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1. PROFESSOR/A QUE L’IMPARTIRÀ 

Joana Cervera  

 

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. 
 
Durant el curs es realitzaran proves objectives per detectar el grau d’assimilació 
dels objectius de les unitats didàctiques (UD). Una UD pot contenir 1 o més Nuclis 
d'activitat (NA). 
 
Per obtenir la nota de cada unitat didàctica (UD) es tindrà en compte els següents 
percentatges:  
● 50% de la nota correspon a la mitjana de les proves escrites realitzades en acabar 
cada unitat i/o nucli d’activitat. Per obtenir una assoliment positiu de cada UD cal tenir 
una valor superior a 4. Els alumnes que no hi arribin hauran de recuperar la UD 
corresponent. 
● 40% de la nota correspon a la mitjana dels procediments pràctics(activitats, 
exercicis, problemes…) realitzats durant la unitat  i/o nucli d’activitat.  
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● 10 % de la nota correspon a la participació, puntualitat, companyerisme… 
 
Al finalitzar el trimestre obtindran una qualificació amb relació amb allò que s'ha 
donat fins aquell moment. Per calcular la nota trimestral es tindrà en compte el 
mateixos criteris específics en el pàrraf anterior. 
 
La nota final del crèdit serà la mitjana de les notes obtingudes a les unitats 
didàctiques ponderada al nombre hores de cada unitat. 
 

Recuperacions de les UD 
La recuperació de les unitats didàctiques suspeses es farà al juny.(convocatòria 
extraordinària) 
 

 

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  
Agents físics com a factors de 
risc. 

62 23/09/2019 04/12/2019 

 

1 Introducció al risc físic ambiental    

2 Ambient tèrmic. Generalitats    

3 Magnituds ambientals i mesures    

2  Soroll 54 09/12/2019 26/02/2020 

 

1 
Introducció al soroll en l'ambient 
laboral 

   

2 Avaluació de l'exposició al soroll    

3 Efectes del soroll a la salut    

3  Vibraccions 30 02/03/2020 03/04/2020 

 

1 Definició i concepte físic    

2 
Efectes de les vibracions en 
l'organisme 

   

3 Control de l'exposició    

4  Radiacions Ionitzants 26 14/04/2020 12/05/2020 

 
1 

Introducció a les radiacions 
ionitzants 

   

2 
Avaluació de l'exposició a radiacions 
ionitzants 
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3 Efectes    

4 Protecció radiològica    

5 Regulació instal·lacions i transport 
 
 

  

5  Radiacions no ionitzants 12 13/05/2020 29/05/2020 

 

1 
Introducció a les radiacions no 
ionitzants 

   

2 
Avaluació de l'exposició a radiacions 
ionitzants UV i IR 

   

3 
Avaluació de l'exposició a radiacions 
làser 

   

4 
Avaluació de l'exposició a microones 
i camps magnètics 

   

5 
Avaluació del risc i mesures de 
prevenció 

   

 

6. CRITERIS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ DE 

LES UNITATS DIDÀCTIQUES (SI S’ESCAU) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


