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0. Benvinguda

Tota la comunitat educativa de l’Institut Pedraforca et donem la benvinguda al nostre centre. Som un
Institut públic i impartim tant ensenyament obligatori com post-obligatori.

Competència, responsabilitat i tracte humà són les nostres eines per a que puguis assolir el
coneixement més complet de la professió que has triat. Posem al teu abast tots els nostres recursos
humans i materials per a que, en acabar els estudis, entris al món laboral.

També, ens plantegem com objectiu que entenguis que durant tota la vida laboral la formació és
contínua, hauràs d’anar formant-te. Per tant, l’estada al Pedraforca és l’inici d’un camí que es
perllongarà tota la teva vida laboral. Esperem que la teva estada al centre sigui molt profitosa i
gaudeixis de les matèries que segueixis.

Que tinguis un bon curs!!
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1. Informació general sobre el centre educatiu

Aquí tens un resum dels aspectes més pràctics de funcionament del centre, encara que pots consultar:

● La totalitat de la normativa del Departament d’Ensenyament en el següent web:
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPNormativa/PCPDocuments
OrganitzacioGestio

● La totalitat del currículum del teu Cicle Formatiu en el següent web:
- Cicles LOGSE: http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/titolslogse

Recorda que ara estàs matriculat en un ensenyament professional postobligatori presencial que té
unes característiques pròpies, sobre tot en allò que fa referència a l’assistència, al treball i al seguiment
personal de les matèries.

La teva persona de referència en aquest centre és el teu tutor/a de grup. Ell /Ella és qui gestionarà els
teu dubtes, tràmits o incidències relacionats amb el cicle formatiu on t’has matriculat o bé t’adreçarà a
les persones adients.

Per qualsevol consulta hi ha un horari de tutoria d’atenció individualitzada amb el tutor/a.

Recorda que tens més informació que et pot ser d’utilitat al web de l’Institut:

www.institutpedraforca.com

Adreça de correu per fer consultes administratives: inspedraforca.secretaria@gmail.com

Organització del centre:

El centre s’organitza en base al Reglament Orgànic de Centres d’Ensenyament Secundari i els seus
principals elements són:

- El consell escolar: Aprova la programació general de l’Institut i vetlla per la bona gestió del
centre i el compliment d’aquesta. També li correspon l’elecció del director/a i l’admissió i
permanència de l’alumnat en el centre, la resolució de conflictes i la imposició de les sancions
en matèria de disciplina.

Els membres del consell escolar són:

● Director
● Cap d’estudis
● Secretari
● Representants del professorat
● Representants de l’alumnat
● Representants de pares i mares de l’alumnat
● Representant de l’Ajuntament
● Representant del Personal d’administració i serveis (PAS)
- Equip directiu: És l’òrgan executiu de l’institut, la seva funció principal és programar i dirigir el

dia a dia de l’activitat formativa del centre i la seva gestió administrativa i funcional amb l’ajut
dels equips de coordinació.

Pàgina 4 de 66

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPNormativa/PCPDocumentsOrganitzacioGestio
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPNormativa/PCPDocumentsOrganitzacioGestio
http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/titolslogse
http://www.institutpedraforca.com
mailto:inspedraforca.secretaria@gmail.com


Aquest curs formen part d’aquest equip:

Equip directiu Professorat
Director Bernat Juan
Administradora Sara Blancafort
Cap d’estudis ESO i BTX Marta Vázquez

Cap d’estudis F.P. Belén Notario
Coordinador pedagògic Carolina Torres
Secretari Juanjo Bonet

- Coordinacions de centre

Coordinació Professor/a
Coordinadora de  FP i FP Dual Susana Sánchez

- Departaments i seminaris de FP

Departament Cap Departament
Formació i Organització Laboral
(FOL)

Sonia Mañas

Sanitat I (CAI,Documentació
sanitària i Dietètica)

Xavier Febrero (Cap de Departament)
Amalia Artiga (Cap de Seminari)

Oferta educativa
- ESO i Batxillerat
- Cicles Formatius de FP

● Imatge personal
o Perruqueria (Grau mitjà) Modalitat Dual
o Estètica (Grau mitjà) Modalitat Dual

● Sanitat
o - Cures auxiliars d’infermeria (Grau mitjà)
o - Farmàcia i parafarmàcia (Grau mitjà) Modalitat Dual
o - Dietètica (Grau superior)
o - Documentació i administració sanitàries (Grau superior)
o - Laboratori clínic i biomèdic (Grau superior)

● Transport i manteniment de vehicles
o - Electromecànica de vehicles automòbils (Grau mitjà)
o - Automoció (Grau superior) Modalitat Dual

- PFI/PIP Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles
- FP bàsica Perruqueria i estètica

Representant del grup: Delegat
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Cada grup classe tindrà un delegat/da i un sotsdelegat/da que seran els portaveus de la resta d’alumnat
del grup.

EL PAPER DELS DELEGATS/DES

● Els delegats s’elegeixen a nivell de classe. Són representants i referents dels estudiants que els han
escollit i per tant poden ser revocats, sota supervisió del tutor/a per aquests estudiants si
consideren que no compleixen el paper que se’ls ha encomanat.

Normalment s’escullen una vegada a l’any, en iniciar-se el curs. Si el delegat/da no compleix les seves
funcions o mostra actituds no adequades serà revocat el seu nomenament.

● Qualsevol estudiant és elegible com a delegat.
● Els delegats són portaveus en tot moment de la voluntat dels seus companys i n’han de defensar

els seus drets.
● S’esforcen per fer present l’opinió dels seus companys.
● Fan d’interlocutors en qualsevol problema entre els alumnes i els professors o els òrgans de gestió i

de govern del Centre.
● Potencien la participació dels estudiants a totes les esferes i a tots els àmbits.
● Han de ser informats pels òrgans de govern sobre el funcionament del Centre i sobre qualsevol

altre esdeveniment que pugui afectar els estudiants, en general o d’una matèria concreta, com a
representants del grup.

● Mantenen permanentment informats la resta d’estudiants de les decisions preses als òrgans de
direcció del Centre, així com de qualsevol esdeveniment que pugui afectar la seva vida d’estudiant.

LA COMISSIÓ DE DELEGATS

La comissió de delegats és l’òrgan que facilita la comunicació entre els alumnes i els òrgans de govern
del centre i canalitza la participació de l’alumnat en la vida del centre.

La comissió de delegats està formada pels delegats de cada grup i pels representants dels alumnes en
el consell escolar del centre.

La comissió de delegats coordinada per un professor/a, es reuneix periòdicament per tractar els
diferents temes relacionats amb la participació de l’alumnat en la vida del centre.

Entre les competències de la comissió de delegats podem destacar:

● Participar en l’organització d’activitats com festes tradicionals (Nadal, Diada de la Pau,
Carnestoltes, Sant Jordi), viatges de final de curs, activitats amb altres centres, etc.

● Col·laborar en la difusió i aplicació de mesures i normes que millorin la convivència i la vida en
el centre.

● Coordinar amb els grups d’alumnes les convocatòries de “vaga d’estudiants”, tenint sempre en
compte que la convocatòria ha d’estar justificada dins de l’àmbit escolar i que, es gestionaran
tenint present les normes aprovades pel centre en concepte de “Dret de reunió de l’alumnat”.

● Donar assessorament i suport als representants dels alumnes del consell escolar, als quals
faran arribar la problemàtica específica de cadascun dels cursos.

● Elaborar informes per al Consell escolar, bé a iniciativa pròpia o bé a requeriment d’aquest
òrgan col·legiat.

● Ser informat amb antelació suficient respecte l’ordre del dia del Consell escolar, i dels acords
adoptats, amb la finalitat de difondre-ho a tots els cursos.

● Informar de les seves activitats a tots els membres del centre.
● Fer propostes a l’equip directiu sobre temes relatius a l’Institut.
● Canalitzar la informació rebuda i explicar-la a la resta de l’alumnat.
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1.1 Calendari del curs 2020-21

Trimestres
1er Del 20 de setembre al 26 de novembre

2on Del 29 de novembre al 06 de març

3er Del 07 de març al 03 de juny

Lliurament de qualificacions
1a 21-22 de desembre

2ª 21-25 de març

3ª i final ordinària 8 de juny

Final extraordinària 21 de juny

Convocatòria d’exàmens
Finals ordinària 30 de maig al 02 de juny (1er Diet) 16-18 maig (2on Diet)
Finals extraordinària (2a convocatòria) Del 14 al 17 de juny

Reclamacions notes finals
Del 23 al 27 de juny

Festius
Diada de Catalunya 11 de setembre
La Mercè 24 de setembre
El Pilar 12 d’octubre
Tots Sants 1 de novembre
La Constitució 6 de desembre
Immaculada 8 de desembre
Dia del Treball 1 de maig
Segona Pasqua 6 de juny
1r dia lliure disposició 7 de desembre
2n dia lliure disposició 28 de febrer
3r dia lliure disposició 3 de juny
Vacances (dies inclosos)

Nadal Del 23 de desembre al 7 gener

Setmana Santa De l’11 al 18 d’abril

Crèdits de síntesi (orientatiu) 19 de maig al 2 de juny

Nota: Aquest és el calendari marc general del curs i pot tenir alguna modificació, sobretot en les
activitats del tercer trimestre.

1.2 Informació derivada de LA NORMATIVA GENERAL(Departament d’Ensenyament)

1.2.1 Assistència

En la modalitat presencial, que és la que s’imparteix al centre, l’assistència de l’alumnat és obligatòria a
totes les hores previstes per a cadascun dels crèdits lectius que es cursin incloses les hores previstes del
crèdit/mòdul de formació en centres de treball. L’assistència de l’alumnat és la condició necessària que
permet l’avaluació contínua.

1.2.2 Matriculació de crèdits individuals (matrícula parcial)

L’alumnat podrà realitzar la matrícula de crèdits solts del cicle formatiu, i se’ls aplicarà la normativa
general. A fi de donar resposta a la diversitat de necessitats de les persones i de les empreses, els
centres promouran mesures flexibilitzadores de l’oferta dels ensenyaments de formació professional
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d’acord amb el Decret 284/2011. Així, el centre, un cop finalitzat el procés ordinari de matrícula, oferirà
la matriculació parcial dels crèdits de cicle formatiu on restin places vacants.

El centre a través del tutor orientarà als alumnes sobre el possible itinerari formatiu a seguir en la
matriculació de crèdits solts d’acord amb el projecte curricular del centre i l’interès formatiu de
l’alumne.

1.2.3 Renúncia a la matrícula

L’alumnat o qui en tingui la pàtria potestat si és menor, podrà sol·licitar per qualsevol de les causes que
s’indiquen a continuació, la renúncia total o parcial de la matrícula del cicle formatiu, per escrit i per
una sola vegada, al director del centre.

Podran ser causes de l’anul·lació total de la matrícula aquelles que generen una absència prolongada,
com és ara:

a) La malaltia o accident de l’alumnat o de familiars.
b) L’atenció a familiars.
c) La maternitat o paternitat.
d) Canvi de condicions de treball  o incorporació a un lloc de treball.
e) Altres circumstàncies personals de caràcter extraordinari.

L’alumnat haurà d’aportar la documentació que justifiqui de manera fidedigna les circumstàncies
al·legades.

En els supòsits d’acceptació de renúncia a la matrícula, l’alumne afectat:

● Conserva el dret de reserva de plaça per al curs següent.
● No perd la qualificació obtinguda en els crèdits superats.
● No se li computen les convocatòries dels crèdits no qualificats.
● En el cas d’haver-se iniciat, sense completar-la, la fase de formació en centres de treball, es

computen les hores de formació en centres de treball efectivament realitzades i valorades
positivament.

1.2.4 Beques

Les beques dels ensenyaments post-obligatoris s’han de tramitar de forma individual i telemàtica. El
termini de sol·licitud l’1 d'octubre. Tens la informació a:

- Web del Ministerio de Educación. Becas
http://www.educacionyfp.gob.es/eu/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/p

ara-estudiar/formacion-profesional.html
- Web de la Generalitat, Dep. D’Ensenyament. Beques, ajuts i subvencions:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/247-beques-ministerio-postobligatoris

1.2.5 Convalidacions

La sol·licitud de les convalidacions de crèdits es poden presentar durant els primers dies del curs. S’han
de presentar en secretaria del centre amb tots aquests documents:

● Títol o Resguard de títol si s’han completat estudis
● Certificat oficial de notes dels estudis cursats
● Altra documentació (certificat acredita’t, qualifica’t...)
● Full de sol·licitud (Demanar model al tutor) degudament complimentat
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La resolució de les convalidacions es fa mitjançant la direcció del centre o el Departament
d’Ensenyament segons els casos. En qualsevol cas la resposta es donarà per escrit a través del tutor.

Recorda que és responsabilitat de l’alumnat la lectura acurada dels documents d’atorgament/
denegació de les convalidacions.

Mentre no estigui resolta i atorgada la convalidació, l’alumnat ha d’assistir a classe.

1.2.6.- Promoció / Repetició de curs

CICLES LOGSE

L’alumne pot cursar cada crèdit un màxim de tres vegades, en el mateix centre i en un mateix cicle
formatiu, a excepció del crèdit d’FCT, que es pot avaluar un màxim de dues vegades.

Pot presentar-se a les convocatòries d’avaluació i qualificació d’un mateix crèdit un màxim de quatre
vegades, i computen tant les ordinàries com les extraordinàries.

Un cop exhaurides les quatre convocatòries, per motius o circumstàncies de caràcter excepcional
l’alumne pot sol·licitar una cinquena convocatòria, de caràcter extraordinari, al director o directora del
centre, que l’ha de resoldre mantenint el criteri de cursar un crèdit un màxim de tres vegades.

La presentació a les convocatòries extraordinàries és voluntària. A l’alumne que no s’hi presenti no se li
comptarà la convocatòria extraordinària a efectes del còmput màxim, i constarà a efectes d’avaluació
final com a “No presentat” (NP).

En els cicles formatius que es distribueixen en més d’un any, l’alumne que, un cop realitzada la
convocatòria extraordinària, hagi superat un nombre de crèdits amb càrrega horària superior
al 60% de la durada horària del conjunt dels crèdits del primer any, pot matricular-se en el
segon curs del cicle i ha de cursar els crèdits pendents del primer any.

En cas contrari, es matricularà en els crèdits no superats del primer curs del cicle i opcionalment en els
crèdits del segon any que no presentin incompatibilitat horària significativa o curricular, segons el
projecte del centre i la disponibilitat de places.

Tanmateix, les normes d’organització i funcionament del centre poden determinar en quines
circumstàncies excepcionals, relacionades amb incompatibilitats curriculars o horàries, un alumne ha
de matricular-se només en els crèdits de primer curs, malgrat haver superat el 60% de la durada
horària del conjunt de crèdits de primer curs.

Per als alumnes matriculats a segon curs amb crèdits pendents de primer no es computa la
convocatòria dels crèdits que no han pogut iniciar.

1.3 Informació derivada de la NORMATIVA DEL CENTRE EDUCATIU

CONVIVÈNCIA

Aquest Institut és un centre on hem de conviure, treballar i estudiar tots els membres de la comunitat
escolar. El funcionament diari atenent les característiques dels diferents nivells educatius fa
imprescindible el compliment d’unes normes bàsiques de convivència escolar. Aquestes són recollides
per les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) i regulades al Decret d’Autonomia de
Centres i queden resumides en els seus aspectes pràctics en els punts següents:

- Les entrades i sortides dels tallers/aules, es faran amb ordre i silenci, tot respectant les normes de
convivència del Centre.

● En començar la classe, cal tenir el material preparat per començar a treballar.
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● A l’aula, cal complir les indicacions del professorat de la classe o del professorat de guàrdia.
● A moltes matèries hi ha material (bata, EPIs, dossier, llibre de l’assignatura...) que es considera

imprescindible pel seguiment de l’assignatura. (veure plans docents). L'alumnat que no porti
aquest material pot veure repercutida aquesta actuació a les notes dels nuclis formatius del mòdul
corresponent.

● A les classes de dues o més hores de durada, el professor determinarà les possibles pauses, però
no està permesa la sortida dels alumnes fora de les aules.

● Només es tocarà el material que correspongui a la pràctica i sota la supervisió del professorat.
● No és permès carregar els mòbils ni altres dispositius a les instal·lacions del centre.
● Les intervencions, respostes i en general la comunicació amb el professorat, amb els companys i

companyes i amb la resta del personal del centre, han de ser sempre correctes i respectuoses.
● S’ha de tenir cura del mobiliari, instruments, instal·lacions i materials utilitzats, complint les

normes d’ordre, de seguretat i higiene i les indicacions del professorat.
● No es pot menjar ni beure a les classes, passadissos ni als tallers.
● Com a regla general no es pot fer ús del telèfon mòbil ni altres dispositius electrònics a l’aula si no

està específicament autoritzat pel professor/a.
● Quan se surt de l’aula, aquesta ha de quedar neta i endreçada. Si es detecta qualsevol desperfecte,

feu-ho saber al professorat, tutor o tutora i ompliu el full d’incidències.
● Cal pujar les cadires sobre la taula, per facilitar les tasques de neteja, en l’última hora d’ocupació de

l’aula (tarda).
● No és permès asseure’s a les escales del centre.
● A les hores d’esbarjo, no restarà ningú a les aules. Les aules restaran tancades.
● Es pot anar al wc en el canvi de classe i també sempre sota autorització del professor.
● No s’ha de sortir fora del centre entre classe i classe, atès que si ho fas no tindras temps d’arribar a

temps a la següent classe. El temps de canvi de classe és com a màxim de 5 minuts i sempre sota
indicació del professorat.

● Es pot sortir fora del centre durant l’hora de l’esbarjo. Un cop fora del centre no es podrà accedir-hi
de nou fins el final del temps d’esbarjo.Si ets menor d’edat has d’estar autoritzat pels teus
pares/tutors.

S’ha de recordar que l’Institut no té en cap cas responsabilitat sobre els objectes/material perdut,
substret o deteriorat propietat de l’alumnat.

D’acord amb les NOFC quan s’incompleixin les normes de convivència, l’alumnat serà sancionat pel
professorat o direcció del centre i la sanció serà comunicada a la Comissió de Convivència.

1.3.1 Règim d’assistència de l’alumnat al Cicle.

Amb caràcter general, es recorda que l’assistència dels alumnes és obligatòria en totes les hores
presencials de les unitats formatives dels mòduls professionals / unitats didàctiques dels crèdits,
incloses les hores de presència en els centres de treball on es cursa l’FCT. En cas de manca d’assistència
reiterada sense justificació, es perd el dret a l’avaluació continuada i són d’aplicació les normes que el
centre té establertes a l’efecte, d’acord amb l’article 37 de la Llei 12/2009 d’educació, i els articles 24 i
25 del Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius, que la desplega.

L’assistència repercutirà en la qualificació final de l’assignatura segons figura en els plans docents.

Tenint en compte que els ensenyaments de FP estan orientats a la inserció a la vida laboral, per a
considerar les absències com a justificades, es prendrà com a referència les que recull la normativa
laboral vigent, com ara la malaltia pròpia, naixement d’un fill, casament, assistència a un deure
inexcusable. Totes aquestes absències seran justificades amb la documentació adient degudament
datada (dia i hora) i segellada.
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El document justificant d’una visita mèdica ha d’incloure la menció “la persona ha de guardar repòs”
o similar perquè sigui vàlid com a justificant d’una absència fóra de l’hora de la visita.

El fet de treballar o d’incorporar-se a un lloc de treball, en cap cas es considerarà una causa
justificada per faltar a les classes. En tot cas, és L’equip docent qui té la potestat de justificar o no les
absències, a la vista dels documents presentats per l’alumnat.

Si has de faltar a classe, i ho saps amb antelació, avisa al professorat implicat i al teu tutor i, quan tornis
a classe, mostra’ls el justificant de la falta d’assistència.

L’alumnat que presenti un justificant d’absència (no més tard d’una setmana després de la falta), l’ha
d’ensenyar primerament als professors afectats, que li signaran, i finalment l’ha de lliurar al tutor/a en
sessió de tutoria, perquè aquest en faci el còmput global de faltes i custodii el document.

● És responsabilitat de l’alumnat posar-se al dia de la feina realitzada a classe durant la seva
absència

L’equip docent, d’acord amb el Departament corresponent, ha establert uns percentatges màxims de
faltes d’assistència no justificades:

FALTES NO JUSTIFICADES:

● LOGSE: A partir del moment en que el percentatge d’hores de no assistència a una Unitat
Didàctica (UD) superi el 20% de les hores totals de la UD (o el 50% en cas de demanar
semipresencialitat), l’alumnat perdrà el dret a l’avaluació ordinària i solament conservarà el
dret a la convocatòria extraordinària de recuperació.

● Quan l’alumnat matriculat al cicle formatiu no assisteixi a cap classe durant els primers quinze
dies de curs, ni comuniqui al tutor/a cap motiu justificat de la seva absència, el/la tutor/a es
posarà en contacte amb l’alumnat, per tal de, arribat el cas, formalitzar la seva anul·lació de
matrícula o procedir a aplicar les NOFC donant-lo de baixa, amb la finalitat de cobrir la plaça
vacant amb l’alumnat de la llista d’espera del cicle formatiu.

● Sens perjudici del que preveu l’article 37.4 de la Llei d’educació en matèria de faltes
d’assistència i de puntualitat injustificades de l’alumne; L’absència injustificada, sistemàtica i
reiterada de l’alumne en edat d’escolarització no obligatòria (en qualsevol dels ensenyaments
del centre), durant 5 dies lectius, pot comportar l’anul·lació de la matrícula de l’alumne.

En el moment en que s’arribi a acumular aquest període d’absència, el tutor notificarà aquesta
circumstància a l’alumne absentista i als seus pares o tutors legals en el cas de menors d’edat.
Si en el termini d’una setmana no queda justificada fefaentment la seva absència, la direcció
del centre podrà anul·lar la matrícula de l’alumne per absentisme continuat no justificat, i la
seva vacant podrà ser ocupada per una altra persona.

FALTES JUSTIFICADES:

● Com a norma general, si la suma de les faltes, ja siguin justificades com no, supera el 20% es
perdrà el dret a l’avaluació continuada i l’alumnat haurà d’examinar-se de tota la UD a la
convocatòria següent (extraordinària).

● En casos molt excepcionals l’equip docent valorarà altres possibilitats.

FALTA EL DIA D’UN EXÀMEN /PROVA D’AVALUACIÓ
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● Si la falta NO és justificada: Aquesta prova no es repetirà i computarà amb un ZERO/NO
PRESENTAT.

● Si la falta és justificada:
o Si  no és una prova final, quedarà a criteri del professor si es repeteix o no.
o Si és una prova final es realitzarà un altre dia fixat pel professor dintre del seu horari.

Règim d’assistència de l’alumnat al Cicle: Semipresencialitat

Com a mesura flexibilitzadora, s’ofereix la possibilitat de cursar el Cicle Formatiu amb caràcter
semipresencial, per tal de poder conciliar la vida laboral/personal i acadèmica. Això suposa un
increment en el percentatge d’hores de no assistència a una Unitat Didàctica (UD), sense perdre el dret
a l’avaluació continuada durant la 1ª convocatòria, fins a un màxim del 50%.
Es podrà sol·licitar la semipresencialitat per motius laborals o per cura d’un familiar, situacions que
deuran ser degudament justificades, tal i com informarà el tutor/a.

Es contempla la semipresencialitat als crèdits C1, C2, C3, C6 i C7, FOL i RAT

Cada professor/a adaptarà una pauta metodològica individual a cada alumne que la sol·liciti.

1.3.2 Retards.

Es considera retard l’arribada de l’alumnat a la sessió de classe una vegada aquesta ja hagi començat i
durant els primers 10 minuts de classe. Es considerarà una falta, a partir de 30 minuts.

Les classes comencen a l’hora establerta en l’horari de classe. 3 retards es considera una falta
d’assistència.

Si un alumne/a arriba amb retard a un examen/prova final:
● Si el retard NO és justificat, no el podrà fer fins la següent convocatòria.
● Si el retard SÍ és degudament justificat podrà fer l’examen/prova sempre i quan NO hi hagi

sortit cap alumne/a i en el mateix temps, és a dir haurà d’acabar l’examen a l’hora prevista; No
tindrà més temps.

1.3.3 Activitats complementàries.

● Les activitats complementàries que s’organitzen des de les diferents matèries, com les sortides,
xerrades...són d’assistència obligatòria.

● Les activitats complementàries que organitza el centre i són considerades extraescolars
(reforços d’assignatures, preparació per a les PAU, esports...) són d’assistència voluntària i estan
subjectes als pagaments corresponents.

1.3.4 Lliurament de treballs.

La data límit establerta pel professorat per a la presentació de treballs, exercicis o activitats de
qualsevol crèdit serà inamovible. Una vegada superada la data fixada, per cada dia natural que la
sobrepassi pot ser penalitzada la nota final del treball, no recollir-se els treballs, quedar directament
suspès etc. a criteri del professorat (veure plans docents).

Respecte els aspectes formals de presentació de treballs, exercicis o activitats escrites, caldrà fer-se en
ordinador o a mà, segons el criteri del professor, i seguint les pautes de presentació generals (portada,
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índex, conclusions, bibliografia, contraportada, etc.). Caldrà, en qualsevol cas, seguir les pautes
específiques que cada professor proposi.

1.3.5 Canals de comunicació amb el professorat

No hi ha un canal establert per tot el professorat. En aquest cas cada profesor us donarà les indicacions
oportunes, encara que amb les dades personals heu de donar a més del telèfon una adreça de correu
electrònic.

1.4. Normativa Específica del Departament de Sanitàries

● No es pot treure de la cuina ni del laboratori cap material sense permís del professor.
● A les aules-taller del departament no es permet seure als llits, cadires de rodes, o lliteres.
● Està totalment prohibit l´ús del mòbil i d´altres aparells electrònics a classe així com

carregar-los. Solament es farà ús del mòbil si el profesor ho autoritza. Si algú perd el mòbil i/o
altres aparells és responsabilitat del propietari i no del centre.

● En finalitzar la classe, el material sempre es deixarà net, recollit i ordenat.
● Cal notificar puntualment al professorat qualsevol tipus de desperfecte que es produeixi, o que

es trobi a l´aula.
● No es pot menjar a les aules.

Cura personal i higiene:

L’alumnat tindrà especial cura del seu aspecte personal, seguint protocol d’acollida de les
institucions sanitàries.

● Mans i ungles netes, curtes i sense pintar.
● Cabells recollits.
● Maquillatge discret.
● No es portaran joies.
● Portar la bata, còfia o mocador, guants etc.
● La bata s’ha de mantenir neta i planxada.
● S’evitarà roba de carrer que s’arrossegui pel terra (pantalons...).

Uniforme:

L’alumnat ha de dur a les classes pràctiques una bata de màniga llarga, còfia o mocador (en alguns
centres de pràctiques cal portar pijama blanc i calçat antilliscant).

El fet de no dur el vestuari adequat, comportarà la pèrdua del dret a realitzar la pràctica i, per tant,
quedarà suspesa.
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1.5 Pla d’actuació COVID-19

Degut a l’escenari que es preveu per aquest curs 2021-22, en termes de pandèmia COVID-19, tot i que

la presencialitat es preveu al 100% (assistència total), podríem trobar-nos amb diferents circumstàncies,

que determinarien haver de realitzar les classes telemàticament.

En cas de que hi hagi un alumne/a positiu a l’aula només es confinaran aquells alumnes que no

estiguin vacunats amb la pauta completa segons la normativa vigent.

Podríem destacar diferents casos com per exemple:

● Un o més alumnes d’un grup es troben en aïllament, perquè han donat resultat positiu en la

prova PCR per a la COVID 19.

● Un o més alumnes d’un grup es troben en aïllament, a l’espera del resultat d’una PCR o una

altra prova diagnòstica.

● Un o més alumnes d’un grup es troben en aïllament, perquè conviuen amb una persona

diagnosticada de COVID-19.

● Un o més alumnes d’un grup es troben en període de quarantena domiciliària per haver estat

identificats/des com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.

En qualsevol dels casos anteriors hem de continuar amb la nostra tasca docent i donar la possibilitat a

l’alumnat de continuar la seva formació de forma telemàtica.

Es continuarà amb el temari previst, mitjançant eines telemàtiques, com ara Moodle, Google Drive,

Classroom o d’altres, on es penjaran totes les activitats que l’alumnat haurà de realitzar des de casa,

oferint un total recolzament per part del docent.

L’avaluació i el control d’assistència es realitzarà amb els mateixos criteris, adaptats a les particularitats

de la formació on-line.

1.5.1 Pla d’actuació Covid- 19 curs 2021-22

Dintre del pla d’actuació Covid-19 pel curs 2021-22, cal destacar els punts següent:

● És obligatori l’ús de mascareta en tots els espais interiors de l’institut

● No es faran controls de temperatura a l’entrada de l’institut

Podeu consultar el Pla d’actuació Covid-19 de l’Institut Pedraforca al següent enllaç, on s’actualitza

anualment.

https://www.institutpedraforca.com/documentacio/

La normativa Covid-19 no és immutable i pot patir modificacions al llarg del curse en funció dels canvis

estipulats pel Govern.

1.5.2 Consens dels criteris d’avaluació

En el cas de que un alumne s’hagi de confinar:

● L’alumne podrà connectar-se via telemàtica i seguir la classe des de casa de manera sincrònica.

● Es farà un seguiment i avaluació de forma telemàtica de les activitats d’aula.
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● En funció de la situació de salut i la gravetat dels símptomes de l’alumne l’equip docent valorarà

l’ajornament de les tasques o proves o la realització de les mateixes via telemàtica.

En el cas de que tot el grup s’hagi de confinar:

● Es farà un seguiment i avaluació de forma telemàtica de les activitats d’aula.

2. Organització del Cicle Formatiu.

2.1 Perfil profesional del cicle

Nivell: Formació Professional de Grau Superior
Durada: 2000 hores, distribuïdes en 2 cursos
Formació en el centre educatiu: 1584 hores (crèdits de l’1 al 9 i l’11 i 12)
Formació en centres de treball: 416 hores (crèdit 10)

2.2 Organització dels continguts en crèdits/Mòduls i Unitats formatives.

Mòdul Crèdit Professors Cur
s

Hores Hores/
set

Mòdul 1: Organització i
gestió de l’àrea de treball
assignada en la unitat /
gabinet de dietètica

Crèdit 1: Organització i
gestió de l’àrea de treball
assignada en la unitat /
gabinet de dietètica

Roger Romero 2 60 2

Mòdul 2: Alimentació
equilibrada

Crèdit 2: Alimentació
equilibrada

Oriol Roque 1 280 8

Mòdul 3: Dietoteràpia Crèdit 3: Dietoteràpia Oscar Martorell 2 270 9
Mòdul 4: Control Alimentari Crèdit 4: Control Alimentari Daniel Añor

Amàlia Artiga
2 191 6

Mòdul 5: Microbiologia i
higiene dels aliments

Crèdit 5: Microbiologia i
higiene dels aliments

Oriol Roque-
Amàlia Artiga

1 210 6

Mòdul 6: Educació sanitària i
promoció de la salut.

Crèdit 6: Educació sanitària i
promoció de la salut.

Roger Romero 1 105 3

Mòdul 7: Fisiopatologia
aplicada a la dietètica

Crèdit 7: Fisiopatologia
aplicada a la dietètica

Oscar Martorell 1 280 8

Mòdul 8: Relacions en
l’àmbit de treball

Crèdit 8: Relacions en l’àmbit
de treball

Pilar Torrijos 2 64 2

Mòdul 9: Formació i
orientació laboral

Crèdit 9: Formació i
orientació laboral

Pilar Torrijos 1 70 2

Mòdul 10: Formació en
centres de treball (FCT)

Crèdit 10: Formació en
centres de treball (FCT).

Oriol Roque l
Roger Romero

2 410

Crèdit 11: Síntesi. Tot l’equip
docent

2 60

Tutoria 1 hora setmanal lectiva, no
avaluable.

Oriol Roque

Roger Romero

1

2
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El cicle formatiu té una durada de 2.000 hores distribuïdes en 1.590 hores en el centre educatiu i 410
hores en el centre de treball (FCT).

. 1r curs: s’imparteixen 25 hores lectives setmanals durant 35 setmanes.

. 2n curs: s’imparteixen 20 hores lectives setmanals durant 33 setmanes més 2 setmanes del crèdit de
síntesi.
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2.3 Horari de classes. Professorat

HORARI 1er DIETÈTICA

CURS
21-22

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

15:00-
16:00

C2
(O.Roque)

Sanit 5

C6
(R.Romero)

Sanit 5

C2
(O.Roque)

Sanit 5

GRUP A
C5

(Amàlia
Artiga)

Cuinai

GRUP B
C5

(Oriol
Roque)
Sant 5/

Lab

16:00-
17:0

C7
(O.Martorell

Sanit 5

17:00-
18:00 C7

(O.Martorell
Sanit 5

C7
(O.Martorell)

Sanit 5

TUTORIA
(O.Roque)

Sanit 5

18:00-
18:30

ESBARJO

18:30-
19:30

GRUP A
C5

(Amàlia
Artiga)

Cuina.

GRUP B
C5

(Oriol
Roque)
Sant 5/

Lab

C7
(O.Martorell

Sanit 5

C6
(R.Romero)

Sanit 5 C7
(O.Martorell)

Sanit 5

C7
(O.Martorell)

Sanit 5

C2
(O.Roque)

Sanit 5

FOL
(P.Torrijos)

Sanit 5

19:30-
20:30

C2
(O.Roque)

Sanit 520:30-
21:30
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HORARI 2on DIETÈTICA

CURS
21-22 Dilluns

Dimarts
Dimecres

Dijous Divendres

15:00-
16:00

C3
O.Martorell

Inf. 3

C3
O.Martorell

Inf. 3 C3
O.Martorell

Inf. 3

C3
O.Martorell

Inf. 3
16:00-
17:00

C4 A
D.Añor
Inf. 3

C4 B
A.Artig

a
Lab/
Cuin

C1 A
R.Romer

o
Inf.3

17:00-
18:00

TUTORIA
R.Romero

Inf.3

C4 A
D.Añor
Inf. 3

C4 B
A.Artig

a
Lab/
Cuin

RAT
Pilar Torrijos

Inf. 3

18:00-
18:30

ESBARJO

18:30-
19:30

C1 B
R.Romer

o
Inf.3

C3
O.Martorell

Batx 2B

RAT
Pilar Torrijos

Inf. 3

19:30-
20:30

2.4 Plans docents: Guia de cada crèdit

El professorat del cicle formatiu ha elaborat un pla docent de cadascú dels crèdits que s’imparteixen
durant el curs amb els objectius generals, continguts, els criteris d’avaluació i qualificació i els
instruments de recuperació de cada crèdit entre d’altres informacions.

Els trobareu al final d’aquesta guia a l'apartat Annexos.

2.5 Llibres de text del cicle

CicleFormatiu:         CFGS DIETÈTICA                              Curs: PRIMER I SEGON

Crèdit/Mòdul Títol Autor Editorial ISBN Llengua
1er. CURS
DIETÈTICA

F.O.L.* José Carlos
González/Rosario
Perez

Edit.
Paraninfo

978-84-283-4107-3 CASTELLÀ
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2on. CURS
DIETÈTICA

R.A.T. Pilar
Aparicio/Rosa
Blanco

Edit.
Macmillan

9788479421007 CASTELLÀ
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3. La Formació pràctica en Centres de Treball (FCT)
Tots els cicles formatius tenen un crèdit o mòdul de Formació en centres de treball, que són pràctiques
formatives no laborals que cal cursar en empreses del sector professional. El teu tutor/a de FCT et
donarà la informació corresponent i et farà les indicacions oportunes.

L’estada de pràctiques a centres de treball (FCT o formació en centres de treball) forma
part del currículum del cicle i, per tant, té caràcter obligatori. Aquest crèdit o mòdul
contempla dues convocatòries.

3.1 Objectius de l’FCT

1. Desenvolupar, en un context laboral, els aprenentatges adquirits al centre educatiu.
2. Contrastar les capacitats i els interessos amb un entorn real de treball com a suport a

l’orientació professional.
3. Integrar-se en les funcions i els processos de treballen el marc de les relacions socials i

laborals que tenen lloc a les empreses.
4. Assolir nous coneixements i capacitats dels ensenyaments que s’estan cursant.
5. Adquirir coneixements i habilitats que facilitin la inserció laboral.

3.2 Responsabilitats de l’alumnat en cursar l’FCT

1. L’alumnat no té en cap cas vinculació o relació laboral amb l’empresa.
2. L’alumnat no ha de percebre cap quantitat econòmica de l’empresa en concepte de retribució

per la realització de l’FCT.
3. L’alumnat està obligat a:

a) Assistir a les pràctiques acordades, complir l’horari establert i infomar de els activitats
diàries realitzades d’entre els previstes en el pla d’activitats.

b) Emplenar el quadern telemàtic de pràctiques.
c) Respectar les normes i la política de protecció de dades i de confidencialitat i la imatge

corporativa establerta per l’empresa.
d) Respectar la legislació aplicable en matèria de prevenció de riscos laborals.

3.3 Condicions per cursar l ’FCT. Previsió de calendari

A fi de poder estar en condicions d’iniciar les pràctiques en empreses, els alumnes hauran de complir
els següents requisits, en el moment de reserva de plaça:

- Haver formalitzat la matrícula oficial.
- Lliurar la documentació pertinent (fotocòpia del carnet de vacunacions actualitzat, DNI o NIE,

targeta sanitària, i sol·licitud d’exempció si es vol sol·licitar).
- Tenir el seu CALENDARI DE VACUNACIONS MÍNIMES OBLIGATÒRIES al dia (Hepatitis-B i

tètanus).
- Per accedir a fer pràctiques en algunes empreses, es demanen vacunes extres ( hepatitis-A,

varicel·la, xarampió, grip estacional....).
- Signar el document en el que es fa constar que se l’ha informat dels riscos professionals als que

s’exposa en el transcurs de les seves pràctiques així com també de les mesures de protecció al
respecte.

- En iniciar les pràctiques, el centre docent donarà a conèixer la informació sobre el PROTOCOL a
seguir en cas d’accident.En tots els casos l’alumne es compromet a seguir-lo i a mantenir
informat al Tutor de FCT de les incidències que es puguin presentar
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- En cas d’alumnes menors d’edat, els pares/tutors hauran de signar un document d’autorització
per a la realització de l’FCT.

- L’equip docent assignarà una plaça de pràctiques d’acord amb els criteris de l’empresa i les
característiques de l’alumnat.

- En el cas que l’alumne renunciï a la plaça que se li ha ofert, no s’assegura que li pugui ser
assignada una altra plaça en el mateix període de pràctiques.

Distribució temporal:

El període i la modalitat de la FCT que s’ofertarà a l’alumnat dependrà dels resultats d’aprenentatge, de
les característiques de l’alumnat i de les possibilitats d’oferta de cada centre. En tot cas, serà l’equip
docent qui decidirà la idoneïtat de l’alumnat per començar la FCT.

Les pràctiques s’han de fer des de les 8h fins les 22h (en el sector sanitari, des de les 7h fins les 22h), i
es podran dur a terme de dilluns a dissabte, a excepció dels dies festius.

- Modalitat ordinària: fins a 4 hores diàries, de manera simultània amb les hores lectives del
cicle, i sense ultrapassar les 20 hores setmanals, sempre i quan l’Equip Docent aprovi
l’execució de les pràctiques, tenint en compte els resultats acadèmics i trets actitudinals.

- Modalitat intensiva: fins a vuit hores diàries, sense ultrapassar les 40 hores setmanals.
Pensada pels alumnes que han superat tots els crèdits presencials el curs anteriors.

- Quan l’alumne està matriculat per matèries soltes, o és repetidor, es podran fer fins a vuit
hores diàries de pràctiques, sempre que no se superin les deu hores/dia i les quaranta-cinc
hores a la setmana en el conjunt d’FCT i hores lectives.Aquesta modalitat necessitarà
l’autorització del Departament d’Ensenyament.

La formació en centres de treball es podrà portar a terme en un període o més i en més d’una
empresa.

3.4 Seguiment i avaluació de la FCT

La supervisió i el seguiment de l’alumnat en formació de centres de treball el farà el/la tutor/a de FCT. A
més, en cada empresa l’alumnat té assignat un tutor d’empresa què en funció del pla d’activitats
pactat, assigna, segueix i valora les activitats a realitzar.

El tutor de FCT és la persona de referència de l’alumnat per comunicar disconformitats o queixes
importants en el desenvolupament de la FCT. En cap cas les ha de plantejar al tutor d’empresa.

Les empreses controlen diàriament l’assistència, la puntualitat i la tasca realitzada. Des de l’institut,
tanmateix, es controla periòdicament la realització de les pràctiques gràcies a la relació que es manté
amb els centres laborals.

Per a facilitar el seguiment, cada professor-tutor de pràctiques, en les hores de tutoria, atendrà els
problemes puntuals que presentin els alumnes.

3.5 Empreses o institucions col·laboradores

L’institut té acords amb diferents empreses per realitzar la FCT; l’equip docent i en concret el tutor de
FCT,una vegada valorat el perfil de l’alumnat, assignarà a cada alumne una plaça de pràctiques en un
d’aquests centres que són de reconegut prestigi. L’alumnat que rebutgi la plaça de pràctiques que se li
ofereix pot perdre la convocatòria ordinària d’aquesta matèria.
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3.6 Extinció del conveni

L’equip docent del cicle formatiu, a proposta del tutor/a, pot proposar a la direcció del centre l’extinció
del conveni de pràctiques amb l’entitat o empresa col·laboradora. La proposta d’extinció pot
fonamentar-se, per part de l’alumnat, en comportaments o actituds inadequats o en capacitats
notòriament no idònies que, per la seva permanència o intensitat, impedeixin o dificultin el normal
desenvolupament de la formació pràctica, i, per part de l’empresa, pot fonamentar-se en
l’incompliment de les condicions que asseguren el caràcter formatiu de l’FCT o de les normes de
seguretat reglamentàries, o per haver estat sancionada per l’autoritat laboral en els sis mesos anteriors.

L’equip docent responsable de la impartició del cicle formatiu, a proposta del tutor o tutora, pot decidir
l’avaluació negativa de la formació pràctica en centres de treball, tot i que no s’hagués completat el
nombre d’hores previstes, o bé diferir la realització de les hores de formació pràctica pendents.

3.7 Exempcions

L’exempció sempre s’ha de considerar com una excepcionalitat, perquè l’FCT és un mòdul essencial en
la formació professional de l’alumnat. L’Exempció de l’FCT, que pot ser total o parcial, es podrà establir
per a l’alumnat que acrediti experiència laboral.

3.7.1 Exempció parcial

1. L’exempció parcial del 50% s’atorga si l’alumnat acredita experiència professional en el mateix
camp i tipus i grau de competències professionals del cicle formatiu que està cursant, i un
nombre d’hores igual o superior al 50% de les del crèdit/mòdul d’FCT del cicle formatiu del
qual se sol·licita.

2. L’exempció parcial del 25% s’atorga per experiència professional en qualsevol activitat
professional. S’haurà d’acreditar, com a mínim, el doble de les hores del crèdit/mòdul d’FCT
(820h) del cicle formatiu del qual se sol·licita. L’exempció serà d’un 25 % de les hores del
crèdit/mòdul d’FCT.

3.7.2 Exempció total

L’exempció s’atorga si l’alumnat acredita l’experiència professional en el mateix camp i competències
professionals del cicle formatiu que està cursant i un nombre d’hores igual o superior a les del
crèdit/mòdul d’FCT del cicle formatiu del qual se sol·licita.

Més informació sobre l’exempció http://www.gencat.cat/ensenyament (seguiu l’itinerari: estudiar a
Catalunya      ensenyaments professionals        formació pràctica en centres de treball ).

3.8 Documentació acreditativa de les exempcions

La sol·licitud s’ha de presentar per escrit al Tutor de FCT (model) i ha d’anar acompanyada dels
documents acreditatius corresponents. La documentació ha de ser original o còpia autenticada.

El tutor d’FCT informarà a l’alumnat del termini de presentació de la corresponent documentació.

Per l’exempció per experiència professional en qualsevol activitat professional (25 %) ha de presentar:

1. Informe de la vida laboral de la Tresoreria General de la Seguretat Social
2. Si treballa pel seu compte:

- Certificat d’alta d’activitat econòmica
- Rebuts de cotització a la Seguretat Social(si escau)
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- Quota d’autònom
- Declaració trimestral positiva de l’activitat econòmica (model 130)

Per a l’exempció per experiència professional en el mateix camp (50 o 100 %) ha de presentar la
mateixa documentació que en el cas anterior i documents acreditatius de la seva experiència laboral:
certificat o informe de l’entitat col·laboradora, on constin les hores d’experiència laboral i que detalli
l’activitat, les funcions i tasques que ha realitzat a l’entitat col·laboradora. També caldrà presentar el
contracte laboral, nòmina o full de salari.

La direcció del centre resoldrà la sol·licitud l’exempció en aquells casos previstos a la normativa i la
traslladarà a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial en
els altres.

3.9 Avaluació de la FCT

La qualificació global de l’FCT, segons la normativa vigent, és apte o no apte, amb una subqualificació, i
NO computa a efectes de nota mitja.

L’avaluació del crèdit de formació en centres de treball (FCT) la farà la junta d’avaluació, tenint en
compte la valoració feta per l’empresa, i prenent com a referència els objectius terminals, les activitats
formatives de referència i els criteris generals d’avaluació determinats en el decret pel qual s’estableix
el currículum corresponent del cicle. La persona responsable de la formació a l’empresa valorarà
l’evolució de l’alumnat, mitjançant els informes que genera l’aplicatiu qBid.

En el cas que un alumne suspengui les pràctiques, s’oferirà la possibilitat de recuperar-les en un altre
centre i període, sempre que sigui per causes justificades.

3.10 Assegurança escolar

Queden inclosos en el camp d’aplicació de l’assegurança escolar tots els alumnes, menors de 28 anys,

que hagin abonat la quota corresponent a l’assegurança escolar, independentment de la titularitat del

centre, i que estiguin matriculats en algun cicle formatiu de formació professional.

Per a l’alumnat immigrant és requisit indispensable el permís de residència, és a dir, la residència legal a

Espanya, per a tenir dret a la cobertura de l’assegurança escolar.

L’estudiant víctima d’un accident escolar, tant en les instal·lacions del centre com en les de les empreses

on es duen a terme les pràctiques (sempre que no constitueixin una relació laboral o activitat que es

pugui incloure en algun altre règim del sistema de la Seguretat Social), té dret a l’assistència mèdica,

farmacèutica i a les indemnitzacions o a la pensió que correspongui, se gons la incapacitat produïda per

l’accident, i a la indemnització de despeses de sepeli, en cas de mort.

L’assegurança escolar cobreix també els accidents in itinere.

El tutor/a d’FCT, previ a l’inici de les pràctiques, informarà l’alumnat i l’empresa dels passos a seguir en

cas d’accident, i dels centres sanitaris on l’alumnat pot rebre assistència sanitària. Si l’alumne és atès en

un centre sanitari diferent dels esmentats, haurà d’abonar l’import de la prestació rebuda.

Els alumnes més grans de 28 anys i els alumnes majors de 18 anys sense residència legal a Espanya, que

estiguin matriculats en estudis d’ensenyaments professionals, batxillerat i en altres programes
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formatius autoritzats o organitzats pel Departament d’Ensenyament, que no treballin i no disposin de

cap cobertura assistencial, han de disposar d’una pòlissa d’assegurança amb la mateixa co bertura

assistencial per accidents que tenen a l’assegurança escolar i presentar-ne una còpia al centre, prèvia a

l’inici de les pràctiques.

Els alumnes majors de 28 anys que disposin de la targeta sanitària del Servei Català de la Salut tenen

coberta l’assistència sanitària, i poden iniciar les pràctiques, però no tenen dret a les prestacions

singulars que dóna l’assegurança escolar obligatòria.

4. Avaluació del Cicle formatiu

L’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes de cicles formatius és continuada, integrada en el procés
d’aprenentatge, té en compte l’organització modular i es fa per Crèdits/ Unitats Formatives- Mòduls.

A l’inici del curs, el professorat, coordinat pel tutor, informarà l’alumnat dels continguts del currículum
formatiu, l’estructura dels crèdits/Mòduls, els objectius generals del cicle i els objectius terminals de
cada crèdit/Mòdul, així com dels criteris generals d’avaluació, promoció de curs, recuperació i
superació del cicle.

L’aplicació del procés d’avaluació continuada requereix, per part de l’alumnat:

- l’assistència regular a les classes i
- el seguiment i compliment de les activitats dels diferents crèdits/mòduls.

CICLES LOGSE: L’ avaluació dels crèdits es farà de forma continuada per Unitats Didàctiques(UD). Per a
poder aprovar la UD s’haurà d’obtenir una qualificació igual o superior a 5.

4.1 Avaluacions trimestrals, avaluació final i recuperacions

Durant el curs acadèmic es realitzaran tres sessions d’avaluació ordinàries, a més de l’avaluació final
ordinària i una avaluació extraordinària. Per tal de superar aquells crèdits/UF/Mòduls pendents
després de la convocatòria ordinària, l’alumnat disposarà d’una setmana d’exàmens finals d’avaluació
ordinaria. Si l’alumne no supera aquestes parts pendents, haurà de presentar-se de tota l’assignatura
en avaluació extraordinària.

És obligació de l’alumne conèixer exactament la matèria a recuperar i la forma de fer-ho.

Es considerarà matèria recuperada sempre que la nota de la recuperació sigui com a mínim de 5.

Les proves i/o activitats de recuperació serviran, exclusivament, per superar UD/Mòduls pendent/s, en
cap cas seran proves per millorar una qualificació positiva.

Els crèdits superats mantenen la qualificació. No es pot aplicar cap mesura que possibiliti la modificació
d’una qualificació positiva atorgada, és a dir, ni es poden repetir crèdits/UF/Mòduls ja superats per
millorar-ne les qualificacions, ni es poden establir fórmules (presentació a les convocatòries
extraordinàries ni d’altres) per incrementar-ne la qualificació positiva.

4.2 Criteris d’avaluació i qualificació dels crèdits/Mòduls. Càlcul de la qualificació final
del cicle
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L’avaluació dels crèdits lectius es qualificarà de l’1 al 10, sense decimals. Es consideraran positives les
qualificacions iguals o superiors a 5, i negatives les restants.

Els criteris d’avaluació queden definits pel currículum de cada assignatura. El professorat del cicle ha
elaborat un pla docent on s’especifiquen els criteris d’avaluació i de qualificació i la distribució del
percentatge de la qualificació a més d’altres informacions.

CICLES LOGSE:Per tal d’obtenir la qualificació trimestral del crèdit, s’aplicaran els criteris d’avaluació
segons les UD cursades i es considerarà aprovat quan l’alumnat obtingui, com a mínim, una qualificació
de 5 punts en la matèria impartida i avaluada. En cas contrari, menys de 5, la qualificació significarà
suspens.

- L’alumnat rebrà un butlletí orientatiu de notes trimestral amb aquestes qualificacions parcials
que conformaran la nota de la convocatòria ordinària.

Per superar el cicle formatiu cal que tots els crèdits tinguin qualificació positiva i cal, a més, haver
obtingut la valoració de “apte” en el crèdit FCT. La qualificació final del cicle s’expressarà amb dues
xifres decimals.

Aquesta qualificació serà la mitjana ponderada per les hores respectives, de les qualificacions que
tinguin expressió numèrica dels mòduls i dels crèdits que no s’integren en cap mòdul que componen el
cicle. En conseqüència, en el càlcul de la qualificació final del cicle no es tindran en compte les
qualificacions de “apte”, “exempt” o “convalidat”.

4.3 Criteris d’avaluació i qualificació del crèdit/mòdul de Síntesi/Projecte

En la darrera sessió ordinària d’avaluació del cicle, l’equip docent avaluarà i qualificarà,
col·legiadament, el crèdit/mòdul de Síntesi/Projecte de cada alumnat. L’avaluació del mòdul és global,
contínua i integradora, i reflecteix el nivell d’autonomia en el treball personal i la capacitat de
col·laboració i de cooperació del treball en equip.

Durant tot el procés de desenvolupament de la matèria es recullen el màxim d’informacions, des de
registres del dia a dia, fins a les valoracions més concretes de cadascuna de les activitats, tant durant
l’execució com una vegada fet el lliurament formal de l’activitat, i sense oblidar l’exposició oral del
Projecte.

El crèdit de Síntesi obtindrà una avaluació positiva sempre que l’equip de professorat que l’hagi
impartit apreciï que l’alumne ha assolit, en un grau acceptable, els objectius terminals propis del crèdit
de Síntesi, i els objectius generals del cicle formatiu recollits en el Crèdit Mòdul de Síntesi. En cas
contrari, l’avaluació serà negativa.

La nota del mòdul de Síntesi es qualificarà de l’1 al 10, sense decimals.

4.4 Convocatòries

CICLES LOGSE: L’alumnat pot cursar cada crèdit un màxim de tres vegades, en el mateix centre i en un
mateix cicle formatiu, a excepció del crèdit de FCT, que es pot avaluar un màxim de dues vegades.

Pot presentar-se a les convocatòries d’avaluació i qualificació d’un mateix crèdit un màxim de quatre
vegades, i computen tant les ordinàries com les extraordinàries. Un cop exhaurides les quatre
convocatòries, per motius o circumstàncies de caràcter excepcional, l’alumnat pot sol·licitar una
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cinquena convocatòria, de caràcter extraordinari, al director o directora del centre, que l’ha de resoldre
mantenint el criteri de cursar un crèdit un màxim de tres vegades.

La presentació a les convocatòries extraordinàries és voluntària. A l’alumnat que no s’hi presenti no se
li comptarà la convocatòria extraordinària a efectes del còmput màxim, i constarà a efectes d’avaluació
final com a no presentat (NP).

4.5 Superació del cicle

Per superar el cicle formatiu cal que tots els crèdits i tots els mòduls professionals tinguin qualificació
positiva i cal, a més, haver obtingut la valoració de “apte” en el crèdit FCT.

4.6 Revisió de qualificacions de proves d’avaluació i notes finals

D’acord amb l’article 21.2.d i e de la Llei 12/2009, d’educació, i el Decret 279/2006, l’alumne o els
seus pares o tutors legals en el cas que sigui menor d’edat té dret a sol·licitar aclariments per part dels
professors respecte de les qualificacions d’activitats parcials o finals de curs, així com a reclamar contra
les decisions i qualificacions que, com a resultat del procés d’avaluació, s’adoptin al final d’un
crèdit/UF/Mòdul.

● Si un alumne vol sol·licitar revisió d’una prova d’avaluació: Una vegada s’hagin donat les notes
de la prova avaluadora, l’alumnat disposa d’un termini de 48 hores per comunicar al
professorat responsable del crèdit la petició de revisió. El professorat afectat es posarà en
contacte amb l’alumnat per fixar el moment de la revisió. Aquesta revisió podrà donar com a
resultat el manteniment de la qualificació o la modificació de la mateixa, en el ben entès que
llavors pot pujar o baixar.

● Les reclamacions respecte de les qualificacions obtingudes i comunicades a l’alumne al final de
cada crèdit, si no les resol directament la junta d’avaluació caldrà adreçar-les per escrit al
director del centre en el termini de dos dies lectius. El director traslladarà la reclamació al
departament o òrgan equivalent que correspongui per tal que, en reunió convocada a aquest
efecte, estudiï si la qualificació s’ha atorgat d’acord amb els criteris d’avaluació establerts i
formuli la proposta pertinent. A la vista de la proposta que formuli i de l’acta de la junta
d’avaluació, el director resoldrà la reclamació.

● Si l’alumne (o els pares o tutors legals si és menor d’edat) no està d’acord amb la resolució,
podrà reiterar la reclamació, en el termini de cinc dies, mitjançant un escrit,que cal presentar al
centre, adreçat al director o directora dels serveis territorials.
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5. Promoció acadèmica i professional

5.1 Titulació que s’obté i competència general.

Títol: Tècnic/a Superior en Dietètica.

És competència general d’aquest tècnic elaborar dietes adaptades a persones i col·lectius, i controlar la
qualitat de l’alimentació humana, analitzar els seus comportaments alimentaris i les seves
necessitats nutricionals, i programar i aplicar activitats educatives que millorin els hàbits
d’alimentació de la població, sota la supervisió corresponent.

5.2 Competències professionals.

Les competències i realitzacions més rellevants que ha de manifestar el professional són:

a) Organitzar i gestionar, al seu nivell, l’àrea de treball assignada a la unitat/gabinet.
1. Organitzar, desenvolupar i gestionar un fitxer de pacients/clients, tenint en compte les

diferents necessitats d’atenció i el nivell de documentació que es maneja.
2. Gestionar el pla de manteniment dels equips i la maquinària del servei/unitat/gabinet.
3. Planificar i gestionar l’emmagatzematge, la reposició i l’adquisició, en el seu àmbit de

competència, de l’instrumental i el material utilitzat a la unitat/servei/gabinet.
4. Crear, desenvolupar i mantenir bones relacions amb pacients/clients reals o potencials.
5. Obtenir els informes i els resums d’activitats mitjançant el tractament de la informació de

la base de dades.
6. Interpretar informació cientificotècnica (processos d’anàlisi, de qualitat, manuals de

procediments i equips) i adaptar procediments, produir informació oral o escrita que
permeti l’execució de l’activitat amb els nivells de qualitat establerts, i optimar els recursos
assignats.

7. Programar el treball de la unitat/gabinet, i preveure, assignar o distribuir tasques, equips,
recursos o temps d’execució, en el seu àmbit de competència.

b) Elaborar i supervisar dietes adaptades a persones i col·lectius segons les seves necessitats
nutricionals:
1. Realitzar la caracterització dietètica específica d’una persona o col·lectiu.
2. Elaborar “dietes tipus” segons l’edat, l’activitat i les característiques fisiològiques o

funcionals de l’individu o col·lectiu.
3. Realitzar el seguiment i comprovar l’acceptació de les dietes prescrites, tant a individus

com a col·lectius.

c) Elaborar i supervisar dietes adaptades a pacients i col·lectius segons la seva patologia
específica:
1. Interpretar la prescripció dietètica establerta.
2. Realitzar la caracterització dietètica individual de cada pacient/client.
3. Elaborar dietes adaptades a cada pacient segons la seva patologia específica, seguint la

prescripció dietètica.
4. Elaborar “dietes tipus” segons els processos fisiopatològics que puguin afectar els diferents

col·lectius.
5. Realitzar el seguiment i comprovar l’acceptació de les dietes prescrites, tant a individus

com a col·lectius.
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d) Controlar i supervisar la composició qualitativa dels aliments per determinar-ne la qualitat
higienicodietètica:
1. Realitzar el manteniment preventiu i d’ús, controlar les reparacions, comprovar el

funcionament i realitzar calibratges de rutina dels equips al seu càrrec, seguint el
procediment establert i la fitxa de manteniment.

2. Programar la presa de mostres per a la realització d’anàlisis d’aliments “in situ”.
3. Obtenir mostres d’aliments, en les condicions de qualitat establerta.
4. Realitzar tècniques analítiques “in situ” dels aliments, mitjançant equips mesuradors i

tècniques estandarditzades.
5. Envasar, conservar, transportar, enregistrar i remetre les mostres preses al laboratori

d’anàlisi en les condicions adequades.
6. Interpretar i enregistrar les dades analítiques obtingudes en l’estudi.

e) Supervisar la conservació, la manipulació i la transformació dels aliments de consum humà:
1. Supervisar la recepció dels aliments adquirits, i comprovar-ne la qualitat higiènica i

l’adequació a les pautes prescrites.
2. Supervisar els processos d’emmagatzematge i conservació dels aliments de consum humà,

i garantir-ne la qualitat higienicodietètica.
3. Controlar, mantenir i vigilar els sistemes d’higienització dels aliments segons les normes de

qualitat.
4. Controlar i vigilar la manipulació d’aliments de consum humà per evitar la seva possible

contaminació i mantenir les seves característiques nutritives.
5. Supervisar el procés de transformació dels aliments per a consum humà.
6. Revisar, controlar i supervisar les condicions higienicosanitàries dels aliments i les

instal·lacions (cuines i menjadors col·lectius).

f) Promoure la salut de les persones i la comunitat a través de l’educació alimentària, mitjançant
activitats de promoció i educació per a la salut:
1. Realitzar estudis sobre els hàbits alimentaris d’un grup de població.
2. Elaborar i programar activitats educatives sobre etiopatogènia i prevenció de patologies

associades a desordres alimentaris, i proporcionar informació i coneixements de salut
alimentària a altres agents sanitaris i a la comunitat.

3. Educar i motivar les persones en pautes d’alimentació saludables.
4. Desenvolupar i impulsar estratègies encaminades a la promoció de la salut d’una

comunitat i actuar com a dinamitzador d’activitats d’educació alimentària en col·lectius
amb diferents nivells de formació i motivació.

5. Educar les persones i els col·lectius en el consum de productes alimentaris.

5.3 Formació complementària i cicles formatius de grau superior afins.

Altres cicles de la branca sanitària, encara que no necessàriament relacionats amb el CFGS de Dietètica,
són:

Cicles formatius de grau mitjà

- Cures auxiliars d’infermeria
- Emergències sanitàries
- Farmàcia i parafarmàcia

Cicles formatius de grau superior

- Anatomia patològica i citologia
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- Audiologia protètica
- Documentació sanitària
- Higiene bucodental
- Imatge per al diagnòstic
- Laboratori de diagnòstic clínic
- Ortopròtesi i productes de suport
- Pròtesis dentals
- Radioteràpia
- Salut ambiental

5.4 Llocs de treball que pots dur a terme.

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica que els permet accedir
a treballar de:

▪ Tècnic o tècnica en dietètica i nutrició
▪ Responsable d’alimentació en empreses de càtering
▪ Tècnic o tècnica en higiene d’aliments
▪ Consultor o consultora d’alimentació
▪ Educador sanitari o educadora sanitària

5.5 Accés a altres estudis

La finalització d’aquests estudis els permet accedir a:

- Batxillerat
- Estudis universitaris

6. Serveis del centre

6.1 Biblioteca

Al centre hi ha una Biblioteca a la vostra disposició. La podeu utilitzar sempre que vulgueu, per
estudiar, segons l’horari establert, o per si arribeu tard i no podeu entrar a classe. Així mateix, disposa
d’ordinadors amb connexió a Internet. Pels matins és oberta de 8h fins a 13.30h. Per les tardes en
general és de 15h fins a 20.30h. Consulteu l’horari a l’entrada de la biblioteca.

6.2 Reprografia

A consergeria hi ha el servei de fotocòpies amb un cost de 0.05 €/fotocòpia. Els dossiers necessaris per
a fer un seguiment dels continguts del curs es poden comprar a consergeria.

6.3Cafeteria

Els alumnes poden fer ús del servei de cafeteria oberta en horari lectiu.
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6.4 Taquilles

Cada departament organitza el lloguer de taquilles perquè puguis deixar el teu material. Has de
preguntar al teu tutor/a.

Les claus de les taquilles s’han de retornar a final de curs.

6.5 Aparcament

El centre té un aparcament per a motos que pots fer servir. Potsdemanar al teu tutor/a com adquirir
una clau.

També es poden aparcar les bicicletes a l’aparcament de l’entrada del centre.

6.6 Quotes de material

En referència al pagament dels euros pagats pels alumnes en concepte de material, es destinaran al
manteniment de tallers i laboratoris, reposició de material fungible, alguna sortida prevista i altres
despeses del Departament.

6.7. Altres

Recorda: A qui t’has d’adreçar?
En el cas que es generi qualsevol conflicte o qüestió, en el grup o individualment, cal tenir en
compte que us heu de dirigir sempre en primer lloc al / la tutor/a.
Ell/a serà qui ho resoldrà o us adreçarà a la persona adient.

Que tinguis un bon curs!!!

Pàgina 30 de 66



Annexos: Plans docents

Crèdit 1: Organització i gestió de l’àrea de treball assignada en la unitat / gabinet de dietètica

Crèdit 1: Organització i gestió de l’àrea de treball assignada en la unitat/gabinet de dietètica
Durada: 66 hores totals, distribuïdes en 2 hores per setmana
Professors: Roger Romero

1.- HORARI DEL CRÈDIT:
● Grup B: Dilluns 18:30 a 20:30
● Grup A: Dimecres de 16:00 a 18:00

2.- OBJECTIUS DIDÀCTICS

1. Interpretar l’estructura funcional i organitzativa, i els fluxos d’informació de diferents tipus
d’institucions sanitàries, a partir d’organigrames.

2. Relacionar les competències de l’àmbit sanitari amb les diferents administracions públiques de
l’Estat espanyol i la Unió Europea, els òrgans que en depenen i les unitats bàsiques en què
s’organitzen.

3. Relacionar l’organigrama funcional d’un centre sanitari amb els paràmetres de la titularitat, la
forma jurídica, la dimensió i el tipus d’activitat.

4. Relacionar els nivells d’assistència amb el tipus de prestacions que poden rebre els
pacients/clients.

5. Identificar els factors que condicionen la salut d’una comunitat determinada, a partir d’estudis i
informes.

6. Relacionar les funcions i les competències pròpies en diferents àmbits de treball amb relació a
d’altres professionals sanitaris.

7. Relacionar els processos de salut i malaltia amb els nivells de prevenció i el tipus de mesures
correctives.

8. Identificar el contingut, els fluxos de tramitació, els sistemes de codificació i enregistrament de
la documentació clínica i no clínica segons la seva finalitat i el tipus de servei sanitari.

9. Realitzar el procés de recepció, enregistrament i distribució de la documentació rebuda o
emesa segons les normes internes establertes i els criteris de confidencialitat.

10. Identificar els sistemes d’arxivament, conservació i accés a la documentació clínica, a partir de
les normes generals o específiques del centre.

11. Determinar els mètodes i les condicions d’emmagatzematge i conservació del material en una
unitat de dietètica segons les seves característiques, els criteris d’ordre i les normes de
seguretat i higiene.

12. Determinar la quantitat d’existències que s’han de reposar al magatzem segons el nivell òptim i
mínim establert, i les dades de les fitxes de magatzem.

13. Utilitzar programes informàtics bàsics d’organització, gestió i tractament de dades clíniques o
administratives de la unitat.

14. Definir formats de presentació de la informació en suport informatitzat segons el tipus i la
finalitat de la informació, i les característiques i les prestacions del programa informàtic
utilitzat.

15. Realitzar resums de l’activitat o del servei prestat i informes de resultats, a partir de les dades
disponibles, amb claredat i precisió i l’ús de la terminología específica adequada.

16. Elaborar pressupostos de serveis sanitaris que es presten en les unitats de dietètica, a partir de
les tarifes establertes.
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17. Formalitzar la documentació que es genera en una operació de compravenda de béns o de
serveis sanitaris, segons les normes legals i d’ús establertes, amb pulcritud i precisió.

18. Calcular les operacions, i comprovar les dades que intervenen en les comandes i les factures,
segons les normes fiscals i mercantils.

19. Comprovar i corregir de forma sistemàtica les dades, els càlculs i els requisits fiscals i legals dels
diferents documents mercantils que es generen a l’entorn de l’activitat de dietètica.

20. Relacionar els factors i les situacions de risc per a la salut en el seu àmbit laboral amb les
mesures preventives i els mitjans que cal utilitzar, amb la simbologia i la situació dels senyals
d’alarma i amb la normativa específica de seguretat i higiene.
Programar les activitats de la unitat segons els objectius, el tipus i el volum de treball i la
situació operativa dels recursos humans i materials.

21. Identificar els factors que determinen la qualitat d’atenció/prestació del servei segons el tipus
de servei i les funcions que desenvolupa

3.- UNITATS DIDÀCTIQUES

1. Model i idea de negoci
2. Anàlisi de mercat i de competència
3. Economia en dietètica i pla econòmic
4. Model de negoci canva
5. Projecte d’empresa
6. Eines i aplicacions digitals

4.- METODOLOGIA DOCENT

Hi haurà una explicació introductòria i molt bàsica per part de professor. Els alumnes hauran de
realitzar un projecte d’una unitat de dietètica, seguint les pautes indicades pel professor. Treballaran de
forma autònoma, i el professor supervisarà el treball realitzat. Les classes són presencials, d’assistència
obligatòria. Els alumnes hauran de justificar de manera adequada la seva absència.

5.- CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ

▪ Es farà una avaluació inicial, sense nota, per veure el nivell del grup en temes relacionats amb
l’empresa i la gestió administrativa d’un gabinet de dietètica.

▪ L’avaluació d’aquest crèdit és de forma continuada per unitats didàctiques. Hi haurà tres notes
parcials del crèdit, una per trimestre.

▪ Cada trimestre, els alumnes hauran de fer el lliurament de la part de treball realitzat aquell
període. En base a aquest lliurament, s’avaluarà cada trimestre.

▪ A final de curs, hauran de fer el lliurament del projecte acabat, que servirà per posar la nota final
del crèdit.

▪ En la nota final, es tindrà en compte, a més del treball dels continguts i els procediments, la
constància i regularitat en el lliurament de les tasques encomanades al llarg del curs.

Criteris d’avaluació:

Conceptes: 60%. L’avaluació del projecte d’empresa
Procediments: 30%. El treball continuat a classe i les entregues periòdiques dintre del termini establert
pel professor. Les faltes injustificades restaran puntuació en l’apartat de procediments.
Actitud: 10%. L’actitud a classe i envers els companys.
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Crèdit 2: Alimentació equilibrada

Crèdit 2: Alimentació Equilibrada
Durada: 280 hores totals, distribuïdes en 8 hores per setmana
Professora: Oriol Roqué

1. HORARI DEL CRÈDIT

Tarda: Dilluns de 15:00 a 17:00, Dimarts de 19:30 a 21:30 Dijous de 15:00 a 17:00 i Divendres de 19:30
a 21:30.

2. OBJECTIUS DIDÀCTICS

1. Relacionar els diferents nutrients i components dels aliments amb la funció que desenvolupen
en l’organisme, l’aport diari necessari, els aliments en què es troben i les recomanacions dietètiques del
seu consum.
2. Identificar la composició i les característiques dels aliments, a partir de taules de referència.
3. Identificar el tipus i la proporció de glúcids, lípids i proteïnes dels aliments, les seves propietats
nutritives i l’aportació vitamínica i mineral que donen, a partir de taules de composició d’aliments i
altres valors de referència.
4. Classificar els aliments segons la seva composició, criteris nutricionals, dietètics,
d’estacionalitat i d’altres.
5. Relacionar els diferents additius d’ús alimentari amb la seva composició, funció i normativa
d’utilització.
6. Relacionar els diferents aliments amb les condicions de conservació i els criteris que cal aplicar
en la seva compra.
7. Seleccionar taules de composició d’aliments i valors de referència que cal utilitzar segons
l’anàlisi dietètica o nutricional que s’ha de realitzar, i els criteris d’aplicació i ús establerts.
8. Calcular la despesa energètica i la ingesta calòrica de referència d’un individu, tenint en compte
les seves característiques fisiològiques, personals i antropomètriques, a partir de fórmules establertes.
9. Determinar les necessitats nutricionals d’individus segons les característiques personals (edat,
sexe, nivell d’activitat física) i dades d’estudis somatomètrics, a partir de la utilització de taules i valors
de referència.
10. Relacionar paràmetres somatomètrics amb els instruments i els procediments de mesura, i la
seva influència en la determinació de les necessitats nutricionals.
11. Seleccionar els aliments que han de formar part d’una dieta equilibrada que s’adapti a les
necessitats nutritives i a les característiques socioculturals i econòmiques de l’individu o col·lectiu,
segons la seva composició, funció i origen, el tipus de nutrients que aporta i els criteris d’estacionalitat.
12. Definir dietes equilibrades, riques i variades, d’elaboració senzilla, tenint en compte els
requeriments nutricionals identificats prèviament i les preferències alimentàries de l’individu o
col·lectiu.
13. Identificar aliments substitutoris d’una dieta que conservin el valor nutritiu inicial establert i
cobreixin els requeriments nutricionals de l’individu.
14. Proposar mesures complementàries d’informació i motivació que facilitin l’acceptació d’una
dieta i en fomentin l’eficàcia.
15. Determinar l’eficàcia o ineficàcia de la dieta proposada, a partir de dades objectives
indicadores i de dades subjectives aportades per l’individu.
16. Adaptar dietes, prèviament definides, a les necessitats i les preferències de l’individu o
col·lectiu, a partir de les dades objectives i subjectives que suggereixin la necessitat d’adaptació.
17. Operar amb eficàcia programes informàtics per al càlcul de necessitats nutritives i l’elaboració
de dietes.
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3.- UNITATS DIDÀCTIQUES

UD 1. Alimentació, nutrició energia i metabolisme.
UD 2. Els nutrients.
UD 3. Els aliments
UD 4. Alimentació i dieta equilibrada
UD 5. Alimentació equilibrada en les diferents fases de la vida i en les diferents situacions fisiològiques.

4.-TEMPORITZACIÓ

El crèdit disposa de 280 hores lectives al llarg del curs, el que representa 8 hores a la setmana per
impartir les unitats didàctiques enumerades anteriorment.

Per a la unitat didàctica 1, es preveu dedicar-hi 45 hores de classe
Per a la unitat didàctica 2, es preveu dedicar-hi 80 hores de classe
Per a la unitat didàctica 3, es preveu dedicar-hi 80 hores de classe
Per a la unitat didàctica 4, es preveu dedicar-hi 45 hores de classe
Per a la unitat didàctica 5, es preveu dedicar-hi 30 hores de classe

5.- METODOLOGIA DOCENT

Explicació de la unitat didàctica per part del professor amb l’ajuda, quan el tema ho requereixi, d’eines
audiovisuals i informàtiques. El crèdit és fonamentalment teòric però, es realitzaran algunes pràctiques
complementàries per reforçar els continguts teòrics i activitats pràctiques. L’alumne haurà d’elaborar
una llibreta o dossier amb les activitats de classe i les pràctiques.

Les classes són presencials, d’assistència obligatòria.

6.- CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ

Es farà una avaluació inicial sense nota, per veure el nivell del grup.

Hi haurà tres notes parcials orientatives del crèdit, una per trimestre. L’avaluació d’aquest crèdit és de
forma continuada per UD i tindrà com a referència els objectius de cadascun dels temes del crèdit.

S’avaluaran els coneixements, procediments i actituds:

Conceptes: 60%
Proves escrites de preguntes curtes, tipus test, V/F, relacionar, proves orals…

Procediments: 30%
Realització d’activitats de classe, treball de la llibreta de classe (índex, bona presentació, pulcritud,
ordre, conceptes correctes, puntualitat d’entrega, ha d’estar completa: activitats+pràctiques),
pràctiques, treballs, presentació oral de treballs.

Actituds: 10%
Assistència a classe (80% obligatori), tenint en compte:

● puntualitat
● realització d’activitats de classe
● participació, interès i iniciativa
● comportament
● col·laboració i cooperació en la realització de treballs en grup
● pulcritud, higiene i asèpsia
● respecte per les persones
● respecte pel material del centre

● La nota de cada UD serà el resultat de la mitjana ponderada de les notes obtingudes en
cadascun dels tres apartats (C, P, A).
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Es farà almenys una prova avaluadora per UD o trimestre segons el cas.

● La nota final del crèdit sortirà de fer el la mitjana ponderada en funció de les hores de cada
unitat didàctica, sempre que estiguin totes aprovades.

La nota final serà inferior a 5 sempre que hi hagi alguna unitat didàctica suspesa.

Si l’alumne té una nota amb decimals es pot aproximar per sobre o per sota, al número sencer, segons
el criteri del professor i tenint en compte la trajectòria acadèmica de l’alumnat. Al final de curs es
tindran en compte els decimals per la nota final.

FALTES:

● Si es falta més del 20% d’hores del total d’una UD es perdrà el dret a examen en aquella UD
i aquesta s’haurà de recuperar a la convocatòria ordinària de maig

● Si la suma de faltes supera el 50% d’hores totals del crèdit l’alumne anirà directament a la
convocatòria extraordinària de juny sermpre que no s’hagi acollit a la semipresencialitat

● En casos molt excepcionals l’equip docent valorarà altres possibilitats.

7.- RECUPERACIÓ

● Hi ha 2 períodes de recuperació: l’ordinari (final de maig-principi de juny) i l’extraordinari (mitjans
de juny). A l’ordinari es recuperaran els exàmens de les unitats didàctiques suspeses mentre que al
període extraordinari s’avaluarà la totalitat de del contingut de l’assignatura en 1 únic examen.

● En cas de no superar alguna UD es podrà recuperar en la convocatòria ordinària de maig. Si s’han
suspès més del 50% de les UD el crèdit es recuperarà en la seva totalitat a la convocatòria
extraordinària de juny.

8.-LLIBRES DE TEXT I/O BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Llibres de text/consulta:

● Astiasaran, Iciar. Alimentos. Ed.McGrawHill. Madrid
● Alemany, Marià. 1992. Obesidad y nutrición. Madrid: Alianza, cop.
● Centre d´Ensenyament Superior de Nutrició i Dietètica (CESNID). Taules de Composició d´Aliments

per mesures casolanes de consum habitual a Espanya. Ed.McGrawHill. Madrid.
● Larrañaga, Ildefonso J.; Carballo, Julio M. i altres. 1997. Dietética y dietoterapia. E. McGrawHill.

Madrid
● McGee,Harold. La Cocina y los Alimentos.Enciclopedia de la Ciencia y la Cultura de la Comida. Ed.

Debate.

I els llibres i pàgines web que durant el curs vagi recomanant cada professor/a.

9.-SORTIDES:

El departament de Sanitàries té previstes una sèrie de sortides obligatòries (excepte falta degudament
justificada) al llarg de curs, relacionades amb un o més crèdits del cicle, prèvia aprovació del Consell
Escolar.
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Recuperació: En cas de no fer el lliurament trimestral requerit, l’avaluació quedarà suspesa. Aquesta
part determinarà la nota final

El que definitivament determina superar el crèdit o no és el lliurament del projecte a final de curs.

▪ Si un alumne no fa el lliurament del projecte o bé aquest té algunes mancances importants, haurà
de presentar-se a la convocatòria extraordinària.

▪ Se li explicarà de forma detallada quina part del projecte ha de refer i rebrà una orientació de com
ha de realitzar la tasca.

FALTES JUSTIFICADES:

● Del total de la UD es perdrà el dret a l’avaluació continuada i l’alumnat haurà d’examinar-se
de tota la UD a la convocatòria següent (extraordinària). Com a norma general, si la suma de
les faltes, ja siguin justificades com no, supera el 20%.

● En casos molt excepcionals l’equip docent valorarà altres possibilitats.

5.-LLIBRES DE TEXT I/O BIBLIOGRAFIA BÀSICA
Apunts del professor. Les pàgines web que es vagin consultant durant la impartició del crèdit.
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Crèdit 3: Dietoteràpia

Crèdit 3: Dietoteràpia
Durada: 270 hores totals, distribuïdes en 9h per setmana
Professor: Òscar Martorell

1.HORARI DEL CRÈDIT

Dilluns 15:00-17:00, Dimarts 15:00-16:00, Dimecres 18:30-20:30, Dijous 15:00-17:00 i Divendres
15:00-17:00

2. OBJECTIUS DIDÀCTICS

1- Relacionar diferents situacions fisiopatològiques amb les implicacions dietètiques que

comporta.

2- Identificar dades antropomètriques, funcionals, fisiològiques i patològiques del pacient que

siguin necessàries per a l’elaboració de dietes adaptades a les necessitats dietètiques del

client/usuari especificades en la prescripció.

3- Identificar les variables socioculturals, econòmiques, laborals i les relacionades amb la persona

o col·lectiu que cal tenir en compte en l’elaboració de dietes, a partir de les dades obtingudes

en enquestes alimentàries.

4- Definir directrius alimentàries i recomanacions dietètiques adequades a diferents situacions

fisiopatològiques, a partir de taules i guies d’aliments, i els criteris dietètics i nutricionals

establerts segons el procés fisiopatològic.

5- Determinar les necessitats nutricionals de persones amb necessitats de dietoteràpia, a partir

de les dades dels estudis somatomètrics i funcionals i la prescripció dietètica establerta.

6- Caracteritzar dietes tipus adaptades a diferents processos fisiopatològics, tenint en compte les

característiques del procés, els requeriments nutricionals i les característiques psicològiques

predominants del col·lectiu afectat.

7- Adaptar dietes estàndard terapèutiques o preventives, tenint en compte la prescripció

dietètica i les característiques del pacient/client quant a: hàbits alimentaris, aliments de

preferència i rebuig, característiques socioeconòmiques i culturals, activitat laboral i activitat

física que realitza.

8- Seleccionar els aliments de dietes adaptades a patologies específiques segons la seva

composició, funció i origen, el tipus de nutrients que aporten, les necessitats nutricionals o

restrictives de la dieta prescrita, les característiques socioculturals i econòmiques de l’individu i

el caràcter estacional dels aliments.

9- Valorar el grau de tolerància, acceptabilitat i compliment de la dieta prescrita, a partir de la

informació del pacient/client i de les dades de l’enquesta de seguiment.

10- Proposar modificacions a dietes terapèutiques que compleixin els requeriments nutricionals i

les directrius dietètiques establertes, a partir de la valoració de l’enquesta de seguiment

dietètica.

2.- UNITATS DIDÀCTIQUES

UD1. Planificació dietètica i dietoteràpia

UD2. Dietoteràpia amb modificació de l’energia
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UD3. Dietoteràpia amb modificació de nutrients

UD4. Dietoteràpia en les patologies cardiovasculars

UD5. Dietoteràpia en les patologies renals, la hiperuricèmia i la gota

UD6. Dietoteràpia en les patologies digestives i altres sistemes i aparells.

UD7. Suport nutricional

UD8. Dietoteràpia en situacions especials.

3.-TEMPORITZACIÓ

El crèdit disposa de 270 hores lectives al llarg del curs, el que representa 9 hores a la setmana per
impartir les unitats didàctiques enumerades anteriorment.

Per a la unitat didàctica 1, es preveu dedicar-hi 31 hores de classe

Per a la unitat didàctica 2, es preveu dedicar-hi 30 hores de classe

Per a la unitat didàctica 3, es preveu dedicar-hi 30 hores de classe

Per a la unitat didàctica 4, es preveu dedicar-hi 36 hores de classe

Per a la unitat didàctica 5, es preveu dedicar-hi 30 hores de classe

Per a la unitat didàctica 6, es preveu dedicar-hi 56 hores de classe

Per a la unitat didàctica 7, es preveu dedicar-hi 26 hores de classe

Per a la unitat didàctica 8, es preveu dedicar-hi 25 hores de classe

Nota: per diferents motius pedagògics, es pot canviar al llarg del curs, l’ordre de les diferents unitats
didàctiques.

4.- METODOLOGIA DOCENT

L’estratègia metodològica d’aquest crèdit serà de tipus participativa, comunicativa i

interactiva, on el professorat tindrà un paper de guia, acompanyant l’alumnat en el procés

d’ensenyament-aprenentatge. Es donarà prioritat a la implementació d’aquella metodologia que

estimuli i motivi l’alumnat a ser autònom i conscients que serà ell mateix la principal font i centre del

seu aprenentatge. A més a més, es donarà prioritat a que l’alumnat domini la competència digital, que

incorpori la llengua anglesa i la igualtat de gènere en la dietoteràpia.

S’usarà el Moodle com una plataforma interactiva mitjançant la qual l’alumnat podrà guiar-se i

consultar, per cada unitat didàctica quins materials s’empraran per seguir les classes, així com totes les

tasques encomanades amb la data d’entrega i els criteris d’avaluació corresponents. L’alumnat també

lliurarà les activitats en aquesta plataforma i rebrà un feedback amb la qualificació. El que es pretén

amb l’ús d’aquesta plataforma és crear un binomi professorat-alumnat que s’autoregula constantment.

Les  activitats que es duran a terme al llarg de la unitat didàctica seran dels següents tipus:

- Activitats inicials: Tracten d’explorar quines són les idees prèvies i descobrir les estructures

d’acolliment a partir de les quals es podran introduir nous coneixements. També permeten
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compartir els objectius d’aprenentatge i els criteris d’avaluació perquè l’alumnat se’ls

representi i sàpiguen què s’espera d’ells. Els tipus d’activitats que es duran a terme són:

avaluacions inicials, qüestionaris, brainstorming, vídeos, articles, Kahoots, col·loquis, etc.

- Activitats de desenvolupament: Es tracta que l’alumnat obtingui informació “significativa” per

afavorir la construcció de nous coneixements. Poden consistir en activitats per qüestionar les

idees prèvies, provocant el dubte, per tal d’aconseguir un canvi conceptual o reestructurar el

coneixement, tot incorporant nous elements o bé avançar en la complexitat de continguts ja

coneguts. En definitiva, es pretén l’establiment de connexions entre els nous coneixements que

s’incorporen, si és el cas, els ja existents mitjançant explicacions i activitats estructurades. Els

tipus d’activitats que es realitzaran seran: organigrames, esquemes, mapes conceptuals,

resolució d’exercicis, lectura d’articles, correcció de dietes, activitats V-F, etc..

- Activitats de síntesi: En aquesta fase de la seqüència didàctica, les activitats que es facin han

de permetre la transferència dels coneixements apresos i la seva aplicació a la resolució de

problemes o situacions pràctiques en diferents contextos, per tal de consolidar els nous

aprenentatges i reconèixer-ne la utilitat. El tipus d’activitats que es duran a terme són: creació

d’infografies, dietes individualitzades, casos clínics, presentacions orals, vídeos, informes, etc.

Mesures Flexibilitzadores

El Crèdit 3 ofereix com a mesura flexibilitzadora, recollida al Decret 28/2014 :

● Semipresencialitat: té com a finalitat facilitar l’accés als ensenyaments de l’FP a les persones

que no poden assistir presencialment a totes les hores lectives (per feina o per tenir cura

d’altres persones). S’atorga, per tant, a l’alumnat que presenti incompatibilitat de l’horari lectiu

amb treball o tenir cura d’altres persones, sempre i quan les absències no superin el 50% de

l’horari lectiu. L'assistència serà obligatòria quan es realitzin proves avaluatòries o quan el

professorat ho consideri.

La comunicació amb l’alumnat en règim de semipresencialitat, es durà a terme mitjançant el

Classroom, on es disposaran tots els recursos necessaris per seguir les classes, realitzar i lliurar les

tasques encomanades, avaluar i rebre la qualificació.
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5.- CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ.

L’avaluació de les unitats didàctiques es durà a terme tenint en compte els criteris d’avaluació, els quals

vindran determinats pel grau d’assoliment dels objectius de cada unitat didàctica. Al seu torn, els

objectius es desglossen i s’apliquen mitjançant:

- Conceptes: es qualifiquen mitjançant la prova d’avaluació final (PAF) de la unitat didàctica i

suposen el 45% de la qualificació de la unitat didàctica.

- Procediments: suposen el 45% i es qualifiquen amb totes les pràctiques d’avaluació contínua

demanades i s’especificarà el pes de cadascuna al principi de la UD. La no presentació d’una

PAC és qualificarà com a zero.

- Actitud: es qualifica l’actitud (recollida amb la graella d’observació), la puntualitat i les faltes

d’assistència i suposa el 10% de la qualificació de la unitat. La impuntualitat es valorarà

negativament i l’acumulació de 3 retards comptabilitzarà com una falta d’assistència.

· Per poder superar una unitat didàctica, cada ítem (conceptes, procediments i actitud) ha de ser

igual o superior a 5 sobre 10. En cas contrari, es considerarà com a no assolida.

· Per poder superar el crèdit, cadascuna de les vuit unitats didàctiques ha de tenir una

qualificació mitjana igual o superior a 5 sobre 10. La qualificació final del crèdit serà el resultat

de la mitjana de cada unitat didàctica en funció del nombre d’hores atribuïdes:

QC3 = QUD1*0,12+ QUD2*0,11+ QUD3*0,11+ QUD4*0,14+ QUD5*0,14+ QUD6*0,2+ QUD7*0,09+ QUD8*0,09

· L’assistència a classe és obligatòria segons les NOFC. L’acumulació de més del 20% de faltes

d’assistència, independentment de si estan justificades com no, en una unitat didàctica,

suposarà la pèrdua d’avaluació contínua d’aquesta.

6.-RECUPERACIONS.

Convocatòria ordinària

Si es superen les vuit unitats didàctiques al llarg del curs, l’alumnat haurà superat el crèdit en la

convocatòria ordinària.

Si es suspèn alguna de les unitats didàctiques hi haurà un període de recuperacions en convocatòria

ordinària. Si l’alumne no supera aquestes recuperacions, haurà de recuperar l’assignatura sencera en

avaluació extraordinària.

Convocatòria extraordinària
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En cas de no superar el crèdit, l’alumnat es podrà presentar a la convocatòria extraordinària, que

només computarà si l’alumnat s’hi presenta.

La convocatòria extraordinària no és de presentació obligatòria.

L’alumne haurà de recuperar tota la materia del curs.

7.-LLIBRES DE TEXT I/O BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Els dossiers i presentacions elaborades pel professor/a estaran disponibles al Moodle.

Bibliografia general

- Nutrición y dietética. J. Salas-Salvadó et al. Ed. Masson 2000

- Nutrición aplicada y dietoterapia. M. Muñoz et al. Ed. Eunsa, 2004

- Manual de Dietética de la Clínica Mayo. C. Pemberton. Ed. Medici, 1993

- Nutrición y alimentación humana. Vol I i II. J. Mataix et al. Ed Ergon. 2002

- Alimentación hospitalaria. M. Cuervo, A. Ruiz Ed Díaz de Santos, 2004. 2 vol

- Alimentació i dietoteràpia. P. Cervera, J. Clapés. R. Rigolfas. 2ª Ed Interamericana- McGraw-Hill

- Krause. Dietoterapia 12 ed. L.k. Mahan, S.Escott-Stump Ed. Masson, 2008

- Nutrición y dietoterapia. Lutz Carroll, 2011. McGraw-Hill

- Principios de Anatomia i fisiologia. Tortora. Ed Harcourt. Brace.1997

- Tablas de composición de alimentos. O. Moreiras et al Ed Piràmide.2003

- Taules de composició d’aliments. CESNID. Edicions UB 2002

- Tabla de composición de alimentos españoles. J. Mataix. Universidad de Granada. 1998

ENLLAÇOS WEB

- http://www.nutricioncomunitaria.org/ (Sociedad española de Nutrición Comunitaria)

- http://www.senba.es/ (Sociedad de Nutrición Básica y adaptada)

- http://www.sennutricion.org/ ( Sociedad Española de Nutrición )

- http://www.seedo.es/ ( Sociedad Española para estudiar la Obesidad )

- http://www.aesan.es (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición )

- http://portalfarma.com (Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos)

- http://fen.org.es (Fundación Española de Nutrición)

La bibliografia específica de cada unitat didàctica estarà disponible al Moodle.
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Crèdit 4: Control Alimentari

Crèdit 4: Control Alimentari
Docent: Amàlia Artiga/Dani Añor

1. HORARI DEL CRÈDIT

Dimarts: 16h a 19.30h grup A (Amàlia)+ grup B (Dani)
Dijous: 17h a 20.30h grup B (Amàlia)+ grup A (Dani)

2. OBJECTIUS DEL CRÈDIT

1. Relacionar els equips i els instruments d’anàlisi de mostres d’aliments amb el seu fonament,
característiques, aplicacions, funcionament, manteniment i procediments d’ajust o calibratge.

2. Ajustar els equips portàtils d’anàlisi d’aliments, a partir de reactius i solucions patró
específiques en cada cas, segons els procediments normalitzats de treball.

3. Seleccionar el material per a la presa de mostres i els reactius que cal utilitzar segons el tipus
de mostra i l’anàlisi que s’ha de realitzar.

4. Relacionar els processos de producció, conservació, distribució, envasament i transport dels
diferents productes alimentaris amb els punts crítics de qualitat i els procediments de control
que s’han de dur a terme.

5. Determinar les característiques de l’envasament i l’etiquetatge dels diferents productes
alimentaris, i les condicions d’emmagatzematge i distribució, a partir de la normativa
específica.

6. Identificar les alteracions organolèptiques i bromatològiques que es poden produir en els
diferents productes alimentaris segons els processos d’elaboració i conservació que s’hi han
aplicat.

7. Relacionar els processos de producció, conservació i distribució dels aliments amb els canvis
que provoquen en els aliments i el risc d’alteració de la qualitat higiènica i dietètica.

8. Seleccionar els punts de mostratge per a la realització d’anàlisis “in situ” segons les pautes
establertes, el tipus d’aliment, els riscos higienico-dietètics previsibles, els paràmetres que
s’han d’analitzar i les normes ISO vigents.

9. Obtenir mostres d’aliments per a la seva anàlisi en la quantitat i les condicions adequades
segons les pautes establertes, el tipus d’aliment, l’anàlisi que cal realitzar i la normativa vigent.

10. Relacionar els procediments analítics “in situ” que es realitzen per al control de qualitat dels
aliments amb el seu fonament i els paràmetres que es poden mesurar.

11. Realitzar tècniques analítiques senzilles “in situ” d’aliments amb el grau de fiabilitat requerit i
segons els procediments normalitzats de treball.

12. Detectar alteracions en la qualitat dels aliments, a partir de l’observació de les seves
característiques organolèptiques i de les dades obtingudes en l’anàlisi.

13. Relacionar el grau de qualitat dels productes alimentaris analitzats amb les mesures correctives
o preventives que s’hi han d’aplicar.

3. UNITATS DIDÀCTIQUES

UD1. Seguretat Alimentària
UD2. Anàlisi de mostres
UD3. Control d’aliments proteics
UD4. Control de productes làctics
UD5. Control d’aliments d’origen vegetal
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UD6. Control d’olis i greixos
UD7. Control de conserves, plats preparats i altres aliments

4. TEMPORITZACIÓ

El crèdit disposa de 210 h lectives al llarg del curs, distribuïdes en 6 hores a la setmana, per impartir les
unitats didàctiques enumerades anteriorment distribuïdes al llarg dels 3 trimestres.

Per a la unitat didàctica 1, es preveu dedicar-hi 30 hores de classe
Per a la unitat didàctica 2, es preveu dedicar-hi 34 hores de classe
Per a la unitat didàctica 3, es preveu dedicar-hi 32 hores de classe
Per a la unitat didàctica 4, es preveu dedicar-hi 36 hores de classe
Per a la unitat didàctica 5, es preveu dedicar-hi 32 hores de classe
Per a la unitat didàctica 6, es preveu dedicar-hi 24 hores de classe
Per a la unitat didàctica 7, es preveu dedicar-hi 22 hores de classe

Nota: per diferents motius pedagògics, es pot canviar al llarg del curs, l’ordre de les diferents unitats
didàctiques

5. METODOLOGIA DOCENT

⬩ Les sis hores setmanals del crèdit es fan repartides en  dos dies de 3 hores seguides.
⬩ Es fan pràctiques durant tot el curs adequades a cada unitat didàctica.
⬩ A cada unitat didàctica estan descrites les estratègies metodològiques utilitzades, en

general:
1. Classes magistrals.
2. Utilització d’ordinador amb canó projector.
3. Activitats auto-avaluatives on-line.
4. Documentals. Col·loquis.
5. Comentaris d’articles i textos. Debats.
6. Desenvolupament de treballs de recerca individuals i en grup. Defensa

oral.
7. Pràctiques realitzades al laboratori alimentari i a la cuina.
8. Tecnologies digitals (infografies, tríptics, pósters, etc).
9. Sortides.
10. Llibres especialitzats.

6. CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ

▪ Les classes i pràctiques són presencials, d’assistència obligatòria i l’avaluació és continuada per
unitats didàctiques i per competències.

▪ Totes les activitats seran susceptibles de ser avaluades amb la finalitat d’adquirir les competències
professionals requerides ( exàmens (almenys un per unitat didàctica), auto-avaluacions, treballs,
recerques, activitats, comentaris, fitxes de pràctiques,...). Hi haurà tres notes parcials del crèdit,
una per trimestre.

▪ Si l’alumne té una nota amb decimals s’aproximarà per sobre o per sota segons proximitat al
número sencer i en tot cas tenint en compte la trajectòria acadèmica de l’alumnat.

▪ En cas de no superar alguna de les unitats didàctiques es podrà recuperar en convocatòria
ordinària al mes de maig.

FALTES :
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▪ Del total de la UD, si la suma de les faltes, supera el 20%, es perdrà el dret a l’avaluació
continuada i l’alumnat haurà d’examinar-se de tota la UD a la convocatòria ordinària del mes
de maig. S’avaluaran els continguts de: conceptes ( C), procediments(P) i actituds(A). La nota
sortirà de la suma dels tres apartats (C, P, A) i és necessari, com a mínim, obtenir un 5 en
cadascuna d’elles, per fer la mitjana ponderada, només es considerarà superada la unitat
didàctica quan la suma dels tres continguts sigui igual o superior a 5.

Conceptes: 40%

▪ Proves orals o escrites sobre els continguts i exposició de treballs. Els exàmens escrits podran ser
de resposta múltiple (test), o de V/F i/o preguntes curtes i/o llargues; identificació d’imatges,
relacionar conceptes, emplenar taules,interpretar gràfiques, auto-avaluacions.

Procediments: 40%

▪ Activitats (recerca d’informació i resolució d’activitats d’ensenyament).
▪ Treballs individuals i/o en grup.
▪ Competències digitals.
▪ Pràctiques  de laboratori/cuina.

Les pràctiques es realitzaran en una fitxa que s’haurà de portar a cada sessió.
Per a la realització d’algunes pràctiques es demanarà de portar material extra ( pots,
carmanyoles, aliments,...)
Les pràctiques es presentaran amb el format descrit segons annex 1.
S’han de presentar les pràctiques o activitats demanades el dia indicat per la professora. Si
no és així s’haurà de presentar a la següent sessió i la nota màxima possible serà un 5. Més
dies de retard no s’agafarà i es considerarà no presentada.
La nota de procediments serà la suma de la nota de totes les pràctiques i activitats
presentades als dos professors, encara que la nota sigui inferior a 5. Si la mitja resultant és
inferior a 5, es recuperarà en convocatòria ordinària aquella part que no hagi superat el 5.
Seguint la norma general no es podrà entrar a classe un cop la classe estigui començada.
En aquest cas no es podrà entrar a la classe fins a la següent hora.
És imprescindible per entrar a la cuina/laboratori portar la bata,  la còfia i la màscara.
Durant el procediment de les pràctiques s’exigirà un comportament adequat a l’espai , així
com aportar i usar el material necessari correctament; en cas contrari serà reduït de la
nota de cada pràctica.
Es recorda que l’ús del telèfon és estrictament acadèmic i amb l’autorització del professor.

Actituds: 20%

Es valorarà la predisposició al crèdit:

▪ Execució sistemàtica del procés de resolució de problemes
▪ Execució sistemàtica de la comprovació dels resultats
▪ Optimació del treball
▪ Ordre i mètode de treball
▪ Compromís i interès amb les obligacions associades al treball: la conservació del material, de les

aules.
▪ Participació i cooperació en el treball d’equip
▪ Participació activa durant les classes
▪ Execució independent del treball
▪ Mentalitat emprenedora en les tasques i les accions
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▪ Obertura a l’àmbit professional i la seva evolució
▪ Respecte per la salut, el medi ambient i la seguretat laboral
▪ Qualitat del treball
▪ Puntualitat, participació i col·laboració a classe.
▪ Pulcritud i higiene personal.
▪ Comportament.
▪ Precisió i rapidesa en l’aplicació de les tècniques i treballs.
▪ Iniciativa i capacitat per resoldre situacions sense l’ajut de la professora.
▪ Altres valoracions a criteri del professorat.

MATERIALS QUE HA DE PORTAR L’ALUMNAT

▪ Bata ( de laboratori, màniga llarga)
▪ Còfia o mocador  de cap (cuina)
▪ Màscara
▪ Fitxes de pràctiques
▪ Aliments i estris indicats en cada pràctica

7. BIBLIOGRAFIA BÀSICA

▪ Documents i activitats penjades pel docent.
▪ Referències bibliogràfiques lliurades pels professors.
▪ Dossiers de fotocòpies (comprar a consergeria).
▪ Revistes i articles especialitzats.
▪ Documents de la xarxa d’internet.
▪ Documents audiovisuals.

8. CAL RECORDAR

▪ Trucar a la porta i demanar permís per entrar a classe
▪ Demanar el torn de paraula al professor per parlar a l’aula
▪ Escoltar les explicacions dels companys/es i la professora
▪ A les classes pràctiques cal portar SEMPRE bata blanca, llarga i amb punys, màscara, guants i

còfia, al laboratori i a l’aula taller de cuina.
▪ No es pot menjar, ni beure, ni mastegar xiclet a  l’aula ni al laboratori
▪ No es pot fumar a les dependències de l’institut
▪ Netejar i recollir el material i els espais utilitzats del laboratori i cuina, individuals i

col.lectius, durant la pràctica i abans de sortir de la cuina/laboratori.
▪ Gestionar correctament els residus.
▪ No entrar al laboratori ni a l’aula taller de cuina amb abrics, carpetes, cascos... Entrarem només

amb la bata, la llibreta de pràctiques i estris per escriure.
▪ Normes de convivència i d’utilització dels diferents espais docents.
▪ Seguir la normativa Covid
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Annex 1

FITXA PRÀCTIQUES

NOM I COGNOMS :                                                                                 DATA:

PRÀCTICA X : NOM DE LA PRÀCTICA
OBJECTIUS :

BASE TEÒRICA :

MATERIAL I INSTRUMENTS:

REACTIUS :                                                                                              MOSTRES:

PROCEDIMENT EXPERIMENTAL

DADES i CÀLCULS:

RESULTATS:
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CONCLUSIONS :

ELIMINACIÓ DE RESIDUS :

PRECAUCIONS :

BIBLIOGRAFIA/WEBs :

 PAUTES PER A LA REALITZACIÓ DE FITXES DE LABORATORI /CUINA
L’elaboració d’un informe de laboratori/cuina, tasca que realitzem permanentment per assentar i
comunicar els resultats del nostre treball, necessita de certes característiques perquè compleixi amb
els seus objectius.
Després de realitzar un experiment, l’estudiant ha de presentar un informe de laboratori/cuina.
Encara que existeixen diferents estils d’informes, la qual cosa depèn dels objectius de cada curs, se
suggereix que l’informe tingui el següent contingut:

1. PORTADA
La informació que s’ha d’anotar en la portada és la següent:

a. Cognoms i Nom (individual o de l’equip), curs  i grup.
b. Títol, número de la pràctica realitzada, data.
c. Nom del professor que dirigeix el curs i el crèdit al qual pertany la pràctica realitzada.

2. OBJECTIUS.
Són les metes que es persegueixen en realitzar l’experimentació. Normalment es resumeixen en tres o
quatre ( si la pràctica realitzada és molt senzilla, poden ser menys).

3. BASE TEÒRICA
Es tracta d’un resum dels principis, lleis i/ o teories de la que s’il·lustren o apliquen en l’experiència
respectiva. També pot haver-hi preguntes de les professores a respondre.
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4. MATERIAL I INSTRUMENTS
En aquests apartat ha d’ aparèixer una relació del material i instruments utilitzats.

5. REACTIUS  I MOSTRES (o INGREDIENTS)
Fa referència als compostos o mostres utilitzats durant la realització de les pràctiques.

6. PROCEDIMENT EXPERIMENTAL
En aquest apartat s’indica el protocol experimental per passos (indicat amb números) i s’ha de fer una
descripció  d’allò que vam fer conretament durant la sessió pràctica.

7.   DADES i CÀLCULS

Les dades es refereixen a aquelles quantitats que es deriven de les mesures i que s’han d’utilitzar en el
procés dels càlculs.

Una quantitat és una expressió que denota la magnitud d’una propietat. La quantitat consta d’un
símbol i d’unes unitats que corresponen als establerts pel Sistema Internacional d’Unitats.

En les dades, els reactius químics (elements i/o compostos), es representen per mitjà de símbols i
fórmules químiques.

En aquest apartat han d’ aparèixer els càlculs realitzats amb les dades obtingudes i els resultats
obtinguts . Si per a fer els càlculs necessitem alguna fórmula ha d’ aparèixer en aquest apartat.

8. RESULTATS.

Els resultats obtinguts del procediment, es presentaran en forma de taula i imatges comentades.

9. CONCLUSIONS
Es tracta de l’anàlisi dels resultats obtinguts a la llum dels comportaments o valors esperats
teòricament. Específicament la discussió i les conclusions es fan amb base en la comparació entre els
resultats obtinguts i els valors teòrics que mostra la literatura , exposant les causes de les diferències i
el possible origen dels errors. NO ÉS TORNAR A EXPLICAR QUÈ HAS FET.

10. ELIMINACIÓ DELS RESIDUS
En aquesta apartat es fa referència a allò que fem amb els residus generats.

11. PRECAUCIONS
Hem de fer un llistat de totes les precaucions a portar a terme durant la realització de la pràctica.

12. BIBLIOGRAFIA
Es consigna la bibliografia consultada i d’utilitat en l’elaboració de l’informe. La bibliografia de llibres i/o
articles ha d’ajustar-se a les normes establertes internacionalment.

● Textos, llibres:
Autor(es) Cognom+Nom, títol del text, edició, editorial, ciutat i data. Pàgines
consultades.

● Articles de revistes:
Cognoms dels autors seguits per les inicials del nom, títol de la revista, any,
volum, pàgina.

● Webs:
nom de la URL consultada indicant l’enllaç web , títol, i la informació utilitzada
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Crèdit 5: Microbiologia i higiene alimentària

Crèdit 5: Microbiologia i higiene alimentària
Professors: Amàlia Artiga / Oriol Roqué

1. HORARI DEL CRÈDIT

GRUP A:
Dilluns de  18:30 h a 21:30h (Amàlia)
Divendres de 15.00h a 18.00h (Oriol)
GRUP B:
Dilluns de  18:30 h a 21:30h (Oriol)
Divendres de 15.00h a 18.00h (Amàlia)

2. OBJECTIUS DEL CRÈDIT
1.-Determinar les condicions de recepció i emmagatzematge dels aliments que permetin optimar la

seva qualitat higienicodietètica segons el tipus d’aliments, l’estat de conservació, les característiques
nutricionals i la utilització prevista

2.-Comprovar la qualitat organolèptica dels aliments en el moment de la seva recepció, a partir de
l’observació de les seves característiques i segons les normes higièniques establertes per al consum.

3.-Relacionar el temps i les condicions d’emmagatzematge dels aliments amb les modificacions que es
produeixen en la seva qualitat higienicodietètica i les mesures preventives que cal adoptar.

4.-Relacionar les tècniques de conservació i higienització d’aliments (disminució o augment de la
temperatura, agents químics, radiacions, fermentació, deshidratació, etc.) amb el seu fonament, el
procediment de realització, el tipus i les característiques d’aliments en què es poden aplicar, la
transformació que causa i la normativa aplicable.

5.-Relacionar les principals espècies de microorganismes i paràsits que colonitzen o parasiten els
aliments amb les modificacions que provoquen en l’aliment, les tècniques de detecció i les mesures
preventives que cal adoptar.

6.-Relacionar les condicions en què es realitzen els procediments de manipulació i transformació
d’aliments amb el tipus i el grau de contaminació previsible, i les alteracions organolèptiques i
nutritives que es produeixen en l’aliment.

7.-Identificar la contaminació microbiològica o parasitària dels aliments, a partir de tècniques d’anàlisi
microbiològica senzilles.

8.-Relacionar el tipus i el grau de contaminació biològica i la presència de substàncies tòxiques en els
aliments amb els efectes patològics que causen.

9.-Supervisar les condicions higièniques del personal i les de manipulació, conservació,
emmagatzematge i transport d’aliments d’establiments o unitats de restauració col·lectiva segons
els paràmetres de control establerts en la normativa vigent.

10.-Relacionar les operacions de manipulació, preparació i cuinat dels aliments amb els paràmetres i les
fases dels processos que cal controlar.

11.-Comprovar les operacions i les condicions de realització de les tècniques de manipulació,
preparació i cuinat dels aliments de consum segons les normes higièniques i els procediments
establerts.

12.-Relacionar les diferents tècniques de transformació, preparació i cuinat d’aliments amb les
modificacions quantitatives i nutricionals que causen, i els avantatges i els inconvenients dietètics
que comporten.
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13.-Determinar el tipus de transformació, preparació i cuinat dels aliments segons les prescripcions
dietètiques i les indicacions dels menús que s’han d’elaborar.

3. UNITATS DIDÀCTIQUES

UD1. Conceptes bàsics d’higiene alimentària. Introducció a la
microbiologia alimentaria. BLOC I

105 hUD2. Contaminació biòtica dels aliments
UD3. Contaminació abiòtica i toxicologia alimentària
UD4. La conservació d’aliments.

BLOC II
105 h

UD5. Instal·lacions culinàries i establiments de restauració. Higiene
del manipulador.
UD6. Tècniques bàsiques de manipulació, preelaboració i cocció
d’aliments.

4. TEMPORITZACIÓ

El crèdit disposa de 210 h lectives al llarg del curs, distribuïdes en 6 hores a la setmana, per impartir les
unitats didàctiques enumerades anteriorment distribuïdes al llarg dels 3 trimestres.

Per a la unitat didàctica 1, es preveu dedicar-hi 39 hores de classe
Per a la unitat didàctica 2, es preveu dedicar-hi 45 hores de classe
Per a la unitat didàctica 3, es preveu dedicar-hi 21 hores de classe
Per a la unitat didàctica 4, es preveu dedicar-hi 45 hores de classe
Per a la unitat didàctica 5, es preveu dedicar-hi 27 hores de classe
Per a la unitat didàctica 6, es preveu dedicar-hi 33 hores de classe

Nota: per diferents motius pedagògics, es pot canviar al llarg del curs, l’ordre de les diferents unitats
didàctiques

Tenim dos blocs ben diferenciats en continguts, la professora Amàlia Artiga impartirà el Bloc II, i la
professor Oriol Roqué impartirà el Bloc I. Cada sub-grup (A i B) rebrà tots els continguts i tindrà les
mateixes hores lectives amb els dos professors.

5. METODOLOGIA DOCENT

El crèdit 5 conté una base teòrica i una pràctica, la metodologia serà bàsicament d’interacció constant
de la teoria amb la pràctica, per la qual cosa els espais utilitzats seran l’aula docent, l’aula taller de
cuina i el laboratori, i el treball on-line.

Les sis hores setmanals del crèdit es fan repartides en dos dies de 3 hores seguides amb mig grup (A i
B).
Es fan pràctiques durant tot el curs adequades a cada unitat didàctica.
Els continguts procedimentals es basaran en la realització d’exercicis i pràctiques de laboratori i de

cuina, control llibreta de pràctiques, articles de discussió, recerca, treballs i exposicions,…

A cada unitat didàctica estan descrites les estratègies metodològiques utilitzades, en general:

1. Classes magistrals
2. Utilització d’ordinador amb canó projector
3. Activitats auto-avaluatives on-line
4. Documentals. Col·loquis
5. Llibres de consulta
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6. Comentaris d’articles i textos. Debats
7. Desenvolupament de treballs de recerca individuals i en grup. Defensa

oral
8. Pràctiques realitzades al laboratori alimentari i a la cuina
9. Tecnologies digitals (infografies, tríptics, pósters, etc)
10. Sortides

6. CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ

▪ Es farà una avaluació inicial sense nota per veure el nivell previ del grup.
▪ Les classes i pràctiques són presencials, d’assistència obligatòria i l’avaluació és continuada per

unitats didàctiques i per competències.
▪ Totes les activitats seran susceptibles de ser avaluades amb la finalitat d’adquirir les competències

professionals requerides: exàmens (almenys un per unitat didàctica), auto-avaluacions, treballs,
recerques, activitats, comentaris, fitxes de pràctiques, exposicions,.... Hi haurà tres notes parcials
del crèdit, una per trimestre.

▪ Si l’alumne té una nota amb decimals s’aproximarà per sobre o per sota segons proximitat al
número sencer i en tot cas tenint en compte la trajectòria acadèmica de l’alumnat.

▪ En cas de no superar alguna de les unitats didàctiques es podrà recuperar en convocatòria
ordinària al mes de maig.

FALTES :

▪ Del total de la UD, si la suma de les faltes, supera el 20%, es perdrà el dret a l’avaluació
continuada i l’alumnat haurà d’examinar-se de tota la UD a la convocatòria ordinària del mes de
maig.

▪ S’avaluaran els continguts de: conceptes (C), procediments (P) i actituds (A). La nota sortirà de la
suma dels tres apartats (C, P, A) i és necessari, com a mínim, obtenir un 5 en cadascuna d’elles, per
fer la mitjana ponderada, només es considerarà superada la unitat didàctica quan la suma dels tres
continguts sigui igual o superior a 5.

Conceptes: 40%

▪ Proves orals o escrites sobre els continguts i exposició de treballs. Els exàmens escrits podran ser
de resposta múltiple (test), o de V/F i/o preguntes curtes i/o llargues; identificació d’imatges,
relacionar conceptes, emplenar taules,interpretar gràfiques, auto-avaluacions.

Procediments: 40%

▪ Activitats (recerca d’informació i resolució d’activitats d’ensenyament).
▪ Treballs individuals i/o en grup.
▪ Competències digitals.
▪ Pràctiques  de laboratori/cuina.

Les pràctiques es realitzaran en una fitxa que s’haurà de portar a cada sessió.
Per a la realització d’algunes pràctiques es demanarà de portar material extra ( pots,
carmanyoles, aliments,...)
Les pràctiques es presentaran amb el format descrit segons annex 1.
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S’han de presentar les pràctiques o activitats demanades el dia indicat per la professora. Si
no és així s’haurà de presentar a la següent sessió i la nota màxima possible serà un 5. Més
dies de retard no s’agafarà i es considerarà no presentada.
La nota de procediments serà la suma de la nota de totes les pràctiques i activitats
presentades als dos professors, encara que la nota sigui inferior a 5. Si la mitja resultant és
inferior a 5, es recuperarà en convocatòria ordinària aquella part que no hagi superat el 5.
Seguint la norma general no es podrà entrar a classe un cop la classe estigui començada.
En aquest cas no es podrà entrar a la classe fins a la següent hora.
És imprescindible per entrar a la cuina/laboratori portar la bata,  la còfia i la màscara.
Durant el procediment de les pràctiques s’exigirà un comportament adequat a l’espai , així
com aportar i usar el material necessari correctament; en cas contrari serà reduït de la
nota de cada pràctica.
Es recorda que l’ús del telèfon és estrictament acadèmic i amb l’autorització del professor.

Actituds: 20%

Es valorarà la predisposició al crèdit:

▪ Execució sistemàtica del procés de resolució de problemes
▪ Execució sistemàtica de la comprovació dels resultats
▪ Optimació del treball
▪ Ordre i mètode de treball
▪ Compromís i interès amb les obligacions associades al treball: la conservació del material, de les

aules.
▪ Participació i cooperació en el treball d’equip
▪ Participació activa durant les classes
▪ Execució independent del treball
▪ Mentalitat emprenedora en les tasques i les accions
▪ Obertura a l’àmbit professional i la seva evolució
▪ Respecte per la salut, el medi ambient i la seguretat laboral
▪ Qualitat del treball
▪ Puntualitat, participació i col·laboració a classe.
▪ Pulcritud i higiene personal.
▪ Comportament.
▪ Precisió i rapidesa en l’aplicació de les tècniques i treballs.
▪ Iniciativa i capacitat per resoldre situacions sense l’ajut de la professora.
▪ Altres valoracions a criteri del professorat.

MATERIALS QUE HA DE PORTAR L’ALUMNAT

▪ Bata (de laboratori màniga llarga)
▪ Còfia o mocador  de cap (cuina)
▪ Màscara
▪ Fitxes de pràctiques
▪ Aliments i estris indicats en cada pràctica

7. BIBLIOGRAFIA BÀSICA

▪ Documents i activitats penjades pel docent.
▪ Referències bibliogràfiques lliurades pels professors.
▪ Dossiers de fotocòpies (comprar a consergeria).
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▪ Revistes i articles especialitzats.
▪ Documents de la xarxa d’internet.
▪ Documents audiovisuals.

8. CAL RECORDAR

▪ Trucar a la porta i demanar permís per entrar a classe
▪ Demanar el torn de paraula al professor per parlar a l’aula
▪ Escoltar les explicacions dels companys/es i la professora
▪ A les classes pràctiques cal portar SEMPRE bata blanca, llarga i amb punys, màscara, guants i

còfia, al laboratori i a la cuina.
▪ No es pot menjar, ni beure, ni mastegar xiclet a  l’aula ni al laboratori
▪ No es pot fumar a les dependències de l’institut
▪ Netejar i recollir el material i els espais utilitzats del laboratori i cuina, individuals i

col.lectius, durant la pràctica i abans de sortir de la cuina/laboratori.
▪ Gestionar correctament els residus.
▪ No entrar al laboratori ni a l’aula taller de cuina amb abrics, carpetes, cascos... Entrarem només

amb la bata, la llibreta de pràctiques i estris per escriure.
▪ Normes de convivència i d’utilització dels diferents espais docents.
▪ Seguir la normativa Covid
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Annex 1

FITXA PRÀCTIQUES

NOM I COGNOMS :                                                                              DATA:

PRÀCTICA X : NOM DE LA PRÀCTICA
OBJECTIUS :

BASE TEÒRICA :

MATERIAL I INSTRUMENTS:

REACTIUS :                                                                                              MOSTRES:

PROCEDIMENT EXPERIMENTAL

DADES i CÀLCULS:
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RESULTATS:

CONCLUSIONS :

ELIMINACIÓ DE RESIDUS :

PRECAUCIONS :

BIBLIOGRAFIA/WEBs :

 PAUTES PER A LA REALITZACIÓ DE FITXES DE LABORATORI /CUINA
L’elaboració d’un informe de laboratori/cuina, tasca que realitzem permanentment per assentar i
comunicar els resultats del nostre treball, necessita de certes característiques perquè compleixi amb
els seus objectius.
Després de realitzar un experiment, l’estudiant ha de presentar un informe de laboratori/cuina.
Encara que existeixen diferents estils d’informes, la qual cosa depèn dels objectius de cada curs, se
suggereix que l’informe tingui el següent contingut:

1. PORTADA
La informació que s’ha d’anotar en la portada és la següent:

a. Cognoms i Nom (individual o de l’equip), curs  i grup.
b. Títol, número de la pràctica realitzada, data.
c. Nom del professor que dirigeix el curs i el crèdit al qual pertany la pràctica realitzada.

2. OBJECTIUS.
Són les metes que es persegueixen en realitzar l’experimentació. Normalment es resumeixen en tres o
quatre ( si la pràctica realitzada és molt senzilla, poden ser menys).

3. BASE TEÒRICA
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Es tracta d’un resum dels principis, lleis i/ o teories de la que s’il·lustren o apliquen en l’experiència
respectiva. També pot haver-hi preguntes de les professores a respondre.

4. MATERIAL I INSTRUMENTS
En aquests apartat ha d’ aparèixer una relació del material i instruments utilitzats.

5. REACTIUS  I MOSTRES (o INGREDIENTS)
Fa referència als compostos o mostres utilitzats durant la realització de les pràctiques.

6. PROCEDIMENT EXPERIMENTAL
En aquest apartat s’indica el protocol experimental per passos (indicat amb números) i s’ha de fer una
descripció  d’allò que vam fer conretament durant la sessió pràctica.

7. DADES i CÀLCULS

Les dades es refereixen a aquelles quantitats que es deriven de les mesures i que s’han d’utilitzar en el
procés dels càlculs.

Una quantitat és una expressió que denota la magnitud d’una propietat. La quantitat consta d’un
símbol i d’unes unitats que corresponen als establerts pel Sistema Internacional d’Unitats.

En les dades, els reactius químics (elements i/o compostos), es representen per mitjà de símbols i
fórmules químiques.

En aquest apartat han d’ aparèixer els càlculs realitzats amb les dades obtingudes i els resultats
obtinguts . Si per a fer els càlculs necessitem alguna fórmula ha d’ aparèixer en aquest apartat.

8. RESULTATS.

Els resultats obtinguts del procediment, es presentaran en forma de taula i imatges comentades.

9. CONCLUSIONS
Es tracta de l’anàlisi dels resultats obtinguts a la llum dels comportaments o valors esperats
teòricament. Específicament la discussió i les conclusions es fan amb base en la comparació entre els
resultats obtinguts i els valors teòrics que mostra la literatura , exposant les causes de les diferències i
el possible origen dels errors. NO ÉS TORNAR A EXPLICAR QUÈ HAS FET.

10. ELIMINACIÓ DELS RESIDUS
En aquesta apartat es fa referència a allò que fem amb els residus generats.

11. PRECAUCIONS
Hem de fer un llistat de totes les precaucions a portar a terme durant la realització de la pràctica.

12. BIBLIOGRAFIA
Es consigna la bibliografia consultada i d’utilitat en l’elaboració de l’informe. La bibliografia de llibres,
webs i/o articles ha d’ajustar-se a les normes establertes internacionalment.

● Textos, llibres:
Autor(es) Cognom+Nom, títol del text, edició, editorial, ciutat i data. Pàgines
consultades.

● Articles de revistes:
Cognoms dels autors seguits per les inicials del nom, títol de la revista, any,
volum, pàgina.

● Webs:
nom de la URL consultada indicant l’enllaç web , títol, i la informació utilitzada
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Crèdit 6: Educació sanitària i promoció de la salut.

Crèdit 6: Educació sanitària i promoció de la salut
Durada: 99 hores totals, distribuïdes en 3 hores per setmana
Professor: Roger Romero

1.- HORARI DEL CRÈDIT

Dimarts de 15:00 a 17:00h, Dimecres de 18:30 a 19:30h

2.- OBJECTIUS DIDÀCTICS
1- Detectar necessitats de suport psicològic de pacients/clients, a partir de l’observació de

conductes i actituds de risc per a la salut i de l’obtenció d’informacions significatives mitjançant
la comunicació amb ell o amb els acompanyants.

2- Produir informacions d’educació sanitària i promoció de la salut, de forma escrita, oral o
audiovisual, tenint en compte els objectius i el contingut de la informació i les característiques
dels receptors.

3- Comunicar-se amb clients/pacients o amb d’altres agents de salut, de forma oral o escrita,
amb expressió clara, concisa  i precisa i amb el contingut adaptat al context situacional.

4- Interactuar amb pacients/clients o amb grups de població, amb amabilitat, l'empatia i amb
un tracte cordial i motivador.

5- Comprovar el grau d’assimilació de la informació emesa, a partir de la comunicació amb el
pacient/client  o  els  components del grup i de l’observació de la modificació dels  hàbits.

6- Relacionar els elements i les etapes del procés de comunicació en activitats d’educació
sanitària  amb  les  possibles barreres i interferències que poden dificultar-la.

7- Aplicar les tècniques de dinàmica de grups segons els objectius i els components del
grup  i  les  activitats  d’educació sanitària que cal realitzar.

8- Motivar les persones amb pautes preventives i de promoció de la salut, a partir d’informacions
orals,  escrites  o  audiovisuals i d’acord amb els objectius del programa.

9- Relacionar característiques sociosanitàries i factors de morbiditat d’un grup de població
amb el risc de malaltia i  amb  les  intervencions sanitàries i educatives que es poden realitzar.

10- Dissenyar documents per a l’obtenció d’informació d’aspectes sociosanitaris i culturals, a
partir dels objectius de l’estudi, els indicadors de salut que cal determinar i les
característiques   de  la  mostra  de  població  a  qui  van  destinats.

11- Seleccionar fonts documentals de suport segons el tipus i les característiques de l’estudi que
cal realitzar.

12- Programar les fases d’aplicació d’enquestes, qüestionaris i sondejos segons l’extensió de la
mostra i el temps previst.

13- Concretar objectius, fases, activitats, estratègies metodològiques i mètodes d’avaluació de
programes d’educació sanitària, a partir de les característiques i les necessitats del grup de
risc i segons els recursos disponibles. Relacionar diferents situacions fisiopatològiques amb les
implicacions dietètiques que comporta.

3.- UNITATS DIDÀCTIQUES

UD. 1 SALUT PÚBLICA I SALUT COMUNITÀRIA
UD. 2 EPIDEMIOLOGIA
UD. 3 EDUCACIÓ SANITÀRIA
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4.-TEMPORITZACIÓ

El crèdit disposa de 105 hores lectives al llarg del curs, el que representa 3 hores a la setmana per
impartir les unitats didàctiques enumerades anteriorment.

Per a la unitat didàctica 1, es preveu dedicar-hi 35 hores de classe
Per a la unitat didàctica 2, es preveu dedicar-hi 24 hores de classe
Per a la unitat didàctica 3, es preveu dedicar-hi 45 hores de classe

Nota: per diferents motius pedagògics, es pot canviar al llarg del curs, l’ordre de les diferents unitats
didàctiques

5.- METODOLOGIA DOCENT

Les classes constaran d’una exposició teòrica dels conceptes i activitats. Aquestes activitats constaran
d’exercicis que seran una aplicació dels conceptes teòrics, comentaris d’articles de revistes o
bibliografia, recerca d’informació a fonts bibliogràfiques o Internet.

Es facilitaran apunts que seran el suport a l’explicació dels continguts. Els apunts es podran adquirir a la
copisteria de consergeria o, si s’escau. s’enviaran per correu electrònic a cada alumnat i/o també.

6.- CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ.

1. Es farà una avaluació inicial sense nota per veure el nivell del grup i hauran tres notes parcials del
crèdit, una per trimestre. Les classes són presencials, d’assistència obligatòria.

2. L’avaluació d’aquest crèdit és de forma continuada per unitats didàctiques tindrà com a referència
els objectius terminals de cadascuna de les unitats didàctiques del crèdit.

3. S’avaluaran els coneixements, procediments i actituds:
✔ Conceptes: 60%

Proves orals o escrites sobre els continguts i exposició de treballs. Els exàmens escrits podran ser de
resposta múltiple (test), o de V/F i/o preguntes curtes i/o llargues.

✔ Procediments: 30%
Resolució de qüestionaris, exercicis, dossier lliurat pels alumnes i/o treballs individuals i/o en grup.

Les activitats, dossiers i treballs tindran una data d’entrega. Qualsevol entrega amb retard tindrà una
nota màxima de 6.

✔ Actituds: 10%
Es valorarà la predisposició al crèdit: puntualitat, participació i col·laboració a classe, interès mostrat
en els treballs encomanats i la pulcritud i higiene personal, així com el comportament.

La qualitat de les tasques encomanades: ordre, pulcritud, precisió i rapidesa en l’aplicació de les
tècniques i treballs. Iniciativa i capacitat per resoldre situacions sense l’ajut de la professora. El
compromís amb les obligacions associades al treball: la conservació del material, de les aules etc.

4. Dintre de cada UD es podran realitzar una o més proves escrites.

5. La nota sortirà de la suma dels tres apartats (C, P, A) i és necessari, com a mínim obtenir un 5, per
fer la mitjana ponderada, i només es considerarà superada la unitat didàctica quan la suma dels
tres conceptes sigui igual o superior a 5.

6. Si l’alumne té una nota amb decimals s’aproximarà per sobre o per sota segons proximitat al
número sencer i en tot cas tenint en compte la trajectòria acadèmica de l'alumnat.
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FALTES JUSTIFICADES:

● Del total de la UD es perdrà el dret a l’avaluació continuada i l’alumnat haurà d’examinar-se
de tota la UD a la convocatòria següent (extraordinària). Com a norma general, si la suma de
les faltes, ja siguin justificades com no, supera el 20%.

● En casos molt excepcionals l’equip docent valorarà altres possibilitats.

7. La data de l’examen serà única, és a dir, no es repetirà l’examen a cap alumne, a excepció de
presentar un justificant oficial, amb indicació explícita de la impossibilitat de fer l’examen. En
aquest cas, l’examen es repetirà a final de curs.

8. La nota final del crèdit sortirà de fer la mitjana ponderada en funció de les hores de cada unitat
didàctica, sempre que estiguin totes aprovades. La nota final serà inferior a 5 sempre que hi hagi
alguna unitat didàctica suspesa.

9. Si es suspèn una unitat didàctica aquesta haurà de recuperar-se. Si és suspèn dues o més haurà de
recuperar totes les UDs.

7.- RECUPERACIONS.

Convocatòria ordinària

Si s’aproven les diferents unitats didàctiques al llarg del curs, l’alumne haurà superat el crèdit en la
convocatòria ordinària.

Si es suspèn més del 50% dels contiguts del curs, l’alumna haurà d’anar a la recuperació extraordinària.
En aquest crèdit en concret, això vol dir suspendre dues unitats didàctiques. És a dir, si es suspèn una
UD, l’alumne recuperarà aquella UD. Si es suspèn més d’una, s’haurà de recuperar totes les UDs.

Convocatòria extraordinària

La convocatòria extraordinària no és de presentació obligatòria.

Si al finalitzar el crèdit un/a alumnat no ha superat el total de les unitats didàctiques, es podrà
presentar a recuperació extraordinària de TOT o PART del crèdit.

En aquesta convocatòria, la professora comunicarà als alumnes quines són les activitats que han de dur
a terme per a recuperar les parts suspeses.

Si un alumne suspèn dues avaluacions o més, haurà de fer l’examen final de tot el crèdit en la
convocatòria extraordinària.

8.- LLIBRES DE TEXT I/O BIBLIOGRAFIA BÀSICA

● Educación sanitaria y promoción de la salud. A. Azanza. Ed. Editex. 2012.
● Nutrición y Salud Pública. Métodos, bases científicas y aplicacions. Lluís Serra. J. Aranceta. J.

Mataix. Editorial Masson.
● Medicina preventiva y salud pública. Ed. Masson-Salvat Medicina. 1991.
● Salud pública. JL. Vaquero. Ed. Pirámide. 1986.
● Salud pública y educació para la salud. Antonio Frías Osuna. Ed. Masson. 2006.
● http:www. gencat.net/salut. Pla de salut de Catalunya 2002-2005. Generalitat de Catalunya.

Departament de salut.
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Crèdit 7: Fisiopatologia aplicada a la dietètica

Crèdit: Fisiopatologia aplicada a la dietètica
Durada: 280 hores
Professor: Oscar Martorell

1. HORARI DEL CRÈDIT

Dilluns de 17:00 a 18:00h, Dimarts de 17:00 a 19:30h, Dimecres de 16:00 a 18:00h, dijous de 18:30 a
20:30 i divendres de 18:30 a 19:30 de forma presencial.

2. OBJECTIUS DIDÀCTICS

1. Relacionar les funcions vitals del cos humà amb la fisiologia dels diferents sistemes i aparells que hi
intervenen.

2. Relacionar les característiques anatòmiques dels diferents sistemes i aparells del cos humà amb les
seves funcions.

3. Identificar els òrgans i les estructures que componen els diferents sistemes i aparells del cos humà,
a partir de les seves característiques morfològiques.

4. Relacionar els òrgans i les estructures dels diferents sistemes amb la funció que realitzen.
5. Relacionar els processos i les fases de la digestió, absorció, metabolisme i eliminació dels aliments

amb els sistemes, els òrgans i les substàncies que intervenen en cada cas.
6. Relacionar les principals alteracions del metabolisme amb les seves repercussions nutricionals i les

recomanacions dietètiques.
7. Relacionar els principals síndromes amb les seves repercussions nutricionals i les recomanacions

dietètiques.
8. Relacionar les principals malalties i alteracions dels diferents sistemes i aparells del cos humà amb la

seva etiopatogènia, les manifestacions i l’adaptació dietètica i nutricional que es requereix.
9. Interpretar les bases de la semàntica mèdica i de les principals malalties.

3.- UNITATS DIDÀCTIQUES

UD 1. BASES DE LA FISIOLOGIA HUMANA
UD 2. FISIOPATOLOGIA DE LA NUTRICIÓ I LA DIGESTIÓ
UD 3. REGULACIÓ DE LA NUTRICIÓ I LA DIGESTIÓ
UD 4. FISIOPATOLOGIA D’ALTRES SISTEMES I APARELLS
UD 5. FISIOPATOLOGIA DE LES GRANS SÍNDROMES
UD 6. PRIMERS AUXILIS

4.-TEMPORITZACIÓ

El crèdit disposa de 280 hores lectives al llarg del curs, el que representa 8 hores a la setmana per
impartir les unitats didàctiques enumerades anteriorment.

● Per a la unitat didàctica 1, es preveu dedicar-hi 30 hores de classe
● Per a la unitat didàctica 2, es preveu dedicar-hi 70 hores de classe
● Per a la unitat didàctica 3, es preveu dedicar-hi 70 hores de classe
● Per a la unitat didàctica 4, es preveu dedicar-hi 80 hores de classe
● Per a la unitat didàctica 5, es preveu dedicar-hi 20 hores de classe
● Per a la unitat didàctica 6, es preveu dedicar-hi 8 hores de classe

Nota: per diferents motius pedagògics, es pot canviar al llarg del curs, l’ordre i el número d’hores de les
diferents unitats didàctiques.
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5.- METODOLOGIA DOCENT

Les classes constaran d’una exposició teòrica dels conceptes i activitats. Aquestes activitats constaran
d’exercicis que seran una aplicació dels conceptes teòrics, comentaris d’articles de revistes o
bibliografia, recerca d’informació a fonts bibliogràfiques o Internet.

Es facilitaran apunts que seran el suport a l’explicació dels continguts. Els apunts es podran adquirir a la
copisteria de consergeria o, si s’escau, s’enviaran per correu electrònic a cada alumnat. De la mateixa
manera s’utilitzaran presentacions en powerpoint com a recolzament a l’explicació a l’aula.

6.- CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ.

1. Es farà una avaluació inicial sense nota per veure el nivell del grup i hi haurà tres notes parcials del
crèdit, una per trimestre. Les classes són presencials, d’assistència obligatòria.

2. L’avaluació d’aquest crèdit és de forma continuada per unitats didàctiques. Tindrà com a referència
els objectius terminals de cadascuna de les unitats didàctiques del crèdit.

3. S’avaluaran els coneixements, procediments i actituds:

✔ Conceptes: 70%
Proves orals o escrites sobre els continguts i exposició de treballs. Els exàmens escrits podran ser de
resposta múltiple (test), o de V/F i/o preguntes curtes i/o llargues.

✔ Procediments: 20%
Resolució de qüestionaris, exercicis, dossier lliurat pels alumnes i/o treballs individuals i/o en grup.

Quan les activitats i/o dossiers tinguin una data d’entrega, no es donarà més temps extra per fer
arribar-les al professor. Qui no les entregui el dia acordat, tindrà un No Presentat en dita activitat.

✔ Actituds: 10%
Es valorarà la predisposició al crèdit: puntualitat, participació i col·laboració a classe, interès mostrat
en els treballs encomanats i la pulcritud i higiene personal, així com el comportament.

La qualitat de les tasques encomanades: ordre, pulcritud, precisió i rapidesa en l’aplicació de les
tècniques i treballs. Iniciativa i capacitat per resoldre situacions sense l’ajut de la professora. El
compromís amb les obligacions associades al treball: la conservació del material, de les aules etc.

4. Dintre de cada UD es faran una o més proves escrites, depenent de la llargada de cada unitat.
5. La nota sortirà de la suma dels tres apartats (C, P, A) i és necessari, com a mínim obtenir un 5, per

fer la mitjana ponderada.
6. Si l’alumne té una nota amb decimals s’aproximarà per sobre o per sota segons proximitat al

número sencer.
7. La data de l’examen serà única, és a dir, no es repetirà l’examen a cap alumne, a excepció de

presentar un justificant oficial, amb indicació explícita de la impossibilitat de fer l’examen. En
aquest cas, l’examen es repetirà en una data establerta per el professorat.

8. La nota final del crèdit sortirà de fer el la mitjana ponderada en funció de les hores de cada unitat
didàctica, sempre que estiguin totes aprovades. La nota final serà inferior a 5 sempre que hi hagi
alguna unitat didàctica suspesa. Aleshores l’alumnat pot recuperar les unitats didàctiques suspeses
a la convocatòria extraordinària.

FALTES JUSTIFICADES:

▪ Del total de la UD es perdrà el dret a l’avaluació continuada i l’alumnat haurà d’examinar-se de
tota la UD a la convocatòria següent (extraordinària). Com a norma general, si la suma de les
faltes, ja siguin justificades com no, supera el 20%.

Pàgina 61 de 66



▪ En casos molt excepcionals l’equip docent valorarà altres possibilitats.

7.-RECUPERACIONS.

Convocatòria ordinària

Si es superen totes les unitats didàctiques al llarg del curs, l’alumnat haurà superat el crèdit en la
convocatòria ordinària.

Si es suspèn alguna de les unitats didàctiques hi haurà un període de recuperacions en convocatòria
ordinària al mes de maig. Si l’alumne no supera aquestes recuperacions o suspèn 3 o més unitats
didàctiques, haurà de recuperar l’assignatura sencera en avaluació extraordinària.

Convocatòria extraordinària

En cas de no superar el crèdit, l’alumnat es podrà presentar a la convocatòria extraordinària, que
només computarà si l’alumnat s’hi presenta.

La convocatòria extraordinària no és de presentació obligatòria.

L’alumne haurà de recuperar tota la matèria del curs.

8.-LLIBRES DE TEXT I/O BIBLIOGRAFIA BÀSICA

● Principios de Anatomía y Fisiopatología. Tortosa y Derrickson. Editorial Panamericana. 2013.
● Fisiopatología. Porth. Editorial Panamericana. 2008.
● Manual de Anatomía y Fisiología. Evelin Pearce. Editorial Elicen. 1981.
● Atlas Visual Océano de Fisiología. Varios autores. MMI OCEANO GRUPO EDITORIAL.
● Atles Bàsic d’Anatomia. Varios autores. Editorial Parramón. 2001.
● Fisiología Humana. Stuart Ira Fox. McGrawHillInteramericana. 2004.
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Crèdit 8: Relacions en l’àmbit de treball (RAT)

Crèdit :  Relacions en l'àmbit de treball (RAT)
Durada: 60h en total, destribuïdes en 2h per setmana
Professora: Pilar Torrijos

1.-HORARI DEL CRÈDIT

Divendres 17:00 a 19:30

2.- OBJECTIUS DIDÀCTICS.

3.- UNITATS DIDÀCTIQUES
U.D. 1.- El factor humà a l’empresa. (16 hores aprox)
U.D. 2.- La motivació a l´empresa.  (14 hores aprox.)
U.D. 3.- La comunicació a l´entorn laboral. (14 hores aprox)
U.D.4,- La negociació i resolució de conflictes. (16 hores aprox)

4.-TEMPORITZACIÓ
El crèdit disposa de 60 hores lectives al llarg del curs, el que representa 2 hores a la setmana per
impartir les unitats didàctiques enumerades anteriorment, al llarg aproximadament d’unes 33
setmanes.
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5. METODOLOGIA DOCENT
El mètode d’ensenyament va dirigit a la construcció d’aprenentatges significatius.
S’inicia amb l’exposició teòrica de la unitat didàctica i després es treballen supòsits pràctics adequats a
l’exposició (articles, exercicis, documentals...)

6.- CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ.
▪ L’avaluació d’aquest crèdit és de forma continuada per unitats didàctiques.
▪ S’avaluaran els conceptes, procediments i actituds:

Conceptes: ٭40% S’avaluarà mitjançant proves escrites. Els exàmens escrits podran ser de
resposta múltiple (test), o de V/F  i/o preguntes de resposta curta i/o llarga.
Procediments: ٭40% S’avaluarà mitjançant la puntuació que s’obtingui de les activitats
avaluables: exercicis orals o escrits, dossiers, apunts, treballs individuals i/o en grup.

Actituds:20% Es valorarà la predisposició al crèdit: puntualitat, assistència, participació i
col·laboració a classe, interès mostrat en les treballs encomanats  així com el comportament.
També s’avaluarà el grau d’assoliment de les capacitats clau: autonomia, iniciativa, resolució de
problemes...

▪ La nota de l’avaluació sortirà de la suma dels tres apartats (C, P, A) i és necessari, com a mínim
obtenir un 5 a cada apartat per fer la mitjana ponderada.

▪ Per poder aprovar s’haurà d’obtenir un 5 a les proves escrites.
▪ Si l’alumne falta més del 20% de les hores totals, perdrà el dret a l’avaluació continuada.
▪ Les faltes s’hauran de justificar en el temps mínim indispensable (justificants mèdics, retards

transport i altres documents de caire oficial o versemblants )
▪ Si l’alumnat falta el dia en que es realitza un prova, la podrà fer sempre que l’absència estigui

justificada. Aquestes proves pendents es faran en les dates que el departament  de FOL decideixi.
▪ Els treballs escrits s’hauran de lliurar a la data establerta per la professora, els ajornaments de

l’entrega seran penalitzats en un 10% per cada dia de retard.

7.-RECUPERACIONS.
Convocatòria ordinària
Els alumnats que abans de la nota final ordinària tinguin pendent de superar no més del 35% del crèdit
tindran opció a una prova de recuperació a la data i hora que el departament  de FOL decideixi.

Convocatòria extraordinària
L’alumne suspès decidirà si es vol presentar a la prova de recuperació extraordinària.
En cas de no presentar-se aquesta convocatòria no contarà per l’expedient acadèmic.

8.-LLIBRES DE TEXT I/O BIBLIOGRAFIA BÀSICA
Llibre “ RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO” editorial Macmillan
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Crèdit 9: Formació i Orientació Laboral (FOL)

Crèdit :  Formació i Orientació Laboral (FOL)
Durada: 66 hores, distribuïdes en 2h per setmana
Professora: Pilar Torrijos

1.- HORARI DEL CRÈDIT

Dimecres 19:30-21:30

2.- OBJECTIUS DIDÀCTICS.

3.- UNITATS DIDÀCTIQUES
U.D. 1.- Relacions laborals
U.D. 2.- El contracte de treball. Modalitats de contractació laboral. Modificacions del contracte de
treball
U.D. 3.- El sistema de la Seguretat Social.  Incapacitat temporal i atur.
U.D. 4.- Les relacions laborals col·lectives.
U.D. 5 .-Salut Laboral
U.D. 6.- Recerca activa de feina

4.-TEMPORITZACIÓ
El crèdit disposa de 66 hores lectives al llarg del curs, el que representa 2 hores a la setmana per impartir les

unitats didàctiques enumerades anteriorment, al llarg aproximadament d’unes  33 setmanes.
● Per a la unitat didàctica  1, es preveu dedicar-hi 4 hores de classe
● Per a la unitat didàctica  2, es preveu dedicar-hi 18 hores de classe
● Per a la unitat didàctica  3, es preveu dedicar-hi 10 hores de classe
● Per a la unitat didàctica  4, es preveu dedicar-hi 4 hores de classe
● Per a la unitat didàctica  5, es preveu dedicar-hi 20 hores de classe
● Per a la unitat didàctica  6, es preveu dedicar-hi 10 hores de classe

5. METODOLOGIA DOCENT
El mètode d’ensenyament va dirigit a la construcció d’aprenentatges significatius.
S’inicia amb l’exposició teòrica de la unitat didàctica i després es treballen supòsits pràctics adequats a
l’exposició (articles, exercicis, documentals...)
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6.- CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ.
▪ L’avaluació d’aquest crèdit és de forma continuada per unitats didàctiques.
▪ S’avaluaran els conceptes, procediments i actituds:

Conceptes: ٭40% S'avalua mitjançant proves escrites. Els exàmens escrits podran ser de
resposta múltiple (test), o de V/F  i/o preguntes de resposta curta i/o llarga.
Procediments: ٭40% S'avalua mitjançant la puntuació que s’obtingui de les activitats avaluables:
exercicis orals o escrits, dossiers, apunts, treballs individuals i/o en grup.
Actituds:20% Es valorarà la predisposició al crèdit: puntualitat, assistència, participació i
col·laboració a classe, interès mostrat en les treballs encomanats així com el comportament.
També s'avalua el grau d’assoliment de les capacitats clau: autonomia, iniciativa, resolució de
problemes...

▪ La nota de l’avaluació sortirà de la suma dels tres apartats (C, P, A) i és necessari, com a mínim
obtenir un 5 a cada apartat per fer la mitjana ponderada.La podenració es farà en relació al
nombre d´hores de cada unitat temàtica

▪ Els decimals en les notes es guarden per a la nota final.
▪ Per poder aprovar s’haurà d’obtenir un 5 a les proves escrites.
▪ Si l’alumne falta més del 20% de les hores totals, perdrà el dret a l’avaluació continuada.
▪ Les faltes s’hauran de justificar en un temps prudencial, prioritàriament de forma documental

“verosimil”.

7.-RECUPERACIONS.
Per acord del Departament , els conceptes i procediments suspesos es recuperaran en l’avaluació
extraordinària.
Si l’alumnat falta el dia en que es realitza un prova, la podrà fer sempre que l’absència estigui
justificada. Aquestes proves pendents es faran en les dates que el departament decideixi.

Convocatòria extraordinària
La convocatòria extraordinària no és de presentació  obligatòria.
Sempre que la matèria suspesa superi el 35% del crèdit l’alumnat si vol recuperar-la haurà de fer-ho en
convocatòria extraordinària, realitzant un examen de tot el crèdit i obtenint com a màxim un 5.

8.-LLIBRES DE TEXT I/O BIBLIOGRAFIA BÀSICA

● Llibre de Formació i Orientació Laboral. Editorial Paraninfo

La bibliografia bàsica per a les consultes, la majoria dels quals restaran a l’aula o al departament per
l’ús dels alumnes són:

● Llibres de Formació i Orientació
● Conveni col·lectiu.
● Guia laboral i d’afers socials.

Pàgina 66 de 66


