'han realitzat tècniques d'empaquetat i embalat dins de l'activitat comercial.
f) S'ha utilitzat documentació informativa i bibliografia especialitzada com a
element de consulta i suport per a actualitzar-se i formar-se de manera contínua.
g) S'han especificat les dades que cal tenir en compte per a l'elaboració d'una fitxa
tècnica integral.
h) S'han reconegut els diferents tipus de sistemes d'arxiu de dades de clients,
productes i proveïdors, tenint en compte la normativa vigent de protecció de
dades.
i) S'han analitzat les aplicacions i utilitats de les TIC per a la gestió i organització
d'una cabina d'estètica.
3. Executa tractaments d'hidratació facial i corporal, seqüenciant l'aplicació dels
mitjans estètics: cosmètics, aparells i massatge.
Criteris d'avaluació:
a) S'han identificat els factors que afecten el grau de deshidratació de la pell.
b) S'ha realitzat l'anàlisi de les alteracions de la hidratació amb els mètodes
adequats.
c) S'ha determinat el grau de deshidratació de la pell per recomanar el tractament
més adequat.
d) S'han seleccionat els cosmètics i aparells adequats per al tractament
d'hidratació de la pell.
i) S'han programat els paràmetres dels equips elèctrics bàsics emprats en el
tractament d'hidratació de la pell.
f) S'ha aplicat la aparatologia indicada.
g) S'han seleccionat les tècniques manuals.
h) S'han coordinat tècniques manuals, cosmetológicas i equips en el tractament
d'hidratació de la pell.
i) S'han realitzat els tractaments d'hidratació superficial i profunda
4. Coordina serveis estètics, seqüenciant i aplicant procediments establerts.
Criteris d'avaluació:
a) S'ha justificat el servei estètic proposat i la seqüència del procés que se seguirà.
b) S'ha informat a l'usuari dels serveis que se li van a prestar i del temps
aproximat que es va a invertir en la seva realització.
c) S'ha preparat la cabina segons el servei que es va a realitzar.
d) S'han emprat les mesures de protecció específiques que es requereixen en
cada un dels serveis.
i) S'ha informat a l'usuari del procés que se seguirà i de les sensacions que va a
percebre durant l'aplicació de les diferents tècniques.
f) S'ha seguit el procediment establert en cada un dels serveis estètics.
g) S'han aplicat els processos dels serveis estètics en el temps estimat.
h) S'ha treballat en equip, coordinant els processos.
5. Avalua i valora els resultats dels serveis d'estètica, proposant mesures de
correcció.
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Criteris d'avaluació:
a) S'han identificat els aspectes que han de ser avaluats per ser determinants en
la qualitat del servei prestat.
b) S'han identificat les principals causes que poden donar lloc a deficiències en el
servei prestat.
c) S'han formulat preguntes tipus que permetin detectar el grau de satisfacció del
client, tant pel resultat final obtingut, com per l'atenció personal rebuda.
d) S'han proposat mesures correctores per optimitzar els serveis prestats i
millorar el grau de satisfacció dels usuaris.
i) S'han realitzat supòsits pràctics de valoració dels resultats.
f) S'ha identificat el procés que cal seguir davant d'una reclamació.
4. CONTINGUTS DEL MÓDUL “Activitatas a la cabina d’Estètica”
Organització d'una cabina d'estètica creada a l'aula:
- Classificació de les empreses d'estètica. Tipus d'establiments. Spas, clíniques
estètiques, gabinets de bellesa, salons franquícia, cabines integrades a un altre
establiment, salons especialistes (ungles, tractaments corporals, altres, ...
- Activitats a la cabina: Tipus: serveis d'estètica i bellesa, activitat comercial,
seguretat i higiene, qualitat, emmagatzematge, etc.
Serveis complementaris a l'estètica. Serveis mèdics estètics.
- La cabina d'estètica. Imatge d'empresa, estudi i distribució d'espais.
- Criteris funcionals i comercials. La circulació dels clients dins el local. Tipus
d'àrees a la sala: espera, higiene, treball, zona de serveis complementaris.
- Elements, mobiliari i llenceria. Neteja i emmagatzematge.
- Característiques ambientals: la il·luminació del local; ventilació; ambientació
visual (colors, complements, llum, temperatura, música, etc.). Influència en el
tractament, client i clima professional.
- Imatge i professionalitat: la imatge personal del professional com a imatge
d'empresa (higiene, maquillatge, pentinats, indumentària i complements).
- Normes de comportament enfront de clients, superiors, personal en línia i
proveïdors.
- Recepció i atenció al client per als serveis estètics. Reserva de serveis de
manera presencial i telefònicament. Organització de l'agenda, manual i amb
suport informàtic.
Tècniques de comunicació interpersonal: telefònica i escrita.
- Instruments d'identificació de les necessitats i demandes del client.
L'assessorament.
- Organització del manteniment d'instal·lacions, mobiliari, equips.
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- Seguretat i higiene en els processos d'activitats bàsiques. L'àrea d'higiene i
desinfecció.
Aplicació de mètodes d'higiene, desinfecció i esterilització. Mesures de protecció del
professional i del client en funció del tractament. Ergonomia: del client i del professional.
Realització d'activitats derivades de l'acció comercial:
- Aprovisionament. Formalització i recepció de comandes, distribució interna de
comandes.
Control d'existències de cosmètics i materials. L'inventari.
- Emmagatzematge. Sistemes d'emmagatzematge. Classificació i ubicació de
productes. condicions de conservació. Posada a punt del magatzem. Ordre,
neteja, temperatura, humitat.
- Aplicació de tècniques de desenvolupament comercial: targetes de felicitació,
exposició de productes, decoració de vitrines, promocions, publicitat,
demostracions. Aplicació de tècniques de aparadorisme.
- Tècniques d'empaquetat i embalat: utilització de materials per a l'empaquetat i
embalat.
Gestió d'enviaments.
- La documentació informativa. Catàlegs de productes i materials, revistes
especialitzades,
dossier d'aparells, normativa legal reguladora de la professió. Sistemes de
classificació de ladocumentació.
- Arxiu. Fitxes tècniques. Selecció de sistemes d'arxiu per a clients, productes,
cosmètics i proveïdors. Registre de dades de clients, serveis prestats, entrada i
sortida de productes.
- Tecnologies informàtiques. Utilitats, aplicacions, transmissió de la informació.
programes de gestió informàtica.
Execució de tècniques d'hidratació facial i corporal:
- Deshidratació de la pell: necessitats cutànies. Graus de deshidratació:
Deshidratació superficial, deshidratació profunda. Reconeixement dels graus de
deshidratació en les diferents parts del cos: causes, factors determinants.
- Classificació dels tractaments d'hidratació i manteniment facial i corporal.
Tractaments bàsics: higiene i hidratació cosmètica. Tractaments complexos:
tractaments de- manteniment facial i corporal coordinats amb aparatologia
estètica, cosmètica i tècniques de massatge manual.
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- Criteris de selecció i manera d'aplicació d'aparells bàsica amb aplicació en els
procesos d'hidratació facial i corporal: vapor, IR, ventoses, raspalls, dutxes i
polvoritzacions tèbies, vibrador, peeling ultrasònic, equips de corrent continu i
d'alta freqüència (efluvis).
- Procediment d'ús, neteja, desinfecció i emmagatzematge dels mateixos.
- Cosmètica específica per la hidratació facial i corporal: criteris de selecció,
preparació i aplicació.
- Tractaments d'hidratació i manteniment corporal.
- Processos d'execució de tècniques d'hidratació facial i corporal. Organització i
selección.

Processos d'execució de tractaments d'hidratació i manteniment facial i corporal. fases,
seqüenciació, temporalització i assessorament.
- Aplicació de normes de seguretat higiene i salut en els processos d'hidratació
facial i corporal.
Realització dels serveis d'estètica i bellesa:
- Informació i assessorament.
- Tractaments d'estètica i bellesa: determinació, criteris de selecció.
- Aplicació de tractaments com a conseqüència dels resultats de l'anàlisi dèrmic:
hidratació, nutrició, descongestiu, anti envelliment, reafirmant, acne, seborrea,
despigmentant, celulític, anti estries, altres
- Cosmètics, aparells, materials i estris emprats en les activitats bàsiques:
identificació, selecció i preparació.
- Distribució del treball. Criteris per optimitzar el rendiment de la cabina: temps,
recursos i espais.
- Adequació del lloc de treball: criteris de selecció i preparació de productes,
aparells i materials.
- Procediments de treball de serveis d'estètica i bellesa:
. Preparació del procés.
. Criteris de selecció de les mesures de protecció.
. Aplicació de protocol d'anàlisi estètic i tècniques prèvies. . Aplicació de
protocol d'anàlisi estètic i tècniques prèvies.
- Integració i aplicació dels serveis estètics d'higiene facial i corporal, tractaments
de hidratació, manteniment, manicura, pedicura, depilació i maquillatge:
. Seqüenciació de les tècniques.
. Incompatibilitats entre les tècniques.
. Precaucions.
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- Treball en equip
Valoració de la qualitat dels serveis d'estètica i bellesa:
- Principals causes de deficiències en els serveis estètics bàsics.
- Resultats obtinguts i la seva valoració.
- Tècniques per detectar el grau de satisfacció del client.
- Tècniques per corregir les desviacions produïdes en els diferents serveis
d'estètica i bellesa.
- Procediment de recollida de reclamacions.
- Execució de tècniques de resolució de queixes i reclamacions.

5. UNITATS DIDÁCTIQUES
Els continguts que formen part del curriculum del mòdul profesional “Activitats a la
cabina d’Estètica” es reflecteixen a les següents unitats didactiques:
1.

La cabina d’estètica, tipus, mobiliari.

2.

Seguretat e higiene, mesures de protecció.

3.

La informació, mitjans tècnics, recollida.

4.

Atenció al client, seguiment.

5.

. Magatzem, organització i manteniment.

6.

Coordinació i organització dels serveis i la cabina

7.

Hidratació F. I C. .protocols , execució i valoració

8.

Serveis estètics, protocols, execució i valoració

Amb aquestes unitats didáctiques es pretenen assolir els objectius generals a), b), c),
d), e), f), g), h), i), j), m), n), t) iu) del cicle formatiu , que al particularitzar-los es queden:
-Identificar, classificar, organitzar, manipular i emmagatzemar cosmètics, aparells
i útils que s’utilitzen a les cabines estètiques.
-Analitzar la pell i annexos per obtenir informació estètica. I relacionar-la amb les
necessitats estètiques.
-Identificar les demandes dels clients i seleccionar les tècniques estètiques
adequades.
-Identificar i seleccionar aparells i cosmètics adequats per a les tècniques
demandades.
-Aplicar les tècniques estètiques demandades referents a Higiene facial i
corporal, depilació, manicura, pedicura, tractaments de mans i peus, úngles artificials,
hidratació facial i corporal i maquillatge amb qualitat, i seguretat i higiene.
-Interpretar les normes e instruccions dels cosmètics i els aparells de la cabina.
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-Identificar les operacions de venda i tècniques publicitàries i de mercahandising
valorant les característiques i demandes del mercat per promoure i comercialitzar
productes i serveis estètics.
-Analitzar i aplicar les tècniques necessàries per donar resposta a l’accessibilitat
universal i el disseny per tots.

De forma complementària es fixa el següents objectius:
-Desenvolupar les competències bàsiques relacionades amb la comunicació
verbal, escrita i per mitjans tecnològics.
-Desenvolupar les competències socials relacionades amb el respecte als altres,
a la diferència i al medi ambient.
Aquests objectius s’han particularitzat per a les activitats realitzades a la cabina
estètica i es tracta d’objectius d’ámbit general. Així mateix, cada unitat compta amb
objectius específics que ajuden a aconseguir els objectius generals.
Mòdul professional
Activitats a la cabina d’estètica
UT

RA01

RA02

Professora
Empar Monzó i Gallent

Curs
2on

RA04

RA05

RA07

X

X

X

X

X

RA03

1.

La cabina d’estètica, tipus, mobiliari.

X

2.

Seguretat e higiene, mesures de protecció.

X

3.

La informació, mitjans tècnics, recollida.

X

X

X

X

X

4.

Atenció al client, seguiment.

X

X

X

X

X

5.

. Magatzem, organització i manteniment.

X

X

X

X

6.

Coordinació i organització dels serveis i la cabina

X

X

X

7.

Hidratació F. I C. .protocols , execució i valoració

X

X

8.

Serveis estètics, protocols, execució i valoració

X

X

X

RA06

.

Resultats d’aprenentatge
RA01
RA02
RA03
RA04
RA05

Organitza l'estructura d'una cabina d'estètica creada a l'aula, descrivint espais, normes de comportament i procediments d'atenció
Realitza activitats derivades de l'acció comercial, integrant les operacions i mitjans tècnics necessaris.l client.
.Executa Tractaments d'hidratació facial i corporal, seqüenciant l'aplicació dels mitjans estètics: cosmètics, aparells i massatge.
Coordina serveis estètics, seqüenciant i aplicant procediments establerts.
Avalua i valora els resultats dels serveis d'estètica, proposant mesures de correcció
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1ª AVALUACIÓ (fins el 28 de Novembre)
Ud1. La Cabina d’Estètica, tipus, mobiliari.
Objectius específics:
-identificar que activitats es poder fer a la cabina d’estètica.
-Identificar els espais, mobiliari i aparells que necessita cadascuna de les activitats que
es fan a una cabina estètica.
-Distribuir els espais de forma adequada mirant el tipus d’activitats que es faran en ells i
la relació amb les activitats dels espais més propers.
-Identificar el millor mobiliari per a cadascuna de les activitats estètiques relacionant-les
amb l’espai i les activitats properes d’una proposta de cabina.
-Escollir (triar) la millor organització del mobiliari a l’espai disponible per rendibilitzar-lo i
evitar pèrdues de temps.
-Identificar els proveïdors, cases i marques on es poden aconseguir els mobiliaris i
tècnics per adequar la nostra cabina.
Activitats d’aprenentatge:
-Descripció per part de la professora dels tipus de cabina estètica.
-Realització per part de les alumnes d’un esquema dels tipus de cabines amb les seves
característiques.
-Realitzacio per part de les alumnes d’una pluja d’idees sobre la quantitat d’activitatas
possibles a una cabina d’estetica, les seves característiques i peculiaritats amb les
directrius i guia de la professora.
-Descripció per part de la professora del mobiliari que escau a una cabina d’estètica.
-Busquedes a les xarxes socials sobre el mobiliari per part de les alumnes.
- Realització d’un treball sobre avantatges i desavantatges dels diferents mètodes
d’adquisició del mobiliari per la cabina, per part de les alumnes.
-Realització d’un plànol individual per alumna d’una hipotètica cabina d’estética.

Ud2. Seguretat e higiene, mesures de protecció .
Objectius específics:
-Identificar les causes que poden provocar malalties o transmitirles a una cabina d’estética.
-Identificar els métodes que poden evitar les malàlties i la seua transmisió.
-Identificar i Utilitzar adequadament els métodes de desinfeccio i esterilització.
- Idedntificar i Aplicar adequadament les mesures de protecció
Activitats d’aprenentatge:
-Descripció per part de la professora de les causes que provoquen les malalties i la seua
transmisió.
-Descripció per part de la professora dels métodes de desinfecció i esterilització.
-Realització de suposits teórics de deinfecció i esterilització per part de les alumnes.
-Aplicació de totes les mesures de seguretat , higiene, desinfecció i esterilitzacio a totes
les activitats futures a la cabina d’estética per part de tothom.
Ud3. La informació, mitjans tècnis, recollida .. .

Objectius específics:
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-Recollir información de clients, cases comercials… i enregistrar-la de forma adequada.
-Utilitzar la información de forma correcta i amb discreció.
-Millorar les capacitats lingüístiques i socials.
Activitats d’aprenentatge:
-Descripció per part de la professora de les diverses técniques de recollida i
enregistrament de la información de clients, cases comercials.. d’una cabina.
-Realització de suposits práctics per part de les alumnes de la recollida i enregistrament
dels diferents tipus de información addients a una cabina d’estètica.
Ud4. Atenció al client, seguiment.
Objectius específics:
-Destriar la información del client que caldrá conèixer i guardar pels posibles tractaments
estètics.
-Enregistrar adequadament la información rebuda.
-Iniciativa a l'hora d'assessorar i informar les persones sobre cures i transformacions
estètiques en l'aspecte de la seua imatge segons els principis de l'estètica
personalitzada i en funció de la imatge personal.
-Discreció, tacte i prudència en el tracte professional i personalitzat que ha de donar-se a
l'usuari del servici.
-Simpatia i amabilitat.
-Respectar les necessitats i opinions dels altres .
Activitats d’aprenentatge:
-Demostracio per part de la professora de com s’ha de:
-Recollir les dades dels clients/models que son rebuts al centre.
-Informar i assessorar als clients/models que son rebuts al centre sobre cures i
transformacions estètiques de forma personalitzada.
-Tractar als models/clients del centre de forma professional .

-Realització pràctica per part dels alumnes de:
-Recollir les dades dels clients/models que son rebuts al centre.
-Informar i assessorar als clients/models que son rebuts al centre sobre cures i
transformacions estètiques de forma personalitzada.
-Tractar als models/clients del centre de forma professional .

Ud5. Magatzem, organització i manteniment.
Objectius específics:
-Organitzar el magatzem de forma adequada.
-Mantenir l’ordre i el bon funcionament i estat d’aparells, cosmétics, i mobiliari.
-Coneixer les técniques per una bon manteniment, organització i magatzematge d’una
cabina d’estética.
Activitats d’aprenentatge:
-Explicacio detallada per part de la professora de con dur un magatazem d’una cabina
d’estética.
-Explicació detallada per part de la professora de com mantener els cosmétics en bon
estat i de com enmagarzemar-los.
-Explicació detallada per part de la professora de com mantener en bon estat els
aparelles, com netejar-los, com repondré les peces defectuoses o en mal estat, com
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guardar-los…
-Les alumnes, de dos en dos, al llarg del curs s’encarregaran del enmagatzematge, la
cura dels aparells i cosmétics del taller d’estética.
-Fer suposits teorico-practics de caldria fer per enmagatzemar, mantenir …els aparells,
cosmétics i mobiliari d’una cabina d’estética.
2º AVALUACIO (fins 21 de març)
(activitats transversals de les unitats 2,3, 4 i 5)
Ud6 . Coordinació i organitzacio dels serveis i la cabina.
Objectius específics:
-Coordinar els serveis que es realitzen a la cabina.
-Organitzar els serveis, els professionals i l’espai a una cabina d’estética.
-Iniciativa per millorar les formes i espais d’una cabina per millorar la qualitat dels
serveis i rentabilitzar espai i temps dels professionals, la cabina i els clients.
-Obtenir eines socials per coordinar un equip de professionals i millorar el seu
rendiment.
Activitats d’aprenentatge:
-Explicacio per part de la professora dels espais, els horaris, i els serveis posibles a
diferentes tipus de cabines d’estética.
-Demostració per part de la professora de com coordinar els professionals d’una cabina.
-Realització práctica per les alumnes de plànols de distribució espacial d’una cabina on
san rentabilitzat els espais.
-Realitzacio de suposits teorico-pràctis de distribució d’horaris i serveis a una cabina
amb diferents professionals.
-Realitzacio per les alumnes de dos en dos al llarg del curs de la distribució pràctica
dels serveis als módels/clients rebuts al taller d’estetica per diferents técnicas
distribuint-los entre diferents professionals.
Ud7. Hidratació Facial i Corporal: protocols, execució i valoració.
Objectius específics:
-Realitzar de forma adequada l’execució de la técnica de Hidratació Facial i Corporal.
-Elaborar protocols addients de la técnica de Hidratació Facial.
- Elaborar protocols addients de la técnica de Hidratació Corporal
-Valorar la qualitat dels serveis realitzats.
-Elaborar les fitxes técniques addients.
Activitats d’aprenentatge:
-Explicacio-demostració de la técnica de Hidratació Facial per part de la professora.
-Explicació-demostració dels diferents protocols a seguir segons les necessitats dels
posibles clients.
-Explicacio-demostració de la técnica de Hidratació Corporal per part de la professora.
-Explicació-demostració dels diferents protocols a seguir segons les necessitats dels
posibles clients.
-Realització de diferents suposits teorico-práctics on les alumnes han d’elegir un
protocol a seguir segons les necessitats dels clients.
-Execució de la técnica de Hidratació Facial a diferents clients/models per part de les
alumnes on elegeixen el protocol, cosmétics,,, a seguir, amb la guía de la professora si
cales.
-Execució de la técnica de Hidratació Corporal a diferents clients/models per part de les
alumnes on elegeixen el protocol, cosmétics,,, a seguir, amb la guía de la professora si
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cales.
-Elaboració, en cada cas, de les fitxes tècniques addients.

Ud8. Serveis estétics: protocols, execucio i valoració.
Objectiius específics:
-Elaborar protocols del diferents serveis que pot realitzar una técnica del cicle mitjà
d’Estètica i Bellesa
-Realitzar de forma adequada els diferents serveis addients a un tècnic d’Estètica i
Bellesa.
-Valorar els diferents serveis realitzats per ténics d’Estètica I Bellesa.
-Tenir iniciativa per millorar els serveis realitzats si es possible.
Activitas d’aprenentatge:
-Col.loqui alumnes-professora sobre cada una de les tècniques addients a un tècnic
d’Estètica i Bellesa per recordar/elaborar protocols i técniques.
-Demostració per part de la professora de les tècniques que calga recordar.
-Execució técnica per part de les alumnes de les diferents técniques i elaboració de la
información i fitxes que calguin amb la guía de la professora per millorar el servei.
-Col.loquis per valorar els serveis realitzats i proposar millores per als següents.

6. ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES.
Per definir la metodologia que es seguirà a aquest mòdul professional hem de tenir
presents les següents consideracions:
-La formació es presencial.
-L’alumnat que forma el curs es divers. Hi ha alumnes que han acabat l’ESO, alumnes
que entren per prova d’accés i altres que venen d’altres cicles formatius. A més la edat
també es diversa , des de els setze fins els cinquanta, encara que la majoria son dels
setze fins els vint-i-tres.
-El mòdul es eminentment pràctic, on caldrà resoldre adequadament totes les activitats
que es fan a una cabina d’estètica.
Basant-se en aquestes consideracions caldrà utilitzar una metodologia que es
fonamenta en:
-Claredat en les exposicions conceptuals i pràctiques.
-Planificació i temporització amb total transparència.
-Motivació de l’alumnat.
-Pràctiques obligatòries quasi diàries.
La metodologia serà la següent:
En primer lloc és important detectar els coneixements previs de l'alumnat per a partir
d'ells començar a desenvolupar .
Una vegada analitzat el nivell inicial s'utilitzarà el “mètode directe” ja que s'intentarà
tindre disciplina dins de l'aula, fomentant la responsabilitat i l'atenció centrada en el
professor, per quant l'ensenyança de la matèria requereix acomodació i assimilació per
al seu aprenentatge, la qual cosa ens va a permetre la pràctica de les activitats i dels
objectius proposats.
D'esta manera els alumnes ja són capaços de prendre decisions per si mateixos, i de
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fomentar la creativitat treballant el mètode d'assignació de tasques, que ens permet
potenciar l'autonomia, tant individualment com col•lectivament.
La planificació de les activitats d'ensenyança-aprenentatge, quant a la seua selecció, organització
i seqüenciació en cada U.T., constitueix un element essencial en l'elaboració i desenvolupament
del currículum dels mòduls professionals i com a conseqüència del cicle. Ja que l'objectiu
primordial és facilitar l'aprenentatge dels alumnes per a aconseguir les capacitats terminals
haurem de programar activitats que serveixen per a adquirir competència ja que eixes són les
capacitats que pretenem aconseguir en la F.P. Específica.

Al principi de cada unitat didàctica es farà una exposició didàctica dels continguts,
explicant i detallant els conceptes i les activitats a realitzar. I a més:
-Es faran demostracions pràctiques de cada activitat a desenvolupar.
-Eventualment es faran assaigs.
-l’alumnat realitzarà les activitats, amb les repeticions i perfeccionaments necessaris.
-Cada activitat es corregirà de forma individual i col.lectiva per poder repetir-la
correctament i fer una progressió.
Per a la planificació i temporització tindrem en compte que estes activitats de
formació no han de ser aïllades, sinó que han de relacionar-se amb situacions de treball.
Les activitats les podem classificar :
•
Activitats Inicials: Detecció d'idees prèvia consulta de fonts d'informació,
d'orientació o de l'adquisició de destreses bàsiques.
•
Activitats d'Ensinistrament: Desenvoluparan habilitats cognitives i destreses més
complexes com a activitats d'anàlisi, experimentació, organització, etc.
•
Activitats de Generalització: Desenvoluparan capacitats transferibles a altres
situacions, per exemple: de resolució de problemes, elaboració d'informes, presa de
decisions, planificació, etc.
Per motivar l’alumnat utilitzarem els següents recursos metodològics:
-Plantejar activitats d'acord amb les necessitats i interessos dels alumnes.
-Establir objectius clars en què l'alumne prenga part activa
-Ajudar l'alumne a adquirir sensació d'èxit i confiança per mitjà de:
*Coneixement dels seus progressos
*Elogi del treball realitzat
*Permetre el desenvolupament de les activitats i habilitats especialitats dels
alumnes.
*Vincular l'ensenyança amb la vida real, perquè l'alumne valore el seu treball i
descobreixca la seua habilitat.
*Utilització de mitjans audiovisuals i recursos informàtics.

Metodologia a seguir per desenvolupar els continguts actitudinals:
Puntualitat
Interès e en
el treball
Iniciativa i
autonomia

-Se exigirà puntualitat a l’hora d’entrar a classe.
-Se exigirà dades concretes d’entrega de treballs o activitats.
-Es valorarà a la nota actitudinal la predisposició a fer las activitats i
participar.
-Es faran reforços positius d’aquesta actitud.
-Se animarà a proposar i executar solucions alternatives.
-Se animarà a realitzar les activitats de forma autònoma.
-Es facilitaran les ajudes necessàries perquè puguen fer les activitats de
forma autònoma.
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Discreció i
tacte
Respecte i
tolerància

Col.laboració
en el treball
d’equip.
Ordre i
neteja

-Es desenvoluparà la normativa de protecció de dades.
-Es desenvoluparan les habilitats socials.
-Es respectarà la opinió de tots els alumnes sense menysprear-la.
-Es respectarà les diferències culturals i de “gustos” o moda sense
menysprear-ne cap.
-Es respectaran els treballs d’altres professionals i les diferents tècniques
valorant les millors per el nostre treball sense menysprear-ne cap.
-Es faran activitats en equip i es valorarà l’actitud i la col.laboració.
-Es valorarà a la nota actitudinal la predisposició a ajudar als companys.
-Se explicarà i demostrarà com preparar tot el material , útils i mobiliari
per cada activitat i tècnica.
-Se exigirà la preparació del material útils i mobiliari per cada activitat i
tècnica.
-Se explicarà i demostrarà com netejar, desinfectar i esterilitzar quan
calga els
materials... i guardar-los de forma adequada.
-Se exigirà netejar, desinfectar i esterilitzar quan calga els materials... i
guardar-los de forma adequada

La metodologia a seguir per desenvolupar les competències bàsiques:
Les competències bàsiques d’aquest mòdul son inherents al mòdul professional en si
mateix per que és un mòdul transversal que recull les competències bàsiques del cicle
formatiu. Així es fomentarà el compliment de les activitats per adquirir aquestes
competències.
7. TEMPORALIZACIÓN
1º AVALUACIÓ: UNITATS 1, 2.3, 4, 5,
2º AVALUACIÓ: (Seguim les unitats 1, 2, 3, 4, 5, que son transversals) i unitats 6, 7, 8,
8. ACTIVITATS D’ENSENYAMENT I
APRENENTATGE.
L'aplicació de la metodologia explicada en l'apartat anterior es durà a terme en gran mesura
mitjançant la realització de diferents tipus d'activitats. Aquestes activitats han d'afavorir el
desenvolupament de destreses i hàbits generadors d'autonomia personal i social en l'alumnat de
tal manera que, amb l'acompanyament i l'orientació tutorial necessaris, siguen capaços
d'elaborar el seu propi projecte personal.
- Lectura, per part del professor de la presentació del mòdul. Incloent objectius, continguts bàsics
i seqüenciació de les unitats de treball del mòdul, tipus d'avaluació, i normes d'assistència i
puntualitat a les classes.
- Visita a l'aula-taller. Explicació dels espais.
-Explicació per part del docent dels tipus de cabines d’estética i els serveis que es realitzen, aixi
com dels aparells, cosmétics i mobiliari.
-Realització d’esquemes i planos pels alumnes de una cabina d’estética.
- Explicació per part del docent dels mitjans adequats de seguretat i higiene en els estris i
cosmètics.
- Aplicació per part de l'alumnat dels processos d'higiene i desinfecció dels mitjans tècnics.
- Demostració, per part del professor, del muntatge i preparació dels mitjans necessaris per a la
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realització de les diferents tècniques i serveis.
- Realització, per part dels alumnes, de la preparació dels mitjans adequats sota les normes de
seguretat i higiene
- Explicació de l'anatomia de la pell, ossos i musculs.
- Realització per part de l'alumnat de fitxes tècniques i anàlisi real de zones facials o corporal son
vagen a fer-se els serveis.
-Explicació del docent de les eines de rebuda i enregistrament de la información.
-Realització pels alumnes de rebuda, enregistrament i organització de la información.
-Explicació del docent del magatzem i el seu ordre.
-Aplicació de la teoría del magatzem a l’aula.taller.
-Explicació del docent sobre la coordinació de espais, serveis i professionals a la cabina
d’estetica.
-Aplicació pràctica de la teoría anterior.
- Explicació del docent dels diferents cosmètics emprats als diferents serveis.
- Demostració de les tècniques de Hiratació Facial i Corporal. .
- Realització per part de l'alumnat de les tècniques de Hidratació Facial i corporal.
- Demostració de les tècniques i serveis que realitza un tècnic d’Estètica i Bellesa.
- Realització per part de l'alumnat de les tècniques i serveis que realitza un tècnic d’Estètica i
Bellesa
- Explicació del docent del control de qualitat en els serveis estètics
- Realització per part de l'alumnat de qüestionaris de satisfacció
- Realització de supòsits reals per part de l'alumnat (guiats pel docent) per resolució de queixes.
L'objectiu de les esmentades activitats serà facilitar l'aprenentatge dels alumnes per assolir els
objectius previstos. Aquestes activitats, que poden ser grupals o individuals, han de seguir un
ordre:
- Es començarà amb activitats senzilles d'introducció o motivació
- Es continuarà amb activitats de dificultat progressiva destinades a desenvolupar els
coneixements programats
- Es realitzaran activitats de consolidació dels coneixements, d'avaluació i seguiment i d'atenció a
la diversitat, duent a terme activitats d'ampliació amb qui superin amb facilitat les activitats
proposades i activitats de recuperació amb els alumnes que presentin alguna dificultat.

9. TRANSVERSAL.
. El títol de Tècnic en Estètica Personal Decorativa requerix no sols coneixements i
destreses sinó també determinades ACTITUDS, que és necessari treballar en tots els
mòduls de forma transversal, ja que té un tracte directe amb el públic i les relacions
humanes és un dels grans components. I estan són:
-Puntualitat
-Interés en el treball.
-Iniciativa a l'hora d'assessorar i informar les persones sobre cures i transformacions
estètiques en l'aspecte de la seua imatge segons els principis de l'estètica
personalitzada i en funció de la imatge personal.
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-Discreció, tacte i prudència en el tracte professional i personalitzat que ha de donar-se a
l'usuari del servici.
-Simpatia i amabilitat.
-Respecte als treballs d'altres professionals.
-Tolerància i respecte cap a les opinions dels altres.
-Predisposició per a ajudar els companys de treball.
-Col•laboració en el treball en equip.
-Interès per conèixer les tendències de moda quant al maquillatge, manicura,
depilacions, etc.
-Disponibilitat per a assistir a congressos, demostracions, etc.
-Sensibilitat i interès per tindre i mantenir una imatge personal òptima.
-Autonomia en la presa de decisions i en la resolució de problemes. Organització en el
treball.
-Rigor, orde i neteja.
A mes a mes , se inclouran aspectes relatius al medi ambient d’acord amb les
recomanacions d’organismes internacionals i la Llei Orgánica 8/2013, del 9 de
desembre, que pretén promocionar l’activitat física i la dieta saludable d’acord amb la
activitat que es desenvolupe. Així com també es farà un foment de la lectura.
La lectura és un dels principals instruments d’aprenentatge. Per això, i seguint el Pla de
foment de la lectura de l’IES LA PATACONA, al segon trimestre es farà un treball de
recollida i anàlisi de dades dels aparells estètics que s’ofereixen per les cases
comercials a la comunitat valenciana i de les seues condicions comparant les avantatges
i desavantatges. La activitat o treball , nomenat abans se avaluarà als percentatges
actitudinal i conceptual.
A més és evident que l’alumnat que cursa aquest mòdul ha de llegir per que:
- Ha de recollir dades dels clients i tractar-les adequadament.
-Estudiar la documentació que li proporciona el/la professora.
-Buscar documentació tècnica tant a la xarxa con a la biblioteca.
-Ha de llegir i interpretar les instruccions d’aparells i d’aplicació de cosmètics que
proporciona la casa.

10. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

És necessari atendre a les possibles diferències marcades entre els alumnes per
diferents causes:
-Immaduresa o dificultat del procés d’aprenentatge.
-Coneixements i destresa laboral en el sector.
-Coneixements i destresa laboral en sols algunes activitats del sector.
Sempre ens hem de plantejar que la programació ha de ser flexible i contínuament
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avaluada per a saber com es reben els coneixements per part de l'alumne i estar
subjecta a modificacions que porten a un major èxit en el procés d'ensenyançaaprenentatge. Però a més hem de tenir en compte aquests alumnes.
-Bé per immaduresa o per la dificultat en el procés d'ensenyança-aprenentatge
açò s'arreplega en el que es denomina diversitat curricular o adaptació curricular. Per a
obtindré aquest èxit es tindrà en compte les mesures següents:
-Promoure i facilitar una atenció més individualitzada que ens permet ajustar l'ajuda
pedagògica a les necessitats educatives de l'alumne amb més dificultat.
Açò es materialitza realitzant activitats que presenten menor dificultat o realitzant un
nombre més gran d'activitats que posteriorment porten a superar les capacitats
bàsiques.
-Ampliar en temps per a la realització d'activitats.
-Modificar els continguts sense que això repercutís ca en el desenvolupament de les
capacitats.
-Crear una sèrie d'activitats que completen o reforcen els continguts en les U.T.
-Potenciar l'autoestima, que ajude a una major participació i interlocutòria responsabilitat.
-Coneixements i destresa laboral en el sector. El professor/a detecta aquests
alumnes i es proposarà una prova teòrica-pràctica per que superen el mòdul sense
l’avaluació continua.
- Coneixements i destresa laboral en sols algunes activitats del sector. Al detectar
aquests alumnes el professor/a proposarà de fer proves per superar les unitats
didàctiques o activitats de les quals tinga coneixements i cursar al resta de forma
continua.

10. AVALUACIÓN I CRTERIS DE CALIFICACIÓ
L'Avaluació serà:
•
CONTÍNUA
És contínua en quant ha d'estar immersa en el procés d'ensenyança-aprenentatge de
l'alumne, per la qual cosa per a això ha d'haver-hi una avaluació inicial, on s'obtenen el
nivell de coneixements previs de l'alumne, les seues actituds i capacitats.
•
INTEGRADORA
Obeïx a les necessitats tindre en compte les capacitats generals establida per a estes
ensenyances en els mòduls.
•
FORMATIVA
De caràcter regulador, orientador i interlocutòria correctora del procés educatiu.
•
INDIVIDUALITZADA
Atendrà a la diversitat i s'adaptarà a les característiques de cada grup i a la seua pròpia
evolució
•
ORIENTADORA
Informar de l'evolució de l'alumne en tot el procés d'aprenentatge i orientar-ho
Per al bon funcionament de l'avaluació definirem amb claredat els criteris següents:
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•
•
•

QUÈ AVALUEM?
QUAN AVALUEM?
COM AVALUEM?

QUÈ AVALUEM?
-L'assimilació dels continguts.
-Normes d'educació
-L'assistència a classe ( Que està regulada a l’ordre d’inici de curs de la conselleria
d’educació. A més si l’alumne no es presenta a un examen encara que amb causa
justificada s’haurà de presentar-se a la recuperació del final de la avaluació i si no es
presentarà a la recuperació final de juny)
-La puntualitat (A més si un alumne falta les hores precedents a un examen no podrà
presentar-se per fer-lo).
-Els hàbits de treball
-Les destreses
-Els temps empleats en la realització de les pràctiques
-L'interès per l'estudi i la millora personal.
- La disciplina en el treball: organització, orde, neteja…
-Responsabilitat en l'entrega de treballs, informes, esquemes, etc.
-Deontologia professional
-Ús del llenguatge tècnic de la professió ( a mes cada falta de ortografia descomptarà un
0’01 de la nota final del examen o treball.
-Imatge Personal (es .imprescindible dur l’uniforme específic del taller d’estètica, en cas
contrari es suspendrà el control o la activitat)
-Les activitats que es realitzen al llarg del curs seran avaluables tan les del mòdul, com
del departament i del centre.
-

QUAN AVALUEM?

De forma contínua al llarg de tot el procés d'ensenyança- aprenentatge, per a poder
realitzar una reflexió sobre el projecte educatiu.
L'avaluació ha de realitzar-se sempre a partir d'un coneixement del nivell dels alumnes (
avaluació inicial) , per a conéixer d'on partim quant a coneixements previs, actituds i
capacitats. D'esta manera sabrem com adaptar els conceptes i actituds al principi del
procés d'ensenyança-aprenentatge, procurant que l'activitat del mateix s'utilitze com a
avaluació contínua i formativa.
COM AVALUEM?
S'avaluaran tots els treballs diaris tant teòrics com pràctics i es tindrà en compte:
1.
CONCEPTES 30%:
-Controls orals i escrits.
-Revisió del quadern de classe.
-Fitxes tècniques de treballs
-Activitats escrites a presentar.
2.
PROCEDIMENTS 50%:
-Habilitats demostrades en la pràctica diària.
-Activitats generals d'aula
-Maneig de recursos.
-Capacitat d'organització en el treball
-Exàmens Pràctics
-Qualitat i temps de realització del les pràctiques.
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3.
ACTITUD 20%:
-Assistència i puntualitat. El 20% de faltes del compute total de les hores de cada
avaluació corresponents a un mòdul, serà motiu de perduda d'avaluació contínua.
L'alumne tindrà l'opció de l'Examen Final de juny en convocatòria ordinària. Així i tot serà
requisit obligatori per a l'avaluació de la nota final, la presentació de tots els treballs i
activitats realitzades durant el curs.
-Assistència obligatòria a les Activitats Extraescolars, tant si són de caràcter lúdic o
específiques de l'especialitat.
-Interès per aprendre.
-Atenció a les explicacions
-Col•laboració en l'organització de classe. Treball en equip. Labor d'encarregada i grup
de neteja.
-Respecte a les instal•lacions i al seu manteniment.
-Respecte cap a les opinions dels altres.
-Actituds específiques relacionades en la present programació.
SERÀ REQUISIT OBLIGATORI PER A LES 3 AVALUACIONS, QUE LA QUALIFICACIÓ
CORRESPONENT A LES ACTITUDS SUPEREN EL 10 %,DEL TOTAL ( 20%); EN ELS
PROCEDIMENTS SUPEREN EL 25% , DEL TOTAL (50%), I EN ELS CONCEPTUALS,
SUPEREN EL 15%, DEL TOTAL (30%).PER A PODER FER LA MITJA EN LA NOTA
GLOBAL DEL MODUL.
Cada un dels grans blocs de matèria serà avaluable per si mateix i serà necessari
recuperar-lo si és el cas (exemple: un bloc por ser el de hidratació facial i un altre el de
atenció a l client , si no es supera el primer serà necessari recuperar-lo i no es superarà
per superar el altre).
TOTES LES ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS QUE ES
REALITZEN AL LLARG DE CURS TENEN CARÁCTER OBLIGATORI I SERAN
AVALUADES.

CRITERIS DE RECUPERACIÓ
Un única prova en ( març) on l’alumne caldrà que recupere allò que tinga suspès
(control, activitat, treball o pràctica). Si l’alumne no supera aquesta prova tindrà una altra
en juny on s’examinarà de tota la matèria del mòdul.
MARÇ
- Examen Teòric del mòdul corresponent o de la part suspesa (d'esta manera es valoren
els continguts conceptuals)
- Examen Pràctic del mòdul corresponent o de la part suspesa (d'esta manera es valoren
els continguts procedimentals

JUNY
- Examen Teòric del mòdul corresponent (d'esta manera es valoren els continguts
conceptuals)
- Examen Pràctic del mòdul corresponent (d'esta manera es valoren els continguts
procedimentals.)
Treball/s específics del mòdul corresponent (d'esta manera es valoren els
continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals).
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12. AVALUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
La LOE dedica li títol VI a la "avaluació del sistema educatiu". Concretament l'article
141 estableix que l'avaluació s'aplicarà també a l'activitat del professorat i els
processos educatius. Per tant una de les funcions del professorat és l'avaluació del
procés d'aprenentatge, així com també l'avaluació del procés d'ensenyament.
Per establir un sistema de millora continua i poder analitzar i avaluar el procés, en
aquest curs es fixaran els objectius de qualitat següents:
1-Aconseguir una relació superior al 90% entre la programació didàctica i el seu
desenvolupament real.
2-Aconseguir una satisfacció de l’alumnat respecte del procés d’ensenyament i
aprenentatge superior a 8 punts d’una escala del 1 al 10.
3-Aconseguir un índex d’aprovats superior al 75%.
Els objectius es tractaran d’aconseguir a traves de les següents accions:
-Per aconseguir el primer objectiu:
-Adequar la programació didàctica a les característiques dels alumnes.
-Adequar la programació d’aula conforme la programació didàctica.
-Incloure totes les mesures de millora que hagem detectat.
-Per aconseguir el segon objectiu:
-Realitzar les adaptacions necessàries als alumnes.
-Respondre a les necessitats plantejades pels alumnes.
-Corregir treballs i donar resposta als problemes el més prompte possible.
-Informar adequadament i a temps de totes les dades i dates als alumnes.
-Per aconseguir el tercer objectiu:
-Fer tutories individualitzades.
-Fer cada 15 dies , grups d’alumnes amb diferent nivell per poder ajudar-se els
uns als altres i els primers reforçar es seus propis coneixements.
-Fer activitats individuals reforçades pel professor o un alumne amb més nivell.

Indicador
Relació de la

Nivell d'acceptabilitat

Resultat

Accions de millora

El 75%
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programació amb la
realitat. 1er
quadrimestre
Relació de la
programació amb la
realitat. 2on
quadrimestre

El 80%

Satisfacció de
l’alumnat. 1er
quadrimestre

Acceptable si es d’un 6
en cada item.

Satisfacció de
l’alumnat. 2on
quadrimestre

Acceptable si es d’un 8
de nota mitjana.

Index d’aprovats. 1er
quadrimestre

Acceptable si es d’un
60%

Index d’aprovats. 2on
quadrimestre

Acceptable si es d’un
75%.

13. RECURSOS MATERIALS
Els recursos didàctics seran de diferents tipus:
-Els aparells estètics de l’aula con els fundidors, l’ AAFF, Brossagee...
-L’aula-taller en si mateix.
-El mobiliari de l’aula-taller.
-Els espais del aula taller.
-Els apunts, powers i resums de la professora.
-Els mitjans tècnics de l’aula con el projector, internet, ordinador...
- Llibre de text, revistes i altres publicacions.
-El equip de l’alumne ( con pinzes, pinzells de ma, esponjes de mq i desmq,
espatules…)
-

14. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS.
Pel que fa a la dinàmica i funcionament del procés d'aprenentatge, veiem que hi ha un
ampli ventall de possibilitats per mitjà de les quals a l'alumne se li plantegen una sèrie de
continguts a aprendre.
Si tenim en compte que els cicles formatius es basen eminentment en la pràctica
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ens posarem sobre la pista per a crear un clima determinat, dins i fora del marc
acadèmic, que oferisca a l'alumne llenguatges de suport ( manipulatiu, audiovisual…) i
amb això la informació necessària que volem que aprenga.
Inclourem en l'aula activitats de reforç i ampliació que poden ser utilitzades en
moments i contextos diferents proposar tasques que poden ser planificades pels grups
d'alumnes així com oferir-los la possibilitat de triar i seleccionar les activitats a
desenrotllar, no és una altra cosa que ajudar-los a aprendre.
Per tant i sense deixar-nos de costat el treball d'avaluació formatiu del dia a dia
dins de l'aula intentarem motivar l'alumne recolzant-nos en activitats in situ:
-Demostratives
-Exemplarizants
-Amb reforç audiovisual
-Autoavaluatives
-Expositives
I amb activitats fora de l'aula:
-Demostracions pràctiques per professionals del sector
-Assistència a Congressos dins i fora de la nostra comunitat
-Assistència a conferències dins i fora del centre escolar
-Participació directa de l'alumnat en esdeveniments relacionats amb l'especialitat

Així doncs defensem la idea d'elaborar una sèrie d'activitats d'aprenentatge que
paral•leles a les activitats d'aprenentatge i paral•leles a la unitats de treball, fonamenten
l'adquisició de coneixements i que impliquen una planificació de tasques a realitzar. I
alhora, activitats extraescolars que fomenten l'amplitud de possibilitats, el coneixement
del mercat actual, la visió evolutiva de la seua especialitat, en resum el seu propi
progrés.
TOTES LES ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS QUE ES
REALITZEN AL LLARG DE CURS TENEN CARÁCTER OBLIGATORI I SERAN
AVALUADES.
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