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CODI
PROJECTE

TÍTOL

P1 NUTRIALTH3D

CURS
DURADA
(hores)

COORDINADOR PROJECTE

22-23 184 H Dani Pons/J Farreny

És tracta d'un projecte transversal?   

En cas d’un projecte transversal especificar amb quin altre mòdul/s es desenvolupa
En cas d’un projecte entre cicles especificar amb quin altre cicle/s es desenvolupa (i,
si és d'altra familia, la familia)

MP1-MP2-MP6-MP7-MP8-MP9 i MP11

TIPUS D’AGRUPAMENTS
(grups de X alumnes)

Empresa / Entitat a convidar

3 alumnes per grup Fundació Althaia de Manresa

DESCRIPCIÓ

"Recuperar el plaer de menjar, de forma segura i nutrialment correctes a les
persones afectades de disfàgia"

Si
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0202

ÀMBIT COMPETENCIAL

Competències
tècniques

curriculars

Competències
Tècniques

Complementàries

Competències
Transversals

Capacitats
Clau

a) Gestionar
processos

d’aprovisioname
nt en

restauració.
b)Aplicar i
supervisar

l’execució de tot
tipus de

tècniques de
manipulació,
conservació i
regeneració
d’aliments

c)Realitzar la
gestió de
qualitat

ambiental i de
seguretat en
restauració

 
 
 
 
 
 

a) Disseny prototips
de plats en

impressora 3D
NaturalMachine

b) Ús de repositoris
d'impressió 3D

c) Calibratge  de la
impressora i

configuració de la
interfase del
programari.

d) Ús avançat de
texturitzas
alimentaris.
f) Domini del

mètode Design
Thinking orientat a

la creació de valor al
client

 
 
 
 
 
 
 

Pensament
visual

-Orientació al
client

-Coordinació
d'equips de

treball.
-Assoliment
d'objectius.
-Capacitat

d'adaptabilita
-Flexibilitat

-Proactivitat
-Creativitat i
cocreativitat
-Planificació
-Autonomia
individual

-Capacitat de
decisió

Assumir riscos
-Tolerància al

fracàs

 
 
 

Responsabili
tat.

Autonomia.
Iniciativa.

Organització
del treball.

Col.laboració
.

Ordre
Innovació

Resolució de
problemes

Capacitat de
relacion

interpersona
l.

Exposició
d'opinions.

 
 
 
 
 
 
 
 



0202

ÀMBIT COMPETENCIAL

Competències
tècniques

curriculars

Competències
Tècniques

Complementàries

Competències
Transversals

Capacitats
Clau

d) Dissenyar
ofertes

gastronòmiques
e)Dirigir i

gestionar una
unitat de

producció en
restauració

f) Identificar les
propietats

nutricionals i
aplicar els seus
principis bàsics
g) Controla la

gestió de
costos.

h) Integra el
personal de

l'empresa o de
l'àrea de

restauració
adaptant els

models actuals
d'organització
de recursos

humans.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



0202

ÀMBIT COMPETENCIAL

Competències
tècniques

curriculars

Competències
Tècniques

Complementàries

Competències
Transversals

Capacitats
Clau

i) Analitzar i
utilitzar els

recursos i les
oportunitats

d’aprenentatge 
 per mantenir

l’esperit
d’actualització i

adaptar-se a
noves situacions

laborals i
personals.

j) Desenvolupar
la creativitat i

l’esperit
d’innovació per
respondre als
reptes que es
presenten  .

k) Desenvolupar
tècniques de

lideratge,
motivació,
supervisió i

comunicació en
contextos de

treball en grup

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



0202

ÀMBIT COMPETENCIAL

Competències
tècniques

curriculars

Competències
Tècniques

Complementàries

Competències
Transversals

Capacitats
Clau

l) Aplicar
estratègies i
tècniques de
comunicació

adaptant-se als
continguts que
es transmetran,
a la finalitat i a

les
característiques
dels receptors,
per assegurar
l’eficàcia en els
processos de
comunicació.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



0203

ÀMBIT CURRICULAR

Fase Projecte
i/o AEA (Act.

Ensenyament -
Aprenentatge)

Codi
Mòdul-
UF-RA

Codi 
Continguts

Codi 
Criteris

d’Avaluació

Instruments
d’Avaluació

Cal posar sols els codis (REF) i tenir un annex (a la fitxa de projecte o
a la programació) on quedi recollida la literalitat d'aquests codis

Etapa 1 Althaia :
Contextualitzar el

problema
relacionat amb

la disfàgia
 
 
 
 
 

M1.UF3-
RA1/RA2/RA3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Definició,
classes de
processos,
tècniques i

mètodes. 1.2.
Equips utilitzats

en la
regeneració.

Funcions i
procediments

d'ús i de control.
1.3 Operacions
de conservació

intermèdia.
Tècniques i

mètodes
adequats als

d

 
1.1 Identifica les

matèries primeres a la
cuina amb possibles

necessitats de
regeneració. 1.2
Caracteritza les

tècniques de
regeneració de matèries
primeres a la cuina. 1.3

Identifica i selecciona els
equips i les tècniques

adequades per a la
regeneració. 1.4 Executa

les tècniques de
regeneració. 1.5
Assegura la seva

utilització o consum
posterior en condicions

òptimes. 1.6
Desenvolupa els

procediments
intermedis de
conservació o

manteniment, tenint en
compte la naturalesa de

les diverses matèries
primeres i el seu ús

posterior. 1.7 Evita el
consum innecessari de

recursos. 1.8 Aplica
mesures correctives en
funció dels senyals o la

informació rebuts
durant el procés de

regeneració i d’acord
amb els protocols

establerts. 1.9 Realitza
totes les operacions
tenint en compte la

a) Rúbrica de
competèncie
s transversals

b) Mapa
d'empatia
envers els

cuiners
c) Avaluació
inicial de c

professionals,
personal i

socila ( paella
per a

disfàgics
 
 
 
 
 



0203

ÀMBIT CURRICULAR

Fase Projecte
i/o AEA (Act.

Ensenyament -
Aprenentatge)

Codi Mòdul-
UF-RA

Codi 
Continguts

Codi 
Criteris

d’Avaluació

Instruments
d’Avaluació

Cal posar sols els codis (REF) i tenir un annex (a la fitxa de projecte o a la
programació) on quedi recollida la literalitat d'aquests codis

Etapa 1 Althaia :
Contextualitzar el

problema
relacionat amb

la disfàgia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M7.UF2-RA1/RA2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Concepte
d’aliment i

alimentació. Els grups
d’aliments. 1.2

Concepte de nutrició.
Els nutrients.

Funcions i degradació
dels nutrients. 1.3

Relació entre grups
d’aliments i nutrients.

1.4 Alimentació i
salut. Metabolisme.

Necessitats
nutricionals i

energètiques de
l’organisme humà sa

en les diferents
etapes de la vida.
Hàbits alimentaris

sans. Els nous hàbits
alimentaris. 1.5

Dietètica: concepte.
Guies alimentàries: la
roda dels aliments, la

piràmide dels
aliments i el mètode
trèvol. Les taules de

composició d’aliments
per confeccionar
dietes. 1.6 Dietes.

Dieta i estil de vida. La
dieta mediterrània.
Dietes tipus en la

restauració.

2.1 Defineix el
concepte de
dietètica. 2.2
Reconeix les
necessitats

nutricionals i
energètiques de les

persones al llarg de la
vida i la seva relació

amb ISSN 1988-298X
http://www.gencat.cat

/dogc DL B 38014-
2007 44/77 Diari

Oficial de la
Generalitat de

Catalunya Núm. 6601
- 10.4.2014 CVE-

DOGC-A-14098141-
2014 el metabolisme.
2.3 Identifica tipus de
dietes relacionades
amb diferents estils

de vida. 2.4 Reconeix
els valors per a la
salut de la dieta

mediterrània. 2.5
Utilitza taules de

composició
d'aliments per

confeccionar dietes.

a) Informe de
la xerrada de
dietistes per

part Fundació
Althaia,

Conclusions
 

b) Anàlisi de
gràfic de
Harward

 
c) Observació
sobre el taller
a "ceges" de

menjar
hospitalari.

 
 
 
 
 
 



0204

ÀMBIT ORGANITZATIU

 Espais Equipaments Recursos
Visites

Tècniques
i/o Ponències

Aula-Taller

 
 
 
 
 
 
 
 

Batedors
Robots culinaris
2 Impressores

Fondini de
NaturalMachine
Espessors Sosa

 
 
 
 
 
 
 
 

Subvencions de
la Diputació de

Barcelona
 

Premi de la
Fundació FP

BCN

Presentació per
part de

Bartomeu Ayala
sobre el

projecte dins del
Hub sanitari de

Manresa
 

Taller de cata a
ceges de menús
per a disfàgics

 
Ponència sobre
nutició per les

persones
disfàgiques

 
Taller de

configuració i
funcionament

de les
impressores 3D



0205
3

AVALUACIÓ PROJECTE

Tot el que avaluem ha d’estar recollit com C.A
És poden afegir C.A a la programació (cal marcar-los amb un * i utilitzar lletra cursiva).

Codi RA
 i

 %RA
dins UF

Avaluació Equip Docent

Auto-
avalua-

ció

Co-
avalua-

ció

Total RA
en el

projecte

Instruments Avaluació

Treball ind Planif
icació

Pro
duct

e

Presen
tació

MP1-uf3-
R1-R2_R3 5% 20% 40% 20% 5% 10% 100%

MP2-uf1-
uf2-Uf3-

R1
5% 20% 40% 20% 5% 10% 100%

MP6-
UF2_R1-

R2
5% 20% 40% 20% 5% 10% 100%

INFORMACIÓ D’AVALUACIÓ A LLIURAR A L’ALUMNE
(informe competencial, nota numèrica, ...)

 



0205
3

AVALUACIÓ PROJECTE

Tot el que avaluem ha d’estar recollit com C.A
És poden afegir C.A a la programació (cal marcar-los amb un * i utilitzar lletra cursiva).

Codi RA
 i

 %RA
dins UF

Avaluació Equip Docent

Auto-
avalua-

ció

Co-
avalua-

ció

Total RA
en el

projecte

Instruments Avaluació

Treball ind Planif
icació

Pro
duct

e

Presen
tació

MP7-u2-
R1-R2 5% 20% 40% 20% 5% 10% 100%

MP8-uf2-
R2-R3 5% 20% 40% 20% 5% 10% 100%

MP9-
UF2_R1 5% 20% 40% 20% 5% 10% 100%

INFORMACIÓ D’AVALUACIÓ A LLIURAR A L’ALUMNE
(informe competencial, nota numèrica, ...)
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Annex

Còpia aquí la literalitat dels codis (REF)
Nom Mòdul, Noms UF, RA, CA, continguts

EN EL CAS D'UNA FITXA INCLOSA A UNA PROGRAMACIÓ ON JA HI SÓN, NO CALDRIA.
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