Comissió aspectes curriculars, d’ordenació acadèmica i metodològics d'FP

Mòdul Composicions florals i amb plantes1

CFGM Jardineria i Floristeria

Unitats de competència: UC1469_2: Realitzar composicions florals.
UC1470_2: Realitzar composicions amb plantes.
Competències professionals, personals i socials associades al mòdul
c) Preparar els substrats utilitzant les eines i els mitjans adequats per a cada espècie vegetal.
d) Muntar i mantenir instal·lacions, infraestructures senzilles i equipament interpretant plànols d’instal·lació i manuals de manteniment.
j) Realitzar l’embalatge, l’etiquetatge i el condicionament de comandes per a la seva expedició i el seu transport, seguint les instruccions rebudes.
m) Organitzar sales i aparadors aplicant criteris tècnics.
n) Realitzar composicions florals i projectes de decoració amb plantes naturals i/o artificials aplicant les tècniques establertes.
r) Actuar amb responsabilitat i autonomia en l’àmbit de la seva competència, organitzant i desenvolupant el treball assignat cooperant o treballant en
equip amb altres professionals en l’entorn de treball.
s) Resoldre de forma responsable les incidències relatives a la seva activitat, identificant les causes que les provoquen, dins de l’àmbit de la seva
competència i autonomia.
t) Comunicar-se eficaçment, respectant l’autonomia i la competència de les diferents persones que intervenen en l’àmbit de la seva feina.
u) Aplicar els protocols i les mesures preventives de riscos laborals i de protecció ambiental durant el procés productiu, per evitar danys en les
persones i en l’entorn laboral i ambiental.
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Objectius generals associats al mòdul
c) Identificar els substrats i les seves barreges, relacionant-los amb cada espècie vegetal per preparar el medi de cultiu.
f) Identificar i aplicar les tècniques de manteniment, reconeixent i seleccionant les eines, maquinària i equips per realitzar la conservació i reposició
dels elements vegetals i no vegetals del jardí.
k) Analitzar les condicions i documentació requerides en l'expedició i transport de comandes, identificant els materials i productes per realitzar
l'embalatge, etiquetatge i condicionament.
n) Descriure i aplicar criteris tècnics, pràctics i estètics analitzant la seva finalitat per organitzar sales i aparadors.
o) Descriure i executar les tècniques de muntatge, identificant els materials i eines per realitzar composicions florals i projectes de decoració.
r) Analitzar i utilitzar els recursos existents per al «aprenentatge al llarg de la vida» i les tecnologies de la comunicació i de la informació per aprendre i
actualitzar els seus coneixements, reconeixent les possibilitats de millora professional i personal, per adaptar-se a diferents situacions professionals i
laborals.
s) Desenvolupar treballs en equip i valorar la seva organització, participant amb tolerància i respecte i prendre decisions col·lectives o individuals per
actuar amb responsabilitat i autonomia.
t) Adoptar i valorar solucions creatives davant de problemes i contingències que es presenten en el desenvolupament dels processos de treball per
resoldre de forma responsable les incidències de la seva activitat.
u) Aplicar tècniques de comunicació adaptant-se als continguts que es transmetran, a la seva finalitat, i a les característiques dels receptors, per
assegurar l'eficàcia del procés.
v) Analitzar i relacionar els riscos ambientals i laborals associats a l'activitat professional, amb les causes que els produeixen a fi de fonamentar les
mesures preventives que s’han d’adoptar, i aplicar els protocols corresponents, per evitar danys en un mateix, en les altres persones, en l'entorn i en
l'ambient.
w) Aplicar i analitzar les tècniques necessàries per donar resposta a l'accessibilitat universal i al «disseny per a tots».
x) Aplicar i analitzar les tècniques necessàries per millorar els procediments de qualitat del treball en el procés d'aprenentatge i del sector productiu de
referència.
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Resultats d'aprenentatge del mòdul professional
1. Realitza esbossos-croquis de composicions florals i amb plantes utilitzant tècniques artístiques amb criteri estètic, econòmic i funcional.
2. Realitza composicions amb flors descrivint les diferents fases de muntatge.
3. Realitza composicions amb plantes relacionant les tècniques d'estètica amb el disseny preestablert.
4. Realitza composicions per a esdeveniments, actes, cerimònies o celebracions específiques descrivint les tècniques artístiques.
5. Ornamenta grans espais amb plantes i flors descrivint les diferents fases d’execució́ del projecte decoratiu.
Resultats d'aprenentatge
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Resultat d'aprenentatge 1. Realitza esbossos-croquis de composicions florals i amb plantes utilitzant tècniques artístiques amb criteri estètic,
econòmic i funcional.
Continguts bàsics
a. Fonaments històrics i socials.

Criteris d'avaluació
1.1 Descriu els fonaments historicoartístics i socials en floristeria.

b. Forma, espai, perspectiva, profunditat i simetria.
c. Teoria del color, contrast i harmonització de colors.

1.2 Descriu els fonaments de la teoria del color, la llum i la forma.

d. Llum. Clarobscur.
e. Estils artístics i de composició. Estil formal, decoratiu, lliure, lineal i
vegetatiu, entre altres. Textures. Mesures i proporcions.
f. Criteris econòmics en la realització de composicions florals i amb
plantes.
g. Fonaments de dibuix tècnic i artístic. Dibuix a mà alçada. Tècniques
i resultats.

h. Representació plana i volumètrica. Tècniques i resultats.

1.3 Identifica els principals estils artístics i de composició.

1.4 Empra les tècniques i els procediments bàsics de dibuix a mà
alçada.
1.5 Utilitza els principals mètodes de representació plana i
volumètrica.
1.6 Desenvolupa la capacitat artisticocreativa i la claredat en la
representació.

i. Normativa ambiental i de prevenció de riscos laborals.

1.7. Aplica la normativa ambiental i de prevenció de riscos laborals.
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