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1. PROFESSOR/A QUE L’IMPARTIRÀ 

Germán Ollero Iglesias 

 

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

UF TÍTOL HORES 

1 FOC 25 

2 Plans d'autoprotecció: Conceptes i normativa 33 

3 PLA D'AUTOPROTECCIÓ 39 

4 Eines per realitzar un pla d'autoprotecció 53 

5 PRIMERS AUXILIS 10 

6 Formació teòrico-pràctica en extinció d'incendis 5 

   

TOTALS   165 

 

 

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

 

El tipus d’activitats d’ensenyament-aprenentatge estaran basades en: 

- Classes expositives, on el professor realitzarà la exposició teòrica i/o practica dels 

continguts de les UF 

- Exercicis pràctics individuals, on els alumnes preferentment de forma individual, realitzaran 

els exercicis i activitats proposades pel professor, fent participar de forma interactiva a tot el 

grup classe en l’intercanvi d’idees. 

-Treball en grup (Pla d’autoprotecció) 

 

 

 

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

Els percentatges de cadascun d’aquests conceptes sobre la nota final del crèdit són: 
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 Fets, conceptes i sistemes conceptuals. 50 % 

 Procediments.      40 % 

 Actituds.     10 % 

El crèdit restarà suspès i no es realitzarà mitja sempre que els treballs, exercicis, proves o 

exàmens tinguin una nota inferior a quatre, excepte a la UD4, eines per realitzar un pla 

d’autoprotecció que la nota mínima ha de ser cinc. 

Segons la normativa de centre tots els alumnes que superin en un 15% les faltes d'assistència 

del crèdit perden el dret a l'avaluació continuada, per tant s'han d'avaluar del mateix a la prova 

extraordinària. 

1. Criteris i instruments de recuperació durant l’avaluació ordinària. 

Donat que en aquesta fase de l’aprenentatge, l’avaluació és continua, la recuperació de les 

activitats no aprovades, podrà realitzar-se per la superació d’activitats posteriors que 

comportin l’aplicació dels coneixements i/o procediments suspesos anteriorment. També 

podran recuperar-se les activitats no aprovades, mitjançant la superació de proves 

específiques. 

2. Criteris i instruments de recuperació a l’avaluació extraordinària. 

La recuperació de les activitats no aprovades, es realitzarà mitjançant la superació de proves 

específiques. En casos excepcionals per presentar-se a la prova extraordinària caldrà realitzar 

treballs amb el contingut del crèdit que el professor hagi especificat. 

 

 

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

- Aula Taller Prevenció de Riscos Professional TMA07 

- Projector 

- Ordinadors 

 

6. LLIBRE I/O MATERIAL UTILITZAT 

- Eines TIC: Plataforma Moodle 

- Normativa d’aplicació. 

- Guies tècniques de l’INSHT. 

- Notes tècniques de prevenció de l’INSHT. 

- PC’s i programa AUTOCAD. 


