UNITAT DIDÀCTICA:

Tècniques de reg
Família professional: Agrària
Qualificació professional: Auxiliar de jardins, vivers i parcs
Mòdul formatiu: MF0522_1. Operacions bàsiques per al manteniment de jardins, parcs i zones verdes

Marc curricular

INTRODUCCIÓ
La majoria de jardins es reguen per mantenir
el valor ornamental de les plantes, pel fet
que l’aigua de pluja no és suficient. Per això
és important que els alumnes aprenguin a
detectar les necessitat hídriques d’un jardí,
a regar utilitzant els diferents sistemes
de reg i a realitzar un manteniment
senzill d’aquestes instal·lacions, per tal
d’optimitzar el consum d’aigua, que és un
recurs escàs.

RELACIÓ AMB LA QUALIFICACIÓ

Aquesta unitat didàctica es desenvolupa al
principi de la tercera avaluació, ja que és
el moment en què s’han de posar a punt
tots els sistemes de reg del jardí per garantir
la hidratació de les plantes. Encara així, es
preveuen algunes activitats prèvies durant
la primera i segona avaluació, com és la
realització de reparacions, la regulació de
sistemes de reg i l’observació dels elements
de reg del centre i de diferents zones
enjardinades que es visiten.

RELACIÓ AMB EL PQPI: Auxiliar d’agricultura

FINALITAT
En aquesta unitat proposam als alumnes
fer el disseny i la instal·lació d’un sistema
de reg. Per això, hauran de dur a terme
diferents activitats prèvies d’observació
d’instal·lacions, de reconeixement de les
necessitats hídriques de les plantes i dels
sistemes per atendre-les i, posteriorment,
de manteniment del sistema de reg. A més
a més, al llarg de la unitat es fa incidència
en les mesures de prevenció de riscos
laborals i de protecció mediambiental que
són necessàries.
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Unitat de competència
UC0522_1: Realitzar operacions auxiliars per al manteniment de jardins, parcs i zones verdes.
Realització professional
RP1: Regar el jardí, parc o zona verda seguint instruccions per satisfer les seves necessitats hídriques

• Executar operacions auxiliars per a la implantació i manteniment de jardins, parcs i zones verdes, així com per a la producció i
manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria, seguint instruccions de superiors o pla de treball, complint amb les mesures
de prevenció de riscos laborals, qualitat i protecció del medi ambient.
RELACIÓ AMB EL MÒDUL
Objectius del mòdul amb què es relaciona la unitat didàctica:
• Regar el jardí.
• Adobar el jardí.
• Mantenir els elements vegetals del jardí.
• Mantenir les infraestructures, equipaments i mobiliari del jardí.
• Aplicar les mesures de prevenció de riscos laborals i la normativa
mediambiental en el manteniment dels jardins.
Blocs de continguts amb què es relaciona la unitat didàctica:
• Manteniment d’elements vegetals.
• Tècniques de reg.
• Tractaments fitosanitaris.
• Manteniment d’infraestructures, mobiliari i equipaments.
• Normativa bàsica vigent relacionada amb les operacions bàsiques per al
manteniment de jardins, parcs i zones verdes.
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UNITAT DIDÀCTICA

Tècniques de reg
Temporalització
Objectius

32 hores.
En finalitzar, l’alumne serà capaç de:
• Identificar els diferents sistemes i elements de reg, i
realitzar el reg d’un jardí, parc o zona verda utilitzant
els mitjans adequats i aplicant els procediments
establerts, les mesures de prevenció de riscos laborals
i normativa mediambiental:
- Detectar les necessitats d’aigua d’un jardí i
entendre el cicle de l’aigua.
- Mesurar el nivell d’humitat del jardí.
- Conèixer els conceptes bàsics d’hidràulica.
- Identificar els diferents sistemes i elements d’una
instal·lació de reg d’un jardí.
- Manipular i muntar elements de reg.
- Regar i realitzar el manteniment bàsic dels
		 sistemes de reg d’un jardí.

Competències

• Realitzar operacions auxiliars per al manteniment de
jardins, parcs i zones verdes.

Competències
bàsiques
que es
treballen

• Competència en comunicació lingüística: ús precís
del lèxic relacionat amb el reg, explicacions orals ,
obtenció d’informació de diferents fonts.
• Competència matemàtica: mesura i ús correcte dels
aparells (temperatura, humitat, pressió...), càlculs de
reg. Elaboració i interpretació de croquis i gràfics.
• Competència en el coneixement i la interacció amb
el món físic: identificació dels aspectes fisiològics de
les plantes i la seva relació amb les seves necessitats
hídriques, i de la relació entre l’aigua i el sòl. Ús dels
conceptes bàsics del reg.
• Competència social i ciutadana: treball en equip.
• Competència per aprendre a aprendre: anàlisi de
situacions i obtenció de protocols aplicables a altres.
Registre d’informació.
• Autonomia i iniciativa personal: planificació i presa
de decisions.

Continguts

• Reconeixement de les necessitats hídriques dels jardins.
• Identificació dels sistemes de reg del jardins.
• Conservació, reparació senzilla i neteja del sistema de reg.
• Reg del jardí, parc o zona verda per satisfer les seves
necessitats hídriques, seguint instruccions.
• Motivació per ampliar el coneixement dels nous
materials i tècniques que apareguin en el reg de jardins.
• Coneixement i aplicació de les normes de prevenció
de riscos laborals i de protecció ambiental en les
operacions auxiliars de reg del cultiu.
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Avaluació
Criteris

Procediments i
instruments

Regar el jardí, parc o zona verda per satisfer les seves necessitats hídriques, seguint instruccions:
• Descriure els sistemes de reg utilitzats en jardineria.
• Identificar el bon funcionament del sistema de reg.
• Regar zones verdes seguint instruccions i aplicant les mesures de prevenció de riscos laborals.
El procés d’ensenyament - aprenentatge s’avalua de forma contínua, per garantir l’assoliment dels objectius del
mòdul per part de cada un dels alumnes.
En l’avaluació d’aquesta unitat didàctica es combinen diferents procediments i instruments d’avaluació:
• L’observació directa i registre dels aspectes més procedimentals i actitudinals.
• Proves pràctiques:
		 - Muntatge i realització de reparacions senzilles de diferents sistemes de reg.
• Prova teòrica (escrita):
		 - Reconeixement dels diferents elements de reg.
		 - Domini dels conceptes bàsics del reg		 - Domini de les necessitats hídriques de les plantes.
La combinació d’aquestes tres formes d’avaluació permet valorar els criteris d’avaluació de forma més
precisa i individualitzada.
Els alumnes que tenen dificultats en l’assoliment dels objectius, si és el cas, realitzen exercicis de reforç,
com la identificació de sistemes de reg de zones verdes que es visitin o el disseny senzill d’un sistema de reg.

Criteris de
qualificació

Tant la prova teòrica com la pràctica es valoren amb una puntuació d’1 a 10. Per ser avaluat positivament
és necessari tenir una puntuació igual o superior a 5 a cada part (cal recordar que aquestes dues proves es
complementen).
En cas que un alumne no superi alguna de les parts, té la possibilitat de realitzar una prova de recuperació
dels aprenentatges no assolits.
La resolució dels exercicis que es realitzen durant el desenvolupament d’aquesta unitat es tenen en compte
per millorar la qualificació final.
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Metodologia
Per desenvolupar aquesta unitat didàctica es preveuen una sèrie d’activitats prèvies amb les quals els alumnes, abans del
desplegament del tema, descobriran els continguts que posteriorment es desenvoluparan:
• Des de l’inici del curs, en les sortides didàctiques a jardins de fora i als del centre, es mostren als alumnes els
diferents elements de reg i les tasques de manteniment i millora dels sistemes de reg. En ocasions, els alumnes
disposen de qüestionaris que han d’emplenar, i que els serveixen de guia en aquesta observació.
• Tots els continguts es treballen amb activitats de desplegament, que inclouen explicacions amb suport de material
gràfic i audiovisual. Per consolidar aquests aprenentatges es realitzen exercicis i activitats pràctiques.
• Com a activitats de consolidació i de reforç es realitzen activitats pràctiques de reg i de manteniment de les diferents
zones enjardinades del centre, participant així en el seu pla de manteniment. Els alumnes que no han adquirit alguna
de les competències relacionades són els que hi participen de forma prioritària.
Aquesta unitat didàctica està estretament relacionada amb dos projectes de centre:
1. El pla de manteniment de les zones enjardinades del centre: els alumnes de PQPI són els encarregats de realitzar les
diferents tasques de manteniment de les zones enjardinades del centre. Entre aquestes activitats, les que tenen a
veure amb aquesta unitat didàctica són:
- La reparació d’avaries de les instal·lacions de reg.
- El control de programadors de reg i electrovàlvules.
- La neteja de filtres.
2.L’ajuda en la instal·lació d’un sistema de reg en un jardí de nova implantació o renovació del centre: els alumnes,
dirigits pel professor, dissenyen un sistema de reg i ajuden a la seva instal·lació.
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Metodologia (cont.)

Espais
Materials i
recursos

Aula, taller i zones enjardinades amb diferents sistemes de reg.
• Materials:
- Instal·lacions de reg.
- Material de reg: programador, tubs, connectors, emissors de reg (aspersors, difusors,
per degoteig), mànegues.
• Recursos didàctics:
- Dossiers elaborats a partir de bibliografia, que s’actualitzen any a any, molt visuals i
		 amb fotografies i gràfics de fàcil comprensió.
- Presentacions audiovisuals de suport als apunts dels alumnes.
- Catàlegs i direccions de pàgines web relacionades amb el tema, per exemple:
		 <www.hunterriego.com/default.htm>
		 <www.hidroten.es/presentacion.aspx>
		 <www.rainbird.es/index.php>
		 <www.elriego.com>
- Sistema de reg didàctic amb programador, bomba, electrovàlvula, tubs i diferents tipus
d’emissors de reg (aspersors, difusors i per degoteig), que els alumnes puguin manipular.
- La plataforma Moodle s’empra per contactar amb els alumnes i entre ells, i per fer-los
		 arribar informacions i materials de la unitat didàctica.

Agrupament

La unitat didàctica combina activitats que es duen a terme amb el grup classe, en petits grups,
i de forma individualitzada.

Atenció a la
diversitat

• Al llarg de la unitat didàctica es realitza un seguiment individualitzat dels processos realitzats
per cada alumne/a, especialment en el cas d’alumnes que presentin necessitats educatives
especials o que tenguin dificultats en determinats aprenentatges. També es preparen
materials adaptats per facilitar el seu procés d’aprenentatge, si és necessari.
• En algunes activitats pràctiques s’utilitza el treball cooperatiu i la tutorització entre iguals
per part dels alumnes que dominin els continguts, sempre amb atenció individualitzada per
part del professor.

4

Unitat didàctica: TÈCNIQUES DE REG - MF0522_1: Operacions bàsiques per al manteniment de jardins, parcs i zones verdes

Activitats
Activitat. 01

Observació de sistemes de reg en zones
enjardinades
Tipus d’activitat: inicial
Durada: 2 hores
Agrupament: Individual

Activitat. 02

Conceptes bàsics sobre les necessitats d’aigua de
les plantes
Tipus d’activitat: desenvolupament
Durada: 3 hores
Agrupament: Individual - Parelles - Grup classe

Activitat. 03

Mesura de la humitat del sòl
Tipus d’activitat: desenvolupament
Durada: 2 hores
Agrupament: Individual - Grup classe

Activitat. 04

Conceptes bàsics de reg: mesura de la humitat
del sòl
Tipus d’activitat: desenvolupament
Durada: 2 hores
Agrupament: Petit grup - Grup classe

Activitat. 05

Els components d’una instal·lació de reg
Tipus d’activitat: desenvolupament
Durada: 5 hores
Agrupament: Individual - Grup classe
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Activitats (cont.)

Activitat. 06

Reconeixement i muntatge de sistemes de reg
Tipus d’activitat: desenvolupament
Durada: 3 hores
Agrupament: Petit grup

Activitat. 07

Mesures de prevenció de riscos laborals i
protecció mediambiental en l’ús de sistemes de
reg
Tipus d’activitat: desenvolupament
Durada: 2 hores
Agrupament: Individual - Grup classe

Activitat. 08

Disseny i instal·lació d’un sistema de reg
Tipus d’activitat: síntesi
Durada: 5 hores
Agrupament: Petit grup

Activitat. 09

Reg i manteniment del sistema de reg
Tipus d’activitat: síntesi
Durada: 8 hores
Agrupament: Petit grup - Grup classe
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Activitat. 01
Observació de sistemes
de reg en zones
enjardinades

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

• Identificar els diferents sistemes i elements de reg.

Activitat prèvia d’introducció que es realitzarà
abans d’explicar els continguts del tema:

CONTINGUTS
Tipus d’activitat: inicial

• Sistemes de reg dels jardins

Durada: 2 hores
Espai: jardins i zones verdes
(per exemple, els Jardins de Ses
Fonts, Sa Faixina, de Palma...)
Recursos didàctics:
• Fitxa de sortida a jardins i
zones verdes (a continuació).
• Ordinador.
• Fotografies d’elements d’interès
dels jardins proporcionades pel
professor.

PROCÉS DE L’ACTIVITAT
• Preliminar (durada: 10’):
Entrega de la fitxa i explicació de la visita.
• Desplegament (durada: 50’):
Visita al jardí, emplenament de la fitxa
• Cloenda (durada: 60’):
Posada en comú i correcció de la fitxa.

• A cada sortida que es realitzi a un jardí, els
alumnes anoten en una fitxa els diferents
elements de reg que veuen (en trobareu un
model a la pàgina següent). També anoten les
tasques de manteniment del jardí, el temps de
reg i aquelles incidències o temes importants
que observen o que se’ls explica en aquestes
visites, relacionats amb el reg.
• També, a cada sortida, els alumnes fan
fotografies dels elements de reg que observen.
Un cop muntades, aquestes fotografies
s’utilitzen en la cloenda, com a recull
fotogràfic dels diferents elements de les
zones enjardinades visitades, per recordar els
elements.
• A l’aula, es dedica una sessió per fer una
posada en comú i perquè els alumnes puguin
acabar de completar la fitxa, si és necessari.

Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

Observacions:
• Aquesta activitat es realitza
en les dues primeres visites a
jardins
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AVALUACIÓ
• Les fitxes emplenades durant la visita
permeten fer una avaluació inicial dels
coneixements previs que tenen els alumnes
sobre la matèria.

Activitat. 01
Observació de sistemes
de reg en zones
enjardinades
Fitxa sortida

Fitxa de sortida
ESTUDI DELS ELEMENTS DELS JARDINS
Observa les zones enjardinades i respon les següents qüestions:
1. Quins són els diferents elements vegetals i no vegetals de les zones enjardinades?

2. Investiga els diferents elements de reg que hi ha.

3. Analitza quin és l’estat de conservació i quines creus que són les tasques de
manteniment necessàries d’aquestes zones.

4. Fes una llista de les diferents espècies vegetals que reconeixes al parc.

Fitxa de les fotografies dels diferents elements vegetals i no vegetals de les zones verdes.
Jardí:____________________________________________________________________
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Activitat. 02
Conceptes bàsics sobre
les necessitats d’aigua
de les plantes
Tipus d’activitat: desenvolupament
Durada: 3 hores
Espai: aula

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

• Detectar les necessitats d’aigua d’un jardí.

• Aquesta activitat té una primera part
descriptiva que pretén transmetre a l’alumne
els conceptes bàsics relacionats amb la
necessitat d’aigua de les plantes. Així:
- explicam el concepte d’evapotranspiració,
- analitzam què passa amb l’aigua al sòl,
- analitzam el calendari anual de
precipitacions i d’evaporació de la zona.

• Comprendre el cicle de l’aigua.

CONTINGUTS
• Necessitats hídriques dels jardins:
- Evapotranspiració
- L’aigua al sòl: comportament.
- Pla de reg del jardí: moment, època i dosis.

PROCÉS DE L’ACTIVITAT

Recursos didàctics:
• Apunts dels alumnes:
cicle de l’aigua al jardí;
l’evapotranspiració: coeficients
de correcció.
• Taula de dades de precipitació
anual de la zona.
• Exemple de pla de reg.
• Exercicis de càlcul de reg.
• Projector i ordinador portàtil

• Preliminar (durada: 60’):
Explicació de la informació.
• Desplegament (durada: 60’):
Anàlisi del calendari de precipitacions anuals
i exemple d’un pla de reg.

Petit grup
Grup classe

Observacions:
• Aquesta activitat és adient
per al principi de la tercera
avaluació.
• Els exemples del pla de reg i
els exercicis de càlcul de reg es
poden trobar en els manuals
de regs i jardins.
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• Per parelles, els alumnes elaboren un pla de
reg del centre i realitzen exercicis individuals
de consolidació a partir de les informacions
rebudes (preguntes breus dels continguts
desenvolupats).

• Cloenda (durada: 60’):
Exercicis de consolidació.

Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

• Al final de l’activitat explicam en què
consisteix un pla de reg i com es prepara
un calendari de reg en funció de les
precipitacions i de l’evapotranspiració anual.
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AVALUACIÓ
• Comprovam la resolució dels exercicis.
• En la prova teòrica d’avaluació final del
mòdul hi ha un apartat referent a aquest
punt, que complementarà aquesta
comprovació.
• Després d’aquesta activitat, els alumnes
han de saber per què es reguen les plantes i
detectar, en casos molt evidents, quan fa falta
regar o quan hi ha un excés de reg a un jardí,
així com de quina manera influeix el clima en
aquest fet.

Activitat. 03
Mesura de la
humitat del sòl

OBJECTIUS
• Mesurar el nivell d’humitat del sòl.
CONTINGUTS
• Mesura de la humitat del sòl: tensiòmetres.

PROCÉS DE L’ACTIVITAT
• Preliminar (durada: 45’):
Exposició dels continguts.
• Desplegament (durada: 60’):
Activitat pràctica.
• Cloenda (durada: 15’):
Síntesi dels aspectes més importants.

Tipus d’activitat: desenvolupament
Durada: 2 hores
Espai: aula i jardins del centre
Recursos didàctics:
• Apunts dels alumnes
• Tensiòmetre
• Presentació multimèdia
Tipus d’agrupament de l’alumnat:
Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

Observacions:
• Aquesta activitat és adient
per al principi de la tercera
avaluació.

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA
Activitat pràctica on els alumnes aprenen a
observar quan és necessari regar:
• Presentam als alumnes diferents estratègies
per detectar en quin moment s’ha de regar a
partir de l’observació del sòl i la planta, amb
suport audiovisual i dels apunts de classe.
• Mostram el funcionament i l’ús d’un
tensiòmetre que mesura la humitat del sòl.
• En grup classe es realitza un resum oral sobre
els aspectes més destacats de l’activitat.

AVALUACIÓ
• Ús correcte del tensiòmetre.
• La interpretació correcta dels resultats
obtinguts.
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Activitat. 04
Conceptes bàsics de
reg: mesura de la
humitat del sòl
Tipus d’activitat: desenvolupament

OBJECTIUS
• Conèixer els conceptes bàsics d’hidràulica.

CONTINGUTS
Sistemes de reg dels jardins:
• Conceptes bàsics del reg:
- cabal
- pressió
- pèrdua de carrega.

Durada: 2 hores
Espai: aula i jardins del centre

PROCÉS DE L’ACTIVITAT

Recursos didàctics:
• Apunts pels alumnes
• Manòmetre
• Boca de reg
• Cronòmetre
• Recipient per mesurar volums
d’aigua

• Preliminar (durada: 45’):
Exposició dels continguts.
• Desplegament (durada: 60’):
Activitats pràctiques.
• Cloenda (durada: 15’):
Interpretació dels resultats.

Tipus d’agrupament de l’alumnat:
Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

Observacions:
• Aquesta activitat és adient
per al principi de la tercera
avaluació.

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

AVALUACIÓ

Aquesta activitat combina una part expositiva i
una pràctica:

• Correcció dels exercicis de canvi d’unitat.

• Començam amb la part expositiva, en què
descrivim els conceptes de pressió, cabal,
pèrdua de càrrega, i les seves unitats de
mesura.
• A continuació, els alumnes realitzen exercicis
de consolidació referents a les unitats de
mesura (exercicis de canvi d’unitat...).
• Després, en petits grups mesuren la pressió i
el cabal de diferents boques de reg, utilitzant
el manòmetre, i interpreten els resultats
obtinguts.

11

Unitat didàctica: TÈCNIQUES DE REG - MF0522_1: Operacions bàsiques per al manteniment de jardins, parcs i zones verdes

• Correcció de l’exercici pràctic de mesura de
pressió i cabal.

Activitat. 05
Els components d’una
instal·lació de reg

OBJECTIUS

PROCÉS DE L’ACTIVITAT

• Identificar els diferents sistemes i elements de reg
d’un jardí.

• Preliminar (durada: 60’):
Identificació dels elements de reg.
• Desplegament (durada: 180’):
Explicació dels elements de reg.
• Cloenda (durada: 60’):
Interpretació dels resultats.

Tipus d’activitat: desenvolupament
Durada: 5 hores
Espai: aula, taller i zones
enjardinades del centre.
Recursos didàctics:
• Apunts pels alumnes
• Catàlegs d’empreses de
comercialització de materials
de reg.
• Presentació multimèdia
d’elements de reg.
• Material de reg de mostra:
programador, tubs de diferents
diàmetres, peces d’unió,
ràcords, aspersors, difusors,
degotejos, mànegues.
• Croquis dels sistemes de reg de
les diferents zones enjardinades
del centre.

CONTINGUTS

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

Sistemes de reg del jardins:
• Components de les instal·lacions de reg.
• Reg manual i en superfície.
• Reg per aspersió i difusió.
• Reg localitzat.
• Automatització del reg.
• Fertirrigació

• Activitat descriptiva on s’expliquen quins són
els components d’una instal·lació de reg i els
sistemes de reg que existeixen.
• Per això, s’utilitza una presentació multimèdia
sobre els diferents materials de reg i les seves
característiques tècniques, i es demana
als alumnes que els identifiquin. També
s’utilitzen catàlegs i mostres de diferents
elements de reg que l’alumne pot manipular.
• Es realitzen exercicis d’identificació dels
diferents elements de reg.
• Per finalitzar, es demana als alumnes que
facin un croquis dels sistemes de reg de les
zones enjardinades del centre.

Tipus d’agrupament de l’alumnat:
Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

Observacions: utilitzant les noves
tecnologies i la plataforma Moodle,
enviam als alumnes catàlegs, direccions
de correu i exercicis de reforç per als
alumnes amb dificultats, i d’ampliació
per a aquells que mostrin un nivell
d’aprenentatge major.
12
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AVALUACIÓ
• Identificació dels diferents elements de reg.

Activitat. 06
Reconeixement
i muntatge de
sistemes de reg

OBJECTIUS

PROCÉS DE L’ACTIVITAT

• Identificar els diferents sistemes i elements d’una
instal·lació de reg d’un jardí.

• Preliminar (durada: 15’):
Explicació de l’activitat.

• Manipular i muntar elements de reg.

• Desplegament (durada: 150’):
Muntatge i regulació del prototip del
sistema de reg.
• Cloenda (durada: 15’):
Posada en comú.

Tipus d’activitat: desenvolupament
Durada: 3 hores
Espai: aula i jardins del centre
Recursos didàctics:
• Prototip de sistema de reg:
programador, tubs, emissors
de reg (aspersors, difusors,
degotejos...).

CONTINGUTS

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

• Manipulació i muntatge d’elements de reg.

• Activitat pràctica on els alumnes disposen
d’un prototip de sistema de reg desmuntat.

• Comprovació del funcionament dels elements de
reg i comunicació de les incidències.
• Reparació de les avaries senzilles i substitució dels
elements deteriorats.

Tipus d’agrupament de l’alumnat:
Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

• En petits grups (3/4 alumnes), han
d’identificar elements de reg, muntar-los i
fer les regulacions necessàries perquè el reg
funcioni de forma òptima.
• En finalitzar, feim una posada en comú dels
aspectes que han tengut major dificultat, etc.

AVALUACIÓ
• Correcte muntatge i regulació del sistema de reg.
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Activitat. 07
Mesures de
prevenció de riscos
laborals i protecció
mediambiental en l’ús
de sistemes de reg

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

• Aplicar mesures de prevenció de riscos
laborals i normativa mediambiental bàsica en
el reg de jardins.

• Activitat teòrica on s’explica quin són els
principals riscos relacionats amb l’ús del reg
i es fa una revisió de la normativa general de
protecció ambiental.

CONTINGUTS
• Normes de prevenció de riscos laborals i
de protecció ambiental en les operacions
auxiliars en el reg del cultiu.

• A totes les activitats d’ensenyament aprenentatge de la unitat didàctica es fa
referència a la prevenció de riscos laborals i
normativa mediambiental relacionades amb
el reg del jardí, en els moments en què és
necessari.

Tipus d’activitat: desenvolupament
Durada: 3 hores
Espai: aula i jardins del centre
Recursos didàctics:
• Apunts alumnes.
• Presentació multimèdia.

PROCÉS DE L’ACTIVITAT

AVALUACIÓ

• Preliminar (durada: 60’).

• Seguiment de les mesures de prevenció de riscos
laborals i la protecció mediambiental en l’ús de
sistemes de reg en totes les activitats.

• Desplegament (durada: 30’).
• Cloenda (durada: 30’).

Tipus d’agrupament de l’alumnat:
Individual
Parelles
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Petit grup
Grup classe
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Activitat. 08
Disseny i instal·lació
d’un sistema de reg

OBJECTIUS

PROCÉS DE L’ACTIVITAT

• Identificar els diferents sistemes i elements d’una
instal·lació de reg d’un jardí.

• Preliminar (durada: 60’):
Proposta del projecte, disseny.

• Manipular i muntar elements de reg.

• Desplegament (durada: 60’):
Llista de material necessari i pressupost.

CONTINGUTS
Tipus d’activitat: desenvolupament

• Manipulació i muntatge d’elements de reg:

Durada: 5 hores

• Comprovació del funcionament dels elements de
reg i comunicació de les incidències.

Espai: espais enjardinats del centre

• Reparació de les avaries senzilles i substitució dels
elements deteriorats.

Recursos didàctics:
• Projecte d’instal·lació o
renovació del sistema de reg de
la zona enjardinada del centre.
• Presentació multimèdia
elaborada a partir de les
fotografies realitzades pels
alumnes en les sortides a jardins.
• Materials necessaris del projecte.
Tipus d’agrupament de l’alumnat:
Individual
Parelles

• Cloenda (durada: 180’):
Instal·lació del sistema de reg.

Petit grup
Grup classe

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA
Activitat pràctica en què es presenta als alumnes
una nova zona enjardinada on s’ha de muntar un
sistema de reg.
• Amb la presentació multimèdia elaborada a
partir de les fotografies dels elements i sistemes
de reg realitzades pels alumnes en les diferents
sortides, feim un recordatori dels aspectes més
importants que hem treballat.
Posteriorment, i amb l’ajuda del professor, el grup
classe dissenya el sistema de reg. Han de:
• Veure quin és el sistema de reg que s’ha
d’instal·lar.
• Fer la llista de material que es necessita.
• Esbrinar el preu d’aquest material (demanar
pressupost a una empresa de venta de material
de reg).
• Muntar, al final, el sistema de reg.

AVALUACIÓ
• Autonomia en la instal·lació del sistema de reg.
• La col·laboració en el treball de grup.
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Activitat. 09
Disseny i instal·lació
d’un sistema de reg

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

• Regar i fer el manteniment bàsic dels sistemes de
reg d’un jardí.

Aquesta activitat pràctica es desenvolupa durant
tot el curs, ja que es fan tasques de reg i de
manteniment de les diferents zones enjardinades
del centre (regs amb mànegues, revisió sistemes de
reg, regulació i canvi de filtres difusors i aspersors,
reparació d’avaries):
• Reg i reparació d’avaries i manteniment de
les diferents zones enjardinades del centre en
petits grups, abans d’explicar continguts com a
activitat prèvia.

Tipus d’activitat: síntesi
Durada: 8 hores

• Observació del manteniment de diferents
sistemes de reg en les sortides a jardins que es
realitzin.

Espai: espais enjardinats del centre
Recursos didàctics:
• Apunts pels alumnes sobre el
manteniment i regulació de
sistemes de reg.
• Material audiovisual de suport:
		 - Presentació multimèdia dels
continguts dels apunts dels
alumnes.
		 - Sistemes de reg de zones
enjardinades del centre.

CONTINGUTS

Tipus d’agrupament de l’alumnat:

• Conservació

Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

Observacions:
• Per realitzar les tasques de
manteniment en petits grups
s’intenta triar grups en què
es combinin els alumnes
que dominen la matèria
amb aquells que tenen més
dificultats.
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• Descripció, a l’aula, de les principals tasques de
manteniment i regulació dels sistemes de reg:
com regar amb mànegues i la seva manipulació.
• Regulació de difusors i aspersors i neteja de filtres
als jardins del centre (pràctica).
• Reg i reparació d’avaries que sorgeixin, com a
activitat de reforç i/o ampliació.

• Reparació senzilla
• Neteja del sistema de reg.

PROCÉS DE L’ACTIVITAT

AVALUACIÓ

• Preliminar (durada: 180’).

• Valoram l’adquisició d’un domini progressiu i
autònom en els processos treballats.

• Desplegament (durada: 120’).
• Cloenda (durada: 180’).
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