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1. PROFESSOR/A QUE L’IMPARTIRÀ 

Irene Molina Jiménez 

2. RELACIÓ D’UNITATS FORMATIVES SEQÜENCIADES I 
TEMPORITZADES. INDICAR NUCLIS FORMATIUS SI S’ESCAU. 

 
Tr. CONTINGUTS DURADA 

1 DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA, PROCÉS PRODUCTIU I  
ORGANITZACIÓ. 22 

2 PLA DE PREVENCIÓ 26 
3 EXECUCIÓ I PRESENTACIÓ DEL PROJECTE 15 
 TOTAL 63 hores 
 

3. ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES APLICADES EN EL 
DESENVOLUPAMENT I ORGANITZACIÓ DEL MÒDUL 

 
Explicacions teòric-pràctiques dels continguts bàsics de la matèria i de les pautes de 
seguiment. 
- Utilització dels recursos disponibles. 
- Seguiment d´activitats i exercicis pràctics individuals i de grup. 

4. CRITERIS I INSTRUMENTS GENERALS D’AVALUACIÓ, 
QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ DEL MÒDUL. 

 
Alumnes que no facin formació DUAL 
 
Pel sistema de seguiment diari de l’alumnat i pel fet de la importància del treball en equip, 
que està tractant-se com a valor fonamental, l’avaluació es farà tant per grups com a 
individual. La valoració es farà de la següent manera: 
 
- 25% Exposició, presentació i defensa del treball. (Nota individual) 
- 25% Seguiment del rendiment a classe . (Nota individual) 
- 25% Contingut del treball. (Nota de grup) 
-  25% Contingut específic del treball. (Nota individual) 
S'ha de treure al menys una qualificació de 3 en cadascuna de les parts. En cas contrari 
l'alumne anirà directament a la convocatòria de juny. 
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El seguiment del rendiment (25% de total) anirà repartit al llarg del curs i correspondrà a la 
mitjana de les notes realitzades en cada NA i/o cada UD. Aquesta nota la posarà el 
professor del crèdit. 
El contingut específic del treball serà avaluat pel professor corresponent a cada crèdit. La 
nota final serà la mitjana ponderada al nombre d’hores de cada crèdit. 
La resta serà avaluat pel seminari de Riscos conjuntament. 
 
Alumnes que facin formació DUAL 
 
Aquests alumnes fan només una hora a la setmana en aquest crèdit.  
Els alumnes formaran grups per empreses on fan la DUAL. 
 
L’avaluació dels alumnes de la DUAL es farà de la següent manera: 
 
 -50% Elaboració d'una memòria descriptiva sobre les activitats realitzades a 
l’empresa. 
 -25% Exposició, presentació i defensa del treball. 
 -25% Seguiment del rendiment a classe. 
 
S'ha de treure al menys una qualificació de 3 en cadascuna de les parts. En cas contrari 
l'alumne anirà directament a la convocatòria de juny. 
 
El seguiment del rendiment (25% de total) anirà repartit al llarg del curs i correspondrà a la 
mitjana de les notes realitzades en cada NA i/o cada UD. 
 
Les recuperacions de les unitats didàctiques que hagin quedat suspeses es farà a la 
convocatòria de Juny. 
 
Criteris i instruments de recuperació d'activitats suspeses a l'empresa per part dels 
alumnes que facin DUAL: 
  
Les parts suspeses pels alumnes de la DUAL , a l'empresa, es recuperaran en el centre 
(institut) a la convocatòria extraordinària de juny. El seminari estudiarà cada cas per 
assignar cada part suspesa a un crèdit en concret. 
 
 

5. ESPAIS, EQUIPAMENTS I RECURSOS PER DESENVOLUPAR EL 
MÒDUL FORMATIU 

 
Aula de Riscos Laborals. 
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6. LLIBRE I/O MATERIAL UTILITZAT 

 
RECURSOS DE L’AULA DE RISCOS:  
 
-Informàtics: paquet ofimàtic per a tractament de textos (paquet MICROSOFT) dibuix 
(AUTOCAD) i planificació del projecte (MS PROJECT) 
-Documentals: biblioteca normativa de prevenció de riscos professionals,  Reglaments dels 
serveis de prevenció i models de seguiment. 
-Equips de mesura, anàlisi, control, seguretat  i prevenció. 
 
 


