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Identificació de l'assignatura
Nom
Titulació
Crèdits
Grup
Període d'impartició
Idioma d'impartició

Nom de l’assignatura
(S’ha afegit aquest camp ja que en el format anterior no hi constava enlloc el
nom de la titulació) , i curs (s’ha afegit el curs)
1,92 de presencials (48 hores) 4,08 de no presencials (102 hores) 6 de totals
(150 hores). Només hi haurà el total de crèdits de l’assignatura
Grup x, 2S, GEDP, GEP2 (Campus Extens)
Segon semestre.
Català

Professors
Horari d'atenció als alumnes

Professor/a
Hora d'inici

Hora de fi

Dia

Data d'inici

Data de fi

Despatx/Edifici

Link a la fitxa personal (CV)

Contextualització
(S’ha limitat a 6000 caràcters)
L’objectiu d’aquest apartat és situar l’assignatura en el context del programa formatiu.
Es tracta de resumir, en unes quantes línies:
- les seves característiques (per exemple mòdul/matèria)
- la seva aportació dins la titulació
- la relació amb altres assignatures de la titulació, si escau

Requisits
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S’haurà d’especificar, si escau els requisits que estableixi el pla d’estudis

Recomanables

Competències Les competències de l’assignatura han de fer referència a la corresponent llista
establerta al pla o els plans d’estudis als quals pertany l’assignatura
(S’ha limitat a 800 caràcters. Es recomana evitar informació que no és important pels alumnes i
passar directament a les competències)

Específiques

Genèriques

Bàsiques

Continguts A partir de les competències, han de detallar-se els continguts d’acord amb els
descriptors que apareixen al pla d’estudis.
(S’ha limitat a 1500 caràcters. Aquest apartat és d’informació genèrica de l’assignatura, els
continguts s’han d’introduir a l’apartat següent)

Continguts temàtics
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Metodologia docent
(s’ha limitat a 2500 caràcters)

Aquest apartat és d’informació genèrica de la metodologia. Les activitats s’han de detallar a
l’apartat següent.

Activitats de treball presencial. Crèdits i hores.
Modalitat

Nom

Tip. agr.

Descripció

Hores
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A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens Aula Digital.

Activitats de treball no presencial. Crèdits i hores.
Modalitat

Nom

Descripció

Hores

.

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants
(S’ha limitat a 3000 caràcters sense contar la frase comú per tothom de frau en els elements
d’avaluació)
S’ha de tenir en compte l’article 26 del Reglament Acadèmic per a comprovar el pes que pot tenir cada
element d’avaluació

Frau en elements d’avaluació
D’acord amb l’article 33 del Reglament Acadèmic, amb independència del procediment disciplinari que es
pugui seguir contra l’estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d’algun dels elements
d’avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una
menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l’avaluació anual de
l’assignatura.

4/7

Data de publicació: 24/01/2018
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2016 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Guia docent

Any acadèmic
Assignatura

2017-18

Grup
Guia docent
Idioma

Grup X, 2S, GEDP, GEP2
A
Català

(Tasca definida a l’apartat d’activitats)
Modalitat
Tècnica
Descripció
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: XX % per a l’itinerari A (Si es cau)
Percentatge de la qualificació final: XX % per a l’itinerari B (Si es cau)

Recursos, bibliografia i documentació complementària Ha d’indicar-se la relació de llibres, articles
i documents bàsics i complementaris per al desenvolupament del treball dels estudiants.
(S’ha limitat a 1000 caràcters)

Bibliografia bàsica
(S’ha limitat a 3000 caràcters)

Bibliografia complementària
(S’ha limitat a 4000 caràcters)

Altres recursos
(S’ha limitat a 2000 caràcters)
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