
 
 
 
 
   

 

 

PLANIFICACIÓ DIDÀCTICA I D'AVALUACIÓ 
 

EXPEDIENT: PS 

DENOMINACIÓ: TPC: ESPECIFICA PER OFICI (RECICLATGE) - ELECTRICITAT 

MODALITAT: Presencial  

HORES: 4 HORES 

ACCIÓ:   GRUP:  

 

CALENDARI 
 

Dia Inici: 23/03/2023 

Dia Finalització: 23/03/2023 

Horari: Dijous de 17:00 hores a 21:00 hores  

Número de sessions:  1 

 

OBJECTIUS CURS: 

 
Objectius generals: 

− Adquirir l'actualització dels coneixements necessaris, tant teòrics com pràctics, per a 

l'aplicació de tècniques segures de treball durant l'execució de les unitats d'obra que 

dugui a terme. 

− Donar compliment a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, 

on en el seu article 19 de formació als treballadors estableix que cada treballador ha de 

rebre una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria de preventiva. La 

formació s’ha de centrar en el seu lloc de treball o en la funció de cada treballador. 

− Donar compliment al V Conveni General del Sector de la Construcció on s’estableix la 

part específica de formació. 

Objectius específics: 

− Diferenciar els riscos específics inherents a les tasques, equips de treball i àrees de 

treball especifiques, així com conèixer les tècniques preventives per la seva aplicació en 

cada cas. 

− Aprendre a utilitzar els mecanismes tant per la verificació, identificació i vigilància del 

lloc de treball i el seu entorn, com per la planificació de les tasques des del punt de vista 

preventiu. 

 



 
 
 
 
   

 

CONTINGUTS DEL CURS PER SESSIONS: 

 

 Sessió  Continguts  Metodologia  Instal·lacions i Material  

1  Normativa general i específica del sector. 
Proteccions individuals i col·lectives. Seguretat 
en l’ús dels equips de treball i eines. Riscos i 
mesures de prevenció. Risc elèctric. Avaluació i 
planificació de mesures preventives. 

Exposició de 
continguts, 
exercicis de 
casos pràctics 

Vídeos, presentacions, 
pissarra, projector 

 

 

INSTRUMENTS AVALUACIÓ: 

Prova final d’avaluació tipus test, amb còpia de les proves d'avaluació juntament amb 
les plantilles que contindran les respostes correctes a les mateixes.  
 
Atès que l'avaluació és un procés continu i acumulatiu, inherent i simultània al quefer 

educatiu i en funció dels instruments proposats, no hi haurà una durada 

predeterminada per al procés d'avaluació constant i informal realitzat pel docent 

mitjançant l'observació directa i les entrevistes amb els alumnes. En relació a la prova 

objectiva d'avaluació de coneixements, la prova final tindrà una durada mínima de 20 

minuts. 

 


