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CADA UNITAT DIDÀCTICA CONSTA DE L’ESTRUCTURA SEGÜENT: 

• Pàgines d’inici

• Pàgines amb continguts teòrics i pràctics

• Pàgines finals

• Pàgina d’avaluació

PER AL CAS PRÀCTIC FINAL
Continguts que s’aprendran 
a la unitat, necessaris per 
resoldre el Cas pràctic final.



DESENVOLUPAMENT DE CONTINGUTS
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TEXTOS DESTACATS
Definicions de conceptes clau 
i continguts importants en el 
desenvolupament de la unitat.

Els CONTINGUTS, perfectament 
estructurats per apartats i 
subapartats, hi són explicats de 
forma clara i senzilla, adaptats al 
nivell de l’alumne.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Textos que complementen els 
continguts explicats al llarg de 
la unitat. Inclouen: terminologia 
important, curiositats, 
suggeriments de pàgines web, etc.
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A LA PRÀCTICA
Activitats pràctiques, que 
situen l’alumne en un entorn 
professional real i on es mostra la 
solució detallada.

EXEMPLES
Explicacions detallades 
dels continguts que 
acompanyen.
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PÀGINES 
FINALS

RESUMEIX
Esquema organitzat dels 
principals continguts de la 
unitat per tal que  l’alumne el 
pugui completar el seu quadern.

ACTIVITATS DIGITALS
L’alumnat disposarà 
d’activitats digitals 
interactives, a les quals podrà 
accedir mitjançant un enllaç a 
la seva versió digital.

RESOL I PRACTICA
Activitats finals organitzades en dos 
blocs: 
Resol, amb activitats classificades per 
epígrafs.
Practica, amb activitats més pràctiques, 
que situen l’alumnat en un entorn 
laboral real, com el que es podran trobar 
en els seus futurs llocs de treball.
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CAS PRÀCTIC FINAL, en què, 
mitjançant una situació real, 
l’alumnat podrà posar en 
pràctica l’après fins al moment. 

POSA’T A PROVA
Preguntes tipus test perquè 
l’alumne comprovi els seus 
coneixements sobre la unitat.
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PÀGINES 
FINALSAL TEU ENTORN:

és una activitat pensada perquè 
“investiguin” al seu entorn 
proper les condicions laborals 
o les situacions explicades a la 
unitat.

EN QUÈ ENS EQUIVOQUEM:
petits casos que contenen 
errors que l’alumnat haurà 

d’identificar i solucionar.

LA TEVA FAMÍLIA PROFESSIONAL:
activitats que dirigeix l’alumnat 
en la recerca de les condicions 
concretes del seu conveni 
professional o les mesures 
específiques en prevenció de riscos 
de la seva família professional.




