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1. PROFESSOR/A QUE L’IMPARTIRÀ 

  Ana Manjón Pérez 
 

 

2. LLIBRE I/O MATERIAL UTILITZAT 

UD2: Qualitat : 
 Apunts i materials subministrat per la professora. I llibre «qualitat» Ed. Paraninfo 

UD1: i Medi Ambient  

Apunts subministrats per la professora i material obtingut a la xarxa 

UD3: Eines informàtiques (office: Presentacions, full de càlcul) 
Exercicis pràctics  subministrats per la professora 

UD4: Seguretat Vial laboral 
Material subministrat per la professora 

  

3. CRITERIS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ DEL 

CRÈDIT 

Unitats didàctiques: Qualitat i medi ambient 
 
Cada unitat didàctica  s’avaluarà de la següent manera: 
- Com a norma general, es farà un o dos exàmens per trimestre presencials i obligatoris per 
aprovar, la mitjana dels exàmens suposa el 70% de la nota trimestral. 
Aquests exàmens podran ser tipus test, de preguntes curtes i/o resolució de casos pràctics o 
algun treball segons els continguts a avaluar 
- Els treballs i/o exercicis que es demanin tindran un pes de 20% de la nota trimestral i 
serà de lliurament obligatori dins del termini (dia i hora) convinguts. En cap cas s’admetran 
exercicis i/o treballs fora de termini. El lliurament serà sempre via telemàtica: curs obert en el 
moodle del centre. 
-L’actitud suposa el 10% de la nota trimestral. 
Es supera la unitat didàctica si la mitjana ponderada, sense arrodonir, és 5 o superior.  
No es farà mitjana quan: 
-La mitjana dels exàmens sigui inferior a 4, i per tant, quedaran suspesos els contingut 
avaluats fins a la convocatòria extraordinària. 
 La recuperació dels continguts suspesos durant el curs d’aquestes unitats didàctiques es 
farà a la convocatòria de juny 
Es perd l’avaluació continua (queda suspès el crèdit fins la convocatòria  de juny) quan les 
faltes d’assistència superin el 15%. 
No són justificables les faltes d’assistència que no siguin justificades mitjançant un justificant 
mèdic o per qüestions laborals justificades. 
Aquestes dues unitats suposen el 50% de la nota final del crèdit 13. 
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4. RELACIÓ D’UNITATS DIDÀCTIQUES SEQÜENCIADES I 

TEMPORITZADES 

UD TÍTOL DURADA 

1 Medi Ambient 50 hores 

 
NA1 NA1 Introducció al Medi Ambient (15 hores)  
NA2 NA2 Els ecosistemes (9 hores)  
NA3 NA3 Impactes antròpics sobre el medi ambient (16 hores)  
NA4 NA4 Les respostes al repte ambiental (10 hores)  
 

UD TÍTOL DURADA 

2 Qualitat 49hores 

 

NA1 Introducció a la Qualitat (17 hores)  
NA2 Sistema de gestió de la Qualitat (16 hores)  
NA3 Tècniques de Gestió de la Qualitat (16 hores)  
 

UD TÍTOL DURADA 

3 EINES DE SUPORT INFORMÀTIC 66 hores 

 
NA1 Presentacions (22 hores) 
1.1 Programes per fer presentacions 
1.2 Estils de diapositiva 
1.3 Inclusió d’imatges, gràfics i material multimèdia 
1.4 Animacions i transicions 
NA2 Full de càlcul (22 hores) 
2.1 Ús bàsic del full de càlcul: estils, fórmules, etc. 
2.2 Protecció de fitxers i cel·les 
2.3 Gràfics 
NA3 Aplicació del full de càlcul a la prevenció de riscos (22 hores) 
3.1 Conceptes bàsics d’estadística descriptiva 
3.2 Estadística amb full de càlcul 
3.3 Combinació de documents 

UD TÍTOL DURADA 

4 SEGURETAT VIAL LABORAL 33 hores 

N.A.1.:  Factors de  risc en la conducció relacionats amb el factor  humà (26h.). 

N.A.2: Normativa i documentació  relacionat  amb el vehícle com equip de treball (3h) 

N.A.3.: Normativa de trànsit i seguretat  vial (2h.) 

N.A.4.: Planificació de la  gestió de la  seguretat vial dins de l'empresa (2h) 

 

Seqüencia de les unitats impartides: UD4-UD3-UD2-UD1 



Institut d’Educació Secundària i Superior 
d’Ensenyaments Professionals 
Esteve Terradas i Illa 
Coordinació d’FP 
 

Departament: Prevenció de riscos professionals 
(SEPRO) 

Curs: 
2019-20 

Crèdit: 13 

Títol Cicle Formatiu: CFGS PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS 

Títol del Crèdit: Dual 
 

  Pàgina 3 de 3 

 


