INSTRUCCIONS AVALUACIÓ
CRÈDIT
C1: Operacions
administratives i
documentació
sanitària

INSTRUCCIONS AVALUACIÓ
Exàmens

Activitats

Actituds

CATEGORIA:
Coneixements
PES: 50
Exàmens

CATEGORIA
PES: 25
Treballs individuals i activitats grupals

C2: L'ésser humà
davant la malaltia

CATEGORIA: Exàmens
PES:40
Controls teòrics (2), proves
pràctiques (2) i
mini-controls de vocabulari
(1)

CATEGORIA: Activitats
PES: 30
PES: 30
Tant individuals com de grup: elaboració
● Actitud del trimestre.
de dibuixos (1), resums i anàlisi d’articles
A partir de la rúbrica d’actituds
científics (2), comentaris de gràfics (2),
Si l’alumne/a ha fet tres faltes de
comentaris de documents audiovisuals
deures, suspèn l’ítem de l’actitud que
(2), realització de protocols (2), mapes
en fa referència del trimestre
conceptuals o esquemes (2), realització
● Actitud de dies concrets.
de murals, pòsters o tríptics (4), resolució
A partir del saber, saber fer i saber
de casos clínics (2), treballs monogràfics
estar en activitats realitzades a l’aula
(4), vídeos procedimentals (4) i les
des de la rúbrica d’actituds
activitats desenvolupades a les sortides
de curs (2)

C3: Benestar del
pacient: necessitats
d'higiene, repòs i
moviment

CATEGORIA: Exàmens
PES: 30
Treballs cooperatius: escrit,
exposició oral, format
vídeo, role-playig
Examen tipus test, examen
teòric de casos pràctics,
examen pràctic
Examen oral pràctic

CATEGORIA: Activitats/simulacions a
classe
PES: 30
Rol-playing
Pràctiques dels diferents procediments
Activitats a classe
CATEGORIA: Activitats a casa
PES: 20
Deures

PES: 35
Responsable, respectuós i autònom a
meitat i a final de trimestre

PES: 20
● Actitud del trimestre.
A partir de la rúbrica d’actituds
● Actituds en les simulacions

Recuperació

Examen

Examen teòric i examen
procedimental, si cal.
Només s’aprovarà la
matèria amb un mínim de
5 a cadascun d’elles.

Examen teòric i pràctic

CRÈDIT

C4: Cures bàsiques
d'infermeria
aplicades a les
necessitats de
l'ésser humà

INSTRUCCIONS AVALUACIÓ
Exàmens

CATEGORIA: Exàmens
PES: 50
Controls teòrics (2), proves
pràctiques (2) i
mini-controls de vocabulari
(1)

CATEGORIA:
Coneixements
PES: 30
Exàmens
C5: Primers auxilis
CATEGORIA:
Coneixements aplicats
PES: 15
Simulacions

C6: Higiene del
medi hospitalari i
neteja de material

CATEGORIA: Exàmens
PES: 50
Controls teòrics (2), proves
pràctiques (2) i
mini-controls de vocabulari
(1)

Activitats

Actituds

Recuperació

CATEGORIA: Activitats
PES: 20
PES: 30
● Actitud del trimestre.
Tant individuals com de grup: elaboració
A partir de la rúbrica d’actituds (-Moral
de dibuixos (1), resums i anàlisi d’articles
i ètic)
científics (2), comentaris de gràfics (2),
Si l’alumne/a ha fet tres faltes de
comentaris de documents audiovisuals
deures, suspèn l’ítem de l’actitud que
(2), realització de protocols (2), mapes
en fa referència del trimestre
conceptuals o esquemes (2), realització
de murals, pòsters o tríptics (4), resolució ● Actitud de dies concrets.
de casos clínics (2), treballs monogràfics
A partir del saber, saber fer i saber
(4), vídeos procedimentals (4) i les
estar en activitats realitzades a l’aula
activitats desenvolupades a les sortides
des de la rúbrica d’actituds
de curs (2)

Examen teòric i examen
procedimental, si cal.
Només s’aprovarà la
matèria amb un mínim de
5 a cadascun d’elles.

CATEGORIA: Treballs i deures
PES: 15
Treballs individuals i activitats grupals

Examen

PES: 40
Responsable, respectuós i autònom a
meitat i a final de trimestre

CATEGORIA: Activitats
PES: 20
PES: 30
● Actitud del trimestre.
Tant individuals com de grup: elaboració
A partir de la rúbrica d’actituds (-Moral
de dibuixos (1), resums i anàlisi d’articles
i ètic)
científics (2), comentaris de gràfics (2),
Si l’alumne/a ha fet tres faltes de
comentaris de documents audiovisuals
deures, suspèn l’ítem de l’actitud que
(2), realització de protocols (2), mapes
en fa referència del trimestre
conceptuals o esquemes (2), realització
de murals, pòsters o tríptics (4), resolució ● Actitud de dies concrets.
de casos clínics (2), treballs monogràfics
A partir del saber, saber fer i saber
(4), vídeos procedimentals (4) i les
estar en activitats realitzades a l’aula
activitats desenvolupades a les sortides
des de la rúbrica d’actituds
de curs (2)

Examen teòric i examen
procedimental, si cal.
Només s’aprovarà la
matèria amb un mínim de
5 a cadascun d’elles.

CRÈDIT

C7: Recolzament
psicològic al
pacient/client

C8: Educació per a
la salut

INSTRUCCIONS AVALUACIÓ
Exàmens

CATEGORIA: Exàmens
PES: 25
Estudi i prendre
consciència dels
coneixements i la
interrelació entre tot el
crèdit (C7 i C8). (Totes
tenen el mateix pes)

CATEGORIA: Exàmens
PES: 25
Estudi i prendre
consciència dels
coneixements i la
interrelació entre tot el
crèdit (C7 i C8). (Totes
tenen el mateix pes)

Activitats
CATEGORIA: Activitats de casa
PES: 25
Habitualment són complementàries i de
reforç individual (Totes tenen el mateix
pes)
CATEGORIA: Activitats de classe
PES: 25
Activitats de consolidació i aprenentatge
continuat treballant coneixement, però
també actituds com el treball en equip,
compromís, escolta… (Totes tenen el
mateix pes)
CATEGORIA: Activitats de casa
PES: 25
Habitualment són complementàries i de
reforç individual (Totes tenen el mateix
pes)
CATEGORIA: Activitats de classe
PES: 25
Activitats de consolidació i aprenentatge
continuat treballant coneixement, però
també actituds com el treball en equip,
compromís, escolta… (Totes tenen el
mateix pes)

Actituds

Recuperació

PES: 25
Actitud a final de trimestre. Manera de ser,
fer i estar en qualsevol moment del curs.
(Totes tenen el mateix pes)

Examen tipus test i
preguntes obertes,
reflexió articles, estudi de
casos, mapes
conceptuals, rolle
Planning . Observació
directa informal, però
intencionada

PES: 25
Actitud a final de trimestre. Manera de ser,
fer i estar en qualsevol moment del curs.
(Totes tenen el mateix pes)

Examen tipus test i
preguntes obertes,
reflexió articles, estudi de
casos, mapes
conceptuals, rolle
Planning . Observació
directa informal, però
intencionada

CRÈDIT

INSTRUCCIONS AVALUACIÓ
Exàmens

Activitats

Actituds

Recuperació

CATEGORIA: Activitats de repàs
PES: 5
Fitxes de treball per fer a l’aula i a casa

C9: Tècniques
d'ajuda
odontològica/estomatològica

CATEGORIA: Exàmens
PES: 20
Tipus test amb opcions de
4 possibles respostes o
relació

CATEGORIA: Mapes conceptuals
PES: 5
Elaboració de mapes conceptuals en
paper i format pc
PES: 30
Per classes, seguint la rúbrica d’avaluació
d’actituds

Examen final

CATEGORIA: Activitats
PES: 40
S’avaluarà els treballs individuals i grupals

PES: 30
Reflexiu, responsable, respectuós i
autònom. Es valorarà a meitat i final de
trimestre; també alguna actitud a l’aula o
durant una activitat (debat, tallers,
role-playing, etc).

Examen

CATEGORIA: Activitats
PES: 40
S’avaluarà els treballs individuals i grupals

PES: 30
Reflexiu, responsable, respectuós i
autònom. Es valorarà a meitat i final de
trimestre; també alguna actitud a l’aula o
durant una activitat (debat, tallers,
role-playing, etc).

Examen

CATEGORIA: Treball cooperatiu
PES: 20
Treball en grups cooperatius amb el
resultat final de treball escrit i exposició
oral
CATEGORIA: Pràctica d’aula
PES: 20
Exàmens pràctics a l’aula i en un entorn
real de gabinet dental

C10: Relacions en
l'equip de treball

CATEGORIA:
Coneixements
PES: 30
Exàmens teòrics

C11: Formació i
orientació laboral

CATEGORIA:
Coneixements
PES: 30
Exàmens teòrics

CRÈDIT

INSTRUCCIONS AVALUACIÓ
Exàmens

Activitats
CATEGORIA: Treball escrit
PES: 40
Cada una de les activitats i, al final, s’hi
afegeix la valoració del treball escrit en el
seu conjunt.

C13: Síntesi
CATEGORIA: Defensa oral
PES: 40
Valoració feta per cada membre d’un
tribunal format pel professorat i altres
persones que tenen relació amb el cicle.

C14: Atenció
geriàtrica

CATEGORIA: Exàmens
teòrics i exàmens pràctics
PES: 40
● Exàmens tipus test
amb 4 possibles
respostes i/o respostes
curtes.
● Exàmens pràctics a
l’aula.

CATEGORIA: Treballs i activitats
individuals
PES: 30
Treball en grup amb el resultat final de
power point i exposició oral. Deures.

Actituds

Recuperació

CATEGORIA: Realització del treball
PES: 20
Per una banda, el Pla d’equip i
l’Autoavaluació / Coavaluació relatius a
cada activitat per part de l’alumnat; per
l’altra, la valoració diària de l’activitat de
cada alumne/a per part del professorat.

Repetició d’ un dels casos
que el claustre decideixi i
defensa oral

PES: 30
A final del trimestre, seguint la rúbrica
d’avaluació d’actituds: reflexiu,
responsable, respectuós i autònom.

Examen tipus test

