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La Programació Didàctica a F.P.
Caracterització i components a la convocatòria d’oposicions
Caracterització de la prova
En les especialitats del cos de professors d'ensenyament secundari i del cos de
professors tècnics de formació professional la programació didàctica ha d'incloure la
planificació del currículum d'un crèdit o mòdul professional relacionat amb
l'especialitat per a la qual es participa, en la qual s'han d'especificar, almenys, els
objectius, les competències, les capacitats o els resultats d'aprenentatge que es
desenvolupen, els criteris d'avaluació, els continguts, la metodologia, incloent-hi l'ús
pertinent de les tecnologies de la informació i de la comunicació, les connexions amb
altres crèdits o mòduls professionals relacionats, la distribució temporal, i
l'agrupament d'alumnes, així com les mesures i suports addicionals o intensius que es
preveuen utilitzar per a l'atenció a la diversitat.
La programació pot estar referida a títols LOGSE o LOE vigents en els que s'imparteixi
docència de l'especialitat per la que s'opta.
Tant al cos de mestres com als cossos de formació professional la programació es
correspon amb un curs escolar d'un dels nivells o etapes educatives en què el
professorat de l'especialitat tingui atribuïda competència docent per a impartir-lo i la
seva elaboració s'ha d'ajustar al que es disposa a l'annex 5.
Als efectes d'aquesta convocatòria, per a les especialitats de formació professional, i
en el cas de programacions de cicles formatius LOE, la programació d'una unitat
didàctica fa referència a la programació d'activitats d'ensenyament-aprenentatge. En
el cas de cicles formatius LOGSE poden considerar-se com a unitats didàctiques les
seqüències o parts en què es pot dividir i concretar la programació d'un crèdit.
La programació inclou el desenvolupament d'un esquema de cada una de les unitats
didàctiques, corresponents a un curs escolar, que com a mínim n'han de ser 6. En el
cas d'una programació referida als cicles formatius de formació professional LOE, ha
d'incloure el desenvolupament d'un esquema d'un mínim de 6 activitats
d'ensenyament-aprenentatge d'una o diverses Unitats Formatives (UF) del mòdul
professional seleccionat per

fer la programació.
Annex 5
Programació Didàctica
A1. Formació professional específica (LOGSE)
La programació didàctica d'un crèdit d'un cicle formatiu de formació professional
LOGSE vigent ha de contenir, almenys:
- Una justificació del crèdit en relació al currículum del cicle formatiu on està ubicat i al
perfil professional del títol.
- El conjunt d'unitats didàctiques en què s'organitza el crèdit, fent-hi constar la durada
de cadascuna i la seqüència d'impartició.
- Les estratègies metodològiques que s'hauran d'aplicar en el desenvolupament del
crèdit.
- Els criteris i instruments d'avaluació que s'hauran d'emprar.
- Les activitats formatives del crèdit que es proposen desenvolupar en el crèdit de
Formació en centres de treball.
De cada unitat didàctica s'han d'especificar:
- Els objectius terminals del crèdit, convenientment contextualitzats en la unitat
didàctica.
- Els continguts que s'hi desenvoluparan, convenientment contextualitzats en la unitat
didàctica.
- L'enunciat dels diversos nuclis d'activitat en que s'agruparà el conjunt d'activitats
d'ensenyamentaprenentatge.
- La relació i un enunciat descriptiu de cada una de les activitats d'ensenyamentaprenentatge.
- Els recursos i els espais docents necessaris.
- Les activitats i els criteris d'avaluació.
A2. Formació professional inicial (LOE)
La programació d'un mòdul professional d'un cicle formatiu de formació professional
LOE vigent ha de contenir, almenys:
- Una justificació del mòdul professional en relació al currículum del cicle formatiu on
està ubicat i al perfil professional del títol.
- Unitats Formatives (UF), fent-hi constar la durada de cadascuna i la seqüència
d'impartició.
- Els criteris seguits per a l'assignació de les hores de lliure disposició, si és el cas.
- Els recursos i els espais docents necessaris.
- Les estratègies metodològiques i d'organització del mòdul professional.
- Els criteris de qualificació del mòdul professional a partir de les qualificacions de les
Unitats Formatives (UF).
- Les activitats formatives relacionades que es proposen desenvolupar en el mòdul
professional de Formació en centres de treball.
De cadascuna de les Unitats Formatives (UF) que continguin les activitats
d'ensenyament-aprenentatge que es desenvolupin s'ha d'especificar:

- Els resultats d'aprenentatge, criteris d'avaluació i continguts convenientment
contextualitzats.
- L'enunciat de les activitats d'ensenyament-aprenentatge i la seva relació amb els
resultats d'aprenentatge, criteris d'avaluació i continguts.
- L'enunciat dels nuclis formatius en què s'agrupen les activitats d'ensenyamentaprenentatge, si escau.
- L'avaluació i qualificació de les Unitats Formatives (UF) seleccionades a partir de les
qualificacions dels resultats d'aprenentatge.
De cada una de les activitats d'ensenyament-aprenentatge que es desenvolupin s'ha
d'especificar:
- El nom i la durada prevista.
- La descripció seqüenciada de les tasques que cal fer en cada activitat.
- Les activitats d'avaluació, si és el cas.
- Els resultats d'aprenentatge als quals va dirigida l'activitat.
- Els continguts.
B) Unitat didàctica.
Als efectes d'aquesta convocatòria, en el cas de programacions de cicles formatius
LOE, la programació d'una unitat didàctica fa referència a la programació d'activitats
d'ensenyament-aprenentatge. En el cas de cicles formatius LOGSE poden considerar-se
com a unitats didàctiques les seqüències o parts en què es pot dividir i concretar la
programació d'un crèdit.
Els aspirants han de concretar la unitat didàctica desenvolupant, almenys, els objectius
d'aprenentatge que es pretenen assolir, les competències o capacitats que es
desenvolupen, els continguts, la descripció de les activitats d'ensenyament i
d'aprenentatge, la selecció i l'ús dels recursos didàctics, la gestió de l'alumnat, del
temps i de l'espai i altres aspectes organitzatius i metodològics, els criteris,
procediments i instruments d'avaluació i la relació amb altres unitats, crèdits o mòduls
professionals, així com les mesures i suports addicionals o intensius que es preveuen
utilitzar per a l'atenció a la diversitat. Es prestarà especial atenció a la coherència de
tots els elements de la unitat didàctica amb les activitats d'ensenyament i
d'aprenentatge programades.
B1. Formació professional específica (LOGSE)
Criteris per a l'elaboració i exposició oral d'una unitat didàctica:
Tenint en compte que en la formació professional poden existir unitats didàctiques de
durada i extensió molt variable en funció del crèdit, l'aspirant pot optar per elaborar la
programació de tota una unitat didàctica o bé per programar només una part
d'aquesta que ha d'incloure un o més nuclis d'activitat.
Els aspirants, han de concretar la unitat didàctica desenvolupant les activitats
d'ensenyament-aprenentatge previstes en almenys un dels nuclis d'activitat descrits en
la programació.
La programació ha d'especificar per a cadascuna de les activitats d'ensenyamentaprenentatge del nucli d'activitats:

- La ubicació de l'activitat en la unitat didàctica.
- La descripció de l'activitat i els objectius que l'alumnat ha d'assolir.
- Els organitzadors previs: coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat
per el desenvolupament de l'activitat.
- Els continguts que s'hi desenvolupen.
- La seqüència de desenvolupament de l'activitat.
- El recursos necessaris.
- Els criteris i instruments d'avaluació.
- El temps previst de realització.
B2. Formació professional inicial (LOE)
En el cas de programacions de cicles formatius LOE s'han de desenvolupar les activitats
d'ensenyament aprenentatge d'una o diverses Unitats Formatives (UF), en que
s'estructuri el mòdul professional.
Criteris per a l'elaboració i exposició oral d'una activitat d'ensenyament-aprenentatge:
Els aspirants han de concretar per a cadascuna de les activitats d'ensenyamentaprenentatge:
- La descripció de l'activitat i justificació en relació al perfil professional del cicle
formatiu.
- El nom i la durada prevista.
- La ubicació de l'activitat ensenyament-aprenentatge en la Unitat Formativa (UF).
- La relació amb els resultats d'aprenentatge i els criteris d'avaluació.
- Els continguts que es desenvolupen, convenientment contextualitzats.
- La seqüència de desenvolupament de l'activitat.
- El recursos necessaris.
- Les activitats d'avaluació i els instruments d'avaluació, si és el cas.B)

