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1. PROFESSOR/A QUE L’IMPARTIRÀ 

Joana Cervera  i Irene Molina  

 

2. LLIBRE I/O MATERIAL UTILITZAT 

- Apunts del professor. 
- Fotocòpies. 
- Presentacions digitals  
- Consulta de bibliografia. 
- Material informàtic. 
- Catàlegs. 

3. ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES APLICADES EN EL 

DESENVOLUPAMENT DEL CRÈDIT 

- Desenvolupament teòric dels continguts per part del professor. 
- Utilització de recursos audiovisuals per donar suport a la part teòrica. 
- Resolució d’exercicis i qüestionaris. 
- Realització de treball i pràctiques.  

4. CRITERIS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ DEL 

CRÈDIT 

 
L’assistència a classe és obligatòria. Els alumnes que falten més d’un 15 % de les 
hores lectives perdran el dret a l’avaluació contínua. 
 
Cada professor/professora avalua la seva part corresponent de matèria impartida 
tenint en compte els següent continguts i percentatges: 
 
- 50%  Conceptes (proves escrites)  
- 40%  Procediments (exercicis, activitats pràctiques…)  
- 10 % Puntualitat, participació…)  
 
Per a cadascun dels conceptes es farà la mitjana, ponderada al nombre d´hores 
impartides, entre les notes de cada professor. 
 
Per últim, la nota final del trimestre es calcularà atenent el mateix percentatge 
estipulat en el paràgraf anterior.  
 
La nota mínima en cadascun d’aquests continguts ha de ser de 4 per poder fer la 
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mitja. 
 
La nota mínima per aprovar un trimestre és un 5. 
 
La nota final del crédit s’obtindrà de la mitja ponderada al nombre d'hores 
impartides dels tres trimestres sempre que aquests estiguin aprovats. 
 

1. Criteris i instruments de recuperació durant l’avaluació ordinària. 
Es realitzarà un examen de recuperació de cada trimestre al començament del 
següent trimestre o en juny (a discreció del professor). 
 
A efectes de càlcul de la nota final, la nota màxima que es pot obtenir en aquestes 
recuperacions és de 6. 
 

2. Criteris i instruments de recuperació a l’avaluació extraordinària. 
Els alumnes que no hagin superat el crèdit hauran de realitzar un examen global del 
crèdit o de una part del mateix o qualsevol activitat de recuperació que el professor 
proposi. 
 

 

 

5. RELACIÓ D’UNITATS DIDÀCTIQUES SEQÜENCIADES I 

TEMPORITZADES (ES POT INCLOURE ELS NUCLIS D'ACTIVITAT) 

UD NA TÍTOL 
DURADA 
(hores) 

Data 
Inici 

Data 
Final 

1  
Condicions de seguretat i 
tècniques d'anàlisi de riscos 

56 20/09/2019 15/11/2019 

 
1 Condicions del treball    

2 Tècniques d'anàlisi de riscos    

2  Localització i senyalització  37 19/11/2019 14/01/2020 

 
1 Llocs de treball     

2 Senyalització     

3  Protecció 35 17701/2020 18/02/2020 

 
1 Protecció Individual    

2 Màquines i Equips de treball    

4  Prevenció 75 21/02/2020 15/05/2020 

 1 Risc elèctric     
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2 Risc incendis     

3 Risc Químic    

4 Riscos especials    

5  Treballs especials  12 19/05/2020 29/05/2020 

 

6. CRITERIS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ DE 

LES UNITATS DIDÀCTIQUES (SI S’ESCAU) 

 
 
 
 
 
 
 

 


