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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. 
 

Convocatòria ordinària 
Al finalitzar el trimestre, l'alumne obtindrà una qualificació atent als continguts que 
s'han impartit fins aquell moment. Aquesta nota trimestral del crèdit s’obtindrà de la 
següent forma:  
- El 50 % de la nota correspon a la mitjana ponderada de les proves escrites 
realitzades. Cada prova escrita podrà comprendre 1 o més nuclis d'activitats (NA), en 
funció de la seva extensió.  
- El 40 % de la nota correspon a l’avaluació de les pràctiques, treballs i els exercicis 
realitzats. Les pràctiques i exercicis s’avaluaran a partir de l’observació a classe per 
part del professor, i les activitats lliurades, així com la possibilitat d´entregar un 
dossier que reculli tot el que s'ha realitzat durant el trimestre.  
- El 10 % de la nota correspon  a la participació, puntualitat, companyerisme… 
 

Per superar positivament el trimestre és imprescindible obtenir com a mínim un 4 a 
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les dues parts (en cas contrari, la nota màxima del trimestre serà un 4). 
 

 

Recuperació del primer i segon trimestre 
Es realitzarà una única prova de recuperació al començament de cada  trimestre. Per 
poder optar a aquesta prova, l’alumne haurà de tenir una nota mitjana del trimestre 
superior a 4. A efectes de càlcul de la nota final, la nota màxima que es pot obtenir en 
aquest examen és de 6. 
 

Recuperació del tercer trimestre 
La prova de recuperació és realitzarà a finals de maig. Per poder optar aquesta prova, 
l’alumne haurà de tenir una nota mitjana del tercer trimestre superior a 4. A  efectes 
de càlcul de la nota final, la nota màxima que es pot obtenir en aquest examen és de 
6. 
 

Convocatòria extraordinària  
Els alumnes que no hagin superat el crèdit hauran de realitzar una prova global del 
crèdit o una part del mateix o qualsevol activitat de recuperació proposada pel 
professor. 
 

 

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  
Introducció als riscos químics i 
biològics 

8 19/09/2019 26/09/2019 

2  Riscos químics 136 30/09/2019 27/03/2020 

 

1 Els contaminants químics    

2 
Fonts d’informació sobre 
contaminants químics 

   

3 Generació de contaminants químics    

4 Normativa i documentació    

5 
Avaluació de riscos/ exposició a 
contaminants químics 

   

6 Criteris de valoració    

7 
Quantificació d’agents químics: el 
mètode analític 

   

8 
Quantificació d’agents químics. 
Mètodes de lectura directa 
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9 
Quantificació d’agents químics. Presa 
de mostres 

   

10 Anàlisi de contaminants químics    

11 L’informe/ registre de dades    

12 
Control de les exposicions a agents  
químics 

   

13 Equips de protecció individual    

3  Riscos biològics 42 30/03/2020 29/05/2020 

 

1 Introducció    

2 Generació de contaminants biològics    

3 Normativa    

4 Avaluació de riscos biològics    

5 
Mesurament del risc per agents 
biològics 

   

6 
Prevenció de riscos per agents 
biològics 

   

 

6. CRITERIS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ DE 

LES UNITATS DIDÀCTIQUES (SI S’ESCAU) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


