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6.- Continguts de l’assignatura 

 
Programa de teoria 
SA 
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7.- Metodologia docent i activitats formatives 
 

La metodologia utilitzada per assolir el procés d’aprenentatge es bassa 
en que els alumnes treballin amb la informació que se’ls ha donat. Per 
això es basarà en les activitats següents: 

Classes teòriques: L’alumne ha d’adquirir els coneixements bàsics de 
l’assignatura que ha de completar amb l’estudi personal dels temes 
explicats. 

Seminaris: Sessions tutelades per un professor, on s’hi treballa per 
ampliar els coneixements científics i tècnics, explicats a les classes 
teòriques. Han d’afavorir la discussió. L’intercanvi d’idees, la capacitat 
d’anàlisi i síntesi, i el raonament científic per completar la comprensió i 
aprofundir un determinat tema. 

Autoaprenentatge: Els alumnes realitzaran 2 treballs obligatoris un per 
a cada mòdul (Seguretat Alimentària i Salut Pública). L’objectiu és que a 
partir d’una situació real, l’alumne pugui resoldre un problema plantejat. 
Així  es promou la capacitat d’anàlisi, el raonament i l’expertesa de 
l’alumne en la resolució de problemes relacionats amb el camp 
professional.  
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8.- Avaluació 
 

Exàmens  

S’avaluarà individualment els coneixements assolits per l’alumne de la teoria i els 
seminaris, així com la seva capacitat d’anàlisi i síntesi.  

Es realitzaran dues proves parcials escrites tipus test, d'elecció múltiple uni-
resposta i preguntes curtes, que tindran caràcter eliminatori si s'ha obtingut una 
nota ≥ 5 punts sobre 10.  

Cada prova, sigui parcial o final, constarà de preguntes tant del mòdul de 
Seguretat Alimentària (SA) com del mòdul de Salut Pública (SP).  

En cada prova es farà la mitjana de les dues parts, SA i SP, sempre que les dues 
notes siguin superiors a 3; en cas contrari s'haurà de recuperar la part 
corresponent a l'examen final.  

Els alumnes que no superin alguna de les proves parcials l'hauran de recuperar a 
l'examen final. 

Cada prova, sigui parcial o final, constarà de preguntes tant del mòdul de 
Seguretat Alimentària com del mòdul de Salut Pública, i la avaluació de 
l’assignatura es farà de manera conjunta sense distingir entre els dos mòduls. 

Aquesta avaluació té un pes sobre la qualificació final del 65%. 
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