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1. PROFESSORA QUE L’IMPARTIRÀ 

Patricia Ovies Rusca 

2. LLIBRE I/O MATERIAL BÀSIC UTILITZAT 

* Apunts classe 

* Normativa bàsica en prevención de riesgos laborales. Ed. CEF. Última edición. 

* Notas técnicas de prevención y Guías técnicas INSHT 

3. ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES APLICADES EN EL 

DESENVOLUPAMENT DEL CRÈDIT 

- Exposició teóric-pràctica dels continguts bàsics de la matèria. 

- Utilització dels recursos: DVD, vídeos, premsa escrita... 

- Resolució d’exercicis i supòsits pràctics de forma individual i en grup.  

- Visites a empreses i/o institucions. 

4. CRITERIS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ DEL CRÈDIT 

La assistència a classe és obligatòria. Els alumnes que faltin més d’un 15 % de les hores 

lectives  perdran el dret a l’avaluació contínua. 

Durant el curs es realitzaran proves objectives per detectar el grau d’assimilació dels objectius 

de les UD. 

La nota final del crèdit serà la suma de: 

 -  La mitjana dels controls realitzats en acabar cada nucli formatiu: el 75 % de la nota. 

 -  La mitjana dels treballs avaluables realitzats per cada nucli formatiu: 25% de la nota. 

Els alumnes obtindran una qualificació en finalitzar cada avaluació (1a, 2a i 3a). Aquesta nota 

parcial és de caràcter ORIENTATIU i té per objecte deixar constància de l’evolució dels 

estudis.  

La recuperació de les unitats didàctiques  suspeses es farà a la convocatòria extraordinària de 

juny. Es consideraran superada/es si la nota obtinguda sigui superior a 5 en cada una de les 

proves realitzades 

Data inici crèdit: 19/09/17              Dimarts (2h), dimecres (2h), dijous (1h), divendres(2h.) 

Data final crèdit: 31/05/18                   * Aquest crèdit ha cedit 1 h a la setmana per la dual- 
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5. RELACIÓ D’UNITATS DIDÀCTIQUES SEQÜENCIADES I TEMPORITZADES 

UD TÍTOL DURADA DATA INICI DAT A FINAL 

1 
Fonaments bàsics de la prevenció i 

normativa. 

 74 h. 
  

2 
Integració de la prevenció en els 

processos productius. 

60 h. 
  

3 
Gestió, metodologia i control de la 

prevenció. 

57 h 
  

4 
Cultura preventiva. 

 

40 h. 
  

 TOTAL 231 h.   

 

 


