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0.- Control de canvis
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Tots aquests objectius terminals, continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals i continguts
d’actituds, s’estructuren en 5 unitats didàctiques, cadascuna d’elles amb sentit en sí mateixa i amb
metodologia seqüencial.
1
7.- Relació d’unitats didàctiques (UD) seqüenciades i temporalitzades.
UD
Nom
Durada
1
Condicions de seguretat i tècniques d’anàlisi de riscos
72h
2
Localització i senyalització
44h
3
Protecció
36h
4
Prevenció
112h
5
Treballs especials
16h
10.- Criteris i instruments d’avaluació i recuperació del crèdit.
Per a cada unitat didàctica es determinen uns criteris d’avaluació d’acord amb el grau d’assoliment
necessari dels objectius del crèdit.
Els criteris de qualificació tenen en compte d’una banda els criteris d’avaluació del crèdit i de l’altra
els conjunt de treballs, pràctiques i proves realitzats al llarg del curs.
L’avaluació dels processos d’aprenentatge es realitzarà de forma continuada al llarg del temps.
Per a cada unitat didàctica s’escolliran un cert nombre de nuclis d’activitat que permetran avaluar
l’assoliment dels objectius terminals.
Caldrà assolir una qualificació mínima de 3 sobre 10 a l’examen trimestral per a fer la mitja amb
els treballs personals, problemes, exercicis, qüestionaris i protocols d’assaigs de les pràctiques.
És condició necessària per aprovar els trimestres la presentació de tots els treballs i projectes.
La qualificació final de la matèria serà la mitja aritmètica de las qualificacions trimestrals, essent
necessari tenir aprovades les tres avaluacions per a obtenir una qualificació final positiva (igual o
superior a 5).
L’avaluació continuada es farà bàsicament amb:
 Realització de pràctiques, exercicis i fitxes de treball.
Control de l’ús d’instruments, eines, aparells i instal·lacions didàctiques del Centre.
Preguntes orals i realització d’esquemes i exercicis a la pissarra en relació als temes que es
treballin a la classe.
Observació de la capacitat de treball en equip, de col·laboració, d’acceptació de normes i
reglaments.
Controls escrits.
La assistència a classe serà obligatòria així com la realització de les pràctiques programades i el
lliurament de memòries i protocols dins del termini de temps indicat. La no realització d'una prova,
per part d’un alumne, es considera com a zero. D'acord amb la normativa del Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la no assistència, sense justificar, pot ser motiu de
baixa de matrícula.
S’emetrà una qualificació trimestral per a l’informe d’avaluació corresponent que serà la mitja
ponderada de las qualificacions obtingudes al llarg del trimestre. La nota inclou la valoració dels
apartats: Conceptes, Procediments i Actituds, segons el següent percentatge: 30% Procediments;
60% Conceptes, 10% Actituds.
Es farà amb les dades de l’avaluació continuada i amb:
 Treballs sobre diferents sistemes estudiats.
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Controls sobre els continguts i procediments de les diferents Unitats Didàctiques
(un com a mínim cada avaluació).
 Petits projectes sobre diferents sistemes i tècniques referides en el crèdit.
Projecte final d’aplicació dels coneixements.
En general les diferents avaluacions i unitats didàctiques seran independents i no es consideraran
com un procés d’aprenentatge acumulatiu, per això, aprovar una avaluació no significarà
recuperar l’anterior.
Quan dos professors imparteixen matèries d’un mateix crèdit, caldrà aprovar la matèria de
cadascun per separat per poder fer mitja. En aquells casos en que un alumne no superi els
continguts mínims establerts en una de les parts, es mantindrà la nota de la part superada, de
cara a la recuperació durant l’avaluació continuada.
Els alumnes tenen dret a una única recuperació global de tot el crèdit, que es farà en el mes de
juny segons el calendari que publicarà prefectura d’estudis. Aquesta avaluació global podrà ser:
 Proves teòriques parcials o de la totalitat del crèdit.
Presentació de treballs pendents i/o d’altres específics que permetin avaluar el grau d’assoliment
dels principals objectius terminals del crèdit.
En aquells casos en que no sigui possible la realització d’una prova escrita es convocarà un
tribunal de professors del Departament per a una prova oral.
A criteri del professor i independentment de la recuperació de juny, es podran realitzar durant el
curs proves i treballs de recuperació dels objectius no suficientment assolits per determinats
alumnes que permeti consolidar un nivell acceptable de coneixement o d’habilitat d’acord amb els
objectius terminals del crèdit.
En casos especials: malalties llargues, absències perllongades per motius justificats, sempre i
quan sigui possible sense pertorbar la marxa normal de l’activitat docent i a criteri del professor es
podrà fer per aquests alumnes proves especials així com demanar-los la realització de treballs,
pràctiques o projectes relacionats amb els continguts que no van poder seguir presencialment.
11.- Recursos.
Aula de teoria, Aula d’informàtica, Aula d’audiovisuals.
Equips personals i material de cada una de les tècniques que s’explicaran.
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