
                                         PLANIFICADOR D’EVIDÈNCIES: 

                                 Etapes ABP-PROJECTE NUTRIALTH3D

UNITAT 
TEMPORAL 

FASE/ETAPA EVIDÈNCIA A GENERAR AVALUACIÓ REVISIÓ/altres COMENTARIS

Setmana: 0-
11

Tranversal

Donar resposta a les 
rúbriques d’autoavaluació,
coavaluació i 
heteroavaluació de les 
competències transversals

Donar resposata al 
personal docent tècnics de 
les competències 
professionals i personals 
específiques del mòduls 
implicats

Ava Formativa i 
formadora

Autoavaluació, 
coavaluació i 
avaluació experta

Contrastar diferències 
entre diversos tipus 
d’avaluació

Setmana 0
Etapa 0:
Benvinguda al 
Mètode

Mètode Desig Thinking 
( dues sessions)

Ava Diagnòstica
Autoavaluació

Setmanes: 1-
3

Etapa 1:
Contextualitzar el 
problema relacionat
amb la disfàgia

Elaboració de paella per a 
disfàgics (emfatització 
amb els cuiners)

Ava formativa

Validació amb la Dra Neus 
Ticó, menbre del equip de 
disfàgia d’Altahia 
( emfatització amb 
experts)

Ava formativa

Validació amb Iolanda 
Serrano, cuinera d’una 
Residència experta en 
menjar per a disfàgics.

Ava formativa

 Mapa d’empatica del 
usuari

Ava formadora

Etapa 2:
Què fa falta ?

Formació impressora 3D-
Natura-Machines cedida 
per Althaia.

Ava formativa

Anàlisi de texturitzants i 
elecció del producte 
alimentari a elaborar en 
3D.

Ava formativa

Escollir un model en un 
repositori de projectes 3D 
(screchup) modificacions 
del model, configuració de 
la impressora, elaboració 
del prototip i 
comprovacions pertinents.

Ava formativa



Mapa mental connectant 
el repte de l’empresa amb 
els aprenentatges 
necessaris per afrontrar-lo

Ava formadora

Etapa 3:
Organització i gestió

Realització del pla de 
treball dels equips

Ava Formativa i 
formadora
Auroavaluació, 
coavaluació i 
heteroavaluació

Setmanes: 4-
9

Etapa 4:
Disseny de la 
proposta dels plats i 
disseny en 
impressora 3D

Crear prototips de le 
propostes, verificar les 
textures adequades i 
afrontar dificultats en 
l’elaboació a través de la 
tecnologia 3D de manera 
àgil

Ava Formativa i 
formadora

Etapa 5:

Creació de la 
proposta definitiva

Un cop efectuda el PMV1 
amb la realització de la 
fitxa tècnica, escandall i 
full de comanda per 
l’elaboració de la proposta
escollida per part de 
l’equip

Ava Formativa i 
formadora

Setmanes 10-
11

Etapa 6A:
Presentacions 
tècniques

Validació equip experts en 
disfàgia d’Althaia alients al
personal docent de l’escola
d’Hoteleria Joviat

Ava Formativa i 
formadora

Autoavaluació, 
coavaluació i 
avaluació experta

Contrastar diferències 
entre diversos tipus 
d’avaluació i 
qualificació final

Resultat de les enquestes 
de satisfacció dels experts

Ava Formativa i 
formadora

Preparació “mise en plats”
dels tast de tapes pels 
residents

Ava Formativa i 
formadora

Etapa 6B:
Demostracions 
públiques

Presentació davant els 
comensals finals: persones
afectades per la disfàgia 
de diferents graus

Ava Formativa i 
formadora

Aval Experta

Mise en plats usuaris a 
domicili i TV3

Ava Formativa i 
formadora

Demostració del menú 
degustació de tapes per 
usuaris a domicili i 
programes de TV3 
( Matins I migdia)

Ava Formativa i 
formadora



Etapa 7: Revisió

Feedback amb cap de 
projecte Althaia sobre els 
enquestes de satisfacció 
dels usuaris i monitors de 
la Residència de 
discapacitats físics i 
psíquics de Manresa

Ava Formativa i 
formadora

Autoavaluació, 
coavaluació i 
avaluació experta

Constrast dels diversos
tipus d’avaluació, 
qualificació final i 
acreditació


