ANNEX 5 b

Programa Formatiu de l’Alumne
Nom de l’Alumne:
NIF:
Centre Educatiu: IES Pasqual Calbó i Caldés
Tutor del Centre Educatiu: José Manuel Blay
Ensenyament: Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques (ELE-21)
Curs: 2019 - 2020
Oliver
Centre de Treball:
Tutor del Centre de Treball:
Període:
Durada: 400 Hores

1. Àrees o Departaments del Centre de Treball
- Lloc d’ubicació física de les instal·lacions electrotècniques a desenvolupar.
- Taller de reparació i manteniment electrotècnic de l’empresa.
- Magatzem de material elèctric de l’empresa.
- Oficina tècnica de l’empresa.
2. Activitats a Desenvolupar

Realitzac
ió
Correcta

Observacion
s

1. Muntatge i manteniment d’instal·lacions de distribució
d’energia elèctrica en baixa tensió (electrificació
d’habitatges, locals comercials, oficines, etc.).
2. Muntatge, cablejat, connexionat i manteniment d’equips
electrotècnics i/o quadres elèctrics de distribució i mesura.
3. Construcció i manteniment d’instal·lacions d’antenes
(individuals i col·lectives, terrestres i via satèl·lit) i/o de
telefonia interior i intercomunicació (supletoris, porters
automàtics, videoporters).
4. Construcció i manteniment d’instal·lacions d’energia solar
fotovoltaica.
5. Muntatge i manteniment d’instal·lacions automàtiques a
habitatges o edificis (gestió d’energia, il·luminació
automatitzada, rec automàtic, autòmats programables i/o
sistemes domòtics).
6. Construcció de màquines elèctriques estàtiques. Reparació i
manteniment de màquines elèctriques estàtiques i/o
rotatives de CC i CA.
7. Participar en la gestió i/o elaboració de la documentació
relacionada amb les instal·lacions elèctriques i la seva
legalització (albarans, esquemes elèctrics, càlcul i
dimensionament, manuals tècnics, pressuposts, etc.).
8. Conèixer i aplicar les normes de seguretat pertinents, tant
personals com col·lectives.
9. Organitzar-se en la realització de les tasques pròpies de la
feina, amb autonomia i iniciativa.
3. Observacions
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ANNEX 7

Informe Valoratiu del Centre de Treball
Nom de l’Alumne:
NIF:
Centre Educatiu: IES Pasqual Calbó i Caldés
Tutor del Centre Educatiu: José Manuel Blay
Ensenyament: Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques (ELE-21)
Curs: 2019 - 2020
Oliver
Centre de Treball:
Tutor del Centre de Treball:
Període:
Durada: 400 Hores
4. Valoració Global de l’Actitud
1. És puntual.
2. Mostra motivació, interès i iniciativa pel treball.
3. S’organitza i planifica les tasques assignades.
4. És responsable en l’execució de les tasques assignades.
5. Realitza les tasques encomanades en el temps previst.
6. S’integra en l’empresa i en el treball en grup.
7. Mostra predisposició a rebre ordres i orientacions i a col·laborar quan li ho demanen.
8. Comunica al tutor els dubtes i els problemes, i emet suggeriments.
9. Compleix les normes de salut i prevenció de riscos laborals.
10 Mostra atenció a la higiene i a la presentació personal.
11 És ordenat i conserva els materials, eines, aparells, etc, que utilitza en la seva activitat.
12 Compleix les normes bàsiques d’educació i és diligent en les tasques d’atenció al públic.
5. Valoració de les Activitats Realitzades
□ Coneix les tècniques exposades, però no en sap aplicar cap en la situació adequada. No sap prendre
decisions.
□ Coneix les tècniques exposades, però només les aplica en part en la situació adequada. Pren
decisions en ocasions.
□ Coneix les tècniques exposades, les aplica amb destresa en la situació adequada. Pren decisions
correctes.
□ Coneix les tècniques exposades, les aplica amb gran destresa en la situació adequada. Pren decisions
correctes.
6. Procediment en el Desenvolupament de les Activitats
□ L’alumne participa en el desenvolupament de les activitats com a observador.
□ L’alumne inicia o conclou l’activitat, la resta és realitzada pel professional de referència.
□ L’alumne realitza l’activitat pràcticament per ell mateix, el professional de referència només intervé
en petits aspectes.
□ L’alumne realitza l’activitat totalment per ell mateix, sempre sota la supervisió del professional de
referència.
7. Valoració General de les Pràctiques de l’Alumne
8. Valoració de la Competència Professional de l’Alumne
9. Orientacions que poden Optimitzar la Competència Professional de l’Alumne

10. Proposta de Qualificació del Mòdul de Formació en Centres de Treball

APTE:

NO APTE:
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Vist i Plau,
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