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0.- Control de canvis
LLISTAT DE MODIFICACIONS
Núm. Revisió

Descripció de la modificació

0

Creació

1

Actualització a nou format
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7.- Relació d’unitats didàctiques (UD) seqüenciades i temporalitzades.
UD
Nom
1
Elements bàsics de prevenció
2
Marc jurídic de la prevenció de riscos I
3
Marc jurídic de la prevenció II
4
Prevenció intregrada en els processos productius I
5
Prevenció intregrada en els processos productius II
6
Gestió, metodologies i control de la prevenció
7
Cultura preventiva

Durada
45 h
45 h
32 h
40 h
30 h
50 h
38 h

10.- Criteris i instruments d’avaluació i recuperació del crèdit.
1. Avaluació inicial
Donat que ens arriben alumnes amb diferents nivells de coneixements, es farà una avaluació inicial que ens
servirà per detectar deficiències i per proporcionar
a aquells que ho necessitin instruments per superar-les. Aquesta avaluació consistirà en omplir un
qüestionari o preguntes referent a la gestió de la prevenció.
2. Avaluació formativa
L´avaluació del crèdit és continuada i es fa per objectius assolits. S’assignarà aproximadament un 10% de
la puntuació a actituds, un 50% a fets, conceptes i sistemes conceptuals i un 40% a procediments. Per fer

la nota mitjana dels continguts de les Unitats Didàctiques caldrà tenir a les proves parcials una
nota mínima d'un 4. Aquesta avaluació ens permetrà comprovar si els objectius terminals s’han assolit.
S’avaluaran les unitats didàctiques mitjançant proves escrites, preguntes tipus test, qüestionaris o resolució
de casos pràctics, projectes escrits fets individualment o en grup. La participació en les activitats de classe,
que es recolliran d´una manera aleatòria o bé general, segons el tipus d´activitat proposada, en funció dels
objectius terminals del crèdit.
3. Avaluació sumativa
Es valorarà el resultat de l’aprenentatge en finalitzar cada unitat didàctica o bloc d’activitats segons
indicacions de la professora. Es considerarà superat el crèdit si la mitjana de les tres avaluacions és igual a
5.
La nota final trimestral serà la mitjana ponderada de les notes de les unitats didàctiques que tingui l´alumne
al llarg de l’avaluació.
La nota que s’escriurà al bolletí de notes serà el numero enter tret de la mitja ponderada de totes les notes
de l’avaluació, guardant-se els decimals per fer la mitja ponderada de les tres notes obtingudes en els tres
trimestres, per a la nota final de juny.
La nota final del crèdit serà la mitjana ponderada de les tres avaluacions, es a dir, la mitjana ponderada de
les notes de les unitats didàctiques acabades, considerant els decimals.
4. Avaluació pel que fa a la conducta esperada
Es valoraran els següents aspectes :
 Més del 25% de faltes d’assistència (65 hores) significa la pèrdua al dret d'avaluació continua.
Aquesta norma està recollida la RRI ( Reglament Règim intern del centre). L’alumne que justifiqui la
falta d’assistència podrà entregar les activitats uns dies més tard, el que no les justifiqui perdrà la
nota si no s’entrega en la data prevista. Per tant la no implicació en el treball de classe o
l’abandonament temporal dels processos i eines encomanades justifica el seu apartat de l’avaluació
ordinària del crèdit i passar a l’avaluació extraordinària per a poder superar el crèdit. Qualsevol
alumne pot acollir-se a aquesta opció des de començament del curs.
-assistència, puntualitat i atenció a les classes 0,2 %
-participació activa a classe, aportacions personals 0,3 %
-puntualitat a l’hora de lliurar les tasques 0,5 %
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5.Recuperació
Es procurarà que els alumnes vagin subsanant llurs mancances al llarg del curs, proporcionant-los materials
de reforç i l’orientació necessària.
Es recuperaran els objectius no assolits en cada unitat didàctica, mitjançant controls o d´altres activitats. La
recuperació, única, es farà per unitats didàctiques
En cas de no superar el crèdit en convocatòria ordinària, l´alumne es pot presentar a la convocatòria
extraordinària, la qual serà única e inclourà la totalitat dels continguts del crèdit
Es farà una valoració de cada cas individual i, depenent de la trajectòria de l’alumne al llarg del curs i dels
objectius no assolits, es pot requerir la presentació d’alguns treballs.
La nota final del crèdit serà la mitjana ponderada de les notes de les unitats didàctiques acabades,
considerant els decimals.

11.- Recursos.
Apart de la bibliografia ressenyada al final de la programació, s’empraran els recursos audiovisuals i
informàtics adients i que estiguin a l’abast de la professora.
Es recomanarà a l’alumnat que faci també ús dels recursos bibliogràfics, audiovisuals i informàtics existents
a la biblioteca del centre (diccionaris, llibres, i revistes, internet, CD’s i cintes, etc.)
També es proposaran a l’alumnat sortides a fires, empreses del sector de la prevenció de riscos i altres per
a que desvetllin i consolidin el seu interès per la prevenció de riscos professionals.
AULES I ESPAIS
Aula classe
Aula informàtica
Aula audiovisuals
Biblioteca
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