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1. INTRODUCCIÓ 
1.1. JUSTIFICACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ 

Definim la programació didàctica com el conjunt de decisions recollides en un document, 
dins d'un departament, en relació amb l'organització del procés d'ensenyament-
aprenentatge de les àrees, matèries i, en aquest cas, dels mòduls professionals propis 
d'aquest departament.  

Entre les competències del Departament està elaborar les programacions didàctiques 
dels ensenyaments corresponents als mòduls professionals integrats en el mateix.  

Aquesta programació recull les bases del que seria la programació anual del 
Departament de Serveis Socioculturals i a la Comunitat durant el present curs, a l’I.E.S. 
La Malladeta, on estan recollits els aspectes generals i les programacions dels diversos 
mòduls professionals que integren els Cicles Formatius adscrits al mateix.  
Per a la seua elaboració, s’han tingut en compte els Reials Decrets del títol que recullen 
els ensenyaments mínimis de cada Cicle Formatiu; les ordres de currículum de la 
Comunitat Valenciana que regula cada cicle, i les ordres d’avaluació corresponent. 

 
1.2. CONTEXTUALITZACIÓ 

El Departament de Serveis Socioculturals i a la Comunitat està format, durant el curs 
acadèmic 2021-2022, per un equip docent de 20 professors/es; tots ells i elles de la 
especialitat de Intervenció Sociocomunitària (8), Serveis a la Comunitat (8), 
Procediments Sanitaris i Assistencials (3), i una professora especialista. 
Durant el present curs es desenvoluparan els següents Cicles Formatius i grups: 
 

C.F.G.M.: ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA 

CURSOS 
Nº GRUPS EN 
MODALITAT 
PRESENCIAL 

Nº GRUPS EN 
MODALITAT 

SEMIPRESENCIAL 

1er curs 2 1 

2º curs 2 1 

 
C.F.G.S.: EDUCACIÓ INFANTIL 

CURSOS 
Nº GRUPS EN 
MODALITAT 
PRESENCIAL 

Nº GRUPS EN 
MODALITAT 

SEMIPRESENCIAL 

1er curs 1 1 

2º curs 1 1 
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C.F.G.S.: ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA 

CURSOS 
Nº GRUPS EN 
MODALITAT 
PRESENCIAL 

1er curs 0* 

2º curs 1 

• No s’ha pogut formar grup per no tindre suficient nombre de matriculats-ades. 
La nostra oferta formativa pretén respondre a les demandes laborals de l'entorn 
socioeconòmic en el qual es troba el nostre centre educatiu, principalment demandes 
relacionades amb el sector serveis, com són: l'atenció a persones en situació de 
dependència, els serveis d'atenció a la infància i l’animació turística i cultural. 
 

2. ASPECTES PEDAGÒGICS GENERALS COMUNS 
2.1. OBJECTIUS GENERALS 
Segons l'article 40 de la Llei Orgànica d'Educació  2/2006, de 3 de maig, la Formació 
Professional tindrà com a objectius que l'alumnat  aconsegueixi els següents  resultats 
d'aprenentatge: 

a) Desenvolupar les competències pròpies de cada títol de formació professional. 
b) Comprendre l'organització i les característiques del sector productiu corresponent així 
com els mecanismes d'inserció professional. 
c) Conèixer la legislació laboral i els drets i obligacions que es deriven de les relacions 
laborals. 
d) Aprendre per si mateixos i treballar en equip, així com formar-se en la prevenció de 
conflictes i en la resolució pacífica dels mateixos en tots els àmbits de la vida personal, 
familiar i social, amb especial atenció a la prevenció de la violència de gènere. 
e) Fomentar la igualtat efectiva d'oportunitats entre homes i dones, així com de les 
persones amb discapacitat, per a accedir a una formació que permeta tot tipus d'opcions 
professionals i l'exercici de les mateixes. 
f) Treballar en condicions de seguretat i salut, així com prevenir els possibles riscos 
derivats del treball. 
g) Desenvolupar una identitat professional motivadora de futurs aprenentatges i 
adaptacions a l'evolució dels processos productius i al canvi social. 
h)  Desenvolupar les competències d’innovació i emprenedoria que afavorisca la seua 
ocupabilitat i desenvolupament professional. 
i) Preparar a l'alumnat per a la seua progressió en el sistema educatiu. 
j) Conèixer i prevenir els riscos mediambientals. 
k) Preparar a l’alumnat en matèria de digitalització en el seu sector productiu. 
Els cicles formatius de grau mitjà contribuiran, a més, a ampliar les competències de 
l'ensenyament bàsic adaptant-les a un camp o sector professional que permeta a 
l'alumnat l'aprenentatge al llarg de la vida, a progressar en el sistema educatiu, i a 
incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i autonomia. 
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2.1.1. OBJECTIUS DEL CICLE FORMATIU DE TAPSD  

a) Identificar tècniques i instruments d'observació i registre, seleccionant-los en funció de 
les característiques de les persones en situació de dependència i del pla d'atenció 
individualitzat, per a determinar les seves necessitats assistencials i psicosocials. 
b) Interpretar les directrius del programa d'intervenció, adequant-les a les 
característiques i necessitats de les persones en situació de dependència, per a 
organitzar les activitats assistencials i psicosocials. 
c) Identificar les possibilitats i limitacions de les persones en situació de dependència, 
seleccionant el tipus d'ajuda segons els seus nivells d'autonomia i autodeterminació, per 
a la realització de les activitats d'higiene personal i vestit, i seguint les pautes marcades 
en el pla d'atenció individualitzat. 
d) Interpretar les prescripcions dietètiques establertes en el pla d'atenció individualitzat, 
adequant els menús i la preparació d'aliments, per organitzar la intervenció relacionada 
amb l'alimentació. 
i) Identificar les necessitats de suport a la ingesta de les persones en situació de 
dependència, relacionant-les amb les tècniques i suports d'ajuda per administrar els 
aliments. 
f) Analitzar procediments d'administració i control de despeses, relacionant-los amb els 
recursos i necessitats de les persones en situació de dependència per gestionar el 
pressupost de la unitat de convivència. 
g) Identificar procediments de manteniment del domicili, seleccionant els recursos i 
mitjans necessaris que garanteix les condicions d'habitabilitat, higiene i ordre amb criteris 
de qualitat, seguretat i cura del medi ambient, per realitzar les activitats de manteniment i 
neteja. 
h) Seleccionar tècniques de preparació per a l'exploració, administració i control de 
medicació i recollida de mostres de la persona en situació de dependència, relacionant-
les amb les seves característiques i les pautes establertes per dur a terme intervencions 
relacionades amb l'estat físic. 
i) Seleccionar procediments i ajudes tècniques, seguint les directrius del pla d'atenció 
individualitzat i adequant-els a la situació de les persones en situació de dependència, 
per realitzar els trasllats, mobilitzacions i suport a la deambulació dels mateixos. 
j) Identificar factors de risc, relacionant-los amb les mesures de prevenció i seguretat, 
per aplicar les mesures adequades per preservar la integritat de les persones en situació 
de dependència i els propis professionals. 
k) Seleccionar tècniques de primers auxilis, seguint els protocols establerts per actuar en 
situacions d'emergència i risc per a la salut en el desenvolupament de la seva activitat 
professional. 
l) Analitzar estratègies psicològiques, rehabilitadoras, ocupacionals i de comunicació, 
adequant-les a circumstàncies específiques de la persona en situació de dependència, 
per realitzar intervencions de suport psicosocial concordes amb les directrius del pla 
d'atenció individualitzat. 
m) Identificar sistemes de suport a la comunicació, relacionant-los amb les 
característiques de la persona, per al desenvolupament i manteniment d'habilitats 
d'autonomia personal i social. 
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n) Seleccionar ajudes tècniques i de comunicació, relacionant-les amb les possibilitats i 
característiques de la persona en situació de dependència, per afavorir les habilitats 
d'autonomia personal i social i les possibilitats de vida independent. 
ñ) Identificar els principis de vida independent, relacionant-los amb les característiques 
de la persona i del context, per promoure la seva autonomia i participació social. 
o) Analitzar els elements crítics del Pla Individual de Vida Independent, relacionant-ho 
amb les decisions de cada persona per realitzar les tasques d'acompanyament i 
assistència personal. 
p) Seleccionar estils de comunicació i actituds, relacionant-les amb les característiques 
de l'interlocutor, per assessorar a les persones en situació de dependència, famílies i 
cuidadors no formals. 
q) Identificar els protocols d'actuació, relacionant-los amb les contingències, per 
resoldre-les amb seguretat i eficàcia. 
r) Emplenar instruments de control i seguiment, aplicant els protocols, per col·laborar en 
el control i seguiment en les activitats assistencials, psicosocials i de gestió. 
s) Identificar eines telemàtiques i aplicacions informàtiques, seleccionant els protocols 
establerts per a l'emissió, recepció i gestió de trucades del servei de teleasistencia. 
t) Analitzar i utilitzar els recursos existents per a l'aprenentatge al llarg de la vida i les 
tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre i actualitzar els seus 
coneixements, reconeixent les possibilitats de millora professional i personal, per 
adaptar-se a diferents situacions professionals i laborals. 
o) Desenvolupar treballs en equip i valorar la seva organització, participant amb 
tolerància i respecte, i prendre decisions col·lectives o individuals per actuar amb 
responsabilitat i autonomia. 
v) Adoptar i valorar solucions creatives davant problemes i contingències que es 
presenten en el desenvolupament dels processos de treball, per resoldre de forma 
responsable les incidències de la seva activitat. 
w) Aplicar tècniques de comunicació, adaptant-se als continguts que es van a 
transmetre, a la seva finalitat i a les característiques dels receptors, per assegurar 
l'eficàcia del procés. 
x) Analitzar els riscos ambientals i laborals associats a l'activitat professional, 
relacionant-los amb les causes que els produeixen, a fi de fonamentar les mesures 
preventives que es van adoptar, i aplicar els protocols corresponents, per evitar danys en 
un mateix, en les altres persones, en l'entorn i en el medi ambient. 
y) Analitzar i aplicar les tècniques necessàries per donar resposta a l'accessibilitat 
universal i al «disseny per a tots». 
z) Aplicar i analitzar les tècniques necessàries per millorar els procediments de qualitat 
del treball en el procés d'aprenentatge i del sector productiu de referència. 
a.a) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura emprenedora, empresarial i 
d'iniciativa professional, per realitzar la gestió bàsica d'una petita empresa o emprendre 
un treball. 
a.b) Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, tenint en 
compte el marc legal que regula les condicions socials i laborals per participar com a 
ciutadà democràtic. 
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2.1.2. OBJECTIUS DEL CICLE FORMATIU D'EDUCACIÓ INFANTIL 

a) Identificar i concretar els elements de la programació, relacionant-los amb les 
característiques del grup i del context per a programar la intervenció educativa i d'atenció 
social a la infància. 
b) Identificar i seleccionar els recursos didàctics, descrivint les seves característiques i 
aplicacions per a organitzar-los d'acord amb l'activitat i els destinataris. 
c) Seleccionar i aplicar recursos i estratègies metodològiques, relacionant-los amb les 
característiques dels xiquets i xiquetes, en el context per a realitzar les activitats 
programades. 
d) Seleccionar i aplicar dinàmiques de comunicació i participació, analitzant les variables 
del context i seguint el procediment establert i les estratègies d'intervenció amb les 
famílies. 
i) Identificar necessitats dels xiquets i xiquetes, així com de les famílies, que 
requerisquen la participació d'altres professionals o serveis, concretant els recursos de 
diagnòstic i d'actuació, per a donar una resposta adequada. 
f) Seleccionar i aplicar tècniques i instruments d'avaluació, relacionant-los amb les 
variables rellevants i comparant els resultats amb l'estàndard establit en el procés 
d'intervenció. 
g) Seleccionar i aplicar estratègies de transmissió d'informació relacionant-les amb els 
continguts a transmetre, la seva finalitat i els receptors per a millorar la qualitat del 
servei. 
h) Reconèixer els diferents recursos i estratègies d'aprenentatge al llarg de la vida, 
relacionant-los amb els diferents aspectes de la seva competència professional per a 
mantenir actualitzats els seus coneixements científics i tècnics. 
i) Identificar i avaluar la seva contribució als objectius de la Institució, valorant la seva 
activitat professional per a la consecució dels mateixos. 
j) Identificar les característiques del treball en equip, valorant la seva importància per a 
millorar la pràctica educativa i aconseguir una intervenció planificada, coherent i 
compartida. 
k) Aplicar dinàmiques de grup i tècniques de comunicació en l'equip de treball, 
intercanviant informació i experiències per a facilitar la coherència en el projecte. 
m) Analitzar els espais i els materials per a la intervenció, actualitzant la legislació vigent 
en matèria de prevenció de riscos i de seguretat per a, així, preservar la salut i integritat 
física dels xiquets i xiquetes. 
n) Identificar i valorar les oportunitats d'aprenentatge i ocupació, analitzant les ofertes i 
demandes del mercat laboral per a millorar la seua empleabilitat. 
ñ) Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu de la societat per a l'exercici 
d'una ciutadania democràtica. 
o) Aplicar tècniques de primers auxilis, emprant els protocols establerts per a donar 
resposta a situacions d'emergència i risc per a la salut en el desenvolupament de la seva 
activitat professional. 
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2.1.3. OBJECTIUS DEL CICLE FORMATIU D’ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I 
TURÍSTICA 

a) Seleccionar recursos, estratègies i instruments d'anàlisis de la realitat, analitzant les 
seves característiques, possibilitats i limitacions, per a obtindre informació sobre les 
necessitats de les persones destinatàries i del context d'intervenció. 
b) Aplicar procediments de planificació, relacionant els seus diferents elements amb la 
informació obtinguda de l'anàlisi de la realitat, per a elaborar projectes d'intervenció 
sociocultural. 
c) Interpretar el marc legal i social de la igualtat d'oportunitats, identificant criteris, 
estratègies i instruments, per a incorporar la perspectiva de gènere als projectes 
d'intervenció sociocultural. 
d) Analitzar les competències requerides als membres de l'equip de treball, analitzant el 
context d'intervenció i els criteris de qualitat establerts, per a dirigir, coordinar i supervisar 
la implementació de projectes d'intervenció. 
e) Seleccionar espais, estratègies i materials, analitzant les possibilitats dels avanços 
tecnològics de l'àmbit de la comunicació, per a dissenyar la promoció i difusió dels 
projectes d'intervenció. 
f) Aplicar tècniques de gestió, analitzant els recursos necessaris, les fonts de 
finançament i la documentació associada al control pressupostari, per a organitzar 
departaments, programes i activitats d'animació sociocultural i turística. 
g) Seleccionar tècniques de grup, analitzant les seves possibilitats d'aplicació per a 
crear, dinamitzar i supervisar equips de monitors i monitores. 
h) Analitzar les característiques i composició de l'equip de treball, relacionant-les amb les 
activitats que cal realitzar per a establir la seva estructura organitzativa i funcional. 
i) Seleccionar recursos i estratègies metodològiques, analitzant els objectius de la 
intervenció i les característiques del context i de les persones destinatàries per a 
dissenyar, implementar i avaluar activitats lúdiques, culturals i físicorecreatives. 
j) Manejar equips bàsics d'il·luminació i so així com els mitjans i recursos informàtics, 
audiovisuals i tècnics necessaris per al desenvolupament de les activitats socioculturals i 
turístiques. 
k) Interpretar els processos i estratègies del desenvolupament comunitari, analitzant el 
marc legal i els recursos disponibles per a proporcionar suport tècnic, documental i 
logístic als agents socials, facilitant les seves relacions i autogestió. 
l) Analitzar la finalitat i funcions dels serveis d'informació juvenil per a organitzar i 
gestionar el servei i realitzar activitats d'orientació, informació i dinamització. 
m) Seleccionar estratègies, tècniques, instruments i recursos, analitzant els principis de 
l'educació no formal per a dissenyar, implementar i avaluar activitats d'intervenció 
socioeducativa dirigides a la població juvenil. 
n) Seleccionar tècniques participatives i de dinamització, analitzant les possibles fonts de 
conflicte, per a dinamitzar grups promovent el respecte i la solidaritat. 
ñ) Descriure els protocols d'actuació en cas d'accident o emergència, seleccionant les 
tècniques adequades per a aplicar primers auxilis. 
o) Seleccionar tècniques i instruments d'avaluació, analitzant els criteris i indicadors de 
qualitat establerts en la planificació i la documentació associada al procés, per a realitzar 
el control, seguiment i retroalimentació de la intervenció. 



	

	 7	

p) Analitzar protocols d'actuació davant possibles demandes dels clients, identificant les 
característiques de cada cas per a donar resposta a possibles sol·licituds, suggeriments i 
reclamacions, podent utilitzar una llengua estrangera. 
q) Analitzar i utilitzar els recursos i oportunitats d'aprenentatge relacionats amb l'evolució 
científica, tecnològica i organitzativa del sector i les tecnologies de l'informació i la 
comunicació, per a mantindre l'esperit d'actualització i adaptar-se a noves situacions 
laborals i personals. 
r) Desenvolupar la creativitat i l'esperit d'innovació per a respondre als reptes que es 
presenten en els processos i en l'organització del treball i de la vida personal. 
s) Prendre decisions de forma fonamentada, analitzant les variables implicades, 
integrant sabers de diferent àmbit i acceptant els riscos i la possibilitat d'equivocació en 
aquestes, per a afrontar i resoldre diferents situacions, problemes o contingències. 
t) Desenvolupar tècniques de lideratge, motivació, supervisió i comunicació en contextos 
de treball en grup, per a facilitar l'organització i coordinació d'equips de treball. 
o) Aplicar estratègies i tècniques de comunicació, adaptant-se als continguts que es 
transmeten, a la finalitat i a les característiques dels receptors, per a assegurar l'eficàcia 
en els processos de comunicació. 
v) Avaluar situacions de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, proposant 
i aplicant mesures de prevenció personals i col·lectives, d'acord amb la normativa 
aplicable en els processos del treball, per a garantir entorns segurs. 
w) Identificar i proposar les accions professionals necessàries, per a donar resposta a 
l'accessibilitat universal i al «disseny per a tots». 
x) Identificar i aplicar paràmetres de qualitat en els treballs i activitats realitzats en el 
procés d'aprenentatge, per a valorar la cultura de l'avaluació i de la qualitat i ser capaços 
de supervisar i millorar procediments de gestió de qualitat. 
i) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura emprenedora, empresarial i d'iniciativa 
professional, per a realitzar la gestió bàsica d'una petita empresa o emprendre un treball. 
z) Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, tenint en compte 
el marc legal que regula les condicions socials i laborals, per a participar com a ciutadà 
democràtic. 

  

2.2. METODOLOGIA 
2.2.1. PRINCIPIS METODOLÒGICS 
Els principis compartits pel professorat que conforma el Departament són els següents: 

• L'alumnat és el protagonista del procés d'ensenyament-aprenentatge. Per açò, 
l'alumne/a ha de dur a terme una activitat mental intensa, participant en la 
construcció del seu propi aprenentatge. 

• L'ensenyament ha d'aconseguir aprenentatges funcionals, açò és, que servisquen a 
l'alumnat en situacions diferents de les donades al context de l'aula, en situacions 
simulades i en la realització d’activitats en entorns de treball. 

• Crear una visió integradora de tots els mòduls professionals, amb referència al 
conjunt del sistema productiu del sector. 

• Els aprenentatges han de ser significatius, és a dir, el professorat ha de tractar de 
connectar els aprenentatges previs de l'alumnat amb els nous coneixements. 
Perquè siguin significatius, els aprenentatges han de partir del què ja coneix 
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l'alumnat, a més, el nou contingut ha de posseir una significativitat lògica i 
psicològica. Així, per exemple, serà convenient dur a terme activitats inicials en 
cada unitat de treball per a conèixer el nivell de coneixements previs que l'alumnat 
posseeix dels continguts que es pretenen introduir. 

• Els aprenentatges han d’estar vinculats i compromesos amb la realitat social, 
afavorint l’anàlisi crítica de la realitat i donant resposta a les necessitats de l’entorn i 
les situacions socials i culturals concretes. 

• Es propiciaran activitats que afavorisquen el desenvolupament creatiu del 
pensament: fluïdesa, flexibilitat, originalitat i realització, proposant especialment 
activitats d'ensenyament-aprenentatge en la dimensió reflexiva de la pròpia 
intel·ligència. 

• L'aprenentatge es plantejarà en interacció social amb els altres en el context 
educatiu i fonamentalment en la interacció entre l’alumnat, i aquests amb el 
professorat. Per açò, procurarem situacions d'interacció que afavorisquen 
l'aprenentatge. 

• Els aprenentatges desenvoluparan les capacitats cognitives, socials, emocionals i 
instrumentals de l’alumnat. Es considerarà la diversitat  en l’alumnat i la potenciació 
de les diferents capacitats. 

• L'alumnat aconseguirà l'autonomia en el seu propi procés d'aprenentatge. És el que 
es denomina aprendre a aprendre, procurant la generalització  d’allò après, el 
coneixement i assimilació de les estratègies de treball intel·lectual, modificant els 
seus coneixements previs i possibilitant la modificació dels seus esquemes de 
coneixement a través d'una memorització comprensiva i l'aplicació ajustada dels 
coneixements adquirits. 

D'acord amb la Llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regula i 
promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, i el Projecte Lingüístic de 
Centre, el present curs acadèmic es vehicularà, tant en la modalitat presencial com 
semipresencial, el mòdul de Teleassistència amb el % corresponent segons es va 
establir i seguint les indicacions recollides en la correponent normativa. 
La introducció de la llengua estrangera com a llengua vehicular d’aprenentatge es 
portarà a terme de manera progressiva a fi que l’alumnat aprofite les estratègies 
d’aprenentatge lingüístic adquirides en les dues llengües oficials. 
Les línies metodològiques que es fixen contemplaran com a marc general I’adopció 
d'enfocaments plurilingües integrats (Llei 4/2018, cap.21), tant en l'ensenyament de les 
llengües (tractament integrat de llengües, TIL) com es l'ús vehicular (diverses modalitats 
del tractament integrat de llengua i continguts, TILC).  
 
2.2.2. ESTRATÈGIES I RECURSOS 
Els principis metodològics els concretarem en les següents estratègies i recursos: 

• Promoure el treball en grups com a estratègia d'aprenentatge cooperatiu, motivació 
i adquisició d'una de les capacitats essencials per a l'activitat professional, 
adaptant-nos als protocols de contingència de la COVID19. 

• Proporcionar als grups estratègies de seguiment i control del seu funcionament i de 
resolució de conflictes. 

• Proposar treballs sobre coneixements conceptuals, però també propiciar la reflexió i 
creativitat. 

• Programar i desenvolupar activitats didàctiques que reproduisquen de forma 
realista i eficaç les estratègies i sistemes d'organització del treball característics 



	

	 9	

dels processos productius dels diferents sectors relacionades amb els tipus 
d'ensenyances que s'imparteixen al centre. 

• Realitzar accions conjuntes amb institucions i centres de treball propis de 
la  família  professional, tenint en compte que la situació sanitària actual pot limitar 
aquestes accions.  

• Ajustar el llenguatge a les característiques i nivell de coneixements de l'alumnat, 
utilitzant el llenguatge tècnic com instrument formador. 

• Propiciar treballs d’observació de la realitat, d'anàlisi i propostes d'actuacions sobre 
situacions reals. 

• Diversificar la tipologia d'activitats: d'introducció-motivació, de coneixements previs, 
de síntesis, d'ampliació, d'afiançament, d'avaluació, d'animació lectora... 

• Organitzar agrupaments flexibles on combinarem el treball individual i grupal, tenint 
en compte les mesures de prevenció de la COVID19 (distanciament de seguretat, 
etc.). 

• Treballar sobre documents reals. 
• Recolzar l'activitat didàctica ordinària del professorat dels cicles amb aquelles 

col·laboracions d'experts dels sectors que resulten aconsellables. 
• Crear espais per la reflexió. 
• Proposar exposicions de treballs en públic. 
• Fomentar la lectura de textos i documents. 
• Visionar documents i pel·lícules, curtmetratges i documentals adients. 
• Organitzar els continguts dels mòduls per a treballar diferents situacions des de 

diferents punts de vista, és a dir, estudi de situacions de treballs aplicant 
coneixements de diferents matèries, mòduls, disciplines.... 

• Generar situacions d'aprenentatge riques i creatives, on necessiten conèixer 
continguts, aprendre coses i crear propostes d'actuació i millora als usuaris-àries, 
reflexionar i posar en pràctica les capacitats i actituds. 

  
2.2.3. METODOLOGIA ESPECÍFICA DE LA MODALITAT SEMIPRESENCIAL 
La formació semipresencial o a distància és un model obert en el qual l’alumnat marca el 
seu ritme d’aprenentatge segons les seues necessitats i disponibilitat, per la qual cosa 
l'assistència a les tutories tindrà caràcter voluntari, a excepció d'aquelles que per les 
seues característiques eminentment pràctiques, requerisquen de l'assistència presencial 
(recollit en la pròpia normativa). 

Els principis metodològics per a esta modalitat d’ensenyança hauran de fonamentar-se 
en la utilització de les tecnologies de la informació i de la comunicació, així com en l’ús 
dels distints recursos que proporciona Internet i la utilització de materials didàctics 
específics per a l’autoaprenentatge.  

El professorat utilitzarà per a estes ensenyances la plataforma Aules (actualmente) o la 
que, si és el cas, expressament s’autoritze.  

Per a compondre els coneixements en els processos formatius s’afavoriran els 
intercanvis que s’establixen entre el que aporta el professor planificant i orientant el 
procés d’aprenentatge i el que aporta l’alumnat amb la seua actitud, motivació, 
expectatives i coneixements previs pel que fa als continguts.  

El disseny dels materials didàctics que s’utilitzen per a impartir els cicles formatius de 
manera semipresencial o a distància haurà de contribuir a l’adquisició de les capacitats 
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terminals proposades en els distints mòduls que integren els cicles formatius. A més, 
s’adaptaran a les característiques d’autoaprenentatge i autosuficiència perquè l’alumnat 
desenrotlle i controle el seu propi procés d’aprenentatge de forma autònoma sense la 
presència continuada del professorat.  

Els materials dissenyats per a este sistema obert i flexible d’aprenentatge estaran 
caracteritzats per la seua interactivitat i per la utilització dels distints sistemes multimèdia. 

ATENCIÓ TUTORIAL 
Tutoria col·lectiva 
Les tutories col·lectives són les accions tutorials necessàries per a la consecució dels 
objectius formatius que necessiten desenrotllar processos d’ensenyança i aprenentatge, 
per als quals són necessaris la intervenció directa i presencial del professor. Este tipus 
de tutoria té com a objectiu orientar a l’alumnat en l’estudi dels continguts curriculars 
programats. En la tutoria col·lectiva el professorat exposarà els continguts fonamentals 
del tema, orientarà el treball que ha de realitzar l’alumnat (lectures, exercicis, etc.) i 
aclarirà les qüestions més importants o de més difícil comprensió.  
L’assistència de l’alumnat a les tutories col·lectives tindrà caràcter voluntari per a 
l’alumnat, sense perjuí que puga exigir-se-li el caràcter presencial amb un límit màxim 
del 10% de l’horari del mòdul (dependrà del què, segons normativa, vinga establit per a 
cada mòdul professional). 
Tutoria individual 
Les tutories individuals són aquelles accions orientadores i de suport als processos 
d'aprenentatge que es corresponen amb els objectius formatius que l'alumnat puga 
superar de manera autosuficient i que s'articulen a través dels materials didàctics. 
Aquestes tutories tenen un carácter no presencial i permeten atendre l’orientació 
personal de l’alumnat i el suport acadèmic que possibiliten el desenrotllament de 
determinades capacitats terminals per mitjà de l’autoaprenentatge. Esta tutoria es 
realitzarà preferentment de forma telemàtica en línia, encara que també podrà ser 
presencial o telefònica.  
El tipus d'activitats a realitzar per l’alumnat podran ser avaluables i autoavaluables. 

 
2.2.4. PROJECTES 
Després de molts cursos desenvolupant activitats educatives significatives i de relació 
amb l’entorn laboral i sociocultural del nostre centre, veiem la necessitat d'anar un pas 
més enllà i donar-li forma de Projecte amb propostes realment globalitzadores, 
significatives i ajustades a la nostra realitat amb la voluntat de proporcionar al nostre 
alumnat una formació professional integral, plena d’experiències vitals, crítica i creativa, 
que siga referent en el nostre entorn formatiu i laboral. 
Per aquest motiu es va desenvolupar un projecte comú de departament, el Projecte 
Connekta’t, que ens possibilita unificar, sistematitzar i ampliar les accions realitzades fins 
al moment, i establir una línia de treball comú caracteritzada per una metodologia activa i 
en connexió amb l’entorn, que fomente aprenentatges funcionals, significatius i 
globalitzats.  
Aquest projecte ofereix als diferents mòduls dels Cicles Formatius de la Família 
Professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat un context real per a 
desenvolupar de manera pràctica part dels seus continguts, a més de la possibilitat de 
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connectar els aprenentatges que es treballen en cadascun d’ells, alhora què permet 
donar resposta a necessitats de l'entorn social, fomentant la creació de xarxes i el 
compromís social.  
Entre altres coses, el Projecte Connekta´t suposa: 

- Implicar a l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge, participant activa i 
significativament en actuacions relacionades amb el seu entorn social i 
professional. 

- Presa de consciència de l’alumnat de la realitat laboral, assolint la necessitat 
d’adquirir tècniques i capacitats adequades al treball propi del seu perfil 
professional. 

- Permetre a l’alumnat posar en pràctica els aprenentatges adquirits. 
- Oferir a l’alumnat aprenentatges globalitzats, relacionant, coordinant i 

temporalitzant adequadament continguts de diferents mòduls. 
- Implicar als agents socials. 

La preparació i desenvolupament del projecte estarà vinculada a les capacitats 
professionals dels diferents mòduls formatius, el que suposa una transformació en 
l’organització curricular que quedarà reflectida en la programació anual. Destacar la 
implicació de la comunitat educativa i de l’entorn, donat que moltes d’aquestes es 
desenvoluparan fora del centre educatiu i amb empreses i centres col·laboradors. 
 
2.2.5. RECURSOS MATERIALS I ESPACIALS 
Quant als recursos materials que es podran utilitzar en el procés d’ensenyament-
aprenentatge destaquem: 

• Mobiliari i equipament específic de l’aula: taules i cadires, encerat, pantalla de 
retroprojecció, ordinador, canó retroprojector, altaveus, panell d’anuncis... 

• Ordinadors del centre amb connexió a internet. 
• Plataforma Aules, webex i altres aplicacions d’interès educatiu. 
• Material d’escriptura. 
• Material fungible per a la realització de murals o exposicions plàstiques. 
• Bibliografia bàsica: llibres de text o apunts elaborats pel professorat, llibres de 

lectura, contes, còmics, manuals... 
Quant als recursos espacials trobem: 

• Aules ordinàries. 
• Aules taller. 
• Aules d’informàtica. 
• Aula d’usos múltiples. 
• El pati. 
• Hall de l’institut per a exposicions. 
• Els propis de les Institucions, Centres i/o Associacions de l’entorn comunitari. 
  
2.3. AVALUACIÓ   
2.3.1. CARACTERÍSTIQUES DE L’AVALUACIÓ 
Segons disposa l’Orde 79/2010, de 27 d’agost, de la Conselleria d’Educació, per la qual 
es regula l’avaluació de l’alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del 
sistema educatiu en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, l’avaluació de les 
ensenyances de Formació Professional serà contínua i tindrà en compte el progrés de 
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l’alumnat respecte a la formació adquirida en els distints mòduls que componen el cicle 
formatiu corresponent. Els processos d’avaluació s’adequaran a les adaptacions 
metodològiques de què haja pogut ser objecte l’alumnat amb discapacitat i es garantirà 
la seua accessibilitat a les proves d’avaluació. 
L’avaluació es realitzarà prenent com a referència els resultats d’aprenentatge i els 
criteris d’avaluació dels mòduls professionals, així com els objectius generals del cicle 
formatiu. Els criteris d'avaluació estableixen el nivell acceptable de consecució de la 
capacitat corresponent i, en conseqüència, els resultats mínims que deuen aconseguir-
se en el procés d'ensenyament-aprenentatge. 
L’aplicació del procés d’avaluació contínua de l’alumnat requereix la seua assistència 
regular a les classes i activitats programades per als distints mòduls professionals del 
cicle formatiu. 
El procés d’avaluació de l’alumnat de Formació Professional implica, almenys, les 
actuacions següents: 
a) Avaluació de cada mòdul professional. 
b) Avaluació de tots els mòduls professionals realitzats en el centre educatiu, abans 
d’iniciar la formació en centres de treball, a excepció del mòdul de Projecte en cas de 
cicles formatius de grau superior establerts a l’empar de la LOE. 
c) Avaluació del mòdul de Formació en Centres de Treball i, si és el cas, del mòdul de 
Projecte. 
d) Qualificació final del cicle formatiu. En les sessions d’avaluació, que presidirà el tutor/a 
del grup, estarà present l’equip docent i, si hi ha, el professorat especialista del cicle. 
A les programacions dels mòduls es reflectiran els resultats de l'aprenentatge i els 
criteris d'avaluació. El professorat que impartisca el mateix mòdul professional establirà 
els continguts mínims exigibles per a superar-ho. Aquesta informació serà pública i 
comunicada a l'alumnat a través dels mecanismes que el professorat considere oportú. 
Quant als criteris de qualificació des de cada mòdul, es podrà tindre en compte: 

- Els resultats obtinguts de les proves escrites teòric-pràctiques o tipus test. 
Aquestes proves es realitzaran amb la periodicitat que a cada programació es 
determine, i la seua qualificació correspondrà al % indicat en cada cas de la 
qualificació final. 

- Treballs individuals i/o grupals, així com les activitats d'aula que s'establisquen 
en cada programació. La seua qualificació correspondrà al % indicat en cada 
cas de la qualificació final. 

- Actitud a l'aula. La seua qualificació correspondrà al % indicat en cada cas de la 
qualificació final. 

Respecte a les actituds, cada professor/a establirà per al seu mòdul les que considere 
rellevants. Algunes de les què considerem importants són: confidencialitat, respecte i 
professionalitat, realització d'activitats amb criteris de qualitat i seguretat, comunicació 
eficaç, autocrítica, capacitat d'adaptació, responsabilitat i autonomia, treball en equip, 
habilitats per a afrontar i resoldre incidències. 
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2.3.2. MOMENTS D’AVALUACIÓ 
AVALUACIÓ INICIAL 
L'avaluació inicial es realitzarà la segona quinzena de setembre.  

 
AVALUACIÓ CONTÍNUA 
Es realitza en cada mòdul mitjançant el seguiment de l'activitat d'aula i de la participació 
de l’alumnat en la mateixa, alhora què les activitats individuals i grupals realitzades pels 
mateixos. 
Segons la normativa que determina la pèrdua al dret a l'avaluació contínua, es disposa 
que el percentatge d'assistència serà del 85% respecte a la durada total de cadascun 
dels mòduls. 
L’alumnat que per motius laborals o personals greus superen el percentatge 
d'inassistència, seran sotmesos a consulta pel departament, que sota les orientacions 
del tutor/a i de l'equip educatiu determinarà les consideracions oportunes, reflectint-se a 
l'acta de la reunió de departament. 
El professor/a tutor/a, amb el vistiplau del cap d'estudis, informarà per escrit a l'alumne/a 
de la decisió adoptada. 
 
AVALUACIÓ ORDINÀRIA 
L'alumnat que perd el dret a l'avaluació contínua tindrà dret a una prova ordinària al mes 
de juny en 1º, i al mes de març en 2º curs. Les característiques i requisits per a superar 
aquesta prova estaran reflectides en les programacions didàctiques dels diferents 
mòduls. Podran consistir en proves teòriques, pràctiques, escrites, orals i/o treballs. 
Cada professor establirà les mesures oportunes per al seguiment de les activitats i la 
participació en els treballs grupals a l'aula.  
Els criteris d’avaluació i els criteris de recuperació quedaran concretats als diferents 
mòduls. 
  
2.3.3 PROMOCIÓ A SEGON CURS 

En règim presencial, per a matricular-se i cursar els mòduls professionals de segon curs, 
l’alumnat haurà de superar tots els mòduls de primer curs. No obstant això, si l’equip 
docent ho aconsella, podran matricular-se, i cursar els mòduls professionals que 
s’imparteixen en el segon curs l’alumnat amb mòduls professionals del primer curs 
pendents de superació la càrrega horària del qual, en conjunt, no supere les 240 hores.  

Qui es matricule en el segon curs amb algun mòdul no superat, perquè es trobe en algun 
dels casos a què es refereix el paràgraf anterior, es matricularà dels mòduls 
professionals de segon i del mòdul o dels mòduls no superats del primer curs, que 
cursarà com a pendents i se li aplicarà el programa de recuperació corresponent.  
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2.4 MESURES DE RESPOSTA EDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ DE L’ALUMNAT 
AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU O AMB ALUMNAT QUE 
REQUERISCA ACTUACIONS PER A LA COMPENSACIÓ DE LES DESIGUALTATS 
(MESURES DE NIVELL III I NIVELL IV)  
Tal com s’indica en el DECRET 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es 
desenvolupen els principis d’equitat i d’inclusió en el sistema educatiu valencià, el 
tractament de la diversitat es farà des del model d’educació inclusiva, entenent que cada 
alumna i alumne té necessitats úniques i considerant que la diversitat és un valor positiu 
que millora i enriqueix el procés d’aprenentatge i ensenyament. 

L’educació inclusiva té com a propòsit donar una resposta educativa que afavorisca el 
màxim desenvolupament de tot l’alumnat, i elimine totes les formes d’exclusió, 
desigualtat i vulnerabilitat, tenint en compte un model coeducatiu, dins d’entorns segurs, 
saludables, sostenibles i democràtics, en què totes les persones siguen valorades per 
igual.  

Les mesures de resposta educativa per a la inclusió constitueixen totes les actuacions 
educatives planificades amb la finalitat d’eliminar les barreres identificades en els 
diversos contextos on es desenvolupa el procés educatiu de tot l’alumnat, i contribueixen 
d’aquesta manera a la personalització del procés d’aprenentatge en totes les etapes 
educatives. Entre les mesures, trobem: 

c) Tercer nivell de resposta  

Aquest nivell inclou informar d’altres opciones acadèmiques, aplicar actuacions 
d’enriquiment dins l’horari lectiu, aplicar els ajustos i accessibilitat personalitzada dels 
mitjans comuns… 

Estes actuacions es faran amb la coordinació del tutor/a, amb el professorat del centre i 
els professionals de suport interns i externs que participen en les actuacions d’este 
nivell. 

d) Quart nivell de resposta  

Aquest nivell inclou: colaborar en la identificació de necessitats d’adequació i 
accessibilitat personalitzada de mitjans específics o singulars i l’aplicació de la seua 
adequació i accessibilitat; aplicar l’accessibilitat a les activitats extraescolars i 
complementàries amb mitjans específics o singulars; proposar la flexibilització de la 
duració i el periode d’escolarització de la etapa per a l’alumnat amb necessitats 
educatives especials; informar, i si escau, proposar a l’alumnat que puga obtindre la 
certificació de mòduls d’un cicle formatiu i de les unitats de competencia adquirides; 
proposar a l’alumnat amb necessitats educatives especials què puga optar a la pròrroga 
de permanencia extraordinària en el centre. 

Estes actuacions es faran amb la coordinació de l’equip docent, el tutor/a, el 
departamento d’Orientació, i si escau, altres agents externs. 

En general, l’atenció a la diversitat dins del grup es realitzarà mitjançant el seguiment 
individualitzat del procés d’aprenentatge de cada alumne i alumna, tenint cura que les 
activitats siguin flexibles i permetin diversos nivells d’execució per a poder adaptar-se a 
les diferents necessitats educatives i afavorint la cooperació i la no discriminació entre 
l’alumnat.  
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A partir de Març, quan el professorat del departament allibere hores al iniciarse la FCT, 
es realitzaran classes de reforç dels mòdul corresponents.  

A més, durant aquest curs i l’anterior, donada la situació sanitària actual, el professorat 
tractarà de donar resposta a les necessitats derivades de la situació ocasionada per la 
COVID-19, tenint en compte: 

• La prevenció de l’estigma o discriminació en relació amb la COVID-19. Per a 
destruir estereotips perjudicials, el professorat informarà adequadament sobre el 
coronavirus i les mesures de prevenció, i tractarà  d'evitar que es donen 
situacions d'estigmatització en relació a la COVID-19 mitjançant actuacions des 
de les tutories. 

• L’atenció a la salut emocional a les aules. Aquest espai d’acolliment i comprensió 
fomenta la confiança i seguretat, alhora què disminueix els nivells d'estrès. 

Per al seguiment de les classes per part de l’alumnat amb símptomes, cada professor/a 
facilitarà les tasques per Aules i mantindrà contacte amb l’alumnat afectat, facilitant així 
la seva reincorporació a l’aula.  

 
2.5. ELEMENTS TRANSVERSALS 
El professorat del departament és conscient de la importància que té continuar treballant 
certes competències clau al llarg d'aquesta etapa, ja que seran una eina bàsica per a 
desenvolupar-se en el seu camp professional en un futur. Per aquest motiu, es 
reforçaran especialment els següents aspectes: 
  
2.5.1. FOMENT DE LA LECTURA 
La lectura és un dels principals instruments d’aprenentatge en qualsevol modalitat 
formativa. La bona comprensió lectora constitueix el factor clau per a desenvolupar el 
coneixement, no el fet de llegir en sí, sinó entendre allò que llegim. Per tant, des dels 
diferents mòduls proposem: 

• Lectura comprensiva i reflexiva de llibres de texts, documents, articles de 
premsa i de revistes professionals, lleis... 

• Elaboració de treballs escrits, individuals i grupals, què posteriorment seran 
exposats oralment i/o amb suports audiovisuals. 

• Preparació i exposició de xerrades de temes d'interès. 
• Prèstec de llibres i revistes especialitzades del departament. 
• Adaptació i/o creació de textos teatrals, que són representats per l'alumnat 

d'educació infantil amb diferents tècniques escèniques. 
• Utilització de contes i còmics temàtics com a recurs educatiu. 
• Lectures breus voluntàries de textos literaris que l'alumnat selecciona 

personalment. 
• Crear fanzines recopilatoris o altres, si s’escau, de les experiències del Projecte 

Connekta´t. 
• Celebració del Dia del Llibre. 
• Tertúlies dialògiques al voltant de llibres de lectura, com ara: 

o Al cicle d’Educació Infantil: “La Inteligencia se construye usándola” i 
“Psicomotricidad y vida cotidiana”. 

o Al cicle de TAPSD: “El mundo amarillo” i “Cuidar. Una revolución en los 
cuidados”, etc. 



	

	 16	

2.5.2. COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA 
COMUNICACIÓ 
Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació formen part de la cultura tecnològica 
que ens envolta i amplien les nostres capacitats físiques i mentals, i les possibilitats de 
desenvolupament social. A més, són instruments que permeten captar l’atenció i 
curiositat de l’alumnat a partir de la transmissió audiovisual de continguts curriculars. 
Es fomentarà l'ús de les noves tecnologies des dels diferents mòduls, posant l'accent en 
la competència digital de l'alumnat.                                                                               
El professorat utilitzarà com a recurs educatiu documentals, curtmetratges i pel·lícules, 
sempre fomentant la reflexió i l'anàlisi posterior, i introduirà metodologies d'aprenentatge 
que usen les TIC, com ara: flipped classroom, gamificación... 
  
2.5.3. EMPRENEDORIA       
D’una banda, el Projecte Connekta’t ens proporciona l’oportunitat que l'alumnat pose en 
pràctica les competències professionals en contextos reals generant situacions en les 
quals l'alumnat ha de prendre decisions, organitzar actuacions i portar-les a la pràctica.  
D’altra banda, al llarg del curs s'organitzaran xerrades de professionals que exerceixen 
en diferents camps relacionats amb els cicles formatius, ampliant així la visió de la 
professió i donant a conèixer diferents possibilitats laborals. 
  
2.5.4. EDUCACIÓ CÍVICA I CONSTITUCIONAL 
Estarà present en el dia a dia, sent abordada des dels diferents mòduls aprofitant 
situacions creades a l'aula o en el context social. 
Es treballaran diferents efemèrides relacionades amb les famílies professionals i els 
drets humans; violència de gènere, diversitat funcional, medi ambient, drets de la 
infància... 
 
2.6. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS (recollit en l’Annex adjunt 
al final del document). 
 
2.7. AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT 
L’avaluació de la pràctica docent és una part important de procés d’ensenyament 
aprenentatge. S’avaluarà l’adequació de la pràctica educativa portada a terme pel 
professorat, el compliment de la programació i la satisfacció per part de l’alumnat de les 
estratègies educatives emprades. 
  
2.7.1. AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA EDUCATIVA 
Trimestralment el professorat avaluarà la seua pròpia pràctica educativa a través de 
l’anàlisi del treball de l'alumnat i l’anàlisi dels aspectes didàctics i/o metodològics que cal 
millorar.  
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2.7.2. AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA PROGRAMACIÓ 
Al llarg del curs, el professorat utilitzarà registres on es contemplen les activitats 
planificades a l’aula, la data real de realització, els objectius concrets de les activitats i 
les observacions al respecte de com ha funcionat l’activitat, la resposta de l’alumnat, si 
s’han produït imprevistos o si s’ha hagut de flexibilitzar el temps de dedicació a 
l’activitat... 
En acabar el curs escolar, el centre educatiu estipula la realització d’una memòria anual 
dels mòduls professionals on es recullen aspectes globals dels resultats finals obtinguts, 
amb una valoració general de com ha resultat el curs escolar en la situació 
d’ensenyament-aprenentatge de cada mòdul concret. Aquestes reflexions serveixen com 
a avaluació final per a adequar la programació didàctica en les seues futures aplicacions, 
sempre tenint en compte la variabilitat que marca la idiosincràsia de cada grup-classe.  
 
2.7.3. AVALUACIÓ DE LA SATISFACCIÓ DE L’ALUMNAT AMB LA PRÀCTICA 
EDUCATIVA I AMB EL PROCÉS D’ENSENYAMENT- APRENENTATGE  
La satisfacció de l’alumnat s’avaluarà a final de curs amb la complimentació d’una 
enquesta de satisfacció que avalua aspectes relacionats amb el coneixement de la 
matèria, la qualitat docent del professorat i la metodologia emprada.  
A banda de la complimentació de l’enquesta de satisfacció, també es realitzarà una 
assemblea per a avaluar com s’ha desenvolupat la dinàmica del mòdul professional al 
llarg del curs, utilitzant la metodologia dialèctica per a la reflexió conjunta i donant 
paraula a totes les persones del grup. Aquesta dinàmica d’assemblea de reflexió 
conjunta també es pot realitzar en finalitzar cada trimestre si es considera necessari, o 
en el cas que sorgeixen conflictes intragrupals o s’hagen de prendre decisions 
determinants per a la consecució d’un bon clima social i de treball al grup. 
  
2.8. DESENVOLUPAMENT DE LA PROGRAMACIÓ EN LA SITUACIÓ SANITÀRIA 
ACTUAL 
La situació sanitària actual i l'experiència de confinament de fa dos cursos, ha portat al 
departament a prendre unes decisions comunes per a donar resposta a les possibles 
necessitats que puguin aparèixer. 
A més de les mesures recollides en l'apartat 2.4. per a atendre les possibles necessitats 
derivades de la situació sanitària actual, el departament ha decidit:  

• Familiaritzar a l'alumnat, des de principis de curs, amb el maneig de la plataforma 
Aules, ús del correu-e i altres aplicacions d'interès educatiu. Així, en cas d'un possible 
confinament individual o grupal, l'alumnat tindrà les eines necessàries per a continuar 
treballant des de casa. 

• Utilitzar la plataforma Aules en tots els mòduls presencials per a compartir materials 
amb l'alumnat i realitzar el lliurament d'aquells treballs que siguen compatibles amb 
aquest mitjà, reduint així els riscos que suposa l'intercanvi físic de materials. 

 

3. PROGRAMACIONS DELS MÒDULS DES DELS DIFERENTS CICLES 
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MODALITAT PRESENCIAL 
CICLE DE GRAU MITJÀ D’ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE 
DEPENDÈNCIA 

  

MÒDUL PROFESSIONAL: ORGANITZACIÓ DE L'ATENCIÓ A LES PERSONES EN 
SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA 
PROFESSORA: Lola S. 
CURS: 1er              GRUPS: A i B       DURADA: 128 Hores 

El mòdul “Organització de l'atenció a les persones en situació de dependència” es regula 
a través del RD 1593/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableix el Títol de Tècnic en 
Atenció a Persones en Situació de Dependència i es fixen els seus ensenyaments 
mínims i per l'Ordre ECD/340/2012, de 15 de febrer, per la qual s'estableix el currículum 
d'aquest cicle. 
1. RESULTATS D’APRENENTATGE 
a) Identificar tècniques i instruments d'observació i registre, seleccionant-los en funció de 
les característiques de les persones en situació de dependència i del pla d'atenció 
individualitzat, per a determinar les seves necessitats assistencials i psicosocials. 
b) Interpretar les directrius del programa d'intervenció, adequant-les a les 
característiques i necessitats de les persones en situació de dependència, per a 
organitzar les activitats assistencials i psicosocials. 
j) Identificar factors de risc, relacionant-los amb les mesures de prevenció i seguretat, 
per a aplicar les mesures adequades per a preservar la integritat de les persones en 
situació de dependència i els propis professionals. 
ñ) Identificar els principis de vida independent, relacionant-los amb les característiques 
de la persona i del context, per a promoure la seva autonomia i participació social. 
o) Analitzar els elements crítics del Pla Individual de Vida Independent, relacionant-ho 
amb les decisions de cada persona per a realitzar les tasques d'acompanyament i 
assistència personal. 
p) Seleccionar estils de comunicació i actituds, relacionant-les amb les característiques 
de l'interlocutor, per a assessorar a les persones en situació de dependència, famílies i 
cuidadors no formals. 
q) Identificar els protocols d'actuació, relacionant-los amb les contingències, per a 
resoldre-les amb seguretat i eficàcia. 
r)  Emplenar instruments de control i seguiment, aplicant els protocols, per a col·laborar 
en el control i seguiment en les activitats assistencials, psicosocials i de gestió. 
o) Desenvolupar treballs en equip i valorar la seua organització, participant amb 
tolerància i respecte, i prendre decisions col·lectives o individuals per a actuar amb 
responsabilitat i autonomia. 
w) Aplicar tècniques de comunicació, adaptant-se als continguts que es van a 
transmetre, a la seua finalitat i a les característiques dels receptors, per a assegurar 
l'eficàcia del procés. 
x) Analitzar els riscos ambientals i laborals associats a l'activitat professional, 
relacionant-los amb les causes que els produeixen, a fi de fonamentar les mesures 
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preventives que es van adoptar, i aplicar els protocols corresponents, per a evitar danys 
en un mateix, en les altres persones, en l'entorn i en el medi ambient. 
Els objectius que l'alumnat ha d'aconseguir a través dels continguts d'aquest mòdul són: 
▪  Interpretar programes d'atenció a les persones en situació de dependència, relacionant 
el model organitzatiu i de funcionament amb el marc legal vigent. 
▪  Organitzar la intervenció amb les persones en situació de dependència, seleccionant 
les estratègies en funció de les seues característiques i les directrius del programa 
d'intervenció. 
▪  Organitzar els recursos necessaris per a la intervenció, relacionant el context on 
desenvolupa la seua activitat amb les característiques de les persones en situació de 
dependència. 
▪  Gestionar la documentació bàsica de l'atenció a persones en situació de dependència, 
relacionant-la amb els objectius de la intervenció. 
2. COMPETÈNCIES 
a) Determinar les necessitats assistencials i psicosocials de la persona en situació de 
dependència, mitjançant la interpretació de la informació obtinguda sobre la persona a 
través del pla d'atenció individual, respectant la confidencialitat de la mateixa. 
b) Organitzar les activitats d'atenció a les persones en situació de dependència, afavorint 
la seua col·laboració i la de la família, i tenint en compte les directrius establides en el 
pla d'atenció individualitzada. 
i) Aplicar mesures de prevenció i seguretat tant per a les persones en situació de 
dependència com per als professionals, en els diferents àmbits d'intervenció. 
m) Realitzar tasques d'acompanyament i assistència personal, respectant les directrius 
del Pla Individual de Vida Independent i les decisions de la persona usuària. 
n) Assessorar a la persona en situació de dependència, als familiars i cuidadors no 
formals, proporcionant-los pautes d'actuació en la cura i l'atenció assistencial i 
psicosocial, i adequant la comunicació i les actituds a les característiques de la persona 
interlocutora. 
ñ) Resoldre les contingències amb iniciativa i autonomia, mostrant una actitud autocrítica 
i cercant alternatives per a afavorir el benestar de les persones en situació de 
dependència. 
o)  Col·laborar en el control i seguiment de les activitats assistencials, psicosocials i de 
gestió domiciliària, emplenant els registres oportuns, manejant les aplicacions 
informàtiques del servei i comunicant les incidències detectades. 
r) Actuar amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit de la seua competència, organitzant 
i desenvolupant el treball assignat, cooperant o treballant en equip amb altres 
professionals a l'entorn de treball. 
t) Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i competència de les diferents 
persones que intervenen en l'àmbit del seu treball. 
o)  Aplicar els protocols i les mesures preventives de riscos laborals i protecció ambiental 
durant el procés productiu, per a evitar danys en les persones i en l'entorn laboral i 
ambiental. 
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3. CONTINGUTS 
a) Interpretació de programes d'atenció a persones en situació de dependència: 
Marc legal de l'atenció a les persones en situació de dependència: àmbit europeu, 
estatal, autonòmic i local. 
Persones en situació de dependència: persones majors i persones amb discapacitat. 
Diferents enfocaments segons l'origen de la situació de dependència. 
Models i serveis d'atenció a les persones en situació de dependència: 
Principis que regeixen l'atenció a les persones en situació de dependència. 
El Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD): finalitat, prestacions i 
serveis. 
Xarxa de serveis del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD). 
Organismes i institucions relacionades amb la cultura de vida independent. 
Programes de suport a la vida independent i promoció de l'autonomia personal i la 
participació social. 
Equipaments per a l'atenció a les persones en situació de dependència: requisits, 
organització i funcionament. 
L'equip interdisciplinar en els serveis de promoció de l'autonomia personal i atenció a les 
persones en situació de dependència: 
Composició. Funcions. Nivells. Procediments de coordinació. 
Paper del tècnic en Atenció a les Persones en Situació de Dependència en els diferents 
equips interdisciplinars. 
b) Organització de la intervenció per a l'atenció a les persones en situació de 
dependència: 
Mètodes de treball en l'atenció a les persones en situació de dependència: 
Metodologia d'intervenció. 
Estratègies d'intervenció en funció de les característiques de la persona usuària i del 
servei. 
Protocols de recepció i acolliment. 
L'observació en la promoció de l'autonomia i l'atenció a les persones en situació de 
dependència. 
El protagonisme de la persona beneficiària en la determinació dels suports per a la seua 
autonomia personal. 
El pla d'atenció individualitzat: 
Característiques. Elements constitutius. Professionals que intervenen. Distribució de 
tasques. Horaris i torns. 
El pla individual de vida independent: 
Característiques. Elements constitutius. Persones que intervenen. 
Suport personal per a la vida independent. Suport personal en l'àmbit escolar. Funcions i 
tasques de l'assistent personal. Pla de treball del professional: 
Metodologia de treball. Principis i pautes d'actuació. Justificació de la necessitat 
d'organització de la intervenció. 
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c)    Organització dels recursos: 
Edificis i instal·lacions destinats a persones en situació de dependència: 
Disseny arquitectònic d'equipaments destinats a persones en situació de dependència. 
Legislació vigent sobre requeriments espacials dels equipaments residencials. 
Condicions i criteris d'organització. 
Distribució d'espais en funció de l'ús i de les necessitats de les persones en situació de 
dependència. 
Importància de l'entorn en l'autonomia de les persones: 
L'entorn com a causa de la dependència. Factors i grau d'incidència en les activitats de 
la vida diària. 
Mobiliari adaptat: 
Característiques. Tipus. Materials i instruments de treball per al seu manteniment. 
Accessibilitat i adaptació de l'entorn per a la vida independent. Productes de suport: 
Classificació. Criteris de selecció. 
Normativa de prevenció i seguretat. Entorns segurs. 
d)    Gestió de la documentació bàsica: 
Documentació per a l'organització de l'atenció a les persones en situació de 
dependència: 
Inventaris. 
Protocols per a la detecció de necessitats i reposició de materials. 
Documents per al control del treball: Planning de personal, calendaris de torns i 
vacances, inventaris, fitxes de comandes de serveis de manteniment i reposició de 
materials. 
L'expedient individual: 
Elements. Informes. Fulles d'incidència. Protocols d'actuació individualitzats. Fitxes de 
control d'evolució i fulles de seguiment sanitari, entre uns altres. 
Registre de la informació. Tècniques i instruments. Classificació i arxiu de la informació. 
Tècniques i instruments. Transmissió de la informació: 
Parts d'incidències. Informes d'evolució. Recopilació d'observacions directes. 
Ús d'aplicacions informàtiques de gestió i control. 
4. CRITERIS D'AVALUACIÓ 
UNITAT DIDÀCTICA 1: El benestar social i l'atenció a la dependència. 
Comparar les normatives en matèria d'atenció a les persones en situació de 
dependència en l'àmbit europeu, estatal, autonòmic i local. 
Descriure els diferents models i serveis d'atenció a les persones en situació de 
dependència. 
Argumentar sobre la importància d'un equip interdisciplinar en l'atenció a les persones en 
situació de dependència. 
UNITAT DIDÀCTICA 2. L'atenció a les persones en situació de dependència. 
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Identificar els requisits i les característiques organitzatives i funcionals que han de reunir 
els serveis d'atenció a les persones en situació de dependència. 
Descriure les estructures organitzatives i les relacions funcionals tipus dels equipaments 
residencials dirigits a persones en situació de dependència. 
Descriure les funcions, nivells i procediments de coordinació dels equips interdisciplinars 
dels serveis d'atenció a les persones en situació de dependència. 
Identificar les funcions del tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència en 
l'equip interdisciplinar de les diverses institucions i serveis per a l'atenció a les persones 
en situació de dependència. 
UNITAT DIDÀCTICA 3. L'organització de la intervenció. 
Descriure les estratègies d'intervenció per al desenvolupament de les activitats d'atenció 
a les persones en situació de dependència. 
Interpretar correctament les directrius, criteris i estratègies establits en un pla d'atenció 
individualitzat. 
Determinar les intervencions que s'han de realitzar per a l'atenció a les persones en 
situació de dependència a partir dels protocols d'actuació de la institució corresponent. 
Seleccionar estratègies per a l'atenció a les persones en situació de dependència a partir 
de les seues característiques i del pla d'atenció individualitzat. 
Seleccionar mètodes de treball, adaptant-los als recursos disponibles i a les 
especificacions del pla de treball o d'atenció individualitzat. 
Temporalitzar les activitats i tasques, atenent a les necessitats de la persona en situació 
de dependència i a l'organització racional del treball. 
UNITAT DIDÀCTICA 4. L'accessibilitat i la participació. 
Identificar els factors de l'entorn que afavoreixen o inhibeixen l'autonomia de les 
persones en la seua vida quotidiana. 
Condicionar l'entorn per a afavorir la mobilitat i els desplaçaments de les persones en 
situació de dependència, així com el seu ús i utilitat. 
Aplicar els criteris que s'han de seguir en l'organització d'espais, equipaments i materials 
per a afavorir l'autonomia de les persones. 
UNITAT DIDÀCTICA 5. Recursos per a afavorir l'accessibilitat. 
Reconèixer el mobiliari i els instruments de treball propis de cada context d'intervenció. 
Identificar la normativa legal vigent en matèria de prevenció i seguretat per a organitzar 
els recursos. 
Identificar les ajudes tècniques necessàries per a afavorir l'autonomia i la comunicació 
de la persona. 
UNITAT DIDÀCTICA 6: Documentació per a la prestació de serveis. 
Identificar els elements que ha d'arreplegar la documentació bàsica de la persona 
usuària. 
Aplicar protocols de recollida de la informació precisa per a conèixer els canvis de les 
persones en situació de dependència i el seu grau de satisfacció. 
Integrar tota la documentació, organitzant-la i actualitzant-la per a confeccionar un model 
d'expedient individual. 
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Aplicar criteris d'actuació que garantisquen la protecció de dades de les persones 
usuàries. 
Utilitzar equips i aplicacions informàtiques per a la gestió de la documentació i els 
expedients. 
UNITAT DIDÀCTICA 7: Documentació per a l'organització personal i de l'equip. 
Justificar la utilitat i la importància de documentar per escrit la intervenció realitzada. 
Identificar els canals de comunicació de les incidències detectades. 
Aplicar criteris d'actuació que garantisquen la protecció de dades de les persones 
usuàries. 
UNITAT DIDÀCTICA 8: Dependència i qualitat de vida. 
Argumentar sobre la importància de respectar els principis de promoció de la vida 
independent i les decisions de les persones usuàries. 
Identificar els recursos humans necessaris per a garantir l'atenció integral de les 
persones en situació de dependència. 
Descriure els principis metodològics i les pautes d'actuació del tècnic en les tasques de 
suport per a la vida independent. 
Descriure els recursos existents en el context per a optimitzar la intervenció. 
Argumentar sobre la importància d'informar a les persones en situació de dependència i 
a les seues famílies o cuidadors no formals de les activitats programades, per a afavorir 
la seua participació. 
5. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 
Avaluarem els continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals a través de: 
-   Proves objectives i de desenvolupament dels diferents temes 
-   El treball diari de classe. 
-   Treballs individuals, petits grups o gran grup. 
-   Exposicions orals. 
-   Resolució de casos pràctics. 
-   Es tindrà en compte el compliment dels terminis acordats en el lliurament dels treballs, 
la forma de presentar-los, les faltes d'ortografia i el seguiment en els mateixos. 
-  Observació del compliment de les normes del centre quant a faltes, retards i 
comportament, així com del respecte mutu a companys i professors. 
-   La participació en les activitats, les exposicions en classe, la cooperació i col·laboració 
entre tot l’alumnat a l'hora de compartir els diferents materials i la informació i el respecte 
al material d'ús comú del centre. 
-   Les actituds que es treballaran en l'aula son les determinades pel departament com 
necessàries per l'exercici de la professió. 
6. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ. 
La qualificació té una puntuació màxima de 10 i apareixerà sense decimals. 
Sobre l'avaluació dels continguts, el percentatge a tenir en compte serà, amb caràcter 
orientatiu, el següent: 
-   Exàmens i proves escrites:  40% 
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-   Activitats: 40% 
-   Actituds: 20% 
Per a aprovar cadascun dels trimestres serà necessari aprovar tots els apartats 
anteriors. Es recuperaran els continguts no superats per avaluació, tant exàmens com a 
treballs, lectures i activitats qualificades amb insuficient. 
Les qualificacions obtingudes en les recuperacions de les diferents avaluacions tindran 
una qualificació màxima de 10, sempre que s'obtinga una puntuació major o igual a 5. 
Aquells treballs que es lliuren fora de termini seran penalitzats amb la qualificació de 5 , 
en cas de superar-los. 
Tractament de les faltes d'assistència i puntualitat per part de l'alumnat: 
L'avaluació serà contínua, per tant l'assistència a les classes i activitats programades és 
obligatòria. Per açò, serà necessària l'assistència, almenys, al 85% de les classes i 
activitats previstes del mòdul. L'incompliment d'aquest requisit suposarà la pèrdua del 
dret a l'avaluació contínua del mòdul i podrà suposar l'anul·lació de matrícula per 
inassistència, tal com arreplega la normativa. 
És molt important la puntualitat en les entrades i eixides de classe. Es comptabilitzaran 
els retards en la incorporació a la classe, i cada tres contarà com una falta d'assistència. 
Les faltes d'assistència es penalitzaran en el mòdul corresponent i les absències i 
retards que no estiguen degudament justificats, afectaran a la qualificació del mòdul. 
d)  Activitats de reforç i ampliació 
Per aquell alumnat que no aconseguisquen superar els continguts mínims de cada unitat 
didàctica, es realitzaran una sèrie d'activitats de recuperació relacionats amb la matèria. 
En cas de que l’alumnat vulga aprofundir en els continguts de la matèria per l'interès que 
mostren, se'ls suggerirà activitats complementàries 
7. UNITATS DIDÀCTIQUES 
UNITAT 1- EL BENESTAR SOCIAL I L’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA 

1. L’autonomia personal i la dependència al nostre entorn 
2. L’estat social i democràtic de dret. 
3. Atenció a la dependència. 
4. La figura professional del TAPSD. 

UNITAT 2- L’ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA. 
1. Serveis i prestacions del Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència 

(SAAD).  
2. Serveis i prestacions del nostre entorn. 
3. L’equip interdisciplinari. 

UNITAT 3- L'organització de la intervenció. 
1. La intervenció centrada en la persona. 
2. La planificació de la intervenció. 
3. El pla d'atenció individual. 

UNITAT 4- Documentació per a la prestació de serveis. 
1. La documentació com a recurs de l'organització de la intervenció.    
2. La documentació bàsica de la  intervenció.  
3. L'expedient individual.  
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4. Elements bàsics de registre de la informació.  
5. Aplicacions informàtiques i ús de les TIC. 

UNITAT 5- Documentació per a l'organització personal i de l'equip. 
1. La documentació com a recurs d'organització del treball. 
2. La gestió de la informació: registre, classificació i arxiu. 
3. La transmissió de la informació. 
4. Aplicacions informàtiques i ús de les TIC. 

UNITAT 6- L'accessibilitat i la participació. 
1. La importància de l'entorn en la vida quotidiana. 
2. L'entorn i l'autonomia personal. 
3. El disseny dels edificis i instal·lacions destinats a persones en situació de 
dependència. 
4. L'organització dels espais. 

UNITAT 7- Recursos per a afavorir l'accessibilitat. 
1. Els productes de suport.  
2. El mobiliari adaptat.  
3. La creació d'entorns i intervencions segurs. 

UNITAT 8- Dependència i qualitat de vida. 
1. Qualitat de vida i promoció de l'autonomia personal. 
2. Assistència personal i vida independent. 
3. Bones idees, bones pràctiques.  

Aquest mòdul té una durada de 128 hores que s'impartiran al llarg dels tres trimestres 
del curs. 
La càrrega lectiva del mòdul és de 4 hores setmanals, distribuïdes en 2 sessions d'una 
hora de durada i una altra sessió de dues hores, en ambdós cursos. La temporalització 
de les unitats didàctiques és la següent: 
Primer trimestre: UsDs 1, 2 i 3 
Segon trimestre: UsDs 4,5 i 6. 
Tercer trimestre: UsDs 7 i 8 
8. ADAPTACIONS DAVANT UN POSIBLE CONFINAMENT. 
Durant tot el curs utilitzarem la plataforma Aules, en paral·lel a la docència presencial. 
Allí estaran els documents i materials necessaris per la docència, així com arxius i 
enllaços imprescindibles i complementaris per l’adquisició dels continguts. La entrega de 
treballs de l’alumnat també serà, preferiblement per aquest mitjà. 
Els treballs en equip es faran per mig de drive, per tal de mantenir una bona 
comunicació, sense necessitat de la proximitat física. 
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MÒDUL PROFESSIONAL: CARACTERÍSTIQUES I NECESSITATS DE LES 
PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA 
PROFESSORAT: Àfrica H. i Esther B.  
CURS: 1er    GRUPS: A i B      DURADA: 128 Hores 

 
1. RESULTATS D'APRENENTATGE 
S'estableixen per a aquest mòdul professional una sèrie d'objectius expressats en 
termes de resultats d'aprenentatge definits en el Reial decret 1593/2011, de 4 de 
novembre, pel qual s'estableix el Títol de Tècnic en Atenció a Persones en Situació de 
Dependència i es fixen els seus ensenyaments mínims, i que a continuació s'enumeren: 
1. Caracteritza el concepte d'autonomia personal, analitzant els factors que intervenen 

tant en la seua prevenció i promoció com en la seua deterioració. 
2. Classifica els nivells de dependència i les ajudes requerides associats al procés 

d'envelliment, analitzant els canvis i deterioracions produïdes pel mateix. 
3. Reconeix les característiques de les persones amb discapacitat relacionant-les amb 

els nivells de dependència i l'ajuda requerida. 
4. Descriu les malalties generadores de dependència, determinant els seus 

efectessobre les persones que les pateixen. 
2. COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS (RD 1593/2011, de 4 
de novembre) 

a) Determinar les necessitats assistencials i psicosocials de la persona en situació de 
dependència, mitjançant la interpretació de la informació obtinguda sobre la persona a 
través del pla d'atenció individual, respectant la confidencialitat de la mateixa. 
b) Organitzar les activitats d'atenció a les persones en situació de dependència, afavorint 
la seua col·laboració i la de la família, i tenint en compte les directrius establides en el 
pla d'atenció individualitzada. 
c) Realitzar les tasques d'higiene personal i vestit de les persones en situació de 
dependència, aportant l'ajuda precisa, afavorint al màxim la seua autonomia en les 
activitats de la vida diària i mantenint cap a ells una actitud de respecte i professionalitat. 
d) Organitzar la intervenció relativa a l'alimentació, supervisant els menús, preparant els 
aliments i administrant-los quan siga necessari. 
g) Realitzar les intervencions relacionades amb l'estat físic de les persones en situació 
de dependència, seguint les pautes establides i mostrant en tot moment respecte per la 
seua intimitat. 
h) Realitzar els trasllats, mobilitzacions i suport a la deambulació de les persones en 
situació de dependència, emprant els protocols i les ajudes tècniques necessàries, 
seguint les pautes marcades en el pla d'atenció individual (PIA) i adoptant mesures de 
prevenció i seguretat. 
k) Implementar intervencions de suport psicosocial, emprant ajudes tècniques, suports 
de comunicació i tecnologies de l'informació i la comunicació, i seguint les pautes 
marcades en el pla d'atenció individual. 
l) Aplicar tècniques i estratègies per al manteniment i desenvolupament de les habilitats 
d'autonomia personal i social de les persones en situació de dependència, emprant 
ajudes tècniques i de comunicació conforme a les pautes marcades en el pla d'atenció 
individual. 
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m) Realitzar tasques d'acompanyament i assistència personal, respectant les directrius 
del Pla Individual de Vida Independent i les decisions de la persona usuària. 
n) Assessorar a la persona en situació de dependència, als familiars i cuidadors no 
formals, proporcionant-los pautes d'actuació en la cura i l'atenció assistencial i 
psicosocial, i adequant la comunicació i les actituds a les característiques de la persona 
interlocutora. 
o) Col·laborar en el control i seguiment de les activitats assistencials, psicosocials i de 
gestió domiciliària, emplenant els registres oportuns, manejant les aplicacions 
informàtiques del servei i comunicant les incidències detectades. 
p) Gestionar les trucades entrants i sortints del servei de teleasistencia, rebent-les i 
emetent-les segons els protocols establits i utilitzant aplicacions informàtiques i eines 
telemàtiques. 
v) Aplicar procediments de qualitat, d'accessibilitat universal i de «disseny per a tots» en 
les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de 
serveis. 
3. CONTINGUTS 
Partint de la ORDE 30/2015, de 13 de març, de la Conselleria d’Educació, Cultura i 
Esport, per la qual s’estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle 
formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Atenció a Persones en Situació 
de Dependència, els continguts indispensables per a aconseguir els objectius del mòdul 
són els següents: 
1. Caracterització del concepte d'autonomia personal:                 
• Conceptes bàsics de psicologia: cicle vital, processos cognitius, emocionals i 

conductuals. 
• Conceptes bàsics de sociologia: socialització, agents de socialització, rol social i 

cultura. 
• Autonomia i dependència. 
• Habilitats d'autonomia personal. 
• Factors afavoridors i inhibidors de l'autonomia personal. 
• Promoció de l'autonomia personal.   
• Alteracions emocionals i conductuals associades a la pèrdua d'autonomia. 
• Indicadores generals de la pèrdua d'autonomia. 
• Valoració de la prevenció i la promoció de l'autonomia personal com a estratègia 

d'actuació enfront de la dependència. 
• Sensibilització sobre la importància de respectar la capacitat d'elecció de les 

persones en situació de dependència. 
• Paper de l'entorn familiar.    
• Valoració de la família i l'entorn social per a l'autonomia personal i el benestar físic i 

psicosocial.                       
2. Classificació dels processos d'envelliment: 
• El procés d'envelliment. 
• Principals teories explicatives del procés d'envelliment.    
• Incidència de l'envelliment en la qualitat de vida i l'autonomia de la persona major. 
• Patologies més freqüents en la persona major.     
• Principals manifestacions de deterioració personal i social propi de les persones 

majors.                    
• Identificació de les necessitats especials d'atenció i suport integral de les persones 

majors.     
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• El procés d'adaptació de la persona major al servei d'atenció i als professionals que 
ho atenen.          

• Les conductes i comportaments característics de les persones majors i el seu entorn. 
• Necessitats d'orientació i suport dels cuidadors familiars i no professionals. 
• Sensibilització cap a les repercussions de l'envelliment en la vida quotidiana de les 

persones majors i el seu entorn. 
• El respecte a la capacitat d'autodeterminació en les persones majors. 
3. Reconeixement de les característiques de les persones amb discapacitat en relació 

amb els nivells de dependència i l'ajuda requerida: 
• Concepte, classificació i etiologies freqüents. 
• Identificació de les característiques i necessitats de les persones amb discapacitat. 
• Discapacitat, autonomia i nivells de dependència. 
• Influència de les barreres físiques en l'autonomia de les persones amb discapacitat. 
• Promoció de l'autonomia en les persones amb discapacitat. 
• Vida independent. 
• Suport i orientació a les persones de l'entorn de la persona amb discapacitat. 
• La necessitat d'eliminació de les barreres físiques. 
• La perspectiva de gènere en la discapacitat. 
• Sensibilització sobre la incidència de la discapacitat en la vida quotidiana de les 

persones afectades i el seu entorn. 
4. Descripció de les malalties generadores de dependència i determinació dels seus 
efectes sobre les persones que les pateixen: 

• Situacions de dependència associades a malalties cròniques o degeneratives. 
• Identificació de les característiques i necessitats en situacions de malaltia i 

convalescència. 
• Les persones amb malaltia mental. 
• Principals característiques i necessitats psicològiques i socials de les persones amb 

malaltia mental. 
• Recolzament i assistència psicosocial en funció de la tipologia de la malaltia. 
• Principals pautes d'atenció a les necessitats psicològiques i socials         
• Suport i orientació als cuidadors no professionals de la persona malalta. 
• Sensibilització cap a les repercussions de la malaltia en les persones que les 

pateixen i el seu entorn. 
Respecte als continguts que coincideixen amb els que es puguen impartir des d’altres 
mòduls professionals, s’acordarà prèviament amb l’equip de cicle des de quin mòdul 
finalment serà més adequat impartir-lo. 
4. CRITERIS D’AVALUACIÓ (RD 1593/2011, de 4 de novembre) 
Com a referència per als alumnes i per a orientar les decisions de les professores 
necessàries per a donar per superat el mòdul, s'estableixen els criteris mínims a superar 
per l'alumnat. Aquests criteris mínims representen, per tant, els objectius mínims que 
hauran d'aconseguir l’alumnat d'aquest mòdul. 
Els criteris d'avaluació deriven dels criteris d'avaluació establits en el Reial Decret 
1593/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableix el Títol de Tècnic en Atenció a 
Persones en Situació de Dependència i es fixen els seus ensenyaments mínims, i es 
relacionen amb les realitzacions professionals associades al mòdul: 
Per a la realització professional “Caracteritza el concepte d'autonomia personal, 
analitzant els factors que intervenen tant en la seua prevenció i promoció com en el seu 
deteriorament”, els criteris d’avaluació són: 
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a) S'han descrit els processos bàsics associats a la promoció de l'autonomia personal i 
la vida independent. 
b) S'han caracteritzat les habilitats d'autonomia personal. 
c) S’han identificat els factors que afavoreixen o inhibeixen el manteniment de 
l'autonomia personal i la vida independent. 
d) S'han descrit les principals alteracions emocionals i conductuals associades a la 
pèrdua d'autonomia personal. 
i) S’han identificat els indicadors generals de la pèrdua d'autonomia. 
f) S'ha justificat la necessitat de respectar la capacitat d'elecció de la persona en 
situació de dependència. 
g) S'ha argumentat la importància de la prevenció per a retardar les situacions de 
dependència. 
h) S'ha valorat la importància de la família i de l'entorn del subjecte en el manteniment 
de la seua autonomia personal i el seu benestar físic i psicosocial. 

Per a la realització professional “Classifica els nivells  de dependència i les ajudes 
requerides associats al procés d'envelliment, analitzant els canvis i deterioraments 
produïdes pel mateix”, els criteris d’avaluació són: 

a) S'han relacionat els canvis biològics, psicològics i socials propis de l’envelliment amb 
les dificultats que impliquen en la vida diària de la persona. 
b) S’han identificat les patologies més freqüents en la persona major. 
c) S'han descrit les principals característiques i necessitats de les persones majors. 
d) S'han identificat les principals manifestacions de deteriorament personal i social 
propi de les persones majors. 
i) S'han relacionat els nivells de deteriorament físic, psicològic i social amb els graus de 
dependència i el tipus de suport requerit. 
f) S'han descrit les conductes i comportaments característics de les persones majors 
durant el període d'adaptació al servei d'atenció a la dependència i al professional de 
referència. 
g) S’han identificat les necessitats d'orientació i suport dels cuidadors familiars i no 
professionals de la persona major. 
h) S'ha valorat la importància de respectar les decisions i interessos de les persones 
majors. 

Per a la realització professional “Reconeix les característiques de les persones amb 
discapacitat, relacionant-les amb els nivells de dependència i l'ajuda requerida”, els 
criteris d’avaluació són: 

a) S'ha relacionat l'evolució del concepte de discapacitat amb els canvis socials, 
culturals, econòmics i científic-tecnològics. 
b) S’han relacionat els diferents tipus de discapacitat amb les dificultats que impliquen 
en la vida quotidiana de les persones. 
c) S'han descrit les principals necessitats psicològiques i socials de les persones amb 
discapacitat. 
d) S'han relacionat diferents tipologies i nivells de discapacitat amb el grau de 
dependència i tipus de suport precisat. 
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i) S’han identificat els principis de la vida independent. 
f) S'han descrit les necessitats d'orientació i suport als cuidadors no professionals de la 
persona amb discapacitat. 
g) S'ha argumentat la importància de l'eliminació de barreres físiques per afavorir 
l'autonomia de les persones amb discapacitat física o sensorial. 
h) S'ha argumentat la importància de respectar les decisions i interessos de les 
persones amb discapacitat. 

Per a la realització professional “Descriu les malalties generadores de dependència, 
determinant els seus efectes sobre les persones que les pateixen”, els criteris 
d’avaluació són: 

a) S'han caracteritzat les malalties agudes, cròniques i terminals per la seua influència 
en l'autonomia personal de la persona malalta. 
b) S’han identificat les principals característiques i necessitats psicològiques i socials 
dels pacients amb malalties generadores de dependència. 
c) S’han definit les principals característiques de les malalties mentals més freqüents. 
d) S’ha descrit la influència de les malalties mentals en l'autonomia personal i social de 
les persones que les pateixen. 
i) S’han identificat les necessitats de suport assistencial i psicosocial de les persones 
malaltes en funció de la tipologia de malaltia que pateixen. 
f) S'han descrit les principals pautes d'atenció a les necessitats psicològiques i socials 
de les persones malaltes. 
g) S'han descrit les necessitats d'orientació i suport als cuidadors no professionals de la 
persona malalta. 
h) S’ha sensibilitzat sobre la influència de la malaltia en la conducta de la persona 
malalta. 
Per aconseguir els criteris d’avaluació citats, hauran de superar-se les proves 
avaluadores, els treballs individuals i grupals, i les activitats d’aula que es facen, 
segons les indicacions que donen les professores; i mostrar actituds adequades durant 
el treball a l’aula i si s’escau, fora d’ella. 
5. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 
Per avaluar els resultats d’aprenentatge de l’alumnat utilitzarem tècniques d'observació 
i tècniques interrogatives, tant orals com escrites. 
Quant als instruments es proposen els següents: 

• Proves avaluadores. En finalitzar cada unitat es realitzarà una prova objectiva 
d'avaluació. Aquestes podran combinar preguntes tipus test, preguntes curtes i/o 
de desenvolupament de conceptes i continguts treballats en cada unitat, de 
resolució de casos supòsits pràctics, de relacionar conceptes, entre altres.          

• Treballs individuals i grupals. Durant el desenvolupament de cadascuna de les 
unitats de treball, l’alumnat, bé en petit grup o de forma individual, realitzarà un 
determinat nombre de treballs, exercicis i/o activitats d’aula... que hauran de fer-
se i/o ser lliurats per a la seua posterior qualificació. Si la professora ho 
considera convenient, podrà demanar a cada alumne/a la llibreta personal per 
avaluar el seguiment del mòdul i els aprenentatges adquirits. 

• Instruments que permeten registrar l'observació directa, tals com a diaris de 
classe, anecdotaris i llistes de control. Aquests instruments permeten avaluar les 
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actituds que presenta l'alumnat, tenint en compte aspectes tan importants com 
són: el grau de participació, esforç i motivació presentats per l'alumne/a, la 
conducta i el respecte cap als companys/nyes, l'autonomia, la perseverança, la 
responsabilitat, l'originalitat i capacitat iniciadora i les habilitats professionals que 
han d'anar adquirint. 
 

6. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ                             
Les qualificacions parcials, així com la final del cicle tindrà en compte el següent: 

• Proves avaluadores (exàmens): 40% del total de la qualificació. La valoració es 
farà mitjançant proves escrites i/o orals, tenint en compte: la claredat de 
conceptes, expressió, ordre i neteja. 

• Treballs i activitats: 40% del total de la qualificació. S'avaluaran els treballs i 
activitats que, tant en grup com individualment, es realitzen en classe o fora de 
la mateixa. En aquests continguts s'apreciarà l'adequació a l'objectiu/s 
proposat/s, creativitat, aprofundiment (treballs de recerca), ordre i neteja. 

• Actituds: 20% de la nota. La conducta és fonamental en aquest cicle formatiu, ja 
que ens mostra la capacitat de l'alumne per a treballar en un sector com el 
sociosanitari on la responsabilitat, la participació de forma assertiva, la resolució 
de conflictes, etc. és essencial per al tècnic.  

En l'actitud es valorarà: l'assistència i puntualitat (10%); i la participació, l’interès cap a 
la matèria, el respecte, el treball en equip i el comportament (10%), que es realitzarà a 
través de l'observació directa per part del professorat i/o diàlegs individualitzats quan 
siguen necessaris. 
Per a superar l’avaluació és necessari que la nota total, tenint en compte les proves    
objectives d’avaluació, treballs, activitats i actituds, siga igual o superior als cinc punts. 
Les proves i activitats d’avaluació seran valorades al seu terme entre 0 i 10 punts, 
havent d'obtenir almenys un 5 per a aprovar i poder procedir a efectuar la mitjana. 
Tanmateix, les activitats, exercicis, treballs individuals i/o grupals... hauran d’estar 
aprovats i ser presentats segons les indicacions que donen les professores. 
Els treballs i activitats tant individuals com de grup seran obligatoris per a superar 
l'avaluació.        
Els treballs no superats hauran de repetir-se o completar-se. En ells es tindrà en 
compte: la presentació (neteja, faltes d' ortografia, originalitat...), contingut suficient, la 
seu estructura i organització, aportacions, annexos, fonts consultades, relació amb 
altres coneixements, termini de lliurament... Criteris que s'establiran per a cada treball i 
que l’alumnat haurà de conèixer.  
En cas de no assistir a un examen o una altra activitat d'avaluació, com una exposició 
d'un treball, s'haurà de lliurar la deguda justificació per a poder realitzar-ho en una altra 
data. En cas de no fer-ho l'alumne/a haurà de presentar-se a la recuperació de final de 
trimestre. 
Els treballs que s’entreguen fora de termini sense justificar, seran penalitzats amb la 
qualificació màxima de 5. Si els continguts que es qualifiquen mitjançant els treballs 
acordats no són realitzats, seran qualificats mitjançant control oral o escrit o qualsevol 
altre instrument que decidisquen les professores. L’entrega de treballs és obligatòria. 
Al finalitzar el trimestre es realitzarà recuperació dels continguts no superats o no 
realitzats per les circumstàncies que siguen a través d’un examen. La nota màxima que 
se podrà obtindre serà un 6. 
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Tractament de les faltes d'assistència i puntualitat per part de l'alumnat: 
L’aplicació del procés d’avaluació continua de l’alumnat requereix la seua assistència 
regular a les classes i activitats programades. Per açò, serà necessària l'assistència, 
almenys, al 85% de les classes i activitats previstes del mòdul. 
L'incompliment d'aquest requisit suposarà la pèrdua del dret a l'avaluació contínua del 
mòdul i podrà suposar l'anul·lació de matrícula per inassistència, sempre que no se 
justifiquen degudament. 
En cas que hi haja alumnat que, no superant el 15% màxim permès segons la 
legislació vigent, acumule faltes d'assistència no justificades, veurà afectada la nota 
corresponent en l'avaluació final, en la mesura que considere oportú el professorat 
(10%). 
La justificació de les faltes d'assistència serà competència del tutor/a del grup. Se 
consideren faltes justificades les absències derivades de malaltia o accident de 
l'alumne/a, atenció a familiars o qualsevol altra circumstància extraordinària benvolguda 
per la directora del centre. L'alumnat aportarà la documentació que justifique 
degudament la causa de les absències. 
Si un alumne o alumna supera el 15% de faltes d'assistència justificades també veurà 
afectada la seua nota, ja que la inassistència a les classes no permet avaluar els 
continguts actitudinals i el desenvolupament de determinades activitats. Situacions com 
una malaltia de llarga durada, maternitat, accident, entre altres, que suposen la no 
assistència continuada al mòdul poden suposar la pèrdua de l'avaluació contínua. En 
aquests casos l'alumnat pot optar per la renúncia al mòdul. 
La puntualitat és important. L'incompliment dels horaris d'entrada i eixida a les classes 
serà penalitzat en la nota final. 
7. SISTEMA DE RECUPERACIÓ 
Al mes de juny es realitzarà la convocatòria ordinària, mitjançant els procediments 
d'avaluació que estimen oportuns el professorat. Podrà recuperar-se parcial o 
totalment, qualificant-se sobre 10.  
Al mes de juliol es realitzarà la convocatòria extraordinària. Aquesta consistirà en un 
examen dels continguts no superats que es qualificarà sobre 10. 
Ambdós exàmens inclouran: preguntes tipus test, desenvolupament, supòsits pràctics, 
entre altres, i una part pràctica oral, tots ells relacionats amb continguts treballats al 
llarg del curs. S’estudiarà el cas concret de cada alumna/e. 
L’alumnat que després d’això no supere el mòdul pendent en la convocatòria 
extraordinària de juliol i no promocione a 2º curs, haurà de repetir el mòdul de manera 
presencial. 
Programa de recuperació per a l'alumnat que, estant cursant segon curs, tinga 
pendent el mòdul de primer curs.  
Per a aquell alumnat que tinga pendent recuperar el mòdul, es dissenyarà un Programa 
de recuperació perquè el puga realitzar simultàniament als mòduls de segon curs, 
tenint en compte que no es garantirà la seua assistència a les classes del mòdul 
pendent. La professora disposarà d'una hora d'atenció a l'alumnat per a resoldre 
possibles dubtes i orientar-los en tot el que siga necessari per a recuperar la matèria. 
Per a superar el mòdul, serà necessari aprovar tant els exàmens com les activitats i 
treballs que vinguen recollits en el programa de recuperació.  
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L'alumna o alumne podrà realitzar els exàmens, o bé en les dates proposades en 
classe per la professora, o bé fer-ho en una altra data alternativa (es concretarà amb la 
professora). 
Els exàmens podran tindre un format mixt, amb una estructura del tipus: respondre a 
preguntes tipus test, preguntes sobre conceptes, desenvolupament de preguntes 
curtes, preguntes a desenvolupar, resolució de supòsits o activitats de caràcter pràctic, 
etc. 
En el Programa de recuperació s'establiran una sèrie de treballs/activitats obligatoris 
que hauran de lliurar-se a la professora, per cada tema, seguint les instruccions que allí 
s'indiquen quant a tipologia de treball i format de lliurament. Aquests, hauran de lliurar-
se abans de realitzar cadascun dels exàmens. 
Els criteris de qualificació seran: 
- Exàmens: 70% 
- Treballs i activitats: 30% 
Qualificació de l’alumnat que haja perdut el dret a l’avaluació continua 
L’alumnat al qual, sense que li haja estat anul·lada la matrícula haja perdut el dret a 
l’avaluació continuada, podrà presentar-se a un examen final únic, de caràcter global i 
de dificultat màxima. L’examen tindrà lloc en la convocatòria de juny (ordinària) i, en 
cas de no ser superat, l’alumnat tindrà l’opció d’acudir a la convocatòria de juliol 
(extraordinària). 
L’examen es puntuarà de 0 a 10 i la qualificació final del mòdul serà la puntuació que 
l’alumnat haja obtingut en aquest examen. Per a la qualificació del curs no es tindrà en 
consideració cap altra circumstància, ni el treball que l’alumnat haja pogut realitzar 
durant el curs ni les notes parcials que l’alumnat haja pogut obtenir amb anterioritat a la 
pèrdua del dret a l’avaluació continuada. 
8. UNITATS DIDÀCTIQUES 
8.1. Organització de les unitats didàctiques: 
Partint d’aquests continguts, el mòdul queda organitzat de la següent manera: 
Primer Bloc: L'atenció a les persones dependents. 
Aquest bloc tracta d'introduir a l'alumnat en les característiques bàsiques de l'atenció 
directa a les persones dependents alhora que assenta les bases conceptuals 
fonamentals per a poder treballar els blocs posteriors. 
Les unitats d’aquest bloc són les següents: 
U.T 1: Les necessitats humanes. 
U.T 2: Autonomia personal i dependència. 
Segon Bloc: Context d'intervenció del tècnic sociosanitari. 
Aquest bloc dóna a conèixer les característiques i necessitats dels col·lectius que van a 
constituir el context d'intervenció del tècnic; persones majors, persones amb 
discapacitat i persones amb malalties mentals, cròniques o terminals. Pretén crear un 
marc des del qual entendre el treball del tècnic i donar sentit a la resta de blocs. És 
també un bloc important en vistes a altres mòduls del cicle, els continguts dels quals es 
basen en el coneixement d'aquestes característiques i necessitats. 
Les unitats que componen aquest bloc són les següents: 
U.T 3: Característiques i necessitats de les persones majors. 
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U.T 4 Característiques i necessitats de les persones amb discapacitat. 
U.T 5 Característiques i necessitats de les persones amb malaltia mental. 
U.T 6 Característiques i necessitats de les persones amb malalties generadores de 
dependència (transversal al llarg del curs).  
Es treballarà els dies commemoratius/específics destinats a la sensibilització de les               
malalties que poden afectar a les persones, com ara: càncer, Alzheimer, etc. 
8.2. Distribució temporal de les unitats didàctiques: 
Aquest mòdul té una durada de 128 hores que s'imparteixen al llarg dels tres trimestres 
del curs. La càrrega lectiva del mòdul, per tant, és de 4 hores setmanals. 
La temporalització de les unitats didàctiques, tenint en compte el criteri de flexibilitat, és 
la següent: 

• Primer trimestre: unitats 1 i 2 
• Segon trimestre: unitats 3 i 4 
• Tercer trimestre: unitats 5 i 6 

Les activitats d’ensenyament-aprenentatge es basaran en: activitats inicials (de 
coneixements previs), d’ampliació i desenvolupament de continguts, finals, d’avaluació i 
de reforç i ampliació. 
Quant a l’organització de l’espai, habitualment es fan servir aules convencionals de 
classe. També es podrá utilitzar l’aula d’informàtica com a eina per treballar amb les 
noves tecnologies a dos nivells: recerca d’informació i utilització de les aplicacions 
informàtiques adients. A més, s’aprofitarà la bona climatologia per a fer algunes 
sessions en el pati (prevenció de la COVID19). 
Per a la impartició de les classes, seran dos les professores encarregades del mòdul; 
una d’elles en 1er A, i l’altra en 1er B.  
Quant als recursos didàctics utilitzats: 
• Temari elaborat pel professorat. 
• Utilització de la plataforma Aules per a la publicació de materials i que l’alumnat faça 

el seguiment de les classes en cas de confinament individual i/o grupal. 
• El cinema com a recurs educatiu/de suport a l’aula, mitjançant: curtmetratges, 

pel·lícules i documentals. 
• Recursos generals d’aula: pisarra, guix, projector, pisarra blanca, rotuladors, 

ordinadors, altaveus, connexió internet (NTICs). 
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MÒDUL PROFESSIONAL: ATENCIÓ I SUPORT PSICOSOCIAL 
PROFESSORA: Sara H. 
CURS: 1er     GRUPS: A i B      DURADA:  192 hores  

 
1. Resultats d’aprenentatge 
1- Organitza l'entorn on desenvolupa la seua labor, relacionant les necessitats 
psicosocials de les persones en situació de dependència amb les característiques de la 
institució o el domicili. 
2- Selecciona estratègies de suport psicosocial i habilitats de relació social, analitzant les 
necessitats i característiques de les persones en situació de dependència i el pla de 
treball establit. 
3- Aplica tècniques i exercicis de manteniment i entrenament psicològic, rehabilitador i 
ocupacional amb les persones en situació de dependència, seguint el pla d'intervenció 
establit.  
4- Caracteritza les tècniques d'acompanyament per a activitats de relació social i de 
gestió de la vida quotidiana relacionant els recursos comunitaris amb les necessitats de 
les persones en situació de dependència. 
5- Descriu estratègies i tècniques d'animació grupal en la institució, analitzant les 
necessitats de les persones en situació de dependència. 
6- Prepara informació per als cuidadors no formals, relacionant les seues demandes i 
necessitats amb els recursos comunitaris 
7- Valora el seguiment de les intervencions i activitats, relacionant la informació extreta 
de diferents fonts amb els instruments i protocols d'avaluació. 
2.  Competències professionals, personals i socials 
- Determinar les necessitats assistencials i psicosocials de la persona en situació de 
dependència, mitjançant la interpretació de la informació obtinguda sobre la persona a 
través del pla d'atenció individual, respectant la confidencialitat d'aquesta. 
 - Organitzar les activitats d'atenció a les persones en situació de dependència, afavorint 
la seua col·laboració i la de la família, i tenint en compte les directrius establides en el 
pla d'atenció individualitzada. 
 - Aplicar mesures de prevenció i seguretat tant per a les persones en situació de 
dependència com per als professionals, en els diferents àmbits d'intervenció. 
- Implementar actuacions de suport psicosocial, empleant ajudes tècniques, suports de 
comunicació i tecnologies de la informació i la comunicació, i seguint les pautes 
marcades en el pla d'atenció individual. 
- Aplicar tècniques i estratègies per al manteniment i desenvolupament de les habilitats 
d'autonomia personal i social de les persones en situació de dependència, emprant 
ajudes tècniques i de comunicació conforme a les pautes marcades en el pla d'atenció 
individual. 
  - Fer tasques d'acompanyament i assistència personal, respectant les directrius del Pla 
Individual de Vida Independent i les decisions de la persona usuària. 
 - Assessorar la persona en situació de dependència, als familiars i cuidadors no formals, 
proporcionant-los l'atenció assistencial i psicosocial, i adequant la comunicació i les 
actituds a les característiques de la persona interlocutora. 
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- Resoldre les contingències amb iniciativa i autonomia, mostrant una actitud autocrítica i 
buscant alternatives per a afavorir el benestar de les persones en situació de 
dependència. 
 - Col·laborar en el control i seguiment de les assistencials, psicosocials i de gestió 
domiciliària, emplenant els registres oportuns, manejant les aplicacions informàtiques del 
servei i comunicant les incidències detectades. 
 - Actuar amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit de la seua competència, organitzant 
i desenvolupant el treball assignat, cooperant o treballant en equip amb altres 
professionals a l'entorn de treball. 
- Resoldre de forma responsable les incidències relatives a la seua activitat, identificant 
les causes que les provoquen, dins de l'àmbit de la seua competència i autonomia 
- Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i competència de les diferents 
persones que intervenen en l'àmbit del seu treball. 
- Aplicar procediments de qualitat, d'accessibilitat universal i de «disseny per a tots» en 
les activitats professionals incloses en els processos de producció o creació i 
funcionament d'una petita empresa i tindre iniciativa en la seua activitat professional. 
3.  Continguts. 
Organització de l’entorn d’intervenció: 
– Factors ambientals en la relació social. Manteniment d'espais i mobiliari per a 
possibilitar i fomentar la relació social. 
– Anàlisi dels espais per a afavorir l'autonomia, la comunicació i la convivència. 
Confecció d'elements decoratius i ambientals. 
– Ambientació de l'espai en funció, tant de les necessitats i característiques individuals 
de la persona en situació de dependència,com del calendari, entorn cultural i programa 
d'activitats de la institució.  
– Iniciativa i creativitat en l'ambientació d'espais tant en la institució com en el domicili. 
– Estratègies per a possibilitar les preferències individuals respecte a la 
decoració i a la distribució de l'espai. 
– Confecció i utilització d'elements de senyalització i simbolització per a fomentar 
l'autonomia de la persona dependent tant en el domicili com en la institució. 
– Identificació d'avantatges en l'organització, adequació i adaptació de l'espai a les 
necessitats i característiques de les persones dependents. Relació amb la millora de la 
qualitat de vida 
– Identificació de les característiques organitzatives i funcionals de la institució o el 
domicili que incideixen en la situació psicosocial de les persones en situació de 
dependència. 
 Selecció d'estratègies de suport psicosocial i habilitats socials: 
 – Les relacions socials en les persones en situació de dependència. Característiques i 
necessitats fonamentals. 
– Anàlisi d'estratègies que afavorisquen la relació social en les persones en situació de 
dependència. 
– Aplicació d'estratègies que afavorisquen la relació social en les persones en situació 
de dependència. 
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–  Habilitats socials en la persona en situació de dependència. 
– Identificació de recursos, mitjans, tècniques i estratègies destinades al suport i 
desenvolupament d'aquestes habilitats. 
– Determinació de mitjans i recursos expressius i comunicatius per a afavorir el 
manteniment de les capacitats de relació de les persones en situació de dependència. 
 – Selecció i aplicació de tècniques i estratègies de suport per al manteniment i 
desenvolupament d'habilitats socials adaptades a les situacions quotidianes. 
 – Aplicació de tècniques de resolució de conflictes en les persones en situació de 
dependència en l'atenció domiciliària i institucional. 
 – Identificació i aplicació de tècniques de modificació de conducta en les persones 
dependents. 
 – Utilització de noves tecnologies de l’informació i la comunicació en la relació social. 
– Identificació i aplicació de les pautes de comunicació necessàries per a l'adequat 
desenvolupament de les relacions socials. 
Aplicació de tècniques i exercicis de manteniment i entrenament psicològic, 
rehabilitador i ocupacional: 
 – Caracterització de la motivació i l'aprenentatge en les persones majors, 
discapacitades i malaltes. 
 – Exercicis i activitats d'estimulació cognitiva. Anàlisi de l'aplicació d'activitats 
rehabilitadores i de manteniment cognitiu adaptant-les a les necessitats específiques 
dels usuaris i a la programació. 
 – Identificació d'estratègies d'intervenció adequades per a la realització d'exercicis i 
activitats d'estimulació cognitiva. 
 – Utilització de materials, amb iniciativa i creativitat, per a la realització d'activitats i 
exercicis dirigits al manteniment i millora de les capacitats cognitives. 
 – Col·laboració amb la persona en situació de dependència en la realització dels 
exercicis de manteniment i entrenament cognitiu. 
– Realització d'activitats de manteniment i millora de l'autonomia personal en les 
activitats de la vida diària. Importància de l'atenció psicosocial en el treball amb persones 
en situació  de dependència. 
– Aplicació d'estratègies encaminades a respectar les limitacions de les persones en 
situació de dependència, tant físiques, com a intel·lectuals i culturals, a l'hora de realitzar 
les activitats i exercicis de manteniment i entrenament psicològic, rehabilitador i 
ocupacional. 
– Ús d'estratègies de motivació dirigides a les persones en situació de dependència en 
la realització de les activitats i exercicis de manteniment i entrenament psicològic, 
rehabilitador i ocupacional. 
 Caracterització de tècniques d'acompanyament per a persones amb situació de 
dependència: 
 – Identificació de les necessitats d'acompanyament de la persona en situació de 
dependència. L'equip multidisciplinari com a font d'informació de les necessitats. 
– Identificació d'activitats i tipus de gestió personal en les quals es requerisca 
acompanyament, tant en la institució com en el domicili. 
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 – Aplicació d'estratègies encaminades a respectar els drets de les persones implicades 
en els acompanyaments. 
 – Utilització d'estratègies amb l'objectiu de fomentar l'autonomia personal de les 
persones en situació de dependència en les situacions d'acompanyament. 
 – Ús de l'acompanyament en situacions d'oci i temps lliure per al gaudi de les activitats i 
l'accés als recursos comunitaris de les persones en situació de dependència, d'acord 
amb característiques i interessos personals. 
 – Aplicació d'estratègies per a la realització de l'acompanyament en les activitats d'oci i 
temps lliure programades. 
 – Registre de les activitats d'acompanyament així com les incidències sorgides durant 
aquestes. 
 – Utilització d'estratègies que possibiliten el respecte cap als interessos de les persones 
en situació de dependència en la relació d'activitats d'oci i temps lliure. 
 – Consideració de les orientacions i protocols establits en la gestió personal i relacional 
en les tasques d'acompanyament. 
Descripció d'estratègies i tècniques d'animació grupal: 
 – Identificació de tècniques d'animació per a dinamitzar les activitats d'oci destinades a 
les persones en situació de dependència. 
 – Descripció de les estratègies de motivació i dinamització d'activitats que potencien la 
participació en les activitats que es realitzen en una institució concreta. 
 – Desenvolupament de recursos d'oci i temps lliure adequats a les persones en situació 
de dependència. Recursos específics i recursos normalitzats. 
– Anàlisi de recursos lúdics per a persones en situació de dependència. Característiques 
i utilitats. 
 – Suport en la realització d'activitats d'oci i temps lliure,dins i fora de la institució, tenint 
en compte les necessitats i característiques tant grupals com individuals dels usuaris. 
 – Aplicació d'estratègies destinades a col·laborar en la realització d'esdeveniments 
especials dins d'una institució. 
 – Realització del manteniment i control dels recursos d'oci i culturals dins de la institució. 
– Innovació en recursos d'oci i temps lliure en el disseny, organització i aplicació 
d'activitats d'animació en la institució. 
 – Identificació de principis metodològics que té com a objectiu el respecte pels 
interessos dels usuaris respecte a l'ocupació del temps lliure i la participació en activitats 
d'animació. Autodeterminació, oci inclusiu i normalització. 
– Aplicació i posada en pràctica de principis metodològics que té com a objectiu el 
respecte pels interessos dels usuaris respecte a l'ocupació del temps lliure i la 
participació en activitats d'animació. Autodeterminació, oci inclusiu i normalització. 
 Preparació d'informació als cuidadors no formals: 
 – Identificació dels diferents recursos socials i comunitaris per a les persones en situació 
de dependència. 
– Informació dels diferents recursos socials i comunitaris destinats a les persones en 
situació de dependència. 



	

	 39	

 – Confecció d'un fitxer de recursos de suport social, ocupacional i d'oci i temps lliure per 
a les persones en situació de dependència així com de prestacions econòmiques. 
 – Identificació i emplenament de sol·licituds de prestació de serveis de suport social i 
comunitari que orientat a les famílies i a les persones en situació de dependència. 
 – Identificació de diferents formats i models de sol·licitud d'ajudes, prestacions i serveis. 
 – Descripció de les necessitats de suport individual o orientació familiar en l'autonomia 
personal per a les activitats de la vida diària. 
– Utilització de les tecnologies de l’informació i la comunicació per a localitzar recursos 
comunitaris. 
 – Valoració de l'establiment de relacions fluides amb la família i de la comunicació 
adequada. 
 Valoració i seguiment de les intervencions: 
 – Identificació dels diferents instruments de recollida d'informació per al seu ús en el 
procés d'avaluació de la intervenció i valoració de la persona en situació de 
dependència. 
 – Emplenament de protocols específics de cada intervenció i del procés d'avaluació, 
tant en el domicili com en la institució. 
– Obtenció d'informació de les persones en situació de dependència i dels seus 
cuidadors no formals. 
– Aplicació d'instruments de registre i transmissió de la informació obtinguda a partir de 
les observacions realitzades en el desenvolupament de les activitats. 
 – Valoració de la transmissió d'informació respecte als processos d'avaluació en el 
desenvolupament de la labor professional. 
– Justificació de la importància de la transmissió de la informació en l'equip 
multidisciplinari. 
4.  Criteris d’avaluació.  
- S'han descrit les característiques específiques que presenten la motivació i 
l'aprenentatge de les persones majors, discapacitades i malaltes. 
- S'han identificat estratègies d'intervenció adequades a la realització d'exercicis i 
activitats dirigides al manteniment i millora de les capacitats cognitives. 
- S'han aplicat les diverses activitats, adaptant-les a les necessitats específiques dels 
usuaris i a la programació.  
- S'han utilitzat materials, amb iniciativa i creativitat, per a la realització d'exercicis i 
activitats dirigits al manteniment i millora de les capacitats cognitives. 
- S'han realitzat activitats per al manteniment i millora de l'autonomia personal. 
- S'ha col·laborat amb la persona en situació de dependència en la realització dels 
exercicis de manteniment i entrenament cognitiu. 
- S'han respectat les limitacions de les persones en situació de dependència, no 
solament físiques sinó també culturals, a l'hora de realitzar les activitats i exercicis de 
manteniment i entrenament psicològic, rehabilitador i ocupacional. 
- S'han aplicat tècniques de motivació per a persones en situació de dependència en la 
planificació dels exercicis i activitats de manteniment i entrenament psicològic, 
rehabilitador i ocupacional. 
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- S'han identificat les característiques organitzatives i funcionals de l’institució o el 
domicili que incideixen en la situació psicosocial de les persones en situació de 
dependència. 
- S'han descrit els factors ambientals i els elements espacials i materials que incideixen 
en la relació social. 
- S'han respectat les orientacions rebudes, les necessitats i característiques de les 
persones, els seus costums i gustos, així com les normes de seguretat i higiene en el 
manteniment dels espais i el mobiliari.  
- S'ha orientat sobre els espais i materials a l'usuari i cuidadors informals per a afavorir el 
desenvolupament autònom, la comunicació i la convivència de les persones en situació 
de dependència. 
- S'han decorat els espais, adaptant-los a les necessitats de la persona en situació de 
dependència, així com al calendari, a l'entorn cultural i al programa d'activitats de la 
institució. 
- S'han confeccionat els elements de senyalització i simbolització per a organitzar els 
materials i estris d'una aula taller o un domicili, i d'aquesta manera facilitar l'autonomia 
de la persona en situació de dependència. 
- S'han justificat els avantatges d'organitzar l'espai de cara a la millora de la qualitat de 
vida de les persones en situació de dependència. 
- S'ha mostrat - S'han descrit les característiques i necessitats fonamentals de les 
relacions socials de les persones en situació de dependència. 
- S'han analitzat els criteris i estratègies per a organitzar la intervenció referida al suport 
psicosocial a les persones en situació de dependència i la creació de noves relacions. 
- S'han identificat els recursos, mitjans, tècniques i estratègies de suport i 
desenvolupament de les habilitats socials de les persones en situació de dependència. 
- S'han seleccionat els mitjans i recursos expressius i comunicatius que afavoreixen el 
manteniment de les capacitats relacionals de les persones en situació de dependència. 
- S'han seleccionat tècniques i estratègies de suport per a col·laborar en el manteniment 
i desenvolupament d'habilitats socials adaptades a les situacions quotidianes. 
- S'han aplicat les tecnologies d'informació i comunicació per al manteniment de la 
relació social amb l'entorn. 
- S'han aplicat tècniques de modificació de conducta i de resolució de conflictes per a 
l'atenció social a persones amb necessitats especials. 
- S'ha justificat la necessitat de respectar les pautes de comunicació i l'ús de les 
habilitats de relació social de cada usuari.  
- S'ha obtingut informació de l'equip interdisciplinari per a identificar les necessitats 
d'acompanyament de la persona en situació de dependència. 
- S'han identificat les activitats d'acompanyament que s'han de fer, tant en una institució 
com en el domicili, respectant els drets de les persones implicades. 
- S'han seleccionat criteris i estratègies que afavorisquen l'autonomia personal de les 
persones en situació de dependència en les situacions d'acompanyament. 
- S'han adaptat els recursos comunitaris de les persones en situació de dependència a 
l'acompanyament per al gaudi de l'oci i l'accés als recursos, d'acord amb les seues 
característiques i interessos personals. 
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- S'ha registrat el desenvolupament de les activitats d'acompanyament així com les 
incidències sorgides durant aquestes. 
- S'han respectat els interessos de les persones en situació de dependència en la 
realització d'activitats d'oci i temps lliure. 
- S'ha valorat el respecte a les directrius, orientacions i protocols establits en les tasques 
d'acompanyament. 
- S'han definit les tècniques d'animació per a dinamitzar les activitats d'oci de les 
persones en situació de dependència. 
- S'han descrit les estratègies d'animació i motivació que potencien la participació en les 
activitats que es realitzen en una institució concreta. 
- S'han seleccionat recursos específics d'oci adequats a les persones en situació de 
dependència. 
- S'han analitzat els materials de caràcter lúdic adequats als usuaris, determinant les 
seues característiques i les seues utilitats. 
- S'han descrit activitats d'oci i temps lliure, dins i fora de la institució, tenint en compte 
les necessitats dels usuaris. 
- S'ha disposat el manteniment i control dels recursos d'oci i culturals dins de la institució. 
- S'han fet propostes creatives en el disseny d'activitats d'animació i esdeveniments 
especials en la institució. 
- S'ha justificat el respecte als interessos dels usuaris  i els principis d'autodeterminació 
de la persona dependent a l'hora d'ocupar el seu temps lliure i participar en activitats 
d'animació d'oci i temps lliure. 
- S'han definit els diferents recursos comunitaris dirigits a persones en situació de 
dependència. 
- S'ha elaborat un fitxer de recursos de suport social, ocupacional, d'oci i temps lliure, i 
les prestacions econòmiques. 
- S'han identificat les vies d'accés i les gestions necessàries perquè els cuidadors 
informals sol·liciten les prestacions més freqüents. 
- S'han identificat diferents formats i models de sol·licitud d'ajudes, prestacions i serveis. 
- S'han utilitzat les tecnologies de l’informació i la comunicació per a localitzar recursos 
comunitaris. 
- S'ha expressat adequadament en el procés de comunicació amb les famílies i 
cuidadors no formals. 
- S'han identificat les fonts d'informació implicades en l'atenció psicosocial de la persona 
en situació de dependència. 
- S'ha justificat l'establiment de relacions amb les famílies i les persones que 
s'encarreguen dels usuaris. 
- S'han definit els diferents instruments de recollida d'informació per al seu ús en el 
procés d'avaluació de la intervenció i valoració de la persona en situació de 
dependència. 
- S'han emplenat els protocols específics de cada intervenció i del procés d'avaluació, 
tant en el domicili com en la institució. 
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- S'han aplicat instruments de registre i transmissió de les observacions realitzades en el 
desenvolupament de les activitats. 
- S'ha argumentat la importància de l'obtenció, registre i transmissió de la informació per 
a millorar la qualitat del treball realitzat. 
5. Instruments d’avaluació. 
Per a l'avaluació de l'alumnat s'utilitzaran els següents instruments: proves escrites, 
proves oral, supòsits pràctics, fitxa d'avaluació d'activitats i escala d'observació. 
 6.   Criteris de qualificació 
Els criteris d'avaluació seran els mateixos cada trimestre. Al final del curs es realitzarà 
una mitjana, que serà la nota final del curs. L'avaluació trimestral s'ajustarà als següents 
criteris: 
CONCEPTES (50%): 
- Prova escrita/ oral. Es realitzarà un examen per cada tema, que podrà ser oral o escrit 
(de desenvolupament, preguntes curtes o tipus test), depenent dels continguts treballats 
i de la pròpia dinàmica i característiques del grup. Suposarà un 50% de la nota final del 
trimestre.  
PROCEDIMENTS (50%): 
- Activitats grupals d'aula i treballs individuals. Suposarà un 30% de la nota final del 
trimestre. 
-  Actitud i participació. Suposarà un 20% de la nota final del trimestre. 
 7.  Sistema de recuperació. 
L'alumnat tindrà dret a la recuperació dels exàmens suspesos cada final de trimestre. 
Aquesta recuperació tindrà una nota del 0 al 10. Si per qüestió de calendari no fora 
possible realitzar aquesta recuperació abans que acabe l'avaluació corresponent, 
l'examen es farà una vegada començada la següent, tenint en compte aquesta nota a 
l'efecte de càlcul de la qualificació final del mòdul. 
Respecte al sistema de recuperació de mòduls pendents, l’alumnat de segon que tinga 
aquest mòdul pendent de primer, haurà de realitzar les activitats de seguiment que es 
plantegen (una activitat per trimestre). Aquestes activitats suposaran un 30% de la nota 
final. Així mateix, hauran de realitzar en el mes de març un examen, que suposarà un 
70% de la nota final. Per a superar el mòdul, serà imprescindible haver tret en l’examen 
una nota mínima de 5. 
8.   Unitats didàctiques: organització i distribució. 
Primera avaluació 
UT 1: Aproximació a la intervenció psicològica i social. 
-   Sociologia: la realitat social. 
-   Aspectes psicològics. 
UT 2: Les relacions socials en les persones en situació de dependència. 
-   L’èsser humà: un ser social per naturalesa 
-   Habilitats socials. 
-   Dificultats més freqüents en les relacions socials 
-   Manteniment i desenvolupament de les relacions socials. 
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UT 3: Tècniques i exercicis de manteniment i entrenament psicològic, rehabilitador 
i ocupacional. 
-   Capacitats cognitives 
-   Tècniques de manteniment i estimulació de les capacitats cognitives. 
Segona avaluació 
UT 4: Aprenentatge i motivació de les persones en situació de dependència. 
-   Aprenentatge: factors que influeixen. 
-   Motivació i aprenentatge en colectius específics. 
-   Aprenentatge d’habilitats d’autonomia personal. 
UT 5: Animació i dinamització de l’oci i del temps lliure. 
-   Oci i temps lliure: conceptes bàsics. 
-   Oci en les persones en situació de dependència. 
-   Animació del oci en las personas en situació de dependència. 
UT 6: Organització i ambientació de l’entorn d’intervenció. 
-   Ambient i espais accesibles. 
-   Factors ambientals que condicionen el bienestar. 
-   Adequació dels espais i del materials. 
-   Llenguatges icònics que faciliten l’autonomia. 
-   Tècniques plàstiques. 
Tercera avaluació 
UT 7: Intervenció d’acompanyament i suport en l’entorn familiar i institucional. 
-   Necessitats d’acompanyament i suport en les persones en situació de dependència. 
-   Suport i acompanyament en l’entorn domiciliari i institucional. 
UT 8: Recursos i serveis per a persones en situació de dependència: informació al 
cuidador informal. 
-   Recursos socials i comunitaris. 
-   Ajudes i prestacions econòmiques. 
-   Relació amb les famílies i cuidadors no formals. 
UT 9: Valoració i seguiment de les intervencions. 
-   Fonts d’informació en l’atenció psicosocial. 
-   Escales de valoració de capacitats. 
-   Instruments de registre d’informació 
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MÒDUL PROFESSIONAL: SUPORT DOMICILIARI 
PROFESSORAT: Ramzi A., Loli C., Asun P. i Marta G. 
CURS: 1er     GRUPS: A i B      DURADA: 192 hores  

1. Resultats d'aprenentatge 
S’estableixen per a aquest mòdul professional una sèrie d‘objectius expressats en 
termes de resultats d‘aprenentatge definits en el Reial decret 1593/2011, de 4 de 
novembre, pel qual s ́estableix el Títol de Tècnic en Atenció a Persones en Situació de 
Dependència i es fixen els seus ensenyaments mínims, i que a continuació s’enumeren: 
1. Organitza el pla de treball al domicili de persones en situació de dependència, 
interpretant les directrius establertes. 
2. Planifica la gestió de la despesa, relacionant les tècniques bàsiques d'administració 
amb les necessitats de la unitat de convivència. 
3. Organitza el proveïment de la unitat de convivència, descrivint les característiques 
dels productes. 
4. Prepara el manteniment del domicili de persones en situació de dependència, 
seleccionant les tècniques i productes amb criteris de qualitat, seguretat i higiene. 
5. Selecciona aliments del menú, relacionant les seves característiques i proporcions 
amb les prescripcions establertes. 
6. Aplica tècniques bàsiques de cuina en el procés de preparació amb tècniques 
bàsiques de cuina, relacionant-ho amb les necessitats de la persona usuària i els 
protocols establerts. 
7. Realitza el seguiment del pla de treball al domicili de persones en situació de 
dependència, descrivint el protocol establert. 
2. Competències professionals, personals i socials 
a) Determinar les necessitats assistencials i psicosocials de la persona en situació de 
dependència, mitjançant la interpretació de la informació obtinguda sobre la persona a 
través del pla d'atenció individual, respectant la confidencialitat de la mateixa. 
b) Organitzar les activitats d'atenció a les persones en situació de dependència, afavorint 
la seva col·laboració i la de la família, i tenint en compte les directrius establertes en el 
pla d'atenció individualitzada. 
d) Organitzar la intervenció relativa a l'alimentació, supervisant els menús, preparant els 
aliments i administrant-los quan sigui necessari. 
i) Gestionar la documentació bàsica i el pressupost de la unitat de convivència, 
optimitzant els recursos i assegurant la viabilitat de la gestió econòmica. 
f) Realitzar les activitats de manteniment i neteja del domicili, garantint les condicions 
d'habitabilitat, higiene i ordre, amb criteris de qualitat, seguretat i cura del medi ambient i, 
si escau, tramitant la documentació pertinent. 
i) Aplicar mesures de prevenció i seguretat tant per a les persones en situació de 
dependència com per als professionals, en els diferents àmbits d'intervenció. 
n) Assessorar a la persona en situació de dependència, als familiars i cuidadors no 
formals, proporcionant-los pautes d'actuació en la cura i l'atenció assistencial i 
psicosocial, i adequant la comunicació i les actituds a les característiques de la persona 
interlocutora. 
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ñ) Resoldre les contingències amb iniciativa i autonomia, mostrant una actitud autocrítica 
i buscant alternatives per afavorir el benestar de les persones en situació de 
dependència. 
o) Col·laborar en el control i seguiment de les activitats assistencials, psicosocials i de 
gestió domiciliària, emplenant els registres oportuns, manejant les aplicacions 
informàtiques del servei i comunicant les incidències detectades. 
r) Actuar amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit de la seva competència, organitzant 
i desenvolupant el treball assignat, cooperant o treballant en equip amb altres 
professionals a l'entorn de treball. 
s) Resoldre de forma responsable les incidències relatives a la seva activitat, identificant 
les causes que les provoquen, dins de l'àmbit de la seva competència i autonomia. 
t) Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i competència de les diferents 
persones que intervenen en l'àmbit del seu treball. 
o) Aplicar els protocols i les mesures preventives de riscos laborals i protecció ambiental 
durant el procés productiu, per evitar danys en les persones i en l'entorn laboral i 
ambiental. 
v) Aplicar procediments de qualitat, d'accessibilitat universal i de «disseny per a tots» en 
les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de 
serveis. 
3. Continguts 
Partint de la ORDE 30/2015, de 13 de març, de la Conselleria d’Educació, Cultura i 
Esport, per la qual s’estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle 
formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Atenció a Persones en 
Situació de Dependència, els continguts indispensables per a aconseguir els objectius 
del mòdul són els següents: 
1. Organització del pla de treball en la unitat de convivència: 
– Elements del pla de treball. 
– Factors que determinen les necessitats i demandes que cal cobrir en el domicili. 
– Valoració de l'organització del treball domèstic. 
2. Planificació de la gestió del pressupost de la unitat de convivència: 
– Previsió de les despeses generals de la unitat de convivència. 
– Interpretació i maneig de la documentació de gestió domiciliària. 
– Justificació de la necessitat d'un equilibri entre ingressos i despeses 
3. Organització del proveïment de la unitat de convivència: 
– Tipus de compres: directa, virtual i per telèfon. 
– Confecció de la llista de la compra. 
– Distribució i emmagatzematge en la llar. 
– Valoració del consum responsable. 
4. Preparació del manteniment i neteja del domicili: 
– Tasques de neteja. 
– Selecció de materials, productes i utensilis de neteja i llavat. 
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– Mesures de seguretat i precaucions en el maneig dels electrodomèstics. 
– Justificació dels criteris mediambientals en l'eliminació i reciclat de residus i brosses. 
5. Selecció dels aliments del menú: 
– Característiques nutritives dels diferents tipus d'aliments. 
– Identificació dels menús en funció de les necessitats personals. 
– Valoració de la dieta saludable. 
6. Aplicació de tècniques bàsiques de cuina: 
– Ús i manteniment del parament, utensilis i electrodomèstics de cuina. 
– Principis bàsics en la manipulació dels aliments. 
– Elaboracions elementals de cuina. 
– Justificació de la prevenció i seguretat en la manipulació d'aliments. 
7. Seguiment del pla de treball: 
– Emplenament de fulles de seguiment. 
– Utilització de les tecnologies en el registre i comunicació d'informació. 
4. Criteris d'avaluació 
RA1. Organitza el pla de treball en el domicili de persones en situació de 
dependència, interpretant les directrius establides. 
Criteris d'avaluació: 
a) S'han identificat les característiques del pla de treball. 
b) S'ha descrit la importància de l'adaptació del pla de treball a la realitat de la persona 
en situació de dependència. 
c) S'han identificat les tasques que s'han de realitzar en el domicili. 
d) S'han seqüenciat les tasques domèstiques diàries que cal realitzar en el domicili, en 
funció del pla de treball i de les adaptacions realitzades, si fóra necessari. 
i) S'han analitzat les necessitats i demandes que s'han de cobrir en el domicili. 
f) S'han respectat les característiques culturals pròpies de la unitat de convivència. 
g) S'han identificat els diferents tipus de plans d'atenció a la persona en situació de 
dependència en el domicili. 
h) S'ha valorat la importància d'ajustar la seqüència de l'execució d'activitats, a fi de 
rendibilitzar temps i esforços. 
RA2. Planifica la gestió de la despesa, relacionant les tècniques bàsiques 
d'administració amb les necessitats de la unitat de convivència. 
Criteris d'avaluació: 
a) S'ha analitzat la documentació relacionada amb les despeses de la unitat de 
convivència. 
b) S'ha reconegut la necessitat de saber interpretar els documents de gestió domiciliària 
c) S'ha elaborat un dossier de les partides de despesa general mensual. 
d) S'ha elaborat un dossier de despeses extraordinàries d'una unitat de convivència. 
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i) S'han enumerat els factors que condicionen la distribució del pressupost mensual 
d'una unitat de convivència. 
f) S'han enumerat i classificat les despeses ordinàries i d'aprovisionament d'existències 
en una unitat de convivència tipus. 
g) S'han analitzat les despeses mensuals de diferents unitats de convivència. 
h) S'ha valorat la necessitat d'equilibri entre ingressos i despeses. 
RA3. Organitza el proveïment de la unitat de convivència, descrivint les 
característiques dels productes. 
Criteris d'avaluació: 
a) S'han analitzat diferents tipus de documentació publicitària, seleccionant productes. 
b) S'han valorat les tecnologies com a font d'informació. 
c) S'ha determinat la llista de la compra. 
d) S'ha analitzat l'etiquetaje de diferents productes de consum i aliments. 
i) S'han identificat els llocs apropiats per al correcte magatzematge dels productes, tenint 
en compte les seues característiques. 
f) S'han enumerat els tipus d'establiments i serveis destinats a la venda de productes 
d'alimentació, neteja, higiene i manteniment del domicili. 
g) S'han establit criteris per a la col·locació dels diferents productes, atenent a criteris 
d'organització, seguretat i higiene. 
RA4. Prepara el manteniment del domicili de persones en situació de dependència, 
seleccionant les tècniques i productes amb criteris de qualitat, seguretat i higiene. 
Criteris d'avaluació: 
a) S'han analitzat diferents tipus de residus i brosses que es generen en el domicili. 
b) S'han identificat els tipus, maneig, riscos i manteniment d'ús dels electrodomèstics 
utilitzats en el domicili: llavadora, secadora, planxa, aspiradora i uns altres. 
c) S'han recopilat en un dossier les tècniques de neteja de sòls, estris, mobiliari, finestres 
i sanitaris. 
d) S'han identificat els productes de neteja i desinfecció que cal utilitzar, descrivint les 
seues aplicacions, riscos d'ús i la seua ubicació en el domicili. 
i) S'han descrit els riscos derivats del maneig i ús de les instal·lacions elèctriques en el 
domicili. 
f) S'han descrit les tècniques de llavat de roba a màquina i a mà, en funció de les 
característiques de la peça, del tipus de taca i del grau de brutícia de la mateixa. 
g) S'ha valorat el compliment de les normes de seguretat, higiene, prevenció i eliminació 
de productes, establides per al desenvolupament de les activitats de manteniment de la 
llar. 
h) S'han descrit les pautes d'interpretació de l'etiquetatge de les peces, classificant la 
roba en funció del seu posterior procés de llavat. 
RA5. Selecciona aliments del menú, relacionant les seues característiques i 
proporcions amb les prescripcions establides. 
Criteris d'avaluació: 
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a) S'han analitzat els conceptes bàsics relacionats amb l'alimentació i la nutrició. 
b) S'han classificat els aliments en funció de les seues característiques. 
c) S'han identificat les característiques d'una dieta saludable, així com els tipus 
d'aliments que ha d'incloure. 
d) S'han identificat les racions i mesures casolanes. 
i) S'ha analitzat l'etiquetatge nutricional d'aliments envasats. 
f) S'han seleccionat els aliments que han de formar part de la ingesta diària, tenint en 
compte les prescripcions establides. 
g) S'ha valorat la importància d'una dieta saludable. 
RA6. Aplica tècniques bàsiques de cuina en el procés de preparació amb 
tècniques bàsiques de cuina, relacionant-ho amb les necessitats de la persona 
usuària i els protocols establits. 
Criteris d'avaluació: 
a) S'ha reconegut la necessitat d'aplicar mesures d'higiene, prevenció de riscos i 
eliminació de productes, en la preparació dels aliments. 
b) S'han identificat les tècniques culinàries bàsiques d'aplicació en la cuina familiar, 
indicant en cada cas les fases d'aplicació, procediments, temps i parament. 
c) S'han recopilat receptes de cuina, ajustant les quantitats i els temps en funció del 
nombre de comensals i les seues necessitats específiques. 
d) S'han identificat els procediments previs al cuinat: descongelat, tallat, pelat, trossejat i 
llavat dels diferents productes. 
i) S'han classificat els materials, utensilis i electrodomèstics necessaris per a procedir a 
la preelaboración dels aliments: descongelar, tallar, pelar i llavar. 
f) S'han aplicat tècniques bàsiques de cuina per a l'elaboració de primers plats, segons 
plats i postres adequades a la dieta dels membres de la unitat de convivència. 
g) S'ha reconegut la necessitat de complir les normes de seguretat i higiene establides 
per a la manipulació i processat d'aliments. 
h) S'ha valorat la importància de la presentació dels aliments. 
RA7. Realitza el seguiment del pla de treball en el domicili de persones en situació 
de dependència, descrivint el protocol establit. 
Criteris d'avaluació: 
a) S'han identificat les fonts d'informació, les tècniques de seguiment i la detecció de 
situacions de risc. 
b) S'han analitzat els diferents recursos, seleccionant-los segons les necessitats de les 
persones en situació de dependència. 
c) S'han registrat les dades en el suport establit. 
d) S'ha interpretat correctament la informació arreplegada. 
i) S'han identificat les situacions en les quals és necessària la col·laboració d'altres 
professionals. 
f) S'ha valorat la importància de l'avaluació per a millorar la qualitat del servei. A més, 
hauran de superar-se els treballs individuals i grupals, activitats, etc. segons les 
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indicacions que donen les professores; i mostrar actituds adequades durant el treball a 
l’aula i si s’escau, fóra d’ella. 
5. Instruments d’avaluació 
Per avaluar els resultats d’aprenentatge de l’alumnat utilitzarem tècniques d ́observació i 
tècniques interrogatives, tant orals com escrites. 
Quant als instruments es proposen els següents: 
● Proves avaluadores. En finalitzar cada trimestre o unitat es realitzarà una prova 
objectiva d ́avaluació. Aquestes podran combinar: preguntes tipus test; V/F; preguntes 
curtes i/o dedesenvolupament de conceptes i continguts treballats en cada unitat; de 
resolució de casos, qüestions o supòsits pràctics; de reacionar conceptes; de 
desenvolupament d ́una sèrie de qüestions relativament breus; de proves pràctiques en 
la qual l’alumnat haurà de resoldre un supòsit pràctic relacionat amb aspectes teòrics 
dels temes tractats en classe, entre altres. 
● Treballs individuals i grupals. Durant el desenvolupament de cadascuna de les unitats 
de treball, l’alumnat, bé en petit grup o de forma individual, realitzaran un determinat 
nombre de treballs que hauran de ser lliurats per a la seua posterior qualificació. 
● Instruments que permeten registrar l ́observació directa tals com a diaris de classe, 
anecdotaris i llistes de control. Aquests instruments permeten avaluar les actituds que 
presenta l ́alumnat, tenint en compte aspectes tan importants com són el grau de 
participació, esforç i motivació presentats per l ́alumne/a, la conducta i el respecte cap 
als companys, l ́autonomia, la perseverança, la responsabilitat, l ́originalitat i capacitat 
iniciadora i les habilitats professionals que han d ́anar adquirint. 
6. Criteris de qualificació 
Les qualificacions parcials, així com la final del cicle tindrà en compte el següent: 
-En cada avaluación s'avaluarà les unitats de treball que es realitzen en cada trimestre. 
Els percentatges que utilitzarem per a obtenir la nota serà el següent: 
-Continguts conceptuals: el 40 / 50% del total de la qualificació. La valoració es farà 
mitjançant proves escrites i/o orals, tenint en compte: la claredat de conceptes, 
expressió, ordre i neteja. 
- Continguts procedimentals: el 30 / 40% del total de la qualificació. S'avaluaran les 
activitats tant en grup com individualment que es realitzen en classe o fora de la mateixa. 
En aquests continguts s'apreciarà l'adequació a l'objectiu/s proposat/s, creativitat, 
aprofundiment (treballs de recerca), ordre i neteja. 
-Continguts actitudinals: El 20% del total de la qualificació. La conducta és fonamental en 
aquest cicle formatiu ja que ens mostra la capacitat de l'alumne per a treballar en un 
camp com el sociosanitari on la responsabilitat, l'adreça del grup, la participació de forma 
assertiva, la resolució de conflictes, etc. és essencial per al TAPSD. En l'actitud es 
valorarà: 
L'assistència, la participació, interès cap a la matèria, respecte, treball en equip, 
puntualitat, comportament, etc., que es realitzarà a través de l'observació directa pel 
professor i/o diàlegs individualitzats quan siguen necessaris. 
-Per aprobar el mòdul, l'alumne haurà de superar tots els continguts conceptuals, 
procedimentals i actitudinals. 
-Al final del trimestre es notificarà a l'alumnat la seua evolució amb una qualificació 
numèrica en una escala de 0 - 10, considerant-se aprovat a partir d'un 5. (Sempre que 
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haja aconseguit, almenys, la meitat del percentatge corresponent a cada contingut 
(conceptual, procedimental i actitudinal). 
-Les proves i activitats d’avaluació seran valorades al seu terme entre 0 i 10 punts, 
havent d’obtindre al menys un 5 per a aprovar i poder procedir a efectuar la mitjana. 
-No es faran proves per a pujar nota d'exàmens ni de treballs. 
-Els treballs i activitats tant individuals com de grup seran obligatoris per a superar 
l ́avaluació. En ells es tindrà en compte: la presentació (neteja, faltes d ́ortografia, 
originalitat...), contingut suficient, la seu estructura i organització, aportacions, annexos, 
fonts consultades, relació amb altres coneixements, termini de lliurament, etc. Criteris 
que s ́establiran per a cada treball i que l’alumnat haurà de conèixer. 
-Els treballs no superats hauran de repetir-se o completar-se i entregar-se en la 
recuperació. 
-En cas de no assistir a un examen o una altra activitat d ́avaluació com una exposició 
d ́un treball, saurà de lliurar la deguda justificació per a poder realitzar-ho en una altra 
data. 
En cas de no fer-ho l ́alumne/a haurà de presentar-se a la recuperació de final de 
trimestre. 
-No s’acceptaran treballs entregats fora de termini amb justificació improcedent. Si els 
continguts que es qualifiquen mitjançant els treballs acordats no són realitzats, seran 
qualificats mitjançant control oral o escrit o qualsevol altre instrument que decidisquen 
les professores. 
-Al finalitzar el trimestre es realitzarà recuperació dels continguts no superats o no 
realitzats per les circumstàncies que siguen a través d’un examen. La nota màxima que 
se podrà obtindre serà un 5. 
-En el cas de no assistir a una de les activitats complementàries programades, l'alumne 
haurà de realitzar un treball relacionat amb aquesta activitat. 
-Els alumnes que siguen sorpresos copiant en un examen tindran el mòdul suspès i 
hauran de presentar-se a la recuperació final de juny amb tota la matèria. 
-L'avaluació final serà la mitjana de les tres avaluacions que es donen en el curs, sent 
imprescindible haver aprovat tots els requisits conceptuals, procedimentals i actitudinals 
(assistència, compromís, organització, respecte, atenció, actitud cap al treball grupal, 
solidaritat, participació activa...) duts a terme fins a finalitzar el mateix. Sí no supera 
algun dels requisits serà qualificat com No Apte o amb la nota pertinent. 
-L’arrodoniment serà a l'alça sempre que la note siga igual a superior al nombre enter 
més mig punt i a la baixa si no ho aconsegueix. El profesor/a tindrà en compte l'evolució 
de l'alumnat a l'hora d'arrodonir la nota final. 
Tractament de les faltes d’assistència i puntualitat per part de l’alumnat· 
L’aplicació del procés d’avaluació continua de l’alumnat requereix la seua assistència 
regular a les classes i activitats programades. Per açò, serà necessària l ́assistència, 
almenys, al 85% de les classes i activitats previstes del mòdul. 
L ́incompliment d ́aquest requisit suposarà la pèrdua del dret a l ́avaluació contínua del 
mòdul i podrà suposar l ́anul·lació de matrícula per inassistència, sempre que no se 
justifiquen degudament. 
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En cas que hi haja alumnat que, no superant el 15% màxim permès segons la legislació 
vigent, acumule faltes d ́assistència no justificades, veurà afectada la nota corresponent 
en l ́avaluació final, en la mesura que considere oportú el professorat. 
La justificació de les faltes d ́assistència serà competència del tutor del grup. Se 
consideren faltes justificades les absències derivades de malaltia o accident 
de   l ́alumne/a, atenció a familiars o qualsevol altra circumstància extraordinària 
benvolguda per la directora del centre. 
L ́alumnat aportarà la documentació que justifique degudament la causa de les 
absències. 
Si un alumne o alumna supera el 15% de faltes d ́assistència justificades també veurà 
afectada la seua nota, ja que la inassistència a les classes no permet avaluar els 
continguts actitudinals i el desenvolupament de determinades activitats. 
Situacions com una malaltia de llarga durada, maternitat, accident, entre altres, que 
suposen la no assistència continuada al mòdul poden suposar la pèrdua de  l ́avaluació 
contínua. En aquests casos l ́alumnat pot optar per la renúncia al mòdul. 
La puntualitat és important. L ́incompliment dels horaris d ́entrada i eixida a les classes 
serà penalitzat en la nota final. Els retards també seran avaluables, equivalent cada tres 
retards a una falta. 
7. Sistemes de recuperació: 
Els alumnes que hagen suspès un trimestre podran realitzar una recuperació en acabar 
l'avaluació corresponent i tindrà una nota màxima de 5 punts sobre 10 en cadascun dels 
apartats (exàmens i treballs). 
Els alumnes que no superen alguna de les avaluacions del curs tindran la oportunitat de 
fer una recuperació final en juny. La convocatòria ordinària es farà mitjançant els 
procediments d ́avaluació que estimen oportú els professors. Podrà recuperar-se parcial 
o totalment. 
Abans de la nota final l'alumnat disposarà d'una oportunitat per a recuperar aquelles 
avaluacions que no haja superat. Per a la recuperació del mòdul, a més d'aprovar la 
prova de coneixements, s'hauran de presentar els treballs estipulats de cadascuna de 
les avaluacions, sense el lliurament d'aquests, no es podrà recuperar. 
Entenent-se com a avaluació recuperada tota la que obtinga una qualificació d'almenys 5 
punts en les parts conceptuals i procedimentals a més de superar tots els requisits 
conductuals. La conducta en aquest cicle formatiu és fonamental per aquest motiu siga 
avaluable i també requisit per a la superació del mòdul. 
Al mes de juliol es realitzarà la convocatòria extraordinària. Aquesta consistirà en un 
examen de tot el temari que es qualificarà sobre 10. Aquest examen pot incloure 
diferentes tipus de preguntes: test, V/F, desenvolupament, supòsits pràctics, entre altres, 
dels continguts treballats al llarg del curs. 
En aquells casos en que algun alumne/a haja tingut una implicació continua en el mòdul 
o haja entregat totes les tasques establides, s’estudiarà el seu cas concret. 
L’alumnat que després d’això no supere el mòdul pendent en la convocatòria 
extraordinària de juliol i no promocioni a segon curs, haurà de repetir tot el mòdul. 
 
 



	

	 52	

El programa de recuperació per aquells alumnes que tenen pendent el mòdul de 
Suport Domiciliari i promocionen a segon. 
D’acord amb l’article 9 de l’ordre 79/2010, de 27 d’agost, de la Conselleria d’Educació, 
per la qual es regula l’avaluació de l’alumnat dels cicles formatius, tot l’alumnat que no 
supere el mòdul en cap convocatòria haurà de: 
• Assistir a les sessions de tutoria d’acord a un calendari acordat . 
• Realitzar i presentar les activitats de recuperació que el professorat indicarà a cada 
alumna/e en el mes de setembre. 
• Superar una prova final (igual o superior a 5 punts) en el mes de juny-juliol. 
Qualificació de l’alumnat que haja perdut el dret a l’avaluació continuada 
L’alumnat al qual, sense que li haja estat anul·lada la matrícula haja perdut el dret a 
l’avaluació continuada, podrà presentar-se a un examen final únic, de caràcter global i de 
dificultat màxima. L’examen tindrà lloc en la convocatòria de juny (ordinària) i, en cas de 
no estar superat, l’alumnat tindrà l’opció d’acudir a la convocatòria de juliol 
(extraordinària). 
L’examen es puntuarà de 0 a 10 i la qualificació final del mòdul serà la puntuació que 
l’alumnat haja obtingut en aquest examen. Per a la qualificació del curs no es tindrà en 
consideració cap altra circumstància, ni el treball que l’alumnat haja pogut realitzar 
durant el curs ni les notes parcials que l’alumnat haja pogut obtenir amb anterioritat a la 
pèrdua del dret a l’avaluació continuada. 
8. Unitats didàctiques 
8.1 Organització dels continguts 
Els continguts d'aquest mòdul es divideixen en set unitats de treball que passem a 
desenvolupar a continuació: 
UT 1: L'organització del pla de treball en la unitat de convivència. 
-Els plans d'atenció domiciliària. 
-Els serveis d'ajuda a domicili (SAD). 
-Els factors determinants de les necessitats i demandes en el domicili. 
-L'elaboració d'un pla de treball. 
-Els tipus de tasques d'atenció en el domicili. 
-L'organització del treball domèstic i la seua valoració. 
UT 2: La planificació de la gestió del pressupost de la unitat de convivència. 
-La previsió de les despeses generals en la unitat convivencial. 
-Les possibilitats que ens ofereix l'actual sistema financer. 
-La interpretació i el maneig de la documentació de gestió domiciliària. 
-La justificació de la necessitat d'un equilibri entre ingressos i despeses. 
UT 3: Organització del proveïment de la unitat de convivència. 
- La necessitat de realitzar compres. 
- Diferents establiments de compres. 
- L'elaboració de la llista de la compra. 
- La documentació publicitària. 



	

	 53	

-El procés de la compra. 
- La distribució i l'emmagatzematge en la llar. 
UT 4: El manteniment i la neteja del domicili. 
-Els productes de neteja i la seua col·locació en el domicili. 
-Tasques i tècniques de neteja. 
-Electrodomèstics utilitzats en la neteja de la llar. 
-Llavar, planchar i repassar la roba. 
-Mesures de seguretat en la llar. 
-L'eliminació i el reciclat de brosses domèstiques. 
UT 5: La selecció dels aliments del menú. 
-Les característiques nutritives dels diferents tipus d'aliments. 
-L'etiquetatge. 
-La identificació dels menús en funció de les necessitats personals. 
-Tipus de menús. 
-La valoració de la dieta saludable. 
UT 6: Aplicació de tècniques bàsiques de cuina. 
- L'ús i manteniment del parament, utensilis i electrodomèstics de cuina. 
-Els principis bàsics en la manipulació dels aliments. 
- Els accidents freqüents en la cuina. 
-El tractament dels aliments. 
-Les elaboracions bàsiques de cuina. 
UT 7: Seguiment del pla de treball. 
-Com obtenir informació. 
-Utilització de les tecnologies en el registre i comunicació d'informació. 
-L'avaluació com a procés de millora en la qualitat de servei. 
7.2 La temporalització de les unitats de treball seria la següent: 
Primer trimestre 
UT 1: L'organització del pla de treball en la unitat de convivència. 
UT 7: Seguiment del pla de treball 
UT 2: La planificació de la gestió del pressupost de la unitat de convivència. 
Segon trimestre 
UT 3: L'organització i el proveïment de la unitat d convivència 
UT 4: El manteniment i la neteja del domicili. 
UT 5: La selecció dels aliments del menú. 
UT 6: Aplicació de tècniques bàsiques de cuina. 
Alguns dels continguts de les unitats de treball 4, 5, 6 i 7 es podran realitzar de forma 
transversal al llarg de tot el curs depenent de les circumstàncies del mateix (Projecte 
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Connekta’t, activitats complementàries...) encara que la major part del contingut 
s'impartisca en un trimestre concret. 
8. Adaptació de la programació davant d'un possible confinament i mesures per a 
facilitar a l'alumnat amb símptomes confinat el seguiment de la programació. 
S’utilitzarà la Plataforma Aules des del prinicpi del curs per a l’entrega d’activitats i 
desenvolupament d’algunes activitats, atenent a les criteris de prevenció de la Covid-19. 
D’esta manera, en cas de confinament individual o grupal, l’alumnat ja coneixerà i 
manejarà la Plataforma Aules, mitjançant la qual es desenvoluparà la metèria en cas de 
confinament, atenent a les següents especificacions: 
Si el confinament és grupal s’avançarà en els continguts a través de la Plataforma Aules, 
tractant de proporcionar al alumnat una continuïtat en la matèria semblant a la 
presencial, utilitzant material audiovisual, afavorint la participació del grup i respectant 
els horaris establits per a les classes. Dins d’este horari es contempla també la 
possibilitat de les videoconferències grupals a trevés de Webex. 
Si el confinament és individual, conseqüència de la espera de un resultat del test de la 
Covid-19, l'alumne o alumna rebrà la informació necessària sobre el desenvolupament 
de les classes a través del correu electrònic o la plataforma Aules, on s'indicarà els 
continguts treballats cada dia així com les activitats proposades en classe. Així mateix, 
s'oferirà la possibilitat de tutories individuals a través de AULES i/o Webex en l'horari que 
el professorat establisca, a fi d'aclarir dubtes concrets sobre els continguts. 
     

MÒDUL PROFESSIONAL: ATENCIÓ HIGIÈNICA  
PROFESSORAT: Carmen P. i Josepa Ll. 
CURS: 1er     GRUPS: A i B         DURADA: 96 hores  

  
1.- RESULTATS D'APRENENTATGE 
1. Organitza les activitats d'higiene de les persones en situació de dependència i el seu 
entorn relacionant-les amb les característiques i necessitats de les mateixes.  
2. Aplica tècniques d'higiene i aseo personal, analitzant les necessitats i condicions de la 
persona en situació de dependència i el seu entorn. 
3. Aplica tècniques d' higiene de l'entorn, seleccionant els procediments i materials amb 
criteris d'eficàcia, prevenció i seguretat. 
4. Realitza el control i seguiment de les activitats d'atenció higiènica, analitzant els 
protocols d'observació i registre establerts. 
2.-COMPETÈNCIES. 
Les competències professionals, personals i socials associades a este mòdul són les 
que es relacionen a continuació: 
a) Determinar les necessitats assistencials i psicosocials de la persona en situació de 
dependència, mitjançant la interpretació de la informació obtesa sobre la persona a 
través del pla d'atenció individual, respectant la confidencialitat de la mateixa. 
b) Organitzar les activitats d'atenció a les persones en situació de dependència, afavorint 
la seua colaboració i la de la família, i tenint en compte les directrius establertes en el pla 
d'atenció individualitzada. 
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c) Realitzar les tarees d'higiene personal i vestit de les persones en situació de 
dependència, aportant l'ajuda precisa, afavorint al màxim la seua autonomia en les 
activitats de la vida diària i mantenint cap a ells una actitud de respecte i professionalitat. 
g) Realitzar les intervencions relacionades amb l'estat físic de les persones en situació 
de dependència, seguint les pautes establertes i mostrant en tot moment respecte per la 
seua intimitat. 
h) Realitzar els trasllats, movilitzacions i recolzaments a la deambulació de les persones 
en situació de dependència, empleant els protocols i les ajudes tècniques necessaries, 
seguint les pautes marcades en el pla d'atenció individual (PIA) i adoptant mesures de 
prevenció i seguretat. 
i) Aplicar mesures de prevenció i seguretat tant paer a les persones en situació de 
dependència com per als professionals, en els distints àmbits d'intervenció. 
n) Assessorar a la persona en situació de dependència, als familiars i cuidadors no 
formals, proporcionánt-los pautes d'actuació en la cura i l'atenció assistencial i 
psicosocial, i adecuant la comunicació i les actituds a les característiques de la persona 
interlocutora. 
ñ) Resoldre les contingències amb iniciativa i autonomia, mostrant una actitud autocrítica 
i buscant alternatives per a afavorir el benestar de les persones en situació de 
dependència. 
o) Col·laborar en el control i seguiment de les activitats assistencials, psicosocials i de 
gestió domiciliària, cumplimentant els registres oportuns, manejant les aplicacions 
informàtiques del servei i comunicant les incidències detectades. 
s) Resoldre de forma responsable les incidències relatives a la seua activitat, identificant 
les causes que les provoquen, dins de l'àmbit de la seua competència i autonomia. 
t) Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i competència de les distintes 
persones que intervenen en l'àmbit del seu treball. 
u) Aplicar els protocols i les mesures preventives de riscos laborals i protecció ambiental 
durante el procés productiu, per a evitar danys en les persones i en l'entorn laboral i 
ambiental. 
      v) Aplicar procedimients de qualitat, d'accesibilitat universal i de «diseny per a tots» 
en les activitats professionals incloses en los procesos de producció o prestació de 
serveis. 
3.- CONTINGUTS. 
Organització d'activitats d'atenció higiènica: 
Higiene personal i ambiental. 
Presa de conciència sobre la importància d'afavorir les possibilitats d'autonomia de la 
persona en situació de dependència en les activitats d'aseo i higiene. 
Papel del tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència. 
Aplicació d'activitats d'higiene i aseo de la persona en situació de dependència: 
Principis anatomo-fisiològics de la pell i fundaments d'higiene corporal. 
Aplicació de tècniques d'aseo i higiene corporal.  
Prevenció i tractament d'úlceres per pressió.  
Utilització d'ajudes tècniques per a la higiene i l'aseo. 
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Tècniques de recollida d'eliminacions. 
Cures del pacient incontinent i colostomitzat. 
Cures postmorten.  
Valoració de la necessitat d'higiene en l'atenció integral de la persona en situació de 
dependència. 
Aplicació d'activitats d'higiene de l'entorn: 
Tipus de llits, accesoris i llenceria. 
Realització de llits. 
L'habitació de la persona institucionalitzada.  
Prevenció i control d'infeccions.  
Aplicació de tècniques de llavat de mans. 
Aplicació de tècniques de col·locació de gorro, mascareta, guants estèrils i bates estèrils. 
Mitjos i tècniques per a la recollida i transport de mostres biològiques. 
Valoració de les condicions higiènico-sanitèries de l'entorno de la persona en situació de 
dependència. 
Neteja i desinfecció de material i utensilis. 
Principis bàsics de desinfecció. 
Aplicació de mètodes d'esterilització. 
Carros de cures. 
Importància de l'eficiència en l'aplicació dels mètodes d'esterilització. 
Control i seguiment de les activitats d'atenció higiènica: 
Aplicació de tècniques i instruments d'obtenció d'informació sobre la higiene de les 
persones en situació de dependència i el seu entorn. 
Aplicació de tècniques i instruments per al seguiment de les activitats d'atenció higiènica. 
Utilització de registres manuales i informatitzats. 
Transmissió de la informació recollida al equip interdisciplinar. 
Valoració de la importància de la precissió i l'objectivitat en el registre de les dades. 
     Donades les circumstàncies tan especials que estem atravessant a causa del COVID-
19, i en el cas excepcional que el desenvolupament del curs no ho permeta, es farà una 
selecció dels continguts fonamentals i bàsics del currículum i es potenciaran aquestos 
perquè l'alumnat siga capaç d'aconseguir els objectius proposats. 
4.- CRITERIS D’AVALUACIÓ. 
1.1. S'ha interpretat el pla de cures individualitzat de la persona en situació de 
dependència.  
1.2. S'han identificat les atencions higièniques requerides per una persona, tenint en 
compte el seu estat de salut i nivell de dependència.  
1.3. S'han relacionat les circumstàncies de la persona en situació de dependència amb 
les dificultats que impliquen en la seua vida quotidiana.  
1.4. S'han identificat les característiques de l'entorn que afavoreixen o dificulten 
l'autonomia de la persona i el seu estat d'higiene personal.  



	

	 57	

1.5. S'ha comprovat que les condicions ambientals són adequades per a atendre les 
necessitats específiques de la persona.  
1.6. S'ha argumentat la necessitat de conèixer les possibilitats d'autonomia i participació 
de la persona en les activitats higienicosanitàries i de manteniment de les seues 
capacitats físiques.  
1.7. S'han seleccionat els recursos necessaris indicats en el pla de cures individualitzat o 
en el pla de vida independent.  
1.8. S'han proposat ajudes tècniques adequades per a facilitar l'autonomia de la persona 
en la satisfacció de les seues necessitats d'higiene.  
2.1. S'han explicat les principals mesures preventives de les úlceres per pressió així com 
els productes sanitaris per a la seua prevenció i tractament.  
2.2. S'han aplicat els procediments de condícia i higiene personal, total o parcial, en 
funció de l'estat i necessitats de la persona.  
2.3. S'han realitzat tècniques de vestit i calçat, tenint en compte les necessitats i nivell 
d'autonomia de la persona.  
2.4. S'ha mostrat sensibilitat cap a la necessitat de potenciar l'autonomia de la persona.  
2.5. S'han descrit les tècniques de recollida de mostres i eliminacions, tenint en compte 
les característiques de la persona en situació de dependència.  
2.6. S'han aplicat els procediments bàsics postmorten seguint el protocol establit.  
2.7. S'han adoptat mesures de prevenció i seguretat així com de protecció individual en 
el transcurs de les activitats d'higiene.  
2.8. S'ha informat les persones en situació de dependència i cuidadors no professionals 
respecte als hàbits higiènics saludables així com sobre els productes i materials 
necessaris i la seua correcta utilització.  
3.1. S'han descrit les condicions higienicosanitàries i d'ordre de l'habitació de la persona 
usuària.  
3.2. S'han aplicat diferents tècniques de realització i neteja del llit de la persona usuària, 
adaptant-les a l'estat i condicions d'aquesta, per a afavorir la seua comoditat i confort.  
3.3. S'han descrit les mesures generals de prevenció de les malalties transmissibles.  
3.4. S'han descrit els principis de les tècniques d'aïllament en funció de l'estat de la 
persona.  
3.5. S'han aplicat els mètodes i tècniques de neteja, desinfecció i esterilització de 
materials d'ús comú respectant els controls de qualitat d'aquests processos i la 
normativa en el tractament de residus.  
3.6. S'han adoptat mesures de prevenció i seguretat així com de protecció individual en 
el transcurs de les activitats d'higiene.  
3.7. S'ha informat la persona usuària, la família o cuidadors informals respecte a les 
condicions higièniques que ha de reunir l'entorn.  
3.8. S'ha informat la persona usuària i als cuidadors no professionals respecte a la 
utilització dels productes i materials necessaris per a la higiene de l'entorn.  
4.1. S'han identificat les característiques que han de reunir els protocols d'observació, 
control i seguiment de l'estat d'higiene personal de les persones usuàries i del seu 
entorn.  
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4.2. S'ha arreplegat informació sobre les activitats relatives a la higiene de la persona 
usuària i del seu entorn i a les contingències que s'hagen presentat.  
4.3. S'han emplenat protocols d'observació, manuals i informatitzats, seguint les pautes 
establides en cada cas.  
4.4. S'ha obtingut informació de la persona o persones al seu càrrec mitjançant diferents 
instruments.  
4.5. S'han aplicat les tècniques i instruments d'observació previstos per a realitzar el 
seguiment de l'evolució de la persona, registrant les dades obtingudes segons el 
procediment establit.  
4.6. S'ha transmès la informació pels procediments establits i en el moment oportú.  
4.7. S'ha argumentat la importància del control i seguiment de l'atenció higiènica de la 
persona usuària per a millorar el seu benestar. 
5.- INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ. 
S'avaluarà a l'alumne en l'adquisició de continguts teòrics i pràctics del mòdul de manera 
contínua, la qual cosa implica l'assistència regular a classe i la realització de les activitats 
programades per al mòdul, que consistiran en proves escrites, preguntes tipus test i de 
desenvolupament, realització d'exercicis escrits amb supòsits pràctics, proves pràctiques 
simulades a l'aula sobre els continguts procedimentals, activitats realitzades en el 
quadern de treball, treballs individuals o en grup, visites, xarrades, etc.  
Els alumnes confeccionaran un QUADERN DE TREBALL que constarà de:  
1.- Fitxes descriptives de cada tècnica. (material i procediment)  
2.- Catàleg de material: descripció del material i característiques rellevants.  
3.- Vocabulari: Termes emprats i el seu significat.  
El quadern de treball es lliura l'últim trimestre del curs i la qualificació s'afig a la nota final 
obtinguda en el mòdul.  
En cada avaluació es realitzaran les proves que es consideren per a cada unitat 
didàctica.  
Si en una avaluació es realitza més d'una prova, teòric/pràctic, la nota mitjana s'obtindrà 
una vegada que l'alumne haja obtingut en totes elles una puntuació igual o superior a 5.  
Els alumnes que per motiu degudament justificat (causa mèdica o jurídica) no puguen 
presentar-se a alguna prova, hauran de presentar la justificació per escrit i la prova se'ls 
realitzarà un altre dia, al final del trimestre al qual corresponga aquesta prova segons 
criteri del professor.  
Si un alumne no supera l'avaluació podrà realitzar les proves o activitats de recuperació 
al final del trimestre o principi del següent, donant així opció al fet que l'alumne 
aconseguisca els objectius a mesura que es completa el temari i es tinga una visió de 
conjunt de tots els continguts del mòdul.  
Els exàmens seran revisats en hores que el professor indique fora de l'horari de classe 
en la primera setmana després de realitzar-lo.  
La qualificació mínima per a considerar que la part està recuperada és de 5.  
La recuperació es realitzarà de les UD que queden pendents en cada avaluació. En cas 
de no superar aquestes proves (amb mes de 3 UD no recuperades) l'alumne realitzarà 
un examen de totes les UD que conformen el mòdul al final del curs. 
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L'alumne perd el dret a avaluació contínua si supera el 15% de faltes d'assistència sense 
justificar.  
Es considera justificada una falta amb l'aportació d'un document legal (citació judicial, 
justificant mèdic, justificant de realització d'un examen oficial,…). La realització d'un 
examen oficial no justifica la no realització de l'examen del mòdul.  
En cap cas es realitzaran exàmens o treballs per a pujar nota.  
Els alumnes que no puguen ser avaluats de manera contínua hauran de ser avaluats 
amb una prova, al final del curs, convocatòria ordinària de juny, que podrà contenir a 
més alguna part pràctica. Se li avaluarà de tot el temari.  
La nota de cada avaluació, s'obtindrà aplicant els següents percentatges:  
1- Continguts Conceptuals i procedimentals= 80%.  
2- Continguts Actitudinals = 20%, que inclou:  
10% :  
Col·laboració en la realització de la pràctica demostrativa.  
Ordenar el material i recollida del mateix  
Participar en l'exposició d'activitats en classe ( lectura, correcció exercicis,…)  
Correcció en l'escriptura , expressió oral,…  
Treballar en grup  
Atenció en classe, en explicacions i exposicions , etc...  
10% :  
Presentació de les activitats dins del termini i en la forma escaient (Quadern de treball, 
unes altres,)  
6.- SISTEMA DE RECUPERACIÓ. 
La/es recuperacio/ns de la/es part/s no superada/es s'efectuaran amb posterioritat, 
podent realitzar-se abans o després d'acabada l'avaluació corresponent i amb 
característiques similars a les de l'avaluació.  
La qualificació mínima obtinguda en la recuperació serà de 5 per a superar la matèria.  
La nota final del mòdul s'obtindrà aplicant els següents percentatges:  
1- Continguts Conceptuals: 40%  
2- Continguts Procedimentals: 40%  
3- Continguts Actitudinals: 20%  
Per als alumnes que promocionen a 2º curs i tinguen pendent aquest mòdul, hauran de 
realitzar les activitats proposades en cada unitat, a mode de suport i reforçament, ja que 
no podran assistir a classe, y a més, hauran d'examinar-se de les proves corresponents 
a  cadascuna de les unitats. 
7.- RECURSOS DIDÀCTICS I ORGANITZATIUS. MATERIALS I RECURSOS 
DIDÀCTICS. 
- Bibliografia de l'Alumne/a, Llibres de Text: 
Llibre de text "Atenció higiènica" Editorial Mc Graw Hill , Altamar, Editex, Síntesi... 
Diccionari mèdic. 
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-Recursos didàctics i material específic a l'aula o taller 
Presentacions en Power-point 
- Material específic del taller: 
Llit, tauleta, cadira de rodes, paravent, peu de sèrum, escambell 
Roba de llit, pijama, tovalloles (de diferents grandàries) 
Ninot bisexual, tors anatòmic 
Mapes anatòmics 
Carro de cures 
Tascó, botella, bossa de diüresi, pot de recollida mostra d'orina, pot de diurésis, pot de 
recollida de femta, 
Cinta Minnesota, bobina de bosses mixtes d'empaquetat per a esterilització de diferents 
grandàries, controls químics i biològics ( Bacillus esteratermophillus) 
gases, esparadrap hipoalergènic, cotó, 
instrumental general i per a especialitats 
Antisèptics ( Betadine®, alcohol, aigua oxigenada) 
Guants, guants estèrils. 
Vestit d'aïllament: capell, calces, màscara, bata i guants 
Contenidors d'agulles 
Recipient de recollida d'orina, femta. 
En quant a aparells: 
Autoclaus, bullidor, esterilitzador per calor seca, estufa Poupinel, aparell ultrasons, 
segelladora. 
8.- DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DE LES UNITATS  DIDÀCTIQUES. 
La seqüència de continguts s'ha repartit en una unidad didàctica d'introducció i set 
unitats didàctiques corresponents als continguts del mòdul ( total 132 h.) 
1a avaluació. (setembre, octubre, novembre) 
UNITAT DIDÀCTICA 0. Introducció. Higiene personal. El PIAI. (6 h) 
UNITAT DIDÀCTICA 1: La higiene de l'habitació i el llit (12h) 
UNITAT DIDÀCTICA 2: La pell i les seues malalties i lesions.Atenció a les lesions de la 
pell (10h). 
2a avaluació. (desembre, gener, febrer) 
UNITAT DIDÀCTICA 3: .La higiene de les persones en situació de dependència (14-
16h). 
UNITAT DIDÀCTICA 4: Atenció a les necessitats d'eliminació (8-10h). 
UNITAT DIDÀCTICA 5: Prevenció d'infeccions en atenció a persones en situació de 
dependència (12 hores). 
UNITAT DIDÀCTICA 6: La rentada, la desinfecció i l'esterilització del material i dels 
equips (10-12h). 
3a avaluació. (març, abril, maig, juny) 
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UNITAT DIDÀCTICA 7: La recollida de mostres biològiques (10-12h). 
UNITAT DIDÀCTICA 8: La mort i les cures post mortem (3-5h). 
9. ADAPTACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ DAVANT D’UN POSSIBLE CONFINAMENT I 
MESURES PER A FACILITAR A L’ALUMNAT AMB SIMPTOMES CONFINAT EL 
SEGUIMENT DE LA PROGRAMACIÓ 
S’utilitzarà la Plataforma Aules des del prinicpi del curs per a l’entrega d’activitats i 
desenvolupament d’algunes activitats, atenent a les criteris de prevenció de la Covid-19. 
D’esta manera, en cas de confinament individual o grupal, l’alumnat ja coneixerà i 
manejarà la Plataforma Aules, mitjançant la qual es desenvoluparà la metèria en cas de 
confinament, atenent a les següents especificacions: 
Si el confinament és grupal s’avançarà en els continguts a través de la Plataforma 
Aules,  tractant de proporcionar l’alumnat una continuïtat en la matèria semblant a la 
presencial, utilitzant material audiovisual, afavorint la participació del grup i respectant 
els horaris establits per a les classes. Dins d’este horari es contempla també la 
possibilitat de les videoconferències grupals a trevés de Webex. 
Si el confinament és individual, conseqüència de l’espera d’un resultat del test de la 
Covid-19, l'alumne o alumna rebrà la informació necessària sobre el desenvolupament 
de les classes a través del correu electrònic o la plataforma Aules, on s'indicaran els 
continguts treballats cada dia així com les activitats proposades en classe. Així mateix, 
s'oferirà la possibilitat de tutories individuals a través de Webex en l'horari que el 
professorat establisca, a fi d'aclarir dubtes concrets sobre els continguts. 
  

MÒDUL PROFESSIONAL: PRIMERS AUXILIS  
PROFESSORAT: Carmen P. i Ana V. 
CURS: 1er     GRUPS: A i B        DURADA: 64 hores  

  
1.-RESULTATS D'APRENENTATGE 
1. Realitzar la valoració inicial de l'assistència en una urgència, descrivint riscos, 
recursos disponibles i tipus d'ajuda necessària. 
2. Aplica tècniques de suport vital bàsic, descrivint-les i relacionant-les amb l'objectiu que 
cal aconseguir. 
3. Aplica procediments d'immobilització i mobilització de víctimes, seleccionant els 
mitjans materials i les tècniques 
4. Aplica tècniques de suport psicològic i d'autocontrol a la persona accidentada i 
acompanyants, descrivint i aplicant les estratègies de comunicació adequades. 
2.- COMPETÈNCIES 
Actuar davant contingències relatives a les persones, recursos o al medi, transmitint 
seguretat i confiança i aplicant, en el seu cas, els protocols d'actuació establits. 
3.- CONTINGUTS. 
Valoració inicial de l'assistència en urgència: 
– Sistemes d'emergències. 
– Objectius i límits dels primers auxilis. 
– Marc legal, responsabilitat i ètica professional. 
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– Tipus d'accidents i les seues conseqüències. 
– Signes de compromís vital en poblacions adulta, infantil i lactant. 
– Mètodes i materials de protecció de la zona. 
– Mesures de seguretat i autoprotecció personal. 
– Farmaciola de primers auxilis. 
– Prioritats d'actuació en múltiples víctimes. Mètodes de triatge simple. 
– Signes i símptomes d'urgència. 
– Valoració del nivell de consciència. 
– Presa de constants vitals. 
– Protocols d'exploració. 
– Terminologia mèdic-sanitària en primers auxilis. 
– Protocol de transmissió de la informació. 
Aplicació de tècniques de suport vital: 
– Control de la permeabilitat de les vies aèries. 
– Ressuscitació cardiopulmonar bàsica. 
– Desfibril·lació externa semiautomàtica (DEA). 
– Valoració de l'accidentat. 
– Atenció inicial en lesions per agents físics (traumatismes, calor o fred, electricitat i 
radiacions). 
– Atenció inicial en lesions per agents químics i biològics. 
– Atenció inicial en patologia orgànica d'urgència. 
– Actuació limitada al marc de les seues competències. 
Aplicació de procediments d'immobilització i mobilització: 
– Avaluació de la necessitat de trasllat. 
– Posicions de seguretat i espera. 
– Tècniques d'immobilització. 
– Tècniques de mobilització. 
– Confecció de lliteres i materials d'immobilització. 
Aplicació de tècniques de suport psicològic i d'autocontrol: 
– Estratègies bàsiques de comunicació. 
– Valoració del paper del primer intervinent. 
– Tècniques facilitadores de la comunicació interpersonal. 
– Factors que predisposen a l'ansietat en situacions d'accident o emergència. 
Donades les circumstàncies tan especials que estem atravessant a causa del COVID-19, 
i en el cas excepcional que el desenvolupament del curs no ho permeta, es farà una 
selecció dels continguts fonamentals i bàsics del currículum i es potenciaran aquestos 
perquè l'alumnat siga capaç d'aconseguir els objectius proposats. 
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4.- CRITERIS D'AVALUACIÓ: 
1) 
a) Assegurar la zona segons el procediment oportú. 
b) Identificar les tècniques d'autoprotecció en la manipulació de persones accidentades. 
c) Descriure el contingut mínim d'una farmaciola d'urgències i les indicacions dels 
productes i medicaments. 
d) Establir les prioritats d'actuació en múltiples víctimes. 
e) Descriure els procediments per a verificar la permeabilitat de les vies aèries. 
f) Identificar les condicions de funcionament adequades de la ventilació-oxigenació. 
g) Descriure i executar els procediments d'actuació en cas d'hemorràgies. 
h) Descriure procediments per a comprovar el nivell de consciència. 
i) Prendre les constants vitals. 
j) Identificar la seqüència d'actuació segons el protocol establit per l'ILCOR (Comitè de 
Coordinació Internacional sobre la Ressuscitació). 
2) 
a) Descriure els fonaments de la ressuscitació cardio-pulmonar. 
b) Aplicar tècniques d'obertura de la via aèria. 
c) Aplicar tècniques de suport ventilatori i circulatori. 
d) Realitzar desfibril·lació externa semiautomàtica (DEA). 
e) Aplicar mesures post-reanimació. 
f) Indicar les lesions, patologies o traumatismes més freqüents. 
g) Descriure la valoració primària i secundària de l'accidentat. 
h) Aplicar primers auxilis davant lesions per agents físics, químics i biològics. 
i) Aplicar primers auxilis davant patologies orgàniques d'urgència. 
j) Especificar casos o circumstàncies en els quals no s'ha d'intervenir. 
3) 
a) Efectuar les maniobres necessàries per a accedir a la víctima. 
b) Identificar els mitjans materials d'immobilització i mobilització. 
c) Caracteritzar les mesures posturals davant una persona lesionada. 
d) Descriure les repercussions d'una mobilització i trasllat inadequats. 
e) Confeccionar sistemes per a la immobilització i mobilització de malalts/accidentats 
amb materials convencionals i inespecífics o mitjans de fortuna. 
f) Aplicar normes i protocols de seguretat i d'autoprotecció personal. 
4) 
a) Descriure les estratègies bàsiques de comunicació amb la persona accidentada i els 
seus acompanyants. 
b) Detectar les necessitats psicològiques de la persona accidentada. 



	

	 64	

c) Aplicar tècniques bàsiques de suport psicològic per a millorar l'estat emocional de la 
persona accidentada. 
d) Valorar la importància d'infondre confiança i optimisme a l'accidentat durant tota 
l'actuació. 
e) Identificar els factors que predisposen a l'ansietat en les situacions d'accident, 
emergència i dol. 
f) Especificar les tècniques que cal emprar per a controlar una situació de duel, ansietat, 
angoixa o agressivitat. 
g) Especificar les tècniques que cal emprar per a superar psicològicament el fracàs en la 
prestació de l'auxili. 
h) Valorar la importància d'autocontrolarse davant situacions d'estrès 
5. INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 
S'avaluarà a l'alumne en l'adquisició de continguts teòrics i pràctics del mòdul de manera 
contínua, la qual cosa implica l'assistència regular a classe i la realització de les activitats 
programades per al mòdul, que consistiran en proves escrites, preguntes tipus test i de 
desenvolupament, realització d'exercicis escrits amb supòsits pràctics, proves pràctiques 
simulades a l'aula sobre els continguts procedimentals, activitats realitzades en el 
quadern de treball, treballs individuals o en grup, visites, xarrades, etc.  
Els alumnes confeccionaran un QUADERN DE TREBALL que constarà de:  
1.- Fitxes descriptives de cada tècnica. (material i procediment)  
2.- Catàleg de material: descripció del material i característiques rellevants.  
3.- Vocabulari: Termes emprats i el seu significat.  
El quadern de treball es lliura l'últim trimestre del curs i la qualificació s'afig a la nota final 
obtinguda en el mòdul.  
En cada avaluació es realitzaran les proves que es consideren per a cada unitat 
didàctica.  
Si en una avaluació es realitza més d'una prova, teòric/pràctic, la nota mitjana s'obtindrà 
una vegada que l'alumne haja obtingut en totes elles una puntuació igual o superior a 5.  
Els alumnes que per motiu degudament justificat (causa mèdica o jurídica) no puguen 
presentar-se a alguna prova, hauran de presentar la justificació per escrit i la prova se'ls 
realitzarà un altre dia, al final del trimestre al qual corresponga aquesta prova segons 
criteri del professor.  
Si un alumne no supera l'avaluació podrà realitzar les proves o activitats de recuperació 
al final del trimestre o principi del següent, donant així opció al fet que l'alumne 
aconseguisca els objectius a mesura que es completa el temari i es tinga una visió de 
conjunt de tots els continguts del mòdul.  
Els exàmens seran revisats en hores que el professor indique fora de l'horari de classe 
en la primera setmana després de realitzar-lo.  
La qualificació mínima per a considerar que la part està recuperada és de 5.  
La recuperació es realitzarà de les UD que queden pendents en cada avaluació. En cas 
de no superar aquestes proves (amb mes de 3 UD no recuperades) l'alumne realitzarà 
un examen de totes les UD que conformen el mòdul al final del curs. 
L'alumne perd el dret a avaluació contínua si supera el 15% de faltes d'assistència sense 
justificar.  
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Es considera justificada una falta amb l'aportació d'un document legal (citació judicial, 
justificant mèdic, justificant de realització d'un examen oficial,…). La realització d'un 
examen oficial no justifica la no realització de l'examen del mòdul.  
En cap cas es realitzaran exàmens o treballs per a pujar nota.  
Els alumnes que no puguen ser avaluats de manera contínua hauran de ser avaluats 
amb una prova, al final del curs, convocatòria ordinària de juny, que podrà contenir a 
més alguna part pràctica. Se li avaluarà de tot el temari.  
La nota de cada avaluació, s'obtindrà aplicant els següents percentatges:  
1- Continguts Conceptuals i procedimentals= 80%.  
2- Continguts Actitudinals = 20%, que inclou:  
10% :  
Col·laboració en la realització de la pràctica demostrativa.  
Ordenar el material i recollida del mateix  
Participar en l'exposició d'activitats en classe ( lectura, correcció exercicis,…)  
Correcció en l'escriptura , expressió oral,…  
Treballar en grup  
Atenció en classe, en explicacions i exposicions , etc...  
10% :  
Presentació de les activitats dins del termini i en la forma escaient (Quadern de treball, 
unes altres,)  
6.- SISTEMA DE RECUPERACIÓ. 
La/es recuperacio/ns de la/es part/s no superada/es s'efectuaran amb posterioritat, 
podent realitzar-se abans o després d'acabada l'avaluació corresponent i amb 
característiques similars a les de l'avaluació.  
La qualificació mínima obtinguda en la recuperació serà de 5 per a superar la matèria.  
La nota final del mòdul s'obtindrà aplicant els següents percentatges:  
1- Continguts Conceptuals: 40%  
2- Continguts Procedimentals: 40%  
3- Continguts Actitudinals: 20%  
Per als alumnes que promocionen a 2º curs i tinguen pendent aquest mòdul, hauran de 
realitzar les activitats proposades en cada unitat, a mode de suport i reforçament, ja que 
no podran assistir a classe, y a més, hauran d'examinar-se de les proves corresponents 
a  cadascuna de les unitats. 
7.- MATERIALS I RECURSOS DIDÀCTICS. 
- Bibliografia de l'Alumne/a, Llibres de Text: 
Llibre de text "Primers auxilis" Editorial Mc Graw Hill , Altamar. 
Diccionari mèdic. 
-Recursos didàctics i material específic a l'aula o taller 
Presentacions en Power-point 
- Material específic del taller: 
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Llit, tauleta, cadira de rodes, paravent, peu de sèrum, escambell 
Ninot bisexual, tors anatòmic, tors RCP 
gases, esparadrap hipoalérgico, cotó, 
instrumental general i per a especialitats 
Antisèptics ( Betadine®, alcohol, aigua oxigenada) 
Guants, guants estèrils. 
8.- DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DE LES UNITATS DIDACTIQUES. 
SEQÜÈNCIA DE CONTINGUTS. 
La seqüència de continguts s'ha repartit en nou unitats didàctiques corresponents als 
continguts del mòdul,amb un total de 64h per al cicle de grau mitjà de TAPSD i un total 
40 h per al cicle de grau superior d'Educació Infantil. 
- Continguts del mòdul de Primers Auxilis en el cicle de grau mitjà de TAPSD: 
1a avaluació. (setembre, octubre, novembre) 
UNITAT DIDÀCTICA 1: Els primers auxilis i la seqüència d'actuacions (8h) 
UNITAT DIDÀCTICA 2: L'avaluació de l'estat de la víctima (8h) 
UNITAT DIDÀCTICA 3:Reanimació cardiopulmonar bàsica (8h) 
.2a avaluació. (desembre, gener, febrer) 
UNITAT DIDÀCTICA 4: Desfibril·lació externa semiautomàtica (6h) 
UNITAT DIDÀCTICA 5: L'asfíxia i les hemorràgies. (8h). 
UNITAT DIDÀCTICA 6: Perduda de consciència. Convulsions. (6h). 
3a avaluació ( març, abril,maig i juny) 
UNITAT DIDÀCTICA 7: Contusions, ferides, fractures i luxacions. (8 h). 
UNITAT DIDÀCTICA 8: Lesions causades per la calor, el fred i l'electricitat (6h). 
UNITAT DIDÀCTICA 9:Cossos estranys i intoxicacions. La farmaciola. (6h) 
9. ADAPTACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ DAVANT D’UN POSSIBLE CONFINAMENT I 
MESURES PER A FACILITAR A L’ALUMNAT AMB SIMPTOMES CONFINAT EL 
SEGUIMENT DE LA PROGRAMACIÓ 
S’utilitzarà la Plataforma Aules des del prinicpi del curs per a l’entrega d’activitats i 
desenvolupament d’algunes activitats, atenent a les criteris de prevenció de la Covid-19. 
D’esta manera, en cas de confinament individual o grupal, l’alumnat ja coneixerà i 
manejarà la Plataforma Aules, mitjançant la qual es desenvoluparà la metèria en cas de 
confinament, atenent a les següents especificacions: 
Si el confinament és grupal s’avançarà en els continguts a través de la Plataforma 
Aules,  tractant de proporcionar l’alumnat una continuïtat en la matèria semblant a la 
presencial, utilitzant material audiovisual, afavorint la participació del grup i respectant 
els horaris establits per a les classes. Dins d’este horari es contempla també la 
possibilitat de les videoconferències grupals a trevés de Webex. 
Si el confinament és individual, conseqüència de l’espera d’un resultat del test de la 
Covid-19, l'alumne o alumna rebrà la informació necessària sobre el desenvolupament 
de les classes a través del correu electrònic o la plataforma Aules, on s'indicaran els 
continguts treballats cada dia així com les activitats proposades en classe. Així mateix, 
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s'oferirà la possibilitat de tutories individuals a través de Webex en l'horari que el 
professorat establisca, a fi d'aclarir dubtes concrets sobre els continguts. 

 

MÒDUL PROFESSIONAL: DESTRESES SOCIALS 
PROFESSORAT: Àfrica H., Carlos M. i Esther B. 
CURS: 2º     GRUPS: A i B      DURADA: 132 hores  

 
1. RESULTATS D’APRENENTATGE 
Els resultats d’aprenentatge què l'alumnat ha d'aconseguir a través dels continguts 
d'aquest mòdul són: 
• Caracteritza estratègies i tècniques per afavorir la comunicació i relació social amb el 

seu entorn, analitzant els principis de la intel·ligència emocional i social. 
• Aplica tècniques de treball en grup, adequant-les al rol que desempenye en cada 

moment. 
• Aplica tècniques de gestió de conflictes i resolució de problemes, interpretant les 

pautes d’actuació establides. 
• Valora el seu grau de competència social per al desenvolupament de les seues 

funcions professionals, analitzant la seua incidència en les relacions interpersonals i 
grupals. 

Aquests venen recollits en el RD 1593/2011, de 4 de novembre, pel què s’estableix el 
Títol de Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència i es fixen els seus 
ensenyaments mínims. 
2. COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS (RD 1593/2011, de 
4 de novembre) 
Les competències professionals, personals i socials què l’alumnat ha d’assolir són: 
n) Assessorar la persona en situació de dependència, als familiars i cuidadors no 
formals, proporcionant pautes d'actuació en la cura i l'atenció assistencial i psicosocial, i 
adequant la comunicació i les actituds a les característiques de la persona interlocutora. 
ñ) Resoldre les contingències amb iniciativa i autonomia, mostrant una actitud autocrítica 
i buscant alternatives per afavorir el benestar de les persones en situació de 
dependència. 
p) Gestionar les trucades entrants i sortints del servei de teleassistència, rebent i emitint-
les segons els protocols establerts i utilitzant aplicacions informàtiques i eines 
telemàtiques. 
r) Actuar amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit de la seva competència, organitzant 
i desenvolupant el treball assignat, cooperant o treballant en equip amb altres 
professionals en l'entorn de treball. 
t) Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i competència de les diferents 
persones que intervenen en l'àmbit del seu treball. 
v) Aplicar procediments de qualitat, d'accessibilitat universal i de «disseny per a tots» en 
les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de 
serveis. 
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3. CONTINGUTS 
Partint de la ORDE 30/2015, de 13 de març, de la Conselleria d’Educació, Cultura i 
Esport, per la qual s’estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle 
formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Atenció a Persones en Situació 
de Dependència, els continguts indispensables per a aconseguir els objectius del mòdul 
són els següents: 
a.   Caracterització d'estratègies i tècniques de comunicació i relació social amb 
l’entorn: 
·     La intel·ligència emocional. Habilitats socials i conceptes afins. 
·     Anàlisi de la relació entre comunicació i qualitat de vida en els àmbits d’intervenció. 
·     El procés de comunicació: estils, avantatges i limitacions. 
·     Dificultats per a la comunicació. 
·     Valoració comunicativa de context. 
·     Valoració de la importància de les actituds en la relació d’ajuda. 
·     La comunicació per a la recepció d’instruccions i intercanvi d’idees i informació. 
·     Habilitats socials per a la comunicació. 
·     El respecte per les diferències personals. 
·     Els mecanismes de defensa. 
b.  Aplicació de tècniques de treball en grup: 
·     El grup. 
·     Elements fonamentals i factors per a millorar el seu rendiment. 
·     Tècniques per a millorar el treball en grup. 
·     Valoració de la importància de la comunicació en el desenrotllament del grup. 
·     La comunicació en els grups. 
·     L’equip de treball. 
·     Els rols dels integrants d’un grup. 
·     Principals barreres per a la comunicació grupal. 
·     Aplicació d’estratègies de treball cooperatiu. 
·     La confiança en el grup. 
·     L’actitud tolerant i l’empatia. 
·     Valoració del paper de la motivació en la dinàmica grupal. 
c.   Aplicació de tècniques de gestió de conflictes i resolució de problemes: 
·     El conflicte en les relacions interpersonals. 
·     Aplicació de les estratègies de resolució de conflictes. 
·     La planificació de tasques per a preveure les dificultats i la manera de superar-les. 
·     El respecte de les opinions. 
·     La negociació: concepte i elements. 
·     El procés de presa de decisions. 
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·     Gestió de conflictes. 
·     Valoració del respecte i la tolerància en la resolució de problemas i conflictes. 
d.  Valoració de la pròpia competència social per a la realització de les seues 
funcions professionals analitzant la seua incidència en les relacions 
interpersonals i grupals: 
·     Indicadors de la competència social. 
·     Registre i interpretació de dades de la competència social. 
·     Registre de dades en suports establits. 
·     Interpretació de les dades. 
·     Identificació de les propostes de millora. 
·     Planificació de les pautes d’actuació. 
·    Valoració de l’autoavaluació com a estratègia per a la millora de la competència 

social. 
·    Anàlisi i procés de formació inicial i al llarg de la vida del professional del treball 

social. 
4 . CRITERIS D’AVALUACIÓ (RD 1593/2011, de 4 de novembre) 
1.Caracteritza estratègies i tècniques per a afavorir la comunicació i relació social amb el 
seu entorn, analitzant els principis de la intel·ligència emocional i social. 
Criteris d'avaluació: 
a)  S'han descrit els principis de la intel·ligència emocional i social. 
b) S'ha valorat la importància de les habilitats socials i comunicatives en l'acompliment 
de la labor professional i en les relacions interpersonals. 
c) S'han identificat els diferents estils de comunicació, els seus avantatges i limitacions. 
d) S'han identificat les principals barreres i interferències que dificulten la comunicació. 
e) S'ha establit una eficaç comunicació per a rebre instruccions i intercanviar idees o 
informació. 
f)  S'han utilitzat les habilitats socials adequades a la situació. 
g) S'ha demostrat interès per no jutjar a les persones i respectar els seus elements 
diferenciadors personals: emocions, sentiments i personalitat. 
h) S'ha demostrat una actitud positiva cap al canvi i l'aprenentatge. 
2. Aplica tècniques de treball en grup, adequant-les al rol que desempenye en cada 
moment. 
Criteris d'avaluació: 
a) S'han descrit els elements fonamentals d'un grup i els factors que poden modificar la 
seua dinàmica. 
b) S'han analitzat i seleccionat les diferents tècniques de dinamització i funcionament de 
grups. 
c)   S'han explicat els avantatges del treball en equip enfront de l'individual. 
d)   S'han diferenciat els diversos rols i la tipologia dels integrants d'un grup. 
e)  S'han respectat les diferències individuals en el treball en grup. 
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f)   S'han identificat les principals barreres de comunicació grupal. 
g)  S'ha definit el repartiment de tasques com a procediment per al treball en grup. 
h)  S'ha col·laborat en la creació d'un ambient de treball relaxat i cooperatiu. 
3. Aplica tècniques de gestió de conflictes i resolució de problemes, interpretant les 
pautes d’actuació establides. 
Criteris d'avaluació: 
a)  S'han analitzat les fonts de l'origen dels problemes i conflictes. 
b) S'han relacionat els recursos tècnics utilitzats amb els tipus de problemes estàndard. 
c)  S'ha presentat, ordenada i clarament, el procés seguit i els resultats obtinguts en la 
resolució d'un problema. 
d) S'han planificat les tasques que s'han de realitzar amb previsió de les dificultats i la 
manera de superar-les. 
e)  S'han respectat les opinions dels altres sobre les possibles vies de solució de 
problemes. 
f)  S'ha definit el concepte i els elements de la negociació en la resolució de conflictes. 
g) S'han identificat els possibles comportaments en una situació de negociació i l'eficàcia 
dels mateixos. 
h)  S'ha discriminat entre dades i opinions. 
4. Valora el seu grau de competència social per al desenvolupament de les seues 
funcions professionals, analitzant la seua incidència en les relacions interpersonals i 
grupals. 
Criteris d'avaluació: 
a)  S'han identificat els indicadors d'avaluació de la competència social. 
b) S'ha registrat la situació personal i social de partida del professional. 
c) S'han registrat les dades en suports establits. 
d) S'han interpretat les dades arreplegades. 
e) S'han identificat les actuacions realitzades que cal millorar. 
f) S'han marcat les pautes que cal seguir en la millora. 
g) S'ha efectuat la valoració final del procés. 
Per aconseguir els criteris d’avaluació citats, hauran de superar-se les proves 
avaluadores, els treballs individuals i grupals, i les activitats d’aula que es facen, segons 
les indicacions que donen les professores; i mostrar actituds adequades durant el treball 
a l’aula i si s’escau, fora d’ella. 
5. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 
Per avaluar els resultats d’aprenentatge de l’alumnat utilitzarem tècniques d'observació i 
tècniques interrogatives, tant orals com escrites. 
Quant als instruments d’avaluació, es proposen els següents: 
• Proves avaluadores. En finalitzar cada unitat es realitzarà una prova objectiva 

d'avaluació. Aquestes podran combinar preguntes tipus test, preguntes curtes i/o de 
desenvolupament de conceptes i continguts treballats en cada unitat, de resolució de 
casos supòsits pràctics, de relacionar conceptes, entre altres. Cal tenir en compte el 
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caràcter d’avaluació continua, el que suposa no oblidar els temes ja treballats, ja que 
en qualsevol moment poden ser objecte d’avaluació. 

• Treballs individuals i grupals. Durant el desenvolupament de cadascuna de les unitats 
de treball, l’alumnat, bé en petit grup o de forma individual, realitzarà un determinat 
nombre de treballs, exercicis i/o activitats d’aula... que hauran de fer-se i/o ser lliurats 
per a la seua posterior qualificació. 

• Instruments que permeten registrar l'observació directa, tals com a diaris de 
classe/quadern de la professora/anecdotaris i llistes de control. Aquests instruments 
permeten avaluar les actituds que presenta l'alumnat, tenint en compte aspectes tan 
importants com son: 

- Compliment dels terminis acordats en el lliurament dels treballs, la forma de 
presentar-los, les faltes d'ortografia i el seguiment en els mateixos. 

- Compliment de les normes del centre quant a faltes, retards i comportament, així 
com del respecte mutu a companys/es i professorat. 

- La participació en les activitats (tant dins com fora de l’aula), les exposicions en 
classe, la cooperació i col·laboració entre tot l’alumnat a l'hora de compartir els 
diferents materials i la informació i el respecte al material d'ús comú del centre. 

- Les actituds que es treballaran a l’aula, com ara: respecte, habilitat comunicativa, 
capacitat d’autonomia i iniciativa, resolució de casos i situacions, treball en 
equip, capacitat d’organització del treball. 

6. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 
Els criteris de qualificació utilitzats seran, tant en les qualificacions parcials, com en la 
final del cicle, els següent: 
• Proves avaluadores (exàmens): el 40% del total de la qualificació. La valoració es farà 

mitjançant proves escrites i/o orals, tenint en compte: la claredat de conceptes, 
expressió, ordre i neteja. 

• Treballs i activitats: el 40% del total de la qualificació. S'avaluaran les activitats que 
tant en grup com individualment  es realitzen en classe o fora de la mateixa. En 
aquests continguts s'apreciarà l'adequació a l'objectiu/s proposat/s, creativitat, 
aprofundiment (treballs de recerca), ordre i neteja. 

• Actituds: el 20% de la nota. La conducta és fonamental en aquest cicle formatiu, ja 
que ens mostra la capacitat de l'alumnat per a treballar en un camp com el 
sociosanitari on la responsabilitat, l'adreça del grup, la participació de forma assertiva, 
la resolució de conflictes, etc. és essencial per al Tècnic en atenció a persones en 
situació de dependència.  

En l'actitud es valorarà: l'assistència i puntualitat (10%); i la participació, l’interès cap a la 
matèria, el respecte, el treball en equip i el comportament (10%), que es realitzarà a 
través de l'observació directa per part del professorat i/o diàlegs individualitzats quan 
siguen necessaris. 
Els exàmens seran valorats al seu terme entre 0 i 10 punts, havent d’obtindre al menys 
un 5 per a aprovar i poder procedir a efectuar la mitjana. Tanmateix, les activitats, 
exercicis, treballs individuals i/o grupals... hauran d’estar aprovats i ser presentats 
segons les indicacions que donen les professores. 
Els treballs no superats hauran de repetir-se o completar-se. En ells es tindrà en compte: 
la presentació (neteja, faltes d'ortografia, originalitat...), contingut suficient, la seua 
estructura i organització, aportacions, annexos, fonts consultades, relació amb altres 
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coneixements, termini de lliurament... Criteris que s'establiran per a cada treball i que els 
alumnes hauran de conèixer. 
Els treballs que s’entreguen fora de termini seran penalitzats amb la qualificació màxima 
de 5. Cas de no ser entregats, podran ser qualificats mitjançant control oral o escrit, o 
qualsevol altre instrument que considere adequat el professorat. L’entrega de treballs és 
obligatòria. 
Per a superar l’avaluació és necessari que la nota total, tenint en compte les proves 
objectives d’avaluació, treballs  i actituds, supere els cinc punts. 
Al finalitzar el trimestre, es realitzarà recuperació dels continguts no superats o no 
realitzats a través d’un examen. La nota màxima que es podrà obtindre serà un 6. 
Cas de no assistir a un examen o una altra activitat d'avaluació, com la exposició d'un 
treball, s'haurà de lliurar la deguda justificació per a poder realitzar-ho en una altra data. 
En cas de no fer-ho, l'alumne/a haurà de presentar-se a la recuperació de final de 
trimestre. 
Si l'alumne/a perd el dret a l'avaluació continua per inassistència, l'alumne/a haurà 
d’examinar-se de tota la matèria en la convocatòria extraordinària de juny-juliol, per tant, 
no tindrà dret a ser avaluat de l'apartat d'actituds i procediments. 
Tractament de les faltes d'assistència i puntualitat per part de l'alumnat: 
L’aplicació del procés d’avaluació continua de l’alumnat requereix la seua assistència 
regular a les classes i activitats programades. Per açò, serà necessària l'assistència, 
almenys, al 85% de les classes i activitats previstes del mòdul. 
L'incompliment d'aquest requisit suposarà la pèrdua del dret a l'avaluació contínua del 
mòdul i podrà suposar l'anul·lació de matrícula per inassistència, sempre que no es 
justifiquen degudament. 
En cas que hi haja alumnat que, no superant el 15% màxim permès segons la legislació 
vigent, acumule faltes d'assistència no justificades, veurà afectada la nota corresponent 
en l'avaluació final, en la mesura que consideren oportú les professores (10%).  
La justificació de les faltes d'assistència serà competència del tutor/a del grup. Se 
consideren faltes justificades les absències derivades de malaltia o accident de 
l'alumne/a, atenció a familiars o qualsevol altra circumstància extraordinària benvolguda 
per la directora del centre. L'alumnat aportarà la documentació que justifique 
degudament la causa de les absències. 
Si un alumne o alumna supera el 15% de faltes d'assistència justificades també veurà 
afectada la seua nota, ja que la inassistència a les classes no permet avaluar els 
continguts actitudinals i el desenvolupament de determinades activitats. Situacions com 
una malaltia de llarga durada, maternitat, accident, entre altres, que suposen la no 
assistència continuada al mòdul poden suposar la pèrdua de l'avaluació contínua. En 
aquests casos l'alumnat pot optar per la renúncia al mòdul. 
La puntualitat és important. L'incompliment dels horaris d'entrada i eixida a les classes 
serà penalitzat en la nota final. 
7. SISTEMA DE RECUPERACIÓ 
Al mes de març es realitzarà la convocatòria ordinària, mitjançant els procediments 
d'avaluació que estimen oportú les professores. Podrà recuperar-se parcial o totalment. 
Al mes de juliol es realitzarà la convocatòria extraordinària. Aquesta consistirà en un 
examen de tot el temari que es qualificarà sobre 10 i aquest examen inclourà: preguntes 
tipus test, desenvolupament, supòsits pràctics, entre altres, i una part pràctica oral, tots 
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ells relacionats amb continguts treballats al llarg del curs. En aquells casos en que algun 
alumne/a haja tingut una implicació continua en el mòdul o haja entregat totes les 
tasques establides, s’estudiarà el seu cas concret. 
L’alumnat que no superi el mòdul pendent en la convocatòria extraordinària de juny-juliol, 
haurà de repetir el mòdul de manera presencial, sense perjudici del que es disposa en la 
normativa sobre el nombre de convocatòries. 
L’alumnat al qual, sense que li haja estat anul·lada la matrícula haja perdut el dret a 
l’avaluació continuada, podrà presentar-se a un examen final únic, de caràcter global i de 
dificultat màxima. L’examen tindrà lloc en la convocatòria de març (ordinària) i, en cas de 
no estar superat, l’alumnat tindrà l’opció d’acudir a la convocatòria de juliol 
(extraordinària). 
L’examen es puntuarà de 0 a 10 i la qualificació final del mòdul serà la puntuació que 
l’alumnat haja obtingut en aquest examen. Per a la qualificació del curs no es tindrà en 
consideració cap altra circumstància, ni el treball que l’alumnat haja pogut realitzar 
durant el curs, ni les notes parcials que l’alumnat haja pogut obtenir amb anterioritat a la 
pèrdua del dret a l’avaluació continuada. 
L’examen es realitzarà en la mateixa data que les recuperacions de l’alumnat que 
romangui en avaluació continuada. 
Programa de recuperació del mòdul pendent durant el tercer trimestre 
D’acord amb l’article 9 de l’ordre 79/2010, de 27 d’agost, de la Conselleria d’Educació, 
per la qual es regula l’avaluació de l’alumnat dels cicles formatius, tot l’alumnat que no 
supere el mòdul en la convocatòria ordinària de març, haurà de: 
• Assistir a les sessions presencials de tutoria d’acord amb el calendari i condicions que 

establisca el professorat. 
• Realitzar i presentar les activitats de recuperació que el professorat indicaran a cada 

alumna/e en el mes de març. 
• Superar una prova final, en el mes de juny-juliol, en els termes que tot seguit s’indica. 
El programa de recuperació es desplegarà durant el tercer trimestre del curs de manera 
simultània a la recuperació de la resta de mòduls pendents i, si s’escau, a la realització 
del mòdul d’FCT. L’avaluació de l’alumnat amb el mòdul pendent es farà en la 
convocatòria extraordinària de juny-juliol. 
8. UNITATS DIDÀCTIQUES 
Organització de les unitats didàctiques: 
Els continguts bàsics es desenvoluparan a partir de les següents unitats didàctiques: 
UD 1: Les destreses socials; competència i dèficit social. 
UD 2: Som habilidosos socialment? Valoració de la pròpia competència social. 
UD 3: La comunicació, aspecte clau en la nostra relació amb els demés. 
UD 4: Millorant la nostra intel·ligència emocional. 
UD 5: Aprenent a gestionar conflictes. 
UD 6: Nosaltres i el grup. 
Les activitats d’ensenyament-aprenentatge es basaran en: activitats inicials (de 
coneixements previs), d’ampliació i desenvolupament de continguts, finals, d’avaluació i 
de reforç i ampliació. 
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Quant a l’organització de l’espai, habitualment es fan servir aules convencionals de 
classe. També es podrá utilitzar l’aula d’informàtica com a eina per treballar amb les 
noves tecnologies a dos nivells: recerca d’informació i utilització de les aplicacions 
informàtiques adients. A més, s’aprofitarà la bona climatologia per a fer algunes sessions 
en el pati (prevenció de la COVID19). 
Per a la impartició de les classes, seran tres els professors encarregats del mòdul. 
Cadascú d’ells treballarà amb un nombre determinat d’alumnat (grup-desdoblament 2ºA, 
2ºB, grup mixt) al llarg de tot el curs i en la seua aula de referència (encara que també 
podrán utilizar-se els espais anomenats anteriorment).  
Quant als recursos didàctics s’utilitzaran: 
• Temari elaborat pel professorat. 
• Utilització de la plataforma Aules per a la publicació de materials i que l’alumnat faça 

el seguiment de les classes en cas de confinament individual i/o grupal. 
• El cinema com a recurs educatiu/de suport a l’aula, mitjançant: curtmetratges, 

pel·lícules i documentals. 
• Es treballarà al llarg del mòdul el llibre de lectura: Espinosa, A. El món groc: si 

creus en els somnis, ells es crearan (2010). Grijalbo. España.  
• Recursos generals d’aula: pisarra, guix, projector, pisarra blanca, rotuladors, 

ordinadors, altaveus, connexió internet (NTICs). 
La distribució temporal de les unitats didàctiques, tenint en compte el criteri de 
flexibilitat, és la següent: 
• Primer trimestre: Unitats de treball 1, 2 i 3. 
• Segon trimestre: Unitats de treball 4, 5 i 6.  
Al llarg dels dos trimestres de durada del mòdul, es treballaran de manera transversal 
diferents tècniques d'intervenció en grups que afavoreixen el treball en equip, la 
resolució de conflictes i l'adquisició de diverses habilitats socials. 
 

MÒDUL PROFESSIONAL: SUPORT A LA COMUNICACIÓ 
PROFESSORA: Lucía L. 
CURS: 2º     GRUPS: A i B      DURADA: 110 hores  

  
1. RESULTATS D’APRENENTATGE 
En el següent apartat es relacionen els diferents resultats d’aprenentatge: 

 1. Relacionar els sistemes alternatius i augmentatius de comunicació amb la persona en 
situació de dependència, valorant les seves dificultats específiques.  

 2. Realitzar activitats de suport a la comunicació, descrivint sistemes alternatius i 
augmentatius de comunicació amb ajuda.  

 3. Realitzar activitats de suport a la comunicació, descrivint sistemes alternatius i 
augmentatius de comunicació sense ajuda.  

 4. Realitza el seguiment de les actuacions de suport a la comunicació, emplenant els 
protocols de registre establerts. 
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2. COMPETÈNCIES PROFESIONALS, PERSONALS I  SOCIALS 
k) Implementar intervencions de suport psicosocial, emprant ajudes tècniques, suports 
de comunicació i tecnologies de la informació i la comunicació, i seguint les pautes 
marcades en el pla d'atenció individual. 
l) Aplicar tècniques i estratègies per al manteniment i desenvolupament de les habilitats 
d'autonomia personal i social de les persones en situació de dependència, emprant 
ajudes tècniques i de comunicació conforme a les pautes marcades en el pla d'atenció 
individual. 
n) Assessorar la persona en situació de dependència, als familiars i cuidadors no 
formals, proporcionant-los pautes d'actuació en la cura i l'atenció assistencial i 
psicosocial, i adequant la comunicació i les actituds a les característiques de la persona 
interlocutora. 
ñ) Resoldre les contingències amb iniciativa i autonomia, mostrant una actitud autocrítica 
i buscant alternatives per a afavorir el benestar de les persones en situació de 
dependència. 
v) Aplicar procediments de qualitat, d'accessibilitat universal i de «disseny per a tots» en 
les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de 
serveis. 
3. CONTINGUTS 
a) Relació de sistemes de comunicació:  
 - Comunicació alternativa i augmentativa.  
 - Sistemes alternatius i augmentatius de comunicació.  
 - Estratègies en l'ús de sistemes de comunicació alternativa.  
 - Factors afavoridors i inhibidors de la comunicació.  
 - Interpretació del pla / projecte de suport a la comunicació.  
 - Valoració de la importància de la comunicació i de la interacció comunicativa en 

diferents contextos.  
 - Mesures de prevenció i seguretat en l'ús de sistemes alternatius de comunicació.  
 - El tècnic com a model comunicatiu.  

b) Característiques de les activitats de suport a la comunicació mitjançant sistemes de 
comunicació alternativa amb ajuda:  
 - Sistemes de comunicació amb ajuda.  
 - Utilització del sistema Bliss.  
 - Utilització del sistema SPC.  
 - Identificació d'altres sistemes no estandarditzats de comunicació amb ajuda.  
 - Utilització d'ajudes tecnològiques.  
 - Valoració dels sistemes de comunicació amb ajuda. 

c) Característiques de les activitats de suport a la comunicació mitjançant sistemes de 
comunicació alternativa sense ajuda:  
 - Principals sistemes de comunicació sense ajuda: LSE i bimodal.  
 - Principals característiques de la llengua de signes.  
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 - Utilització del vocabulari bàsic de la llengua de signes.  
 - Principals característiques del sistema bimodal.  
 - Utilització del vocabulari bàsic en el sistema bimodal.  
 - Ús d'altres sistemes no generalitzats de comunicació sense ajuda.  
 - Valoració dels sistemes de comunicació sense ajuda. 

d) Seguiment de les actuacions de suport a la comunicació:  
 - Indicadors significatius en els registres de competències comunicatives.  
 - Emplenament d'instruments de registre de competències comunicatives.  
 - Identificació dels criteris que determinen l'ajust o canvi del sistema de comunicació.  
 - Identificació dels criteris per verificar la implicació familiar i de l'entorn social.  
 - Transmissió de la informació recollida a l'equip interdisciplinari.  
 - Justificació de la necessitat de valorar l'eficàcia dels sistemes de comunicació. 

Els continguts del mòdul es treballaran en la mida de lo possible dintre dels projectes de 
centre, possibilitant als alumnes vincular aprenentatges propis del mòdul amb les 
diferents activitats desenvolupades en els projectes. 
4. CRITERIS D’AVALUACIÓ 
A continuació es descriuen els criteris d’avaluació relacionats amb cadasqun del 
resultats d’aprenentatge establits per aquest mòdul: 
Relacionar els sistemes alternatius i augmentatius de comunicació amb la persona en 
situació de dependència, valorant les seves dificultats específiques.  
 - S'ha argumentat la influència de la comunicació en el desenvolupament diari de les 

persones.  
 - S'han definit els conceptes de comunicació alternativa i augmentativa.  
 - S'han descrit les característiques dels principals sistemes alternatius i augmentatius 

de comunicació.  
 - S'han identificat els principals factors que dificulten o afavoreixen la comunicació amb 

la persona en situació de dependència. 
 - S'han interpretat les informacions, sobre el suport a la comunicació, rebudes en el pla 

/ projecte d'atenció individualitzat.  
 - S'han seleccionat tècniques per afavorir la implicació familiar i de l'entorn social en la 

comunicació amb la persona usuària.  
 - S'ha justificat la necessitat d'adoptar mesures de prevenció i seguretat en l'ús de 

sistemes alternatius de comunicació. 
Realitzar activitats de suport a la comunicació, descrivint sistemes alternatius i 
augmentatius de comunicació amb ajuda.  
 - S'han descrit les característiques i utilitzacions bàsiques dels principals sistemes 

alternatius de comunicació amb ajuda.  
 - S'han creat missatges senzills amb els diferents sistemes de comunicació amb ajuda, 

facilitant la comunicació i atenció a la persona usuària.  
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 - S'han descrit altres sistemes i elements facilitadors de la comunicació amb ajuda.  
 - S'han comprès missatges expressats mitjançant sistemes de comunicació amb ajuda.  
 - S'han aplicat els ajustos necessaris en funció de les característiques particulars de les 

persones usuàries.  
 - S'han utilitzat les ajudes tècniques necessàries per al suport a la comunicació.  
 - S'ha justificat la importància de l'ús de les tecnologies de la informació i la  

comunicació en les activitats de suport a la comunicació. 
Realitzar activitats de suport a la comunicació, descrivint sistemes alternatius i 
augmentatius de comunicació sense ajuda.  
 - S'han descrit estructures bàsiques dels sistemes alternatius sense ajuda.  
 - S'han descrit els principals signes utilitzats en situacions habituals d'atenció a 

persones en situació de dependència.  
 - S'han creat missatges senzills amb els diferents sistemes de comunicació sense 

ajuda, facilitant la comunicació i l'atenció a la persona en situació de dependència.  
 - S'han aplicat els ajustos necessaris en funció de les característiques particulars de les 

persones en situació de dependència.  
 - S'han descrit altres sistemes i elements facilitadors de la comunicació sense ajuda.  
 - S'han comprès missatges expressats mitjançant sistemes de comunicació sense 

ajuda. 
Realitza el seguiment de les actuacions de suport a la comunicació, emplenant els 
protocols de registre establerts.  
 - S'han emplenat els protocols de registre com a mitjà d'avaluació de la competència 

comunicativa de la persona usuària.  
 - S'ha argumentat la importància de transmetre la informació registrada a l'equip 

interdisciplinari. 
 - S'han establert criteris per verificar el grau de compliment de les instruccions de 

suport a la comunicació en l'àmbit familiar 
 - S'ha comprovat la correcta utilització dels elements que componen el sistema de 

comunicació triat.  
 - S'han identificat protocols de transmissió a l'equip sobre l'adequació del sistema de 

comunicaciótriat.  
 - S'han identificat criteris i indicadors per a detectar canvis en les necessitats de 

comunicació.  
 - S'ha argumentat la importància de l'obtenció, registre i transmissió de la informació 

per millorar la qualitat del treball realitzat. 
5. INSTRUMENTS  D’AVALUACIÓ 
Els instruments que s’utililitzaran per a l’avaluació dels diferents continguts són,  per una 
banda, les proves escrites i orals que es realitzaran al llarg del curs. Per altra banda, les 
activitats i treballs proposats amb carácter individual o grupal. Es tindrà en compte el 
treball diari a l’aula mitjançant el ús del diari del professor. Així mateixa, també es 
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valorarà l’asistencia, actitut, participació significativa en classe i l’esforç i afany de 
superació. 
6. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 
Pel que fa a l’avaluació del assoliment de les competències es tindrà en compte el 
següent percentatge: 

 1. Proves objetives (escrites i/o orals): 70% 
 2. Activitats diaries de classe: 30% 

Per a la superació del mòdul formatiu en la convocatòria ordinària es consideren 
requisits imprescindibles: 

 ! La realització i superació de les diferents proves objectives o exàmens. Valorant entre 
0 i 10 punts, on el 5 serà la puntuació mínima per aprovar cada prova. 

 ! La millora progressiva en l'organització i continguts de la informació oferida. 

 ! La presentació de les activitats i treballs sol·licitats amb el mínim de requisits exigits. 
Es tindrà en compte la ortografia, utilització correcta de la terminologia, claredat de 
l’exposició i neteja dels treballs.   

 ! L'alumnat que no assistisca, almenys, al 50% de les sessions dedicades a la 
realització de treballs en grup, tant justificades com no justificades, haurà de fer el 
treball de manera individual. 

 ! S'exigirà puntualitat en el lliurament dels treballs. En el cas d'entregar-se fora de 
termini, serà el professor el que considere la possibilitat de recollir-lo o no, i la 
qualificació màxima serà un 5. 

 ! La còpia d'activitats entre companys suposarà el suspens de l'activitat. 

 ! No serà avaluat l'examen  si els treballs no estan lliurats. 

 ! Si no s'aprova l'examen teòric, el pràctic no té validesa i viceversa. 

 ! Si se presenta fuera de plazo no se recoge o lo máximo es un 5 

 ! L'assistència a les diferents activitats que es proposen com a obligatòries: eixides, 
xarrades i conferències, visites a institucions, etc. 

 ! L'assistència a classe en els percentatges indicats. 
Sobre l’assistencia 
Donat el caràcter presencial dels estudis, s'exigeix l'assistència a classe. Per a tenir 
accés a l'avaluació contínua serà necessària l'assistència d'almenys el 85% de les 
classes i activitats previstes. L’incompliment d’aquest requisit essencial per a l'avaluació 
de l'alumne esdevindrà en la pèrdua del dret d'avaluació continua, a més de la possible 
anul·lació de la matrícula. En tal cas, l’alumne podrà examinar-se en la convocatòria 
ordinària (febrer-març) on es puntuarà la prova escrita de 0 a 10. Si el alumne no 
superara la assignatura tindrà la possibilitat de presentar-se a la convocatòria 
extraordinària  (juny-juliol) on l’examen puntuarà de 0 a 10 igualment. 
En els casos on l’alumne/a no aplegui al percentatge del 15% màxim però acumuli 
repetides faltes d’assistència justificades, veurà afectada la seua nota  en la part 
actitudinal. Si les faltes son justificades, i no aplegant al màxim establit, el professor 
proposarà treballs complementaris per a compensar la absència. Si les faltes 
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d’assistència son justificades i superen el 15%, en aquest cas, els alumnes no podran 
ser avaluats de la part actitudinal. 
7. SISTEMA DE RECUPERACIÓ 
L’alumnat avaluat mitjançant l’avaluació continua i que no supere algún dels trimestres, 
podrà optar a la recuperació que tindrà lloc després de cada sessió d’avaluació. En les 
recuperacions de convocatòries parcials puntuaran com a màxim un 6. 
En cas de no superar la prova parcial l’alumnat podrà fer una recuperació en 
convocatòria ordinària de les parts suspeses o de tota la matèria, depenent dels criteris 
del docent, i optar a la superació del mòdul.  
Esta convocatòria ordinària està dirigida també l’alumnat sense avaluació continua i on 
el contingut de la prova serà de tota la matèria. 
A banda de la convocatòria ordinària, es realitzarà una convocatòria extraordinària en el 
mes de juny-juliol on s’avaluarà tota la matèria del mòdul. 
Per a la superació de les proves, tant en convocatòria ordinària com extraordinària, la            
puntuació mínima serà d’un 5. 
8. UNITATS DIDÀCTIQUES 
8.1 ORGANITZACIÓ DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES 
Els continguts d'aquest mòdul es divideixen en cinc unitats de treball que passem a 
desenvolupar a continuació: 
UNITAT DE TREBALL 1: El procès de la comunicació 
Objectius didáctics 
 - Determinar les principals característiques i necessitats que presenten les persones 

amb dificultats comunicatives en el seu desenvolupament diari. 
 - Identificar els diferents elements que afavoreixen i dificulten el procés comunicatiu. 
 - Diferenciar les aportacions que ofereix de la competència comunicativa i la 

competència lingüística. 
Continguts 
1.1 Adquisició i desenvolupament de la Comunicació i del llenguatge 
1.1.1. Aspectes bàsics del llenguatge 
1.1.2. L'adquisició i desenvolupament del llenguatge  
1.2. Elements, factors i procés de la comunicació  
1.2.1. Elements bàsics de la comunicació  
1.2.2. Factors de la comunicació  
1.2.3. El procés de la comunicació. 
1.3. Comunicació i Llenguatge humà  
1.3.1. Classificació dels tipus de llenguatge 
1.3.2. Diferencies Llenguatge, llengua i parla. 
 1.3.3. Tipus de signes que conformen el llenguatge. 
1.4 Competència comunicativa i competència lingüística 
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Criteris d’avaluació 
a) S'ha argumentat la influència de la comunicació en el desenvolupament diari de les 
persones. 
d) S'han identificat els principals factors que dificulten o afavoreixen la comunicació amb 
la persona en situació de dependència. 
e) S'han interpretat les informacions, sobre el suport a la comunicació, rebudes en el 
pla/projecte d'atenció individualitzat. 
f) S'han seleccionat tècniques per a afavorir la implicació familiar i de l'entorn social en la 
comunicació amb la persona usuària. 
g) S'ha justificat la necessitat d'adoptar mesures de prevenció i seguretat en l'ús de 
sistemes alternatius de comunicació. 
Activitats de ensenyament-aprenentatge 
Al llarg de la unitat es treballara amb activitats formatives i d'autoavaluació, com a anàlisi 
de situacions reals, joc de rol, visualització de vídeos… 
UNITAT DE TREBALL 2: Sistemas Aternatius y Aumentatius de Comunicación (SAAC). 
Productes de sport a la comunicació. 
Objectius didáctics 
 - Adquirir coneixements bàsics sobre el concepte de comunicació augmentativa. 
 - Diferenciar i comparar els diferents sistemes de comunicació augmentatius i 

alternatius. 
 - Explicar les característiques dels principals sistemes de comunicació alternatius 

(*SAC) utilitzats en el nostre context cultural, identificant la seua utilitat i condicions 
específiques d'ús. 

 - A partir de casos pràctics caracteritzats pel tipus i grau de discapacitat de l'usuari, 
determinar les aportacions, possibilitat d'adaptació i condicions d'ús de les diferents 
ajudes tècniques a la comunicació. 

Continguts 
2.1. Comunicació Alternativa i comunicació augmentativa. 
 2.1.1. Definició dels *SAAC 
 2.1.2. L'enfocament de l'habilitació 
 2.1.3. Possibles usuaris dels *SAAC 
2.2. Criteris de classificació dels *SAAC 
2.3. *SAAC amb ajuda 
 2.3.1. Modalitat i tipus de símbols 
 2.3.2. Altres sistemes gràfics de comunicació 
2.4. *SAACS sense ajuda 
2.1.1. Modalitats 
2.5. Productes de suport a la comunicació 
Criteris d’avaluació 
b) S'han definit els conceptes de comunicació alternativa i augmentativa. 
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c) S'han descrit les característiques dels principals sistemes alternatius i augmentatius 
de comunicació. 
f) S'han seleccionat tècniques per a afavorir la implicació familiar i de l'entorn social en la 
comunicació amb la persona usuària. 
g) S'ha justificat la necessitat d'adoptar mesures de prevenció i seguretat en l'ús de 
sistemes alternatius de comunicació. 
Activitats de ensenyament-aprenentatge 
Al llarg de la unitat es treballara amb activitats formatives i d'autoavaluació, com a anàlisi 
de situacions reals, joc de rol, visualització de vídeos… 
UNITAT DE TREBALL 3: SAAC sense ajuda 
Objectius didáctics 
 - Descriure els principals sistemes de comunicació sense ajuda: llengua de signes 

espanyola (LSE) i sistema bimodal, identificant les seues característiques, diferències 
i utilitat. 

 - Produir, comprendre missatges senzills i mantindre converses sobre temes quotidians 
entre el grup de classe. 

 - En un cas pràctic donat, d'un usuari amb necessitats especials de comunicació prou 
caracteritzat pel tipus i grau de discapacitat. 

Continguts 
3.1. SAAC per a persones amb diversitat funcional sensorial auditiva  
3.1.1. La llengua de signes  
3.1.2. Alfabet dactilológic 
3.1.3. El Sistema Bimodal i les seues modalitats 
3.1.4. Lectura labiofacial 
3.1.5. La paraula complementada 
3.2. SAAC per a persones amb diversitat funcional sensorial visual  
3.2.1. El sistema Braille  
3.2.2. La tiflotecnología  
3.2. SAAC per a persones sordcegues 
Criteris d’avaluació 
a) S’han descrit estructures bàsiques dels sistemes alternatius sense ajuda.  
b) S'han descrit estructures bàsiques dels sistemes alternatius sense ajuda. 
c) S'han descrit els principals signes utilitzats en situacions habituals d'atenció a 
persones en situació de dependència. 
d) S'han creat missatges senzills amb els diferents sistemes de comunicació sense 
ajuda, facilitant la comunicació i l'atenció a la persona en situació de dependència. 
e) S'han aplicat els ajustos necessaris en funció de les característiques particulars de les 
persones en situació de dependència. 
f) S'han descrit altres sistemes i elements facilitadors de la comunicació sense ajuda. 
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g) S'han comprés missatges expressats mitjançant sistemes de comunicació sense 
ajuda. 
Activitats de ensenyament-aprenentatge 
En aquesta unitat les activitats seran en la seua majoria de caràcter pràctic com 
l'adaptació d'un diàleg a la llengua de signes i un recurs educatiu com la cançó i el conte 
al sistema bimodal. 
UNITAT DE TREBALL 4: SAAC amb ajuda 
Objectius didáctics 
 - Identificar el codi establit i la sintaxi bàsica dels dos principals sistemes alternatius de 

comunicació amb ajuda: Bliss i SPC. 
 - Crear i comprendre missatges senzills mitjançant tots dos sistemes. A partir d'un 

supòsit pràctic d'atenció domiciliària d'un usuari que manca de parla. 
 - A partir de casos pràctics caracteritzats pel tipus i grau de discapacitat de l'usuari, 

determinar les aportacions, possibilitat d'adaptació i condicions d'ús de les diferents 
ajudes tècniques a la comunicació existents en el mercat. 

Continguts 
4.1. Sistemes de comunicació gràfics no vocals  
4.1.1. Recursos propis o quotidians  
3.1.2. Els símbols  
3.1.3. Plafons i quaderns de comunicació  
4.2. El sistema Bliss  
4.2.1. Els símbols del sistema Bliss  
4.2.2. Condicions per a utilitzar el Bliss  
4.3. El sistema SPC  
4.3.1. Els símbols del sistema SPC  
4.3.2. Condicions per a utilitzar el sistema SPC  
4.4. Altres sistemes gràfics de comunicació  
4.5. Procediments per a la selecció de símbols  
4.6. Ajudes en la comunicació  
4.7. Instruments tècnics. Selecció dels recursos. 
Criteris d’avaluació 
a) S'han descrit les característiques i utilitzacions bàsiques dels principals sistemes 
alternatius de comunicació amb ajuda. 
b) S'han creat missatges senzills amb els diferents sistemes de comunicació amb ajuda, 
facilitant la comunicació i atenció a la persona usuària. 
c) S'han descrit altres sistemes i elements facilitadors de la comunicació amb ajuda. 
d) S'han comprés missatges expressats mitjançant sistemes de comunicació amb ajuda. 
e) S'han aplicat els ajustos necessaris en funció de les característiques particulars de les 
persones usuàries. 
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f) S'han utilitzat les ajudes tècniques necessàries per al suport a la comunicació. 
g) S'ha justificat la importància de l'ús de les tecnologies de la informació i la 
comunicació en les activitats de suport a la comunicació. 
Activitats de ensenyament-aprenentatge 
Al llarg de la unitat s'elaboraran recursos educatius, creats en suports físics i 
informatitzats, visualització d’ús com un tauler de comunicació de SPC, quadernet 
d'activitats Bliss, transcripció al sistema Braille, etc. 
UNITAT DE TREBALL 5: Necessitats y estratègies d’intervenció 
Objectius didáctics 
 - A partir de supòsits pràctics prou contextualitzats en els quals es descriguen 

situacions comunicatives entre professional i usuaris, identificar els contextos i les 
característiques interactives de cada situació, valorant en cada cas la seua oportunitat 
i aportació per a fomentar la fluïdesa i la participació espontània en la comunicació. 

 - Identificar els principals recursos i estratègies d'actuació afavoridors de la 
comunicació en diferents contextos d'intervenció: domicili, institució, atenció individual, 
atenció grupal... 

 - Analitzar les estratègies comunicatives que hauran d'aplicar-se a l'hora de dur a terme 
les intervencions d'atenció en funció de les dificultats específiques de comunicació 
presentades per l'usuari: sordesa, absència o dificultats de parla, sordoceguera... 

Continguts 
5.1. Recomanacions bàsiques en la comunicació 
5.2. Estratègies de comunicació en trastorns sensorials i de la parla 
5.2.1. Estratègies de comunicació en trastorns sensorials 
5.2.2. Estratègies de comunicació en trastorns en la parla 
5.2. La implantació d'un SAAC  
5.2.1. L'avaluació  
5.2.2. La valoració  
5.3. La intervenció: ensenyar un SAAC  
5.3.1. Ensinistrament per a l'ús de símbols  
5.3.2. Estratègies per a l'ensenyament de signes  
5.4. La intervenció: interactuar a través dels SAAC 
5.4.1. Estratègies per a persones amb llenguatge alternatiu  
5.4.2. Estratègies per a persones amb llenguatge augmentatiu  
5.4.3. Estratègies per a persones que necessiten un mitjà d'expressió  
5.4.4. Estratègies dirigides a l'entorn de l'usuari de SAAC 
Criteris d’avaluació 
a) S'han emprat els protocols de registre com a mitjà d'avaluació de la competència 
comunicativa de la persona usuària. 
b) S'ha argumentat la importància de transmetre la informació registrada a l'equip 
interdisciplinari. 
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c) S'han establit criteris per a verificar el grau de compliment de les instruccions de 
suport a la comunicació en l'àmbit familiar. 
d) S'ha comprovat la correcta utilització dels elements que componen el sistema de 
comunicació triat. 
e) S'han identificat protocols de transmissió a l'equip sobre l'adequació del sistema de 
comunicació triat. 
f) S'han identificat criteris i indicadors per a detectar canvis en les necessitats de 
comunicació. 
g) S'ha argumentat la importància de l'obtenció, registre i transmissió de la informació 
per a millorar la qualitat del treball realitzat. 
Activitats de ensenyament-aprenentatge 
Las actividades de esta unidad estarán basadas en el análisis de situaciones reales de 
personas en situación de dependencia, y la implantación de un SAAC. 
Se llevarán a cabo actividades extraescolares que enriquecerán la adquisición de 
conocimientos del alumnado. 
Recursos didácticos i tecnológica utilízate en el unitats de treball 
Els alumnes es recolzaran dels materials i explicacions  facilitades per la professora en 
l'aula, així com també la elaboració de diferents fitxes per part de l’alumnat.  
A banda, s’utilitzaran articles de prensa, informes especialitzats i diferents pàgines 
d'Internet que recullen dades d'interès per a la seva formació. 
Es farà servir la plataforma AULES com a repositori de recurs didàctics i presentació de 
treballs. 
8.2. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES 
Per a la consecució dels resultats d'aprenentatge esmentats anteriorment les unitats de 
treball es distribueixen en la següent temporalització:  
PRIMER TRIMESTRE 
UNITAT DE TREBALL 1: EL PROCÉS DE LA COMUNICACIÓ. 
UNITAT DE TREBALL 2: SISTEMES ALTERNATIUS I AUMENTATIUS DE 
COMUNICACIÓ (SAAC). PRODUCTES DE SUPORT A LA COMUNICACIÓ 
UNITAT DE TREBALL 3: SISTEMES ALTERNATIUS I AUMENTATIUS SENSE AJUDA. 
SEGON TRIMESTRE 
UNITAT DE TREBALL 4: SISTEMES ALTERNATIUS I AUMENTATIUS AMB AJUDA. 
UNITAT DE TREBALL 5: NECESSITATS I ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ. 
9. ADAPTACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ DAVANT D’UN POSSIBLE CONFINAMENT I 
MESSURES PER A FACILITAR A L’ALUMNAT AMB SÍMPTOMES CONFINAT EL 
SEGUIMENT DE LA PROGRAMACIÓ 
Aquesta programació incorpora mesures d’atenció a l’alumnat que per motius derivats de 
la situació sanitària provocada pel COVID-19 no poden assistir amb normalitat a les 
classes. La plataforma AULES es farà servir com a instrument de comunicació, entrega 
de material didàctic i activitats proposades i pel seguiment de l’alumnat. 
Es contemplen 2 situacions que podrien ser objecte d’alguna mesura: 
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- Per una banda, el confinament individual d’algun alumne/a. En aquest cas, la 
plataforma AULES serà la forma de mantenir el contacte amb l’alumnat i de fer-li aplegar 
els continguts i activitats treballats a classe. Es valorà també la possibilitat d’establir una 
tutoria online on aclarir dubtes i fer seguiment del seu procés d’aprenentatge. 
- Per altra banda, en cas de confinament grupal, AULES es farà servir com aula virtual 
on l’alumnat tindrà disponible el material, activitats del mòdul que estiguen treballant-se i 
es possibilitarà la comunicació  mitjançant videoconferències establides d’acord a l’horari 
de classe i les opcions que la plataforma brinda com ara: foro, missatgeria individual, et 

 

MÒDUL PROFESSIONAL: ATENCIÓ SANITÀRIA 
PROFESSORAT: Ana V., Carmen P. i Josepa Ll. 
CURS: 2º    GRUPS: A i B       DURADA: 132 hores  

 
1.- RESULTATS D'APRENENTATGE. 
1. Organitza les activitats d'atenció sanitària a persones en situació de depenencia, 
relacionantles amb les característiques i necessitats d'aquestes. 
2. Aplica tècniques de mobilització, trasllat i deambulació, analitzant les característiques 
de la persona en situació de dependència. 
3. Desenvolupa activitats d'assistència sanitària, relacionant les necessitats i 
característiques de la persona usuària amb el que s'estableix en el pla de cures. 
4. Organitza activitats d'alimentació i suport a la ingesta, seleccionant les tècniques, 
instruments i ajudes necessàries. 
5. Realitza el control i seguiment de les activitats d'atenció sanitària, analitzant els 
protocols d'observació i registre establits. 
2.-COMPETÈNCIES. 
Les competències professionals, personals i socials associades a aquest mòdul són les 
que es relacionen a continuació: 
a) Determinar les necessitats assistencials i psicosocials de la persona en situa-ción de 
dependència, mitjançant la interpretació de la informació obtinguda sobre la persona a 
través del pla d'atenció individual, respectant la confidencialitat d'aquesta. 
b) Organitzar les activitats d'atenció a les persones en situació de dependència, afavorint 
la seua col·laboració i la de la família, i tenint en compte les directrius establides en el 
pla d'atenció individualitzada. 
c) Fer les tasques d'higiene personal i vestit de les persones en situació de dependència, 
aportant l'ajuda precisa, afavorint al màxim la seua autonomia en les activitats de la vida 
diària i mantenint cap a ells una actitud de respecte i professionalitat. 
g) Realitzar les intervencions relacionades amb l'estat físic de les persones en situació 
de dependència, seguint les pautes establides i mostrant en tot moment respecte per la 
seua intimitat. 
h) Realitzar els trasllats, mobilitzacions i suport a la deambulació de les persones en 
situació de dependència, emprant els protocols i les ajudes tècniques nece-saries, 
seguint les pautes marcades en el pla d'atenció individual (PIA) i adop-tant mesures de 
prevenció i seguretat. 
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i) Aplicar mesures de prevenció i seguretat tant per a les persones en situació de 
dependència com per als professionals, en els diferents àmbits d'intervenció. 
n) Assessorar la persona en situació de dependència, als familiars i cuidadors no 
formals, proporcionant-los pautes d'actuació en la cura i l'atenció asistencial i 
psicosocial, i adequant la comunicació i les actituds a les característiques de la persona 
interlocutora. 
ñ) Resoldre les contingències amb iniciativa i autonomia, mostrant una actitud autocrítica 
i cercant alternatives per a afavorir el benestar de les persones en situació de 
dependència. 
o) Col·laborar en el control i seguiment de les activitats assistencials, psicosocials i de 
gestió domiciliària, emplenant els registres oportuns, manejant les aplicacions 
informàtiques del servei i comunicant les incidències detectades. 
s) Resoldre de manera responsable les incidències relatives a la seua activitat, 
identifiquent les causes que les provoquen, dins de l'àmbit de la seua competència i 
autonomia. 
t) Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i competència de les diferents 
persones que intervenen en l'àmbit del seu treball. 
o) Aplicar els protocols i les mesures preventives de riscos laborals i protecció ambiental 
durant el procés productiu, per a evitar danys en les persones i en l'en-torn laboral i 
ambiental. 
v) Aplicar procediments de qualitat, d'accessibilitat universal i de «disseny per a tots» en 
les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestacions de 
serveis. 
3.- CONTINGUTS. 
U.D 1 ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE L'ATENCION SOCISANITÀRIA 
- Conceptes de salut i malaltia. 
- Introducció al pla de cures (PAE). 
- Importància i estratègies en la promoció de l'autocura. 
- Característiques de les condicions ambientals en l'atenció sanitària. 
- Seguiment de les activitats i el seu registre. 
- Necessitats d'atenció sanitària de les persones en situació de dependència. 
U.D 2 SISTEMA CARDIOVASCULAR I APARELL RESPIRATORI. 
- Anatomia del sistema cardiovascular. 
- Anatomia de l'aparell respiratori. 
- Fisiologia del sistema cardiovascular i aparell respiratori. 
- Patologies més freqüents. 
U.D 3 APARELL EXCRETOR I APARELL REPRODUCTOR. 
- Anatomia de l'aparell excretor. 
- Anatomia de l'aparte reproductor. 
- Fisiologia del´aparell excretor i de l'aparell reproductor. 
- Patologies més freqüents de l'aparell excretor i reproductor. 
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- Procediments relacionats amb la incontinència urinària. 
UD 4 SISTEMA ESQUELÈTIC-MUSCULAR. 
BASESANATOMOFISIOPATOLÓGIQUES I LA SEUA PREVENCIÓ. TÈCNIQUES DE 
MOBILITZACIÓ, TRASLLAT I DEAMBULACIÓ. AJUDES TÈCNIQUES 
- Anatomia dels ossos, articulacions i músculs. 
- Fisiopatologia del sistema esquelètic-muscular. 
- Mecànica corporal i arcs de moviment. 
- Mobilització del sistema músculoesquelétic. 
- Procediments de trasllat i transport. 
- Sedestació i deambulació. 
- Ajudes tècniques o productes de suport i pròtesi. 
- Conservació de les pròtesis. 
UD 5 POSICIONS ANATÒMIQUES PER A L´EXPLORACIÓ MÈDICA. CONSTANTS 
VITALS I GRÀFIQUES D'HOSPITALITZACIÓ. 
- Diferents posicions corporals. 
- Constants vitals. Procediments de mesurament. 
- Temperatura, mesurament i alteracions. 
- Respiració, característiques i alteracions. 
- Pols, característiques, mesurament i alteracions. 
- Tensió arterial, factors, mesurament i alteracions. 
- Balanç de líquids. Procediments de mesura. 
- Graficas de constants vitals. 
UD 6 APARELL DIGESTIU. ADMINISTRACIÓ D'ALIMENTS I SUPORT A LA 
INGESTA. 
- Anatomia de l'aparell digestiu: boca, glàndules salivals, dents, faringe, esòfag, 
estómac, intestí, fetge, vesícula biliar i pàncrees. 
- Fisiologia de l'aparell digestiu. 
- Patologies més freqüents. 
- Conceptes bàsics sobre alimentació. 
- Canvis nutricionals al llarg de la vida. 
- Alimentació i dietoteràpia. 
- Cures de l'usuari en la seua alimentació i nutrició. Alimentació per via oral, enteral i 
parenteral. 
- Ajudes tècniques per a la ingesta. 
UD 7 TERAPÈUTICA FARMACOLÒGICA: PROCEDIMENTS DE PREPARACIÓ I 
ADMINISTRACIÓ. 
- Conceptes generals. Conceptes de farmacologia i droga. La recepta mèdica. 
- Farmacocinètica: alliberament, absorció, distribució, metabolisme, excreció. 
- Farmacodinamia. 
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- Administració de medicaments. 
- Normes generals. 
- Vies d'administració dels medicaments. Procediments: via oral, sublingual, rectal, 
respiratòria, tòpica, genitourinària, parenteral. 
- Teràpia venosa mitjançant perfusió. 
UD 8 TERMOTERAPIA I HIDROTERAPIA. 
- Termoterapia: indicacions de les aplicacions de calor i fred. 
- Procediments d'aplicació de calor i fred. 
- Hidroterapia: efectes fisiològics. 
- Tècniques hidroteràpiques i les seues indicacions terapèutiques. 
- Aplicació de tècniques de massatge. 

Donades les circumstàncies tan especials que estem atravessant a causa del 
COVID-19, i en el cas excepcional que el desenvolupament del curs no ho permeta, es 
farà una selecció dels continguts fonamentals i bàsics del currículum i es potenciaran 
aquestos perquè l'alumnat siga capaç d'aconseguir els objectius proposats. 
4.- CRITERIS D'AVALUACIÓ. 
1.1. S'han descrit les característiques anatomo-fisiològiques bàsiques i les alteracions 
més freqüents dels sistemes cardiovascular, respiratori, digestiu i reproductor. 
1.2. S'han descrit les principals característiques i necessitats d'atenció física de les 
persones en situació de dependència. 
1.3. S'han identificat els principals signes de deterioració física i sanitària associats a 
situacions de dependència. 
1.4. S'han identificat les característiques de l'entorn que afavoreixen o dificulten l'estat 
físic i de salut de la persona usuària. 
1.5. S'han interpretat les prescripcions d'atenció sanitària establides en el pla de cures. 
1.6. S'han definit les condicions ambientals favorables per a l'atenció sanitària. 
1.7. S'ha argumentat la importància de la participació de la persona en les activitats 
sanitàries. 
1.8. S'ha valorat la importància de promoure l'autocura. 
2.1. S'han aplicat les tècniques més freqüents de posicionament de persones 
encamadas, adequant-les a l'estat i condicions d'aquestes. 
2.2. S'han aplicat tècniques de mobilització, deambulació i trasllat de persones en 
situació de dependència, adaptant-les al seu estat i condicions. 
2.3. S'han aplicat procediments que garantisquen una càrrega segura i la prevenció 
d'aparició de possibles lesions en el professional. 
2.4. S'han utilitzat les ajudes tècniques de mobilització, transport, deambulació i 
posicionament en llit de persones en situació de dependència més adequades al seu 
estat i condicions. 
2.5. S'han adoptat mesures de prevenció i seguretat. 
2.6. S'han descrit les tècniques de neteja i conservació de pròtesi, precisant els materials 
i productes adequats en funció de l'estat i necessitats de la persona usuària. 
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2.7. S'han proporcionat pautes d'actuació a la persona en situació de dependència i el 
seu entorn, que afavoreixen la seua autonomia en relació amb la mobilitat i el 
manteniment de les ajudes tècniques. 
2.8. S'ha mostrat sensibilitat cap a la necessitat de potenciar l'autonomia de la persona 
usuària. 
3.1. S'han seleccionat les posicions anatòmiques més adequades per a facilitar 
l'exploració de les persones usuàries. 
3.2. S'ha preparat i previst l'administració dels medicaments, complint les pautes 
establides en el pla de cures individualitzat i les prescripcions específiques per a cada 
via i producte. 
3.3. S'han identificat els principals riscos associats a l'administració de medicaments. 
3.4. S'han seleccionat tractaments locals de fred i calor ateses les pautes d'un pla de 
cures individualitzat. 
3.5. S'han identificat els signes de possibles alteracions en l'estat general de la persona 
durant l'administració de medicaments. 
3.6. S'han pres les constants vitals de la persona, utilitzant els materials adequats i 
seguint les prescripcions establides. 
3.7. S'ha valorat la importància d'afavorir la participació de la persona usuària i el seu 
entorn en les activitats sanitàries. 
3.8. S'han emprat les mesures de protecció, higiene i seguretat establides tant per al 
personal com per a la persona usuària. 
4.1. S'ha organitzat la distribució i servei dels menjars en la institució, seguint les 
prescripcions de la fulla de dietes. 
4.2. S'han aplicat diferents tècniques de suport a la ingesta, en funció de les 
característiques i necessitats de la persona. 
4.3. S'ha informat la persona en situació de dependència i a les famílies sobre la 
correcta administració d'aliments. 
4.4. S'ha comprovat que la ingesta de les persones s'ajusta al pla de cures. 
4.5. S'ha assessorat la persona i a la família sobre la utilització dels materials de 
recollida d'excretes i la seua posterior eliminació. 
4.6. S'ha mostrat sensibilitat cap a la importància que l'hora del menjar siga un moment 
agradable per a la persona. 
4.7. S'han identificat els possibles riscos associats a les situacions d'ingesta. 
4.8. S'han adoptat mesures de seguretat i prevenció de riscos. 
5.1. S'han identificat les característiques que han de reunir els protocols d'observació, 
control i seguiment de l'estat físic i sanitari de les persones usuàries. 
5.2. S'han emplenat protocols d'observació i registre, manuals i informatitzats, seguint 
les pautes establides en cada cas. 
5.3. S'ha arreplegat informació correcta i completa sobre les activitats realitzades i les 
contingències que es van presentar. 
5.4. S'ha obtingut informació de la persona o persones al seu càrrec mitjançant diferents 
instruments. 
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5.5. S'han aplicat les tècniques i instruments d'observació previstos per a realitzar el 
seguiment de l'evolució física de la persona, registrant les dades obtingudes segons el 
procediment establit. 
5.6. S'han registrat les dades per a la seua comunicació responsable del pla de cures 
individualitzades. 
5.7. S'ha transmès la informació pels procediments establits i en el moment oportú. 
5.8. S'ha argumentat la importància del control i seguiment de l'evolució física i sanitària 
de la persona per a millorar el seu benestar. 
5.- INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ. 
S'avaluarà a l'alumne en l'adquisició de continguts teòrics i pràctics del mòdul de manera 
contínua, la qual cosa implica l'assistència regular a classe i la realització de les activitats 
programades per al mòdul, que consistiran en proves escrites, preguntes tipus test i de 
desenvolupament, realització d'exercicis escrits amb supòsits pràctics, proves pràctiques 
simulades a l'aula sobre els continguts procedimentals, activitats realitzades en el 
quadern de treball, treballs individuals o en grup, visites, xarrades, etc. 
Els alumnes confeccionaran un QUADERN DE TREBALL que constarà de: 
1.- Fitxes descriptives de cada tècnica. (material i procediment) 
2.- Catàleg de material: descripció del material i característiques rellevants. 
3.- Vocabulari: Termes emprats i el seu significat. 
El quadern de treball es lliura l'últim trimestre del curs i la qualificació s'afig a la nota final 
obtinguda en el mòdul. 
En cada avaluació es realitzaran les proves que es consideren per a cada unitat 
didàctica. 
Si en una avaluació es realitza més d'una prova, teòric/pràctic, la nota mitjana s'obtindrà 
una vegada que l'alumne haja obtingut en totes elles una puntuació igual o superior a 5. 
Els alumnes que per motiu degudament justificat (causa mèdica o jurídica) no puguen 
presentar-se a alguna prova, hauran de presentar la justificació per escrit i la prova se'ls 
realitzarà un altre dia, al final del trimestre al qual corresponga aquesta prova segons 
criteri del professor. 
Si un alumne no supera l'avaluació podrà realitzar les proves o activitats de recuperació 
al final del trimestre o principi del següent, donant així opció al fet que l'alumne 
aconseguisca els objectius a mesura que es completa el temari i es tinga una visió de 
conjunt de tots els continguts del mòdul. 
Els exàmens seran revisats en hores que el professor indique fora de l'horari de classe 
en la primera setmana després de realitzar-lo. 
La qualificació mínima per a considerar que la part està recuperada és de 5. 
La recuperació es realitzarà de les UD que queden pendents en cada avaluació. En cas 
de no superar aquestes proves (amb mes de 3 UD no recuperades) l'alumne realitzarà 
un examen de totes les UD que conformen el mòdul al final del curs. 
L'alumne perd el dret a avaluació contínua si supera el 15% de faltes d'assistència sense 
justificar. 
Es considera justificada una falta amb l'aportació d'un document legal (citació judicial, 
justificant mèdic, justificant de realització d'un examen oficial,…). La realització d'un 
examen oficial no justifica la no realització de l'examen del mòdul. 
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En cap cas es realitzaran exàmens o treballs per a pujar nota. 
Els alumnes que no puguen ser avaluats de manera contínua hauran de ser avaluats 
amb una prova, al final del curs, convocatòria ordinària de juny, que podrà contenir a 
més alguna part pràctica. Se li avaluarà de tot el temari. 
La nota de cada avaluació, s'obtindrà aplicant els següents percentatges: 
1- Continguts Conceptuals i procedimentals= 80%. 
2- Continguts Actitudinals = 20%, que inclou: 
10% : 
Col·laboració en la realització de la pràctica demostrativa. 
Ordenar el material i recollida del mateix 
Participar en l'exposició d'activitats en classe ( lectura, correcció exercicis,…) 
Correcció en l'escriptura , expressió oral,… 
Treballar en grup 
Atenció en classe, en explicacions i exposicions , etc... 
10% : 
Presentació de les activitats dins del termini i en la forma escaient (Quadern de treball, 
unes altres,) 
6.- SISTEMA DE RECUPERACIÓ. 
La/es recuperacio/ns de la/es part/s no superada/es s'efectuaran amb posterioritat, 
podent realitzar-se abans o després d'acabada l'avaluació corresponent i amb 
característiques similars a les de l'avaluació. 
La qualificació mínima obtinguda en la recuperació serà de 5 per a superar la matèria. 
La nota final del mòdul s'obtindrà aplicant els següents percentatges: 
1- Continguts Conceptuals: 40% 
2- Continguts Procedimentals: 40% 
3- Continguts Actitudinals: 20% 
Per als alumnes que tinguen pendent aquest mòdul, haurán de realitzar les activitats 
proposades en cada unitat, a mode de suport i reforçament, I hauran d'examinar-se de 
les proves corresponents a la convocatòria extraordinària. 
7.- MATERIALS I RECURSOS DIDÀCTICS. 
Bibliografia de l'Alumne/a, Llibres de Text: 
- Llibre de text recomanat "Atenció sanitària" Editorial Altamar. Editorial Editex, Edite-rial 
Mac Graw Hill, etc. 
Diccionari mèdic (si fóra necessari) 
Material específic del taller: 
Llit, tauleta, cadira de rodes, paravent, peu de sèrum, escambell, grua, ferulas 
antiescaras 
Roba de llit, pijama, tovalloles (de diferents grandàries), coixins especials 
Ninot bisexual, tors anatòmic 
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Mapes anatòmics 
Carro de cures 
Tascó, botella, bossa de diüresi. 
Instrumental general i per a especialitats. 
Antisèptics (Betadine®, alcohol, aigua oxigenada) 
Guants, guants estèrils. 
Contenidors d'agulles 
Esfigmomanòmetres, estetoscopis. 
8.- UNITATS DIDÀCTICAS. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DE LES UNITATS 
DIDÀCTIQUES. 
1a avaluació. (setembre, octubre, novembre) 
UNITAT DIDÀCTICA 1: Organització de les activitats de l'atenció soci-sanitària (8 h.) 
UNITAT DIDÀCTICA 2: Sistema cardiovascular i aparell respiratori. (18 h.) 
UNITAT DIDÀCTICA 3: Aparell excretor i aparell reproductor (12 h.) 
UNITAT DIDÀCTICA 4: Sistema esquelètic-muscular. Bases anatomofisiopatológicas i la 
seua prevenció. Tècniques de mobilització, trasllat i deambulació. Ajudes tècniques (24 
h.) 
2a avaluació. (desembre, gener, febrer) 
UNITAT DIDÀCTICA 5: Posicions anatòmiques per a exploració. Constants vitals i 
gràfiques d'hospitalització (20 h.) 
UNITAT DIDÀCTICA 6: Aparell digestiu. Administració d'aliments i suport a la in-gesta 
(30 h.) 
UNITAT DIDÀCTICA 7: Terapèutica farmacològica: procediments de preparació i 
administració (12 h.) 
UNITAT DIDÀCTICA 8: Termoterapia i hidroterapia (8 h.) 
9. ADAPTACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ DAVANT D’UN POSSIBLE CONFINAMENT I 
MESURES PER A FACILITAR A L’ALUMNAT AMB SIMPTOMES CONFINAT EL 
SEGUIMENT DE LA PROGRAMACIÓ 
S’utilitzarà la Plataforma Aules des del prinicpi del curs per a l’entrega d’activitats i 
desenvolupament d’algunes activitats, atenent a les criteris de prevenció de la Covid-19. 
D’esta manera, en cas de confinament individual o grupal, l’alumnat ja coneixerà i 
manejarà la Plataforma Aules, mitjançant la qual es desenvoluparà la metèria en cas de 
confinament, atenent a les següents especificacions: 
• Si el confinament és grupal s’avançarà en els continguts a través de la Plataforma 
Aules,  tractant de proporcionar l’alumnat una continuïtat en la matèria semblant a la 
presencial, utilitzant material audiovisual, afavorint la participació del grup i respectant 
els horaris establits per a les classes. Dins d’este horari es contempla també la 
possibilitat de les videoconferències grupals a trevés de Webex. 
• Si el confinament és individual, conseqüència de l’espera d’un resultat del test de la 
Covid-19, l'alumne o alumna rebrà la informació necessària sobre el desenvolupament 
de les classes a través del correu electrònic o la plataforma Aules, on s'indicaran els 
continguts treballats cada dia així com les activitats proposades en classe. Així mateix, 
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s'oferirà la possibilitat de tutories individuals a través de Webex en l'horari que el 
professorat establisca, a fi d'aclarir dubtes concrets sobre els continguts. 
  

MÒDUL PROFESSIONAL: TELEASSISTÈNCIA 
PROFESSORAT: Asun P. i Davinia R. 
CURS: 2º     GRUPS: A i B      DURADA: 176 hores  

 
El mòdul de Teleassistència es regula a través del RD 1593/2011, de 4 de novembre, pel 
qual s'estableix el Títol de Tècnic/a en Atenció a Persones en Situació de Dependència i 
es fixen els seus ensenyaments mínims i per l'Ordre 30/2015, de 13 de març, per la qual 
s'estableix el currículum d'aquest títol. 
Aquest mòdul es desenvolupa durant el segon curs del cicle amb una durada de 176 
hores repartides en vuit hores setmanals. D'acord amb la Llei 4/2018, de 21 de febrer, de 
la Generalitat, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu 
valencià i el Projecte Lingüístic de Centre, on s'aprova la seva aplicació a partir del curs 
acadèmic 2021-2022, la càrrega lectiva es distribuirà en 5 hores impartides en castellà i 
3 hores setmanals es desenvoluparàn en anglès. 
El professorat que imparteix el mòdul de Teleassistència correspon al cos de Professorat 
Tècnic de Formació Professional en l'especialitat de Serveis a la Comunitat. Ambdós 
docents es coordinaràn per impartir els continguts propis del mòdul i la realització en 
anglès de tasques relacionades amb la part tècnica del mòdul de Teleassistència. La 
docencia en anglès y les tasques proposades serán impartides pel professorat tècnic de 
FP amb qualificació en llengües extrangeres i tindràn en compte el nivell general 
d'anglès de l'alumnat, els resultats d’aprenentatge del mòdul i el perfil professional. 
Tenint en compte que, tal i com es menciona a la Llei 4/2008: “La introducció de la 
llengua estrangera com a llengua vehicular d’aprenentatge, cal portar-la a cap de 
manera progressiva a fi que l’alumnat aprofite les estratègies d’aprenentatge lingüístic 
adquirides en les dues llengües oficials.” 
Emprarem la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning o 
Aprenentatge Integrat de Contingut y Llengua Extranjera) com a referència, fent servir a 
l´anglés como a llengua vehicular en les sesions que corresponguen com una eina de 
comunicació. 
1. RESULTATS D’APRENENTATGE I CRITERIS D’AVALUACIÓ. 
RA1  Organitza la pròpia intervenció en el servei de teleassistència, tenint en compte les 
característiques i l'equipament tècnic del lloc de treball. 

 RA2  Aplica procediments de gestió de les trucades sortints utilitzant aplicacions 
informàtiques i eines telemàtiques. 
RA3  Aplica procediments de gestió de les trucades entrants seguint el protocol i pautes 
d'actuació establits. 
RA4  Realitza el seguiment de les trucades entrants i sortints registrant les incidències i 
actuacions realitzades, i elaborant l'informe corresponent. 
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2. COMPETÈNCIES. 
Les competències professionals, personals i socials d'aquest títol són les que es 
relacionen a continuació: 
a) Determinar les necessitats assistencials i psicosocials de la persona en situació de 
dependència, mitjançant la interpretació de la informació obtinguda sobre la persona a 
través del pla d'atenció individual, respectant la confidencialitat d'aquesta. 
b) Organitzar les activitats d'atenció a les persones en situació de dependència, afavorint 
la seua col·laboració i la de la família, i tenint en compte les directrius establides en el 
pla d'atenció individualitzada. 
g) Realitzar les intervencions relacionades amb l'estat físic de les persones en situació 
de dependència, seguint les pautes establides i mostrant en tot moment respecte per la 
seua intimitat. 
h) Realitzar els trasllats, mobilitzacions i suport a la deambulació de les persones en 
situació de dependència, emprant els protocols i les ajudes tècniques necessàries, 
seguint les pautes marcades en el pla d'atenció individual ( PIA) i adoptant mesures de 
prevenció i seguretat. 
i) Aplicar mesures de prevenció i seguretat tant per a les persones en situació de 
dependència com per als professionals, en els diferents àmbits d'intervenció. 
l) Aplicar tècniques i estratègies per al manteniment i desenvolupament de les habilitats 
d'autonomia personal i social de les persones en situació de dependència, emprant 
ajudes tècniques i de comunicació conforme a les pautes marcades en el pla d'atenció 
individual. 
ñ) Resoldre les contingències amb iniciativa i autonomia, mostrant una actitud autocrítica 
i buscant alternatives per a afavorir el benestar de les persones en situació de 
dependència. 
p) Gestionar les crides entrants i sortints del servei de teleassistència, rebent-les i 
emetent-les segons els protocols establits i utilitzant aplicacions informàtiques i eines 
telemàtiques. 
q) Adaptar-se a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i 
organitzatius en els processos productius, actualitzant els seus coneixements, utilitzant 
els recursos existents per a l'aprenentatge al llarg de la vida i les tecnologies de la 
informació i la comunicació. 
r) Actuar amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit de la seua competència, organitzant 
i desenvolupant el treball assignat, cooperant o treballant en equip amb altres 
professionals a l'entorn de treball. 
s) Resoldre de manera responsable les incidències relatives a la seua activitat, 
identificant les causes que les provoquen, dins de l'àmbit de la seua competència i 
autonomia. 
t) Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i competència de les diferents 
persones que intervenen en l'àmbit del seu treball. 
v) Aplicar procediments de qualitat, d'accessibilitat universal i de «disseny per a tots» en 
les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de 
serveis. 
w) Realitzar la gestió bàsica per a la creació i funcionament d'una petita empresa i tindre 
iniciativa en la seua activitat professional. 
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x) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seua activitat 
professional, d'acord amb el que s'estableix en la legislació vigent, participant activament 
en la vida econòmica, social i cultural. 
3. CONTINGUTS. 
1. Organització del lloc de treball: 
- El servei de teleassistència. 
- Ordre i manteniment de l'espai físic de la persona *teleoperadora. 
- Prevenció de riscos laborals. 
- Cooperació en el servei de teleassistència. 
- Utilització de maquinari i programari de teleassistència. 
- Utilització d'eines telemàtiques. 
- Terminal i dispositius auxiliars. 
- Verificació de la contrasenya d’accés. Protecció de dades i confidencialitat. 
- Drets de la persona usuària. 
2. Gestió de trucades sortints: 
- Gestió d'agendes. 
- Programació d'agendes. 
- Altes i modificació de dades en l'expedient de la persona usuària. 
- Emissió de trucades en serveis de teleassistència. 
- Aplicació de protocols de presentació i comiat. 
- Pautes de comunicació segons agenda. 
- Valoració de la importància d'adequar la comunicació a l'interlocutor. 
3. Gestió de trucades entrants: 
- Aplicació de tècniques d'atenció telefònica. 
- Aplicació de protocols de presentació i comiat. 
- Alarmes: tipus i actuació. 
- Aplicació de tècniques de comunicació telefònica eficaç amb les persones usuàries.  
- Identificació de situacions de crisis. 
- Aplicació de tècniques de control d'estrés en serveis de teleassistència. 
- Gestió de trucades i mobilització de recursos. 
- Nivells d'actuació enfront d'emergències. 
4. Seguiment de trucades entrants i sortints: 
- Registre i codificació de la informació. 
- Gestió d'expedients. 
- Tipus d'informació que cal registrar. 
- Aplicació de tècniques i procediments de registre d'informació.  
- Agendes de seguiment. 
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- Elaboració d'informes. 
- Identificació de casos susceptibles d'elaboració d'informes.  
- Indicadors de qualitat del servei de teleassistència. 
- Registre i transmissió d'incidències. 
- Adaptació a noves necessitats. 
Els continguts d'aquest mòdul es divideixen en 6 Unitats de Treball que es proposen a 
continuació: 
Unitat Treball 1. Aproximació al servei de teleasistencia. 
1.1. El servei de teleasistencia domiciliària. 
1.2. Modalitats del servei de teleassistència a Europa. 
1.3. Les persones usuàries del servei de teleasistencia. 
1.4. L'accés al servei. 
1.5. L'alta en el servei. 
Unitat Treball 2. La tecnologia en la teleasistencia. 
2.1. Sistemes de comunicació en teleasistencia. 
2.2. Equipament bàsic d'un sistema de teleasistencia domiciliària. 
2.3. Teleasistencia avançada. 
2.4. Noves tecnologies aplicades a la teleasistencia. 
Unitat Treball 3. Organització del servei de teleasistencia. 
3.1. L'organització del servei de teleasistencia. 
3.2. Els professionals del servei de teleasistencia. 
3.3. Instal·lacions del servei de teleasistencia. 
Unitat Treball 4. Atenció i gestió de trucades entrants. 
4.1. L'atenció de trucades des del centre d'atenció. 
4.2. Habilitats de comunicació en teleasistencia. 
4.3. Protocols d'atenció de trucades entrants. 
4.4. Elaboració d'informes. 
4.5. Protecció de dades de la persona usuària. 
Unitat Treball 5. La gestió de trucades sortints del centre d'atenció. 
5.1. La gestió de les trucades sortints. 
5.2. Trucades sortints no planificades 
5.3. Trucades sortints planificades o agendes. 
5.4. La realització d'agendes. 
5.5. Gestió de la informació i elaboració d'informes. 
Unitat Treball 6. Polítiques de qualitat i prevenció de riscos en teleasistencia. 
6.1. La qualitat en el servei de teleasistencia. 
6.2. La certificació de la qualitat. 



	

	 97	

6.3. Avaluació i seguiment de la qualitat. 
6.4. Prevenció de riscos laborals. 
4. CRITERIS D’AVALUACIÓ. 
Per cadascún dels resultats d´aprenentatge s´estableixen uns criteris d´evaluació que 
són els que s´anomenen a continuació: 
RA1 Organitza la pròpia intervenció en el servei de teleassistència, tenint en 
 compte les característiques i l'equipament tècnic del lloc de  treball. 
Criteris d'avaluació: 
a) S'han descrit les característiques, funcions i estructura del servei de  teleassistència. 
b) S'ha organitzat l'espai físic de la persona operadora amb criteris de neteja, ordre i 
prevenció de riscos. 
c) S'han descrit les normes d'higiene, ergonomia i comunicació que prevenen riscos 
sobre la salut de cada professional. 
d) S'ha argumentat la necessitat de seguir els protocols establits per a optimitzar la 
qualitat del servei en els diferents torns. 
i) S'han utilitzat aplicacions informàtiques i eines telemàtiques pròpies del servei de 
teleassistència. 
f) S'han comprovat els terminals i dispositius auxiliars dels serveis de teleassistència. 
g) S'han descrit les contingències més habituals en l'ús de les eines telemàtiques. 
h) S'ha justificat la importància de garantir la confidencialitat de la informació i el dret a la 
intimitat de les persones. 
RA2. Aplica procediments de gestió de les trucades sortints utilitzant aplicacions 
informàtiques i eines telemàtiques. 
Criteris d'avaluació: 
a) S’ha accedit a l'aplicació informàtica mitjançant la contrasenya assignada. 
b) S'han seleccionat en l'aplicació informàtica les agendes que cal realitzar durant el torn 
de treball. 
c) S'han programat les trucades en funció del nombre, tipus i prioritat establida en el 
protocol. 
d) S'ha seleccionat correctament la trucada d'agenda en l'aplicació informàtica. 
i) S'ha aplicat un protocol de presentació personalitzat. 
f) S'ha ajustat la conversa a l'objectiu de l'agenda i a les característiques de la persona 
usuària. 
g) S'han seguit els protocols establits per al comiat. 
h) S'ha argumentat la valoració de l'ús d'un llenguatge apropiat a la persona que rep la 
trucada sortint. 
RA3. Aplica procediments de gestió de les trucades entrants seguint el protocol i 
pautes d'actuació establits. 
Criteris d'avaluació: 
a) S'han seguit els protocols establits per a la presentació, desenvolupament i comiat. 
b)  S'ha verificat l'alta de la persona en el servei. 
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c) S'ha adequat l'explicació sobre les característiques i prestacions del  servei, així com 
sobre el funcionament del terminal i els dispositius auxiliars, a les característiques de la 
persona usuària. 
d) S'han actualitzat les dades de la persona en l'aplicació informàtica. 
e) S'han utilitzat estratègies facilitadoras de la comunicació i un tracte personalitzat.  
f) S'ha respost correctament davant situacions de crisis i emergències.  
g) S'han engegat els recursos adequats per a respondre a la demanda plantejada. 
h) S'ha argumentat la importància de respectar les opinions i decisions de la persona 
usuària. 
RA4. Realitza el seguiment de les trucades entrants i sortints registrant les 
incidències i actuacions realitzades, i elaborant l'informe corresponent. 
Criteris d'avaluació: 
a. S'han explicat els mitjans tècnics que afavoreixen la transmissió d'informació entre 

torns.  
b. S'han aplicat tècniques i procediments de registre d’informació. 
c. S'han descrit els tipus d'informes del servei de teleassistència. 
d. S'han elaborat informes de seguiment. 
e. S'han identificat els aspectes de la seua pràctica laboral susceptibles de millora. 
f. S'han  identificat les situacions en les quals és necessària la intervenció d'altres 

professionals. 
g. S'han transmès les incidències i propostes de millora als professionals 

 competents. 
h. S'ha valorat la importància d'adequar la seua competència professional a noves 

necessitats en el camp de la teleassistència. 
 
5. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ. 

L'avaluació és concreta en un conjunt d'accions planificades en uns moments 
determinats: 
 - Avaluació Inicial: La seua finalitat és obtenir informació sobre la situació d'entrada 
de l'alumnat en coneixements específics, capacitats cognitives, habilitats i destreses de 
treball. 
 - Avaluació Formativa: Ens permet la intervenció ajustada i individual a les 
necessitats de l'alumnat per a afavorir el procés d'ensenyament-aprenentatge. 
 - Avaluació Sumativa: Valora el grau de consecució dels objectius previstos. 
 - L'avaluació serà contínua, per la qual cosa es tindrà en compte el treball diari de 
l'alumnat,la seua assistència diària, el seu esforç i la seua evolució. 
Per a valorar el grau de consecució d'objectius didàctics proposats en cadascuna de les 
unitats de treball es proposaran diferents instruments d'avaluació, com ara: 

- Proves escrites i/o orals, 
- Les activitats/treballs tant en grup com individualment que es realitzen en classe 

o fora de la mateixa. 
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- Instruments que permeten registrar l'observació directa durant el 
desenvolupament de les classes. Aquest instruments seran per exemple: diaris de 
classe/quadern de la professora/anecdotaris, rubriques i diari cooperatiu de les tasques 
encomanades. 
A partir d’aquests instruments es valoraràn les actituds de l’alumnat en relació a 
aspectes com ara: 
• El cumpliment de criteris de presentació i termini en el lliurament de treballs. 
• Cumpliment de les normes establides en el centre i durant el desenvolupament de 

les tasques proposades en el mòdul. 
• La participació, cooperació, proactitud, habilitat comunicativa, esperit de superació, 

responsabilitat, tolerància i respecte de  tots els membres del grup. 
6. CRITERIS QUALIFICACIÓ. 
Els percentatges que utilitzarem per a obtenir la nota trimestral seràn els següents: 
• Continguts conceptuals: 40% del total de la qualificació. La valoració es farà 

mitjançant proves escrites i/o orals, tenint en compte: la claredat de conceptes, 
expressió, ordre i neteja. 

• Continguts procedimentals. 40% del total de la qualificació. S'avaluaràn les activitats 
tant en grup com individualment que es realitzen en classe o fora de la mateixa. En 
aquests continguts s'apreciarà l'adequació a l'objectiu/s proposat/s, creativitat, 
aprofundiment (treballs de recerca), ordre i neteja. 

• Continguts actitudinals: 20% del total de la qualificació. La conducta és fonamental 
en aquest cicle formatiu ja que ens mostra la capacitat de l'alumne per a treballar en 
el camp sociosanitari on la responsabilitat, la participació de forma assertiva, la 
resolució de conflictes, etc. és essencial per al TAPSD.   

Per aprovar el mòdul, l'alumne haurà de superar els continguts conceptuals, 
procedimentals i actitudinals. Tanmateix, es tindrà en compte la mesura en què haja 
aconseguit superar els continguts actitudinals, procedimentals i conceptuals. Es 
realitzaran un o diversos exàmens dels continguts conceptuals impartits en cada 
trimestre. Al final del trimestre es notificarà a l'alumnat la seua evolució amb una 
qualificació numèrica en una escala de 0 - 10, considerant-se aprovat a partir d'un 5. En 
cas de no superar la avaluació trimestral la recuperació es farà en la següent avaluació, i 
la nota màxima serà de 5. 
Els alumnes que siguen sorpresos copiant en un examen tindran el mòdul suspès i 
hauràn de presentar-se a la recuperació final de març amb tota la matèria. 
Els alumnes que amb causa justificada (justificant mèdic) no es presenten a un examen 
podràn realitzar-ho el día de la recuperació. No es faràn proves per a pujar nota. En el 
cas de no assistir a una de les activitats extraescolares programades, l'alumne haurà de 
realitzar un treball relacionat amb aquesta activitat. 
L'avaluació final serà la mitjana de les dues avaluacions que es donen en el curs. És 
imprescindible haver aprovat els continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals en 
un mínim per poder fer mitjana. Si no supera algun dels requisits serà qualificat com No 
Apte o amb la nota pertinent. 
El professor tindrà en compte l'evolució de l'alumnat a l'hora d'arrodonir la nota final. 
Abans de la nota final l'alumnat disposarà d'una oportunitat per a recuperar aquelles 
avaluacions que no haja superat. Per a la recuperació del mòdul, a més de superar la 



	

	 100	

prova de coneixements, s'hauran de presentar els treballs estipulats de cadascuna de 
les avaluacions, sense el lliurament d'aquests, no es podrà recuperar. 
Entenent-se com a avaluació recuperada tota la que obtinga una qualificació d'almenys 5 
punts en les parts conceptuals i procedimentals a més de superar els requisits 
actitudinals. La conducta en aquest Cicle Formatiu destinat a atendre persones en 
situació de vulnerabilitat és fonamental. Per aquest motiu, les actituds seran avaluables i 
també requisit per a la superació del mòdul. 
En aquest context la professionalitat, la responsabilitat, el respecte, la comprensió, 
l'empatia hauran de presidir totes les actuacions tant dins com fora de l'aula. 
Per aquesta raó cal promoure totes aquestes actituds en classe i en totes les pràctiques 
o procediments que s'engeguen. 
Tractament de l’alumnat que haja perdut del dret a evaluació continua     
L’alumnat al qual sense que li haja estat anul·lada la matrícula haja perdut el dret a 
l’avaluació continuada podrà presentar-se a un examen final únic, de caràcter global i de 
dificultat màxima. L’examen tindrà lloc en la convocatòria ordinària i, en cas de no estar 
superat, l’alumnat tindrà l’opció d’acudir a la convocatòria extraordinària. 
L’examen es puntuarà de 0 a 10 i la qualificació final del mòdul serà la puntuació que 
l’alumnat haja obtingut en aquest examen. Per a la qualificació del curs no es tindrà en 
consideració cap altra circumstància, ni el treball que l’alumnat haja pogut realitzar 
durant el curs ni les notes parcials que l’alumnat haja pogut obtenir amb anterioritat a la 
pèrdua del dret a l’avaluació continuada. 
7. SISTEMES DE RECUPERACIÓ. 
Els alumnes que no superen alguna de les dues avaluacions del curs tindràn una 
oportunitat de fer una recuperació final en febrer o març i una altra oportunitat en la 
convocatòria extraordinària de juny de tota la matèria. Aquesta prova inclourà tota la 
matèria i consistirà en proves de desenvolupament i/o test. En aquells casos en que 
algun alumne/a haja tingut una implicació continua en el mòdul o haja entregat totes les 
tasques establides, s’estudiarà el seu cas concret.     
El programa de recuperació 
D’acord amb l’article 9 de l’ordre 79/2010, de 27 d’agost, de la Conselleria d’Educació, 
per la qual es regula l’avaluació de l’alumnat dels cicles formatius, tot l’alumnat que no 
supere el mòdul en la convocatòria ordinària de març, haurà de: 
• Assistir a les sessions presencials de tutoria d’acord amb el calendari i condicions 

que establisca la professora. 
• Realitzar i presentar les activitats de recuperació que es concreten en el Pla de 

Reforç que la professora/s entregarà de manera individual a l’alumnat que es troba 
en aquesta situació en el mes de març. 

• La convocatoria extraordinaria constarà d’una prova teórica, que incluirà tots els 
continguts de les unitats que formen part del mòdul. 

8. UNITATS DIDÀCTIQUES. 
8.1. Organització de les unitats didàctiques. 
Per al desenvolupament dels contiguts propis del mòdul es poposen 6 Unitats de Treball: 
Unitat Treball 1: Aproximació al servei de teleasistencia. 
Unitat Treball 2: Dispositius de teleasisitencia. 



	

	 101	

Unitat Treball 3: Organització del servei de teleasistencia. 
Unitat treball 4: Atenció i gestió de trucades entrants. 
Unitat Treball 5: La gestió de trucades sortints del centre d'atenció. 
Unitat treball 6: Polítiques de qualitat i prevenció de riscos en teleasistencia. 
Les activitats que es proposen al llarg del procés d'aprenentatge seràn de diferent 
tipologia entre les quals es nombren les següents: coneixements previs, motivació, 
desenvolupament, reforç, ampliació i avaluació. 
En relació als recursos didàctics, s'utilitzarà un llibre de text de referència com a material 
didàctic (teleasistencia. 2021. Editorial Altamar) així com diferents textos, notícies, 
reportatges, etc. d’interès per al desenvolupament dels continguts de les unitats de 
treball. Així mateix, es farà ús d´ordinadors, projector, pissarra i material fungible de 
diferent tipus. 
La plataforma Aules també es farà servir com a suport en la entrega de material, 
activitats i canal de comunicació entre docents i alumnat. 
El espai principal on es desenvoluparan les classes serà l'aula de referència del grup 
encara que també s'utilitzarà la sala especifica d'ordinadors, usos múltiples i espais 
oberts del centre. 
8.2. Distribució temporal de les unitats didàctiques. 
La temporalització incial de les unitats de treball serà: 
1º Trimestre. UT1, UT2, UT3. 
2n Trimestre. UT4, UT5, UT6. 
Adaptació de la programació davant d'un possible confinament i mesures per a 
facilitar a l'alumnat amb símptomes i/o confinat el seguiment de la programació: 
Aquesta programació incorpora mesures d’atenció a l’alumnat que per motius derivats de 
la situació sanitària provocada pel COVID-19 no poden assistir amb normalitat a les 
classes. La plataforma AULES es farà servir com a instrument de comunicació, entrega 
de material didàctic i activitats proposades i pel seguiment de l’alumnat. 
Es contemplen 2 situacions que podrien ser objecte d’alguna mesura: 
• Per una banda, el confinament individual d’algun alumne/a. En aquest cas, la 

plataforma AULES serà la forma de mantenir el contacte amb l’alumnat i de fer-li 
aplegar els continguts i activitats treballats a classe. Es valorà també la possibilitat 
d’establir una tutoria online on aclarir dubtes i fer seguiment del seu procés 
d’aprenentatge. 

• Per altra banda, en cas de confinament grupal, AULES es farà servir com aula virtual 
on l’alumnat tindrà disponible el material, activitats del mòdul que estiguen treballant-
se i es possibilitarà la comunicació mitjançant videoconferències establides d’acord a 
l’horari de classe i les opcions que la plataforma brinda com ara: foro, missatgeria 
individual, etc. 
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MÒDUL PROFESSIONAL: FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL 
PROFESSORAT: Asunción P., Ana V. i Àfrica H. 
CURS: Grups de 2º GRUPS: A, B i Semipresencial    DURADA: 380 hores  

  
1. RESULTATS D'APRENENTATGE 
La finalitat del mòdul de FCT és afavorir que l'alumnat tinga l' oportunidad d'aplicar 
l'après en un entorn real de treball, i evidenciar les competències adquirides, alhora que 
ampliar amb la realitat aquests coneixements. 
S'estableixen per a aquest mòdul professional una sèrie d'objectius expressats en 
termes de resultats d'aprenentatge definits en el Reial Decret 1593/2011, de 4 de 
novembre, pel qual s'estableix el Títol de Tècnic en Atenció a Persones en Situació de 
Dependència i es fixen els seus ensenyaments mínims. 
1. Identifica l'estructura i organització de l'empresa relacionant-les amb el tipus de servei 
que presta. 
2. Aplica hàbits ètics i laborals en el desenvolupament de la seua activitat professional, 
d'acord amb les característiques del lloc de treball i amb els procediments establits en 
l'empresa. 
3. Realitza operacions de preparació de l'activitat laboral, aplicant tècniques i 
procediments d'acord a instruccions i normes establides. 
4. Implementa les activitats previstes en el pla de treball, relacionant les instruccions i 
normes establides amb l'aplicació de procediments i tècniques inherents a les activitats 
que cal desenvolupar. 
5. Compleix criteris de seguretat i higiene, actuant segons normes higiènic-sanitàries de 
seguretat laboral i de protecció ambiental. 
6. Analitza el servei prestat, relacionant-ho amb els criteris de qualitat del procediment 
d'intervenció.   
2. CONTINGUTS 
Partint de la ORDE 30/2015, de 13 de març, de la Conselleria d’Educació, Cultura i 
Esport, per la qual s’estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle 
formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Atenció a Persones en Situació 
de Dependència, els continguts indispensables per a aconseguir els objectius del mòdul 
són els següents; 
a) Identificació de l'estructura i organització empresarial: 
- Estructura i organització empresarial del sector de l'atenció a persones en situació de 
dependència. 
- Activitat de l'empresa i la seua ubicació en el sector de l'atenció a persones en situació 
de dependència. 
- Organigrama de l'empresa. Relació funcional entre departaments. 
- Organigrama logístic de l'empresa. Proveïdors, clients i canals de comercialització. 
- Procediments de treball en l'àmbit de l'empresa. Sistemes i mètodes de treball. 
- Recursos humans en l'empresa: requisits de formació i de competències professionals, 
personals i socials associades als diferents llocs de treball. 
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- Sistema de qualitat establit en el centre de treball. - Sistema de seguretat establit en el 
centre de treball. 
b) Aplicació d'hàbits ètics i laborals: 
- Actituds personals: empatia, puntualitat. 
- Actituds professionals: ordre, neteja, responsabilitat i seguretat. 
- Actituds davant la prevenció de riscos laborals i ambientals. 
- Jerarquia en l'empresa. Comunicació amb l'equip de treball. 
- Documentació de les activitats professionals: mètodes de classificació, codificació, 
renovació i eliminació. 
- Reconeixement i aplicació de les normes internes de l'empresa, instruccions de treball, 
procediments normalitzats de treball i uns altres. 
c) Realització d'operacions de preparació de l'activitat laboral: 
- Identificació de la documentació associada a l'inici de l'activitat laboral. 
- Aplicació de la normativa i procediments de control. 
- Condicionament de l'espai. 
- Aplicació de criteris per a l'inici, desenvolupament i control de l'activitat. 
- Identificació de característiques i necessitats de les persones destinatàries del servei. 
- Aplicació d'instruments per a la detecció de necessitats i demandes de les persones 
destinatàries del servei. 
- Relació amb les persones usuàries del servei. 
- Respecte per la intimitat de les persones usuàries del servei. 
d) Implementació de les activitats previstes en el pla de treball: 
 - Protocols de realització de tasques. 
- Aplicació dels criteris deontològics de la professió. 
- Respecte per la confidencialitat de la informació. 
- Adequació de l'actitud a la persona usuària, situació o tasca. 
- Selecció i utilització de recursos. 
- Adequació de tècniques i recursos a les característiques de la persona usuària. 
e) Compliment de criteris de seguretat i higiene: 
- Normativa higiènic-sanitària de l'empresa. 
- Equips i mesures de protecció individual. 
- Prevenció de riscos laborals. 
- Respecte per la cura i la protecció mediambiental. 
- Protocols de tractament de residus. 
f) Anàlisi del servei prestat en relació amb els criteris de qualitat del procediment 
d'intervenció: 
-  Autoavaluació de la pròpia activitat en l'empresa. 
-  Documentació de control i seguiment de la pròpia activitat. 
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-  Crítica constructiva i autocrítica. 
-  Seguiment de procediments i instruccions per a la realització de tasques. 
Per les característiques d'aquest mòdul de treball aquests continguts s'abordaran de 
manera pràctica durant l'estància en els centres de treball, entre els mesos de març a 
juny. 
Amb tal d'ajudar a l'adquisició i comprensió d'aquests, s'han dissenyat dos treballs que 
es desenvoluparan al llarg del període de pràctiques formatives; un informe descriptiu 
del centre de treball i una memòria final. 
3. METODOLOGIA ESPECÍFICA 
PROCÉS DE TREBALL AMB EL GRUP D'ALUMNES/AS ABANS DE L'INICI DE LA FCT 
EN EMPRESES 
➢ Donar resposta a demandes del propi alumnat pròpies de la tutoria. 
➢ Concretar i arribar a acords definitius sobre el lloc triat de pràctiques. 

➢ Elaborar un dossier informatiu sobre la FCT per a l'alumnat que servisca de 
presentació del mòdul i de document de treball en les tutories. 
➢ Anàlisi en classe del document aclarint els dubtes entorn de la FCT. 

➢ Funcionament del SAÓ. 

➢ Visita de presentació a les empreses on van a desenvolupar la FCT 
PROCÉS DE TREBALL AMB I PER A LES EMPRESES ABANS DEL COMENÇAMENT 
DE LES PRÀCTIQUES  
➢ Elaboració del dossier informatiu per a les empreses. 

➢ Contacte telefònic per a informar sobre els alumnes/as que volen anar a l'empresa i 
cita per a acudir a presentar la informació i arribar a acords sobre signatures d'annexos, 
convenis i aclarir qualsevol aspecte inicial que puga sorgir 
➢ Visita al centre per a presentar la informació anteriorment exposada, realitzar convenis 
i acords inicials. 
➢ Visita per a signar els annexos i programa formatiu. 

PROCÉS DE TREBALL UNA VEGADA INICIADA LA FCT AMB LES ALUMNES I 
ALUMNES 
➢ Reunió inicial del grup per a intercanviar la seua experiència d'acolliment en cada 
centre. 
➢ Sessions quinzenals on s'aborden bàsicament les següents qüestions: 
-   Posada en comuna d'experiències, dubtes o dificultats 
-   Foment d'intercanvi de materials 
-   Revisió de fulles de seguiment setmanal 
-   Concreció del contingut de cadascuna de les activitats a realitzar 
-    Supervisió de les pràctiques. 
-     Informació relativa a l'avaluació i valoració que fan els centres 
-    Recollida de necessitats i articulació de mesures per a donar resposta a aquestes 
necessitats   
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PROCÉS DE TREBALL UNA VEGADA INICIADA LA FCT AMB LES EMPRESES 
➢ Contacte telefònic inicial del tutor on es presenta i acorda el dia i hora més adequada 
per a fer la presentació de les alumnes en el centre. 
➢ Visita al centre per a presentar als alumnes/as i prendre primers acords bàsics. 

➢ Seguiments periòdics al centre on s'estableix la línia de treball en cada visita del tutor. 
➢ Sessió d'avaluació inicial 

➢ Sessions de revisió de les activitats previstes amb les alumnes i els alumnes. 

➢ Sessió d'avaluació final. 
➢ Presa d'acords finals o propostes per al curs següent. 

➢ Atenció a les demandes que el centre planteja. 

4. AVALUACIÓ DELS PROCESSOS D'APRENENTATGE 
L'AVALUACIÓ DE L'ALUMNAT 
El mòdul professional de FCT podrà ser avaluat en dues convocatòries com a màxim en 
termes d' APTE O NO APTE. L'avaluació correspon a l'instructor del centre i tutor grupal. 
En funció del moment en el qual es decidisca la promoció de l'alumnat a aquest mòdul, 
les convocatòries podran realitzar-se en el mateix o en diferent curs escolar. L'alumnat 
amb greus problemes d'audició, visió i/o motricitat o altres necessitats educatives 
especials podrà disposar de tres convocatòries. 
S'aplicaran els següents criteris de qualificació: 
➢ Assistència i puntualitat. L'alumne ha de cobrir el nombre d'hores del mòdul de FCT 
prevista en cada Cicle. 
➢ Assistència a les tutories grupals. 

➢ Realització i qualitat de les activitats formatiu-productives que figuren en el programa 
 formatiu de cada centre. Els alumnes realitzaran els treballs que es determine al Cicle. 
➢ Grau de consecució de les capacitats terminals o resultats d'aprenentatge.  En la FCT 
es realitza una avaluació inicial amb l'empresa per a detectar possibles dificultats i tenir 
el temps suficient de reorientar la labor de l'alumnat en cas de dificultat alhora que 
detectar els aspectes que funcionen bé i reforçar a l'alumnat.  Les fulles de seguiment 
setmanal permeten conèixer les activitats que van desenvolupant en el centre alhora que 
poder conèixer les seues impressions, dubtes o aspectes de major rellevància per a 
cada alumne/a.  La memòria final de cada alumne/a ens permet conèixer la seua 
valoració de tot el relatiu a les pràctiques formatives; valoren el seu pas per cada aula i 
centre, valoren la labor del tutor i instructor i realitzen una autoavaluació. 
LA VALORACIÓ DE LES EMPRESES 
La valoració de l'empresa es realitza bàsicament en 2 moments clau: 
- En el primer contacte inicial on s'ofereix la possibilitat de concert educatiu i on s'analitza 
la viabilitat de l'empresa amb una visita de coneixement, presentació i intercanvi. 
- En empreses on ja existeix un concert, cada any s'analitza la qualitat del treball amb 
l'empresa amb dos indicadors bàsics; la visió percebuda pel professor que fa seguiment 
en aquesta empresa i per la visió que l'alumne o alumna ens aporta a través de les 
seues fulles de seguiment setmanal, informe descriptiu i memòria final d'avaluació de 
l'alumne   
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LA VALORACIÓ DEL TREBALL DE L'EQUIP DE FCT 
Cada any es parteix d'una revisió del procés seguit l'any previ, analitzant les dificultats 
bàsiques per a reconduir-les i es proposa mantenir allò que funciona. 
En les sessions periòdiques de coordinació de FCT es va fent una reflexió del procés, 
les dificultats que sorgeixen o les propostes de millora que ens indica la pròpia realitat 
del curs i del moment. 
En la memòria de FCT es realitza una reflexió final del que ha estat el procés de FCT, 
s'analitzen les propostes que fa l'alumnat per a la seua millora i el professorat realitza les 
seues pròpies propostes de millora. 
5. RENÚNCIA A L' AVALUACIÓ 
Atenent a la normativa vigent l'alumnat podrà sol·licitar la renúncia a l'avaluació d'un o 
diversos mòduls, a fi que aquesta convocatòria no li siga computada a l'efecte de la 
limitació indicada en el punt sisè. En aquest cas l'alumnat haurà d'acreditar que es troba 
en algunes de les circumstàncies següents: malaltia perllongada de tipus físic o psíquic, 
incorporació a un lloc de treball, obligacions ineludibles de tipus social o familiar que 
impedisquen la normal dedicació a l'estudi o altres circumstàncies, degudament 
justificades, que revestisquen caràcter excepcional. 
Les sol·licituds de renúncia hauran de presentar-se davant la Secretaria del centre on 
està matriculat l'alumne, amb una antelació de, almenys, 30 dies hàbils a la data prevista 
per a l'avaluació. La renúncia al mòdul específic de FCT comportarà l'anul·lació de 
matrícula del citat mòdul. 
Les sol·licituds seran resoltes per l'Adreça del centre, oïda, si escau, l'equip educatiu i el 
departament d'orientació. 
6. DOCUMENTACIÓ VINCULADA Al MÒDUL DE FCT 
Els documents necessaris per a l'execució d'aquesta programació estan arreplegats en 
la RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2010, de la Direcció general d'Avaluació, Innovació i 
Qualitat Educativa i de la Formació Professional de la Conselleria d'Educació, per la qual 
es publiquen els documents i models de gestió del mòdul professional de Formació en 
Centres de Treball. 
 

MODALITAT SEMIPRESENCIAL 
CICLE DE GRAU MITJÀ D’ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE 
DEPENDÈNCIA 

 

MÒDUL PROFESSIONAL: ORGANITZACIÓ DE L'ATENCIÓ A LES PERSONES EN 
SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA 
PROFESSORA: Míriam F. 
CURS: 1er    GRUP: Semipresencial     DURADA: 128 hores 

 
El mòdul “Organització de l'atenció a les persones en situació de dependència” es regula 
a través del RD 1593/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableix el Títol de Tècnic en 
Atenció a Persones en Situació de Dependència i es fixen els seus ensenyaments 
mínims i per l'Ordre ECD/340/2012, de 15 de febrer, per la qual s'estableix el currículum 
d'aquest cicle. 
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RESULTATS D’APRENENTATGE 
Identificar tècniques i instruments d'observació i registre, seleccionant-los en funció de 
les característiques de les persones en situació de dependència i del pla d'atenció 
individualitzat, per a determinar les seues necessitats assistencials i psicosocials. 
Interpretar les directrius del programa d'intervenció, adequant-les a les característiques i 
necessitats de les persones en situació de dependència, per a organitzar les activitats 
assistencials i psicosocials. 
j) Identificar factors de risc, relacionant-los amb les mesures de prevenció i seguretat, 
per a aplicar les mesures adequades per a preservar la integritat de les persones en 
situació de dependència i els propis professionals. 
ñ) Identificar els principis de vida independent, relacionant-los amb les característiques 
de la persona i del context, per a promoure la seua autonomia i participació social. 
Analitzar els elements crítics del Pla Individual de Vida Independent, relacionant-ho amb 
les decisions de cada persona per a realitzar les tasques d'acompanyament i assistència 
personal. 
Seleccionar estils de comunicació i actituds, relacionant-les amb les característiques de 
l'interlocutor, per a assessorar a les persones en situació de dependència, famílies i 
cuidadors no formals. 
Identificar els protocols d'actuació, relacionant-los amb les contingències, per a resoldre-
les amb seguretat i eficàcia. 
Emplenar instruments de control i seguiment, aplicant els protocols, per a col·laborar en 
el control i seguiment en les activitats assistencials, psicosocials i de gestió. 
o) Desenvolupar treballs en equip i valorar la seua organització, participant amb 
tolerància i respecte, i prendre decisions col·lectives o individuals per a actuar amb 
responsabilitat i autonomia. 
Aplicar tècniques de comunicació, adaptant-se als continguts que es van a transmetre, a 
la seua finalitat i a les característiques dels receptors, per a assegurar l'eficàcia del 
procés. 
Analitzar els riscos ambientals i laborals associats a l'activitat professional, relacionant-
los amb les causes que els produeixen, a fi de fonamentar les mesures preventives que 
es van adoptar, i aplicar els protocols corresponents, per a evitar danys en un mateix, en 
les altres persones, en l'entorn i en el medi ambient. 
Els objectius que l'alumnat ha d'aconseguir a través dels continguts d'aquest mòdul són: 
Interpretar programes d'atenció a les persones en situació de dependència, relacionant 
el model organitzatiu i de funcionament amb el marc legal vigent. 
Organitzar la intervenció amb les persones en situació de dependència, seleccionant les 
estratègies en funció de les seues característiques i les directrius del programa 
d'intervenció. 
Organitzar els recursos necessaris per a la intervenció, relacionant el context on 
desenvolupa la seua activitat amb les característiques de les persones en situació de 
dependència. 
Gestionar la documentació bàsica de l'atenció a persones en situació de dependència, 
relacionant- la amb els objectius de la intervenció. 
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COMPETÈNCIES 
Determinar les necessitats assistencials i psicosocials de la persona en situació de 
dependència, mitjançant la interpretació de la informació obtinguda sobre la persona a 
través del pla d'atenció individual, respectant la confidencialitat de la mateixa. 
Organitzar les activitats d'atenció a les persones en situació de dependència, afavorint la 
seua col·laboració i la de la família, i tenint en compte les directrius establides en el pla 
d'atenció individualitzada. 
i)    Aplicar mesures de prevenció i seguretat tant per a les persones en situació de 
dependència com per als professionals, en els diferents àmbits d'intervenció. 
Realitzar tasques d'acompanyament i assistència personal, respectant les directrius del 
Pla Individual de Vida Independent i les decisions de la persona usuària. 
Assessorar a la persona en situació de dependència, als familiars i cuidadors no formals, 
proporcionant-los pautes d'actuació en la cura i l'atenció assistencial i psicosocial, i 
adequant la comunicació i les actituds a les característiques de la persona interlocutora. 
ñ)      Resoldre les contingències amb iniciativa i autonomia, mostrant una actitud 
autocrítica i cercant alternatives per a afavorir el benestar de les persones en situació de 
dependència. 
Col·laborar en el control i seguiment de les activitats assistencials, psicosocials i de 
gestió domiciliària, emplenant els registres oportuns, manejant les aplicacions 
informàtiques del servei i comunicant les incidències detectades. 
r) Actuar amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit de la seua competència, organitzant 
i desenvolupant el treball assignat, cooperant o treballant en equip amb altres 
professionals a l'entorn de treball. 
t) Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i competència de les diferents 
persones que intervenen en l'àmbit del seu treball. 
o) Aplicar els protocols i les mesures preventives de riscos laborals i protecció ambiental 
durant el procés productiu, per a evitar danys en les persones i en l'entorn laboral i 
ambiental. 
CONTINGUTS 
Interpretació de programes d'atenció a persones en situació de dependència: 
Marc legal de l'atenció a les persones en situació de dependència: àmbit europeu, 
estatal, autonòmic i local. 
Persones en situació de dependència: persones majors i persones amb discapacitat. 
Diferents enfocaments segons l'origen de la situació de dependència. 
Models i serveis d'atenció a les persones en situació de dependència: 
Principis que regeixen l'atenció a les persones en situació de dependència. 
El Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD): finalitat, prestacions i 
serveis. Xarxa de serveis del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència 
(SAAD). 
Organismes i institucions relacionades amb la cultura de vida independent. 
Programes de suport a la vida independent i promoció de l'autonomia personal i la 
participació social. 
Equipaments per a l'atenció a les persones en situació de dependència: requisits, 
organització i funcionament. 
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L'equip interdisciplinar en els serveis de promoció de l'autonomia personal i atenció a les 
persones en situació de dependència: 
Composició. Funcions. Nivells. Procediments de coordinació. 
Paper del tècnic en Atenció a les Persones en Situació de Dependència en els diferents 
equips interdisciplinars. 
Organització de la intervenció per a l'atenció a les persones en situació de dependència: 
Mètodes de treball en l'atenció a les persones en situació de dependència: 
Metodologia d'intervenció. 
Estratègies d'intervenció en funció de les característiques de la persona usuària i del 
servei. 
Protocols de recepció i acolliment. 
L'observació en la promoció de l'autonomia i l'atenció a les persones en situació de 
dependència. 
El protagonisme de la persona beneficiària en la determinació dels suports per a la seua 
autonomia personal. 
El pla d'atenció individualitzat: 
Característiques. Elements constitutius. Professionals que intervenen. Distribució de 
tasques. Horaris i torns. 
El pla individual de vida independent: 
Característiques. Elements constitutius. Persones que intervenen. 
Suport personal per a la vida independent. Suport personal en l'àmbit escolar. Funcions i 
tasques de l'assistent personal. Pla de treball del professional: 
Metodologia de treball. Principis i pautes d'actuació. Justificació de la necessitat 
d'organització de la intervenció. 
Organització dels recursos: 
Edificis i instal·lacions destinats a persones en situació de dependència: 
Disseny arquitectònic d'equipaments destinats a persones en situació de dependència. 
Legislació vigent sobre requeriments espacials dels equipaments residencials. 
Condicions i criteris d'organització. 
Distribució d'espais en funció de l'ús i de les necessitats de les persones en situació de 
dependència. Importància de l'entorn en l'autonomia de les persones: 
L'entorn com a causa de la dependència. Factors i grau d'incidència en les activitats de 
la vida diària. Mobiliari adaptat: 
Característiques. Tipus. Materials i instruments de treball per al seu manteniment. 
Accessibilitat i adaptació de l'entorn per a la vida independent. Productes de suport: 
Classificació. Criteris de selecció. 
Normativa de prevenció i seguretat. Entorns segurs. 
Gestió de la documentació bàsica: 
Documentació per a l'organització de l'atenció a les persones en situació de 
dependència: Inventaris. 
Protocols per a la detecció de necessitats i reposició de materials. 
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Documents per al control del treball: Planning de personal, calendaris de torns i 
vacances, inventaris, fitxes de comandes de serveis de manteniment i reposició de 
materials. 
L'expedient individual: 
Elements. Informes. Fulles d'incidència. Protocols d'actuació individualitzats. Fitxes de 
control d'evolució i fulles de seguiment sanitari, entre uns altres. 
Registre de la informació. Tècniques i instruments. Classificació i arxiu de la informació. 
Tècniques i instruments. Transmissió de la informació: 
Parts d'incidències. Informes d'evolució. Recopilació d'observacions directes. Ús 
d'aplicacions informàtiques de gestió i control. 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 
UNITAT DIDÀCTICA 1: El benestar social i l'atenció a la dependència. 
Comparar les normatives en matèria d'atenció a les persones en situació de 
dependència en l'àmbit europeu, estatal, autonòmic i local. 
Descriure els diferents models i serveis d'atenció a les persones en situació de 
dependència. 
Argumentar sobre la importància d'un equip interdisciplinar en l'atenció a les persones en 
situació de dependència. 
UNITAT DIDÀCTICA 2. L'atenció a les persones en situació de dependència. 
Identificar els requisits i les característiques organitzatives i funcionals que han de reunir 
els serveis d'atenció a les persones en situació de dependència. 
Descriure les estructures organitzatives i les relacions funcionals tipus dels equipaments 
residencials dirigits a persones en situació de dependència. 
Descriure les funcions, nivells i procediments de coordinació dels equips interdisciplinars 
dels serveis d'atenció a les persones en situació de dependència. 
Identificar les funcions del tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència en 
l'equip interdisciplinar de les diverses institucions i serveis per a l'atenció a les persones 
en situació de dependència. 
UNITAT DIDÀCTICA 3. L'organització de la intervenció. 
Descriure les estratègies d'intervenció per al desenvolupament de les activitats d'atenció 
a les persones en situació de dependència. 
Interpretar correctament les directrius, criteris i estratègies establits en un pla d'atenció 
individualitzat. 
Determinar les intervencions que s'han de realitzar per a l'atenció a les persones en 
situació de dependència a partir dels protocols d'actuació de la institució corresponent. 
Seleccionar estratègies per a l'atenció a les persones en situació de dependència a partir 
de les seues característiques i del pla d'atenció individualitzat. 
Seleccionar mètodes de treball, adaptant-los als recursos disponibles i a les 
especificacions del pla de treball o d'atenció individualitzat. 
Temporalitzar les activitats i tasques, atenent a les necessitats de la persona en situació 
de dependència i a l'organització racional del treball. 
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UNITAT DIDÀCTICA 4. L'accessibilitat i la participació. 
Identificar els factors de l'entorn que afavoreixen o inhibeixen l'autonomia de les 
persones en la seua vida quotidiana. 
Condicionar l'entorn per a afavorir la mobilitat i els desplaçaments de les persones en 
situació de dependència, així com el seu ús i utilitat. 
Aplicar els criteris que s'han de seguir en l'organització d'espais, equipaments i materials 
per a afavorir l'autonomia de les persones. 
UNITAT DIDÀCTICA 5. Recursos per a afavorir l'accessibilitat. 
Reconèixer el mobiliari i els instruments de treball propis de cada context d'intervenció. 
Identificar la normativa legal vigent en matèria de prevenció i seguretat per a organitzar 
els recursos. Identificar les ajudes tècniques necessàries per a afavorir l'autonomia i la 
comunicació de la persona. UNITAT DIDÀCTICA 6: Documentació per a la prestació de 
serveis. 
Identificar els elements que ha d'arreplegar la documentació bàsica de la persona 
usuària. 
Aplicar protocols de recollida de la informació precisa per a conèixer els canvis de les 
persones en situació de dependència i el seu grau de satisfacció. 
Integrar tota la documentació, organitzant-la i actualitzant-la per a confeccionar un model 
d'expedient individual. 
Aplicar criteris d'actuació que garantisquen la protecció de dades de les persones 
usuàries. Utilitzar equips i aplicacions informàtiques per a la gestió de la documentació i 
els expedients. 
UNITAT DIDÀCTICA 7: Documentació per a l'organització personal i de l'equip. 
Justificar la utilitat i la importància de documentar per escrit la intervenció realitzada. 
Identificar els canals de comunicació de les incidències detectades. 
Aplicar criteris d'actuació que garantisquen la protecció de dades de les persones 
usuàries. 
UNITAT DIDÀCTICA 8: Dependència i qualitat de vida. 
Argumentar sobre la importància de respectar els principis de promoció de la vida 
independent i les decisions de les persones usuàries. 
Identificar els recursos humans necessaris per a garantir l'atenció integral de les 
persones en situació de dependència. 
Descriure els principis metodològics i les pautes d'actuació del tècnic en les tasques de 
suport per a la vida independent. 
Descriure els recursos existents en el context per a optimitzar la intervenció. 
Argumentar sobre la importància d'informar a les persones en situació de dependència i 
a les seues famílies o cuidadors no formals de les activitats programades, per a afavorir 
la seua participació. 
INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 
Avaluarem els continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals a través de: 
Proves objectives i de desenvolupament dels diferents temes 
Treballs individuals, petits grups o gran grup. 
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Resolució de casos pràctics. 
Es tindrà en compte el compliment dels terminis acordats en el lliurament dels treballs, la 
forma de presentar-los, les faltes d'ortografia i el seguiment en els mateixos. 
Observació del compliment de les normes del centre quant a faltes, retards i 
comportament, així com del respecte mutu a companys i professors. 
La participació en les activitats, les exposicions en classe, la cooperació i col·laboració 
entre tot l’alumnat a l'hora de compartir els diferents materials i la informació i el respecte 
al material d'ús comú del centre. 
Les actituds que es treballaran en l'aula son les determinades pel departament com 
necessàries per l'exercici de la professió. 
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ. 
La qualificació té una puntuació màxima de 10 i apareixerà sense decimals. 
Sobre l'avaluació dels continguts, el percentatge a tenir en compte serà, amb caràcter 
orientatiu, el següent: 
exàmens i proves escrites: 60% 
Activitats: 40% 
Per a aprovar cadascun dels trimestres serà necessari aprovar tots els apartats 
anteriors. Es recuperaran els continguts no superats per avaluació, tant exàmens com a 
treballs, lectures i activitats qualificades amb insuficient. 
Les qualificacions obtingudes en les recuperacions de les diferents avaluacions tindran 
una qualificació màxima de 10, sempre que s'obtinga una puntuació major o igual a 5. 
Aquells treballs que es lliuren fora de termini seran penalitzats amb la qualificació de 5, 
en cas de 
d)      Activitats de reforç i ampliació 
Per aquell alumnat que no aconseguisquen superar els continguts mínims de cada unitat 
didàctica, es realitzaran una sèrie d'activitats de recuperació relacionats amb la matèria. 
En cas de que l’alumnat vulga aprofundir en els continguts de la matèria per l'interès que 
mostren, se'ls suggerirà activitats complementàries 
UNITATS DIDÀCTIQUES 
UNITAT 1- EL BENESTAR SOCIAL I L’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA 
L’autonomia personal i la dependència al nostre entorn  
L’estat social i democràtic de dret. 
Atenció a la dependència 
La figura professional del TAPSD. 
UNITAT 2- L’ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA. 
Serveis i prestacions del Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència (SAAD)  
Serveis i prestacions del nostre entorn. 
L’equip interdisciplinari. 
UNITAT 3- L'ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ. 
La intervenció centrada en la persona.  
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La planificació de la intervenció. El pla d'atenció individual. 
UNITAT 4- DOCUMENTACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS. 
La documentació com a recurs de l'organització de la intervenció.  
La documentació bàsica de la intervenció. 
L'expedient individual. 
Elements bàsics de registre de la informació.  
Aplicacions informàtiques i ús de les TIC. 
UNITAT 5-  DOCUMENTACIÓ PER A L'ORGANITZACIÓ PERSONAL I DE L'EQUIP. 
La documentació com a recurs d'organització del treball.  
La gestió de la informació: registre, classificació i arxiu.  
La transmissió de la informació. 
Aplicacions informàtiques i ús de les TIC.  
UNITAT 6- L'ACCESSIBILITAT I LA PARTICIPACIÓ. 
La importància de l'entorn en la vida quotidiana.  
L'entorn i l'autonomia personal. 
El disseny dels edificis i instal·lacions destinats a persones en situació de dependència.  
L'organització dels espais 
UNITAT 7-  RECURSOS PER A AFAVORIR L'ACCESSIBILITAT. 
Els productes de suport.  
El mobiliari adaptat. 
La creació d'entorns i intervencions segurs. 
UNITAT 8- DEPENDÈNCIA I QUALITAT DE VIDA. 
Qualitat de vida i promoció de l'autonomia personal.  
Assistència personal i vida independent. 
Bones idees, bones pràctiques. 
Aquest mòdul té una durada de 128 hores que s'impartiran al llarg dels tres trimestres 
del curs. 
La temporalització de les unitats didàctiques és la següent: 
Primer trimestre: UsDs 1, 2 i 3 
Segon trimestre: UsDs 4,5 i 6. 
Tercer trimestre: UsDs 7 i 8 
  
 
 
 
 
 



	

	 114	

MÒDUL PROFESSIONAL: CARACTERÍSTIQUES I NECESSITATS DE LES 
PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA  
PROFESSORA: Davinia R. 
CURS: 1er     GRUP: Semipresencial     DURADA: 128 hores 

  
INTRODUCCIÓ. 
    El mòdul Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència 
s'imparteix en el Cicle Formatiu de Grau Mig Tècnic en Atenció a Persones en Situació 
de Dependència, aprovat per Reial Decret 1593/2011, de 4 de Novembre, pel qual 
s'estableix el títol de Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència i es 
fixen els seus ensenyaments mínims. A més, al tractarse de la modalitat semipresencial 
del ensenyament, es necessari nombrar  també la Orde de 4 de juliol de 2008, de la 
Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’organització de les ensenyances dels 
Cicles Formatius de Formació Professional en la modalitat semipresencial o a distància 
en centres públics de la Comunitat Valenciana. 
Els mòduls d'aquest Cicle Formatiu s'organitzen en dos cursos acadèmics, el present 
mòdul s'imparteix en el primer curs i té una duració de 128 hores anuals. 
1. RESULTATS D´APRENENTATGE. 
1. Caracteriza el concepto de autonomía personal, analizando los factores que 
intervienen tanto en su prevención y promoción como en su deterioro. 
2. Clasifica los niveles de dependencia y las ayudas requeridas asociados al proceso de 
envejecimiento, analizando los cambios y deterioros producidos por el mismo. 
3. Reconoce las características de las personas con discapacidad, relacionándolas con 
los niveles de dependencia y la ayuda requerida. 
4. Describe las enfermedades generadoras de dependencia, determinando sus efectos 
sobre las personas que las padecen. 
2. COMPETÈNCIES. 
Les competències professionals, personals i socials d'aquest títol són les que es 
relacionen a continuació: 
a) Determinar les necessitats assistencials i psicosocials de la persona en situació de 
dependència, mitjançant la interpretació de la informació obtinguda sobre la persona a 
través del pla d'atenció individual, respectant la confidencialitat d’aquesta. 
b) Organitzar les activitats d'atenció a les persones en situació de dependència, afavorint 
la seua col·laboració i la de la família, i tenint en compte les directrius establides en el 
pla d'atenció individualitzada. 
g) Realitzar les intervencions relacionades amb l'estat físic de les persones en situació 
de dependència, seguint les pautes establides i mostrant en tot moment respecte per la 
seua intimitat. 
i) Aplicar mesures de prevenció i seguretat tant per a les persones en situació de 
dependència com per als professionals, en els diferents àmbits d'intervenció. 
j) Donar resposta a situacions d'emergència i risc per a la salut en el desenvolupament 
de la seua activitat professional, aplicant tècniques de primers auxilis. 
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k) Implementar intervencions de suport psicosocial, emprant ajudes tècniques, suports 
de comunicació i tecnologies de la informació i la comunicació, i seguint les pautes 
marcades en el pla d'atenció individual. 
l) Aplicar tècniques i estratègies per al manteniment i desenvolupament de les habilitats 
d'autonomia personal i social de les persones en situació de dependència, emprant 
ajudes tècniques i de comunicació conforme a les pautes marcades en el pla d'atenció 
individual. 
n) Assessorar la persona en situació de dependència, als familiars i cuidadors no 
formals, proporcionant-los pautes d'actuació en la cura i l'atenció assistencial i 
psicosocial, i adequant la comunicació i les actituds a les característiques de la persona 
interlocutora. 
ñ) Resoldre les contingències amb iniciativa i autonomia, mostrant una actitud autocrítica 
i  buscant alternatives per a afavorir el benestar de les persones en situació de 
dependència. 
q) Adaptar-se a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i 
organitzatius en els processos productius, actualitzant els seus coneixements, utilitzant 
els recursos existents per a l'aprenentatge al llarg de la vida i les tecnologies de la 
informació i la comunicació. 
r) Actuar amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit de la seua competència, organitzant 
i desenvolupant el treball assignat, cooperant o treballant en equip amb altres 
professionals a l'entorn de treball. 
s) Resoldre de manera responsable les incidències relatives a la seua activitat, 
identificant les causes que les provoquen, dins de l'àmbit de la seua competència i 
autonomia. 
t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
v) Aplicar procediments de qualitat, d'accessibilitat universal i de «disseny per a tots» en 
les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de 
serveis. 
w) Realitzar la gestió bàsica per a la creació i funcionament d'una petita empresa i tindre 
iniciativa en la seua activitat professional. 
x) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seua activitat 
professional, d'acord amb el que s'estableix en la legislació vigent, participant activament 
en la vida econòmica, social i cultural 
3. CONTINGUTS. 
1. Caracterització del concepte d’autonomia personal: 
– Conceptes bàsics de psicologia: cicle vital, processos cognitius, emocionals i 
conductuals. 
– Conceptes bàsics de sociologia: socialització, agents de socialització, rol social i 
cultura. 
– Autonomia i dependència. 
– Habilitats d’autonomia personal. 
– Factors afavoridors i inhibidors de l’autonomia personal. 
– Promoció de l’autonomia personal. 
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– Alteracions emocionals i conductuals associades a la pèrdua d’autonomia. 
– Indicadors generals de la pèrdua d’autonomia. 
– Valoració de la prevenció i la promoció de l’autonomia personal com a estratègia 
d’actuació davant de la dependència. 
– Sensibilització sobre la importància de respectar la capacitat d’elecció de les persones 
en situació de dependència. 
– Paper de l’entorn familiar. 
– Valoració de la família i l’entorn social per a l’autonomia personal i el benestar físic i 
psicosocial. 
2. Classificació dels processos d’envelliment: 
– El procés d’envelliment. 
– Principals teories explicatives del procés d’envelliment. 
– Incidència de l’envelliment en la qualitat de vida i l’autonomia de la persona major. 
– Patologies més freqüents en la persona major. 
– Principals manifestacions de deteriorament personal i social propi de les persones 
majors. 
– Identificació de les necessitats especials d’atenció i suport integral de les persones 
majors. 
– El procés d’adaptació de la persona major al servici d’atenció i als professionals que 
l’atenen. 
– Les conductes i comportaments característics de les persones majors. 
– Necessitats d’orientació i suport dels cuidadors familiars i no professionals. 
– Sensibilització cap a les repercussions de l’envelliment en la vida quotidiana de les 
persones majors i el seu entorn. 
– El respecte a la capacitat d’autodeterminació en les persones majors. 
3. Reconeixement de les característiques de les persones amb discapacitat en 
relació amb els nivells de dependència i l’ajuda requerida. 
– Concepte, classificació i etiologies freqüents. 
– Identificació de les característiques i necessitats de les persones amb discapacitat. 
– Discapacitat, autonomia i nivells de dependència. 
– Influència de les barreres físiques en l’autonomia de les persones amb discapacitat. 
– Promoció de l’autonomia en les persones amb discapacitat. 
– Vida independent. 
– Suport i orientació a les persones de l’entorn de la persona amb discapacitat. 
– La necessitat d’eliminació de les barreres físiques. 
– La perspectiva de gènere en la discapacitat. 
– Sensibilització sobre la incidència de la discapacitat en la vida quotidiana de les 
persones afectades i el seu entorn. 
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4. Descripció de les malalties generadores de dependència i determinació dels 
seus efectes sobre les persones que les patixen: 
– Situacions de dependència associades a malalties cròniques o degeneratives. 
– Identificació de les característiques i necessitats en situacions de malaltia i 
convalescència. 
– Les persones amb malaltia mental. 
– Principals característiques i necessitats psicològiques i socials de les persones amb 
malaltia mental. 
– Suport assistencial i psicosocial en funció de la tipologia de la malaltia. 
– Principals pautes d’atenció a les necessitats psicològiques i socials. 
– Suport i orientació als cuidadors no professionals de la persona malalta. 
– Sensibilització cap a les repercussions de la malaltia en les persones que les patixen i 
el seu entorn. 
Els continguts d'aquest mòdul es divideixen en dos blocs temàtics, organitzats en 6 
Unitats de Treball que es proposen a continuació: 
Primer bloc: L’atenció a les persones dependents. 
Unitat de treball 1: Les necessitats humanes i la psicologia. 
L'ésser humà i les seues necessitats. 
Les necessitats humanes en la societat actual. 
La satisfacció de necessitats. El papel del/la tècnic. 
Unitat de treball 2: Autonomía personal i dependència. 
Conceptes relacionats amb l’autonomía. 
Conceptes relacionats amb la dependència. 
Alteracions emocionals i conductuals associades a la dependència. 
Promoció de l'autonomia i prevenció de la dependència. 
Models d'intervenció que potencien l'autonomia de la persona. 
Segon bloc: Context d'intervenció del tècnic en atenció a la dependència. 
Unitat de treball 3: Característiques i necessitats de les persones majors. 
La vellesa, un estadi del desenvolupament. 
El procés d'envelliment. Qualitat de vida i autonomia. 
L'envelliment actiu. 
Les persones majors i la malaltia. 
Necessitats específiques de les persones majors. 
Els maltractaments a les persones majors. 
Unitat de treball 4: Característiques i necessitats de les persones amb discapacitat. 
La consideració de la discapacitat al llarg de la història. 
El col·lectiu de persones amb diversitat funcional. 
La discapacitat intel·lectual. 
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Els trastorns de l'espectre de l'autisme (TEA). 
La discapacitat física. 
Unitat de treball 5: Característiques i necessitats de les persones amb malaltia mental. 
La salut mental. 
Necessitats de les persones amb problemes de salut mental. 
Atencions dirigides a persones amb problemes de salut mental. 
Trastorns mentals de major repercussió. 
Unitat de treball 6: Característiques i necessitats de les persones amb malalties 
generadores de dependència. 
Salut i malaltia. 
Malalties agudes. 
Malalties cròniques. 
Malalties terminals. 
4. CRITERIS D´AVALUACIÓ. 
Per a cadascún del resultats d´aprenentatge s´estableixen els següents criteris 
d´avaluació: 
1. Caracteritza el concepte d'autonomia personal, analitzant els factors que 
intervenen tant en la seua prevenció i promoció com en la seua deterioració. 
Criteris d´avaluació: 
a) S’han descrit els processos bàsics associats a la promoció de l'autonomia personal i 
la vida independent. 
b) S'han caracteritzat les habilitats d'autonomia personal. 
c) S'han identificat els factors que afavoreixen o inhibeixen el manteniment de 
l'autonomia personal i la vida independent. 
d) S'han descrit les principals alteracions emocionals i conductuals associades a la 
pèrdua d'autonomia personal. 
e) S'han identificat els indicadors generals de la pèrdua d'autonomia. 
f) S'ha justificat la necessitat de respectar la capacitat d'elecció de la persona en situació 
de dependència. 
g) S'ha argumentat la importància de la prevenció per a retardar les situacions de 
dependència. 
h) S'ha valorat la importància de la família i de l'entorn del subjecte en el manteniment de 
la seua autonomia personal i el seu benestar físic i psicosocial. 
2. Classifica els nivells de dependència i les ajudes requerides associats al procés 
d'envelliment, analitzant els canvis i deterioracions produïdes per aquest. 
Criteris d´avaluació: 
a) S’han relacionat els canvis biològics, psicològics i socials propis de l'envelliment amb 
les dificultats que impliquen en la vida diària de la persona. 
b) S'han identificat les patologies més freqüents en la persona major. 
c) S'han descrit les principals característiques i necessitats de les persones majors. 
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d) S'han identificat les principals manifestacions de deterioració personal i social propi de 
les persones majors. 
e) S'han relacionat els nivells de deterioració física, psicològic i social amb els graus de 
dependència i el tipus de suport requerit. 
f) S'han descrit les conductes i comportaments característics de les persones majors 
durant el període d'adaptació al servei d'atenció a la dependència i al professional de 
referència. 
g) S'han identificat les necessitats d'orientació i suport dels cuidadors familiars i no 
professionals de la persona major. 
h) S'ha valorat la importància de respectar les decisions i interessos de les persones 
majors. 
3. Reconeix les característiques de les persones amb discapacitat, relacionant-les 
amb els nivells de dependència i l'ajuda requerida. 
Criteris d´avaluació: 
a) S'ha relacionat l'evolució del concepte de discapacitat amb els canvis socials, 
culturals, econòmics i científic-tecnològics. 
b) S'han relacionat els diferents tipus de discapacitat amb les dificultats que impliquen en 
la vida quotidiana de les persones. 
c) S'han descrit les principals necessitats psicològiques i socials de les persones amb 
discapacitat. 
d) S'han relacionat diferents tipologies i nivells de discapacitat amb el grau de 
dependència i tipus de suport precisat. 
e) S'han identificat els principis de la vida independent. 
f) S'han descrit les necessitats d'orientació i suport als cuidadors no professionals de la 
persona amb discapacitat. 
g) S'ha argumentat la importància de l'eliminació de barreres físiques per a afavorir 
l'autonomia de les persones amb discapacitat física o sensorial. 
h) S'ha argumentat la importància de respectar les decisions i interessos de les persones 
amb discapacitat. 
4. Descriu les malalties generadores de dependència, determinant els seus efectes 
sobre les persones que les pateixen. 
Criteris d´avaluació: 
a) S'han caracteritzat les malalties agudes, cròniques i terminals per la seua influència 
en l'autonomia personal de la persona malalta. 
b) S'han identificat les principals característiques i necessitats psicològiques i socials 
dels pacients amb malalties generadores de dependència. 
c) S'han definit les principals característiques de les malalties mentals més freqüents. 
d) S'ha descrit la influència de les malalties mentals en l'autonomia personal i social de 
les persones que les pateixen. 
e) S'han identificat les necessitats de suport assistencial i psicosocial de les persones 
malaltes en funció de la tipologia de malaltia que pateixen. 
f) S'han descrit les principals pautes d'atenció a les necessitats psicològiques i socials de 
les persones malaltes. 
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g) S'han descrit les necessitats d'orientació i suport als cuidadors no professionals de la 
persona malalta. 
h) S'ha sensibilitzat sobre la influència de la malaltia en la conducta de la persona 
malalta. 
5. INSTRUMENTS D´AVALUACIÓ. 
Per a valorar el grau de consecució dels objectius didàctics proposats es realitzarà un 
examen al finalitzar cada trimestre. A més, en cadascuna de les unitats de treball es 
proposaràn diferents instruments d'avaluació, com ara: 
- Proves escrites i/o orals. 
- Les activitats i/o treballs que es realitzen mitjançant la plataforma de treball Aules. 
6. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 
Els criteris de qualificació que s'aplicaràn per al curs 2021-2022 es detallen a 
continuació: 
La qualificació final del mòdul serà numèrica de 0 a 10 punts. 
Per superar el mòdul la nota serà igual o superior a 5 punts. 
Valor de l'examen: 70% del total. 
Les activitats obligatòries: 30% del total. 
· En la modalitat semipresencial no es contemplen les recuperacions trimestrals. 
· Per a superar el mòdul, l’alumnat haurà de tindre una nota mínima de 5 en la part 
corresponent a l’examen. Tanmateix, és imprescindible el lliurament i el aprovat de totes 
les activitats plantejades. 
· Els alumnes que siguen sorpresos copiant en un examen tindran el mòdul suspès i 
hauràn de presentar-se a la recuperació final de març amb tota la matèria. 
· L’avaluació final final del mòdul serà la mitjana de les tres avaluacions que es donen al 
llarg del curs. 
Segon estableix la Orde de 4 de juliol de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual 
es regula l’organització de les ensenyances dels Cicles Formatius de Formació 
Professional en la modalitat semipresencial o a distància en centres públics de la 
Comunitat Valenciana: 
· L’alumnat podrà presentar-se a l’evaluació i qualificació final, incloses les convocatòries 
ordinàries i les extraordinàries, un màxim de quatre vegada en esta modalitat 
d’ensenyança. 
· Els examens seràn presencials i s’organitzaràn en dos o tres dies consecutius. 
· Els examens es programaran en horari de matí i de vesprada alternativament. 
· L’assitència als exàmens presencials és obligatòria, per tant, el alumnes que no s’hi 
presenten, no podran ser evaluats. 
7. SISTEMES DE RECUPERACIÓ. 
L'alumnat que no haja superat alguna de les avaluacions del curs, o les tres, podrà 
presentar-se a la recuperació en convocatòria ordinària i extraordinària, segons el 
calendari establit pel Centre. 
En la modalitat semipresencial no es contemplen les recuperacions trimestrals. 
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8. UNITATS DIDÀCTIQUES. 
8.1.Organització de les unitats didàctiques. 
Els continguts del mòdul s’estructuren en sis Unitats de Treball, organitzats en dos blocs. 
Primer bloc: L’atenció a les persones dependents. 
Unitat de treball 1: Les necessitats humanes i la psicologia. 
Unitat de treball 2: Autonomía personal i dependència. 
Segon bloc: Context d'intervenció del tècnic en atenció a la dependència. 
Unitat de treball 3: Característiques i necessitats de les persones majors. 
Unitat de treball 4: Característiques i necessitats de les persones amb discapacitat. 
Unitat de treball 5: Característiques i necessitats de les persones amb malaltia mental. 
Unitat de treball 6: Característiques i necessitats de les persones amb malalties 
generadores de dependència. 
Les activitats que es proposen al llarg del procés d'aprenentatge seràn de diferent 
tipologia entre les quals es nombren les següents: coneixements previs, motivació, 
desenvolupament, reforç, ampliació i avaluació. 
En relació als recursos didàctics, s'utilitzarà material aportat per la professora com a 
material didàctic de referència així com diferents textos, notícies, reportatges, etc. 
d’interès per al desenvolupament dels continguts de les diferents unitats de treball. 
La plataforma Aules es farà servir com el canal de comunicació entre docents i alumnat, 
així com la assistència voluntària a les diferents tutories individuals i col·lectives, però 
també com a suport en la entrega de material, activitats, etc. 
8.2. Distribució temporal de les unitats didàctiques. 
Primer trimestre: 
Unitat de treball 1. 
Unitat de treball 2. 
Segon trimestre: 
Unitat de treball 3. 
Unitat de treball 4. 
Tercer trimestre: 
Unitat de treball 5. 
Unitat de treball 6. 
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MÒDUL PROFESSIONAL: ATENCIÓ I SUPORT PSICOSOCIAL 
PROFESSOR: Ramzi A. 
CURS: 1er     GRUP: Semipresencial     DURADA: 192 hores 

   
1. Resultats d’aprenentatge 
1- Organitza l'entorn on desenvolupa la seua labor, relacionant les necessitats 
psicosocials de les persones en situació de dependència amb les característiques de la 
institució o el domicili. 
2- Selecciona estratègies de suport psicosocial i habilitats de relació social, analitzant les 
necessitats i característiques de les persones en situació de dependència i el pla de 
treball establit. 
3- Aplica tècniques i exercicis de manteniment i entrenament psicològic, rehabilitador i 
ocupacional amb les persones en situació de dependència, seguint el pla d'intervenció 
establit. 
4- Caracteritza les tècniques d'acompanyament per a activitats de relació social i de 
gestió de la vida quotidiana relacionant els recursos comunitaris amb les necessitats de 
les persones en situació de dependència. 
5- Descriu estratègies i tècniques d'animació grupal en la institució, analitzant les 
necessitats de les persones en situació de dependència. 
6- Prepara informació per als cuidadors no formals, relacionant les seues demandes i 
necessitats amb els recursos comunitaris. 
7- Valora el seguiment de les intervencions i activitats, relacionant la informació extreta 
de diferents fonts amb els instruments i protocols d'avaluació. 
2. Competències professionals, personals i socials 
a) Determinar les necessitats assistencials i psicosocials de la persona en situació de 
dependència, mitjançant la interpretació de la informació obtinguda sobre la persona a 
través del pla d'atenció individual, respectant la confidencialitat d'aquesta. 
b) Organitzar les activitats d'atenció a les persones en situació de dependència, afavorint 
la seua col·laboració i la de la família, i tenint en compte les directrius establides en el 
pla d'atenció individualitzada. 
i) Aplicar mesures de prevenció i seguretat tant per a les persones en situació de 
dependència com per als professionals, en els diferents àmbits d'intervenció. 
k) Implementar intervencions de suport psicosocial, emprant ajudes tècniques, suports 
de comunicació i tecnologies de la informació i la comunicació, i seguint les pautes 
marcades en el pla d'atenció individual. 
l) Aplicar tècniques i estratègies per al manteniment i desenvolupament de les habilitats 
d'autonomia personal i social de les persones en situació de dependència, emprant 
ajudes tècniques i de comunicació conforme a les pautes marcades en el pla d'atenció 
individual. 
m) Fer tasques d'acompanyament i assistència personal, respectant les directrius del Pla 
Individual de Vida Independent i les decisions de la persona usuària. 
n) Assessorar la persona en situació de dependència, als familiars i cuidadors no 
formals, proporcionant-los pautes d'actuació en la cura i l'atenció assistencial i 
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psicosocial, i adequant la comunicació i les actituds a les característiques de la persona 
interlocutora. 
ñ) Resoldre les contingències amb iniciativa i autonomia, mostrant una actitud autocrítica 
i buscant alternatives per a afavorir el benestar de les persones en situació de 
dependència. 
o) Col·laborar en el control i seguiment de les activitats assistencials, psicosocials i de 
gestió domiciliària, emplenant els registres oportuns, manejant les aplicacions 
informàtiques del servei i comunicant les incidències detectades. 
r) Actuar amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit de la seua competència, organitzant 
i desenvolupant el treball assignat, cooperant o treballant en equip amb altres 
professionals a l'entorn de treball. 
s) Resoldre de manera responsable les incidències relatives a la seua activitat, 
identificant les causes que les provoquen, dins de l'àmbit de la seua competència i 
autonomia. 
t) Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i competència de les diferents 
persones que intervenen en l'àmbit del seu treball. 
v) Aplicar procediments de qualitat, d'accessibilitat universal i de «disseny per a tots» en 
les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de 
serveis. 
3. Continguts. 
Organització de l’entorn d’intervenció: 
– Factors ambientals en la relació social. Manteniment d'espais i mobiliari per a 
possibilitar i fomentar la relació social. 
– Anàlisi dels espais per a afavorir l'autonomia, la comunicació i la convivència. 
Confecció 
d'elements decoratius i ambientals. 
– Ambientació de l'espai en funció, tant de les necessitats icaracterístiques individuals de 
la persona en situació de dependència,com del calendari, entorn cultural i programa 
d'activitats de la institució. 
– Iniciativa i creativitat en l'ambientació d'espais tant enla institució com en el domicili. 
– Estratègies per a possibilitar les preferències individuals respecte a la 
decoració i a la distribució de l'espai. 
– Confecció i utilització d'elements de senyalització i simbolització per a fomentar 
l'autonomia de la persona dependent tant enel domicili com en la institució. 
– Identificació d'avantatges en l'organització, adequació i adaptació de l'espai a les 
necessitats i característiques de les personesdependents. Relació amb la millora de la 
qualitat de vida. 
– Identificació de les característiques organitzatives i funcionals de lainstitució o el 
domicili que incideixen en la situació psicosocial de lespersones en situació de 
dependència. 
Selecció d'estratègies de suport psicosocial i habilitats socials: 
– Les relacions socials en les persones en situació de dependència. Característiques i 
necessitats fonamentals. 
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– Anàlisi d'estratègies que afavorisquen la relació social enles persones en situació de 
dependència. 
– Aplicació d'estratègies que afavorisquen la relació social enles persones en situació de 
dependència. 
– Habilitats socials en la persona en situació de dependència. 
– Identificació de recursos, mitjans, tècniques i estratègies destinades al suport i 
desenvolupament d'aquestes habilitats. 
– Determinació de mitjans i recursos expressius i comunicatius per a afavorir el 
manteniment de les capacitats de relació de les persones en situació de dependència. 
– Selecció i aplicació de tècniques i estratègies de suport per al manteniment i 
desenvolupament d'habilitats socials adaptades a les situacions quotidianes. 
– Aplicació de tècniques de resolució de conflictes en les personesen situació de 
dependencia en l'atenció domiciliària i institucional. 
– Identificació i aplicació de tècniques de modificació de conducta en les persones 
dependents. 
– Utilització de noves tecnologies de la informació i la comunicació en la relació social. 
– Identificació i aplicació de les pautes de comunicació necessàries per a l'adequat 
desenvolupament de les relacions socials. 
Aplicació de tècniques i exercicis de manteniment i entrenament psicològic, rehabilitador 
i ocupacional: 
– Caracterització de la motivació i l'aprenentatge en les personesmajors, discapacitades 
i malaltes. 
– Exercicis i activitats d'estimulació cognitiva. Anàlisi de l'aplicació d'activitats 
rehabilitadores i de manteniment cognitiuadaptant-les a les necessitats específiques dels 
usuaris i a la programació. 
– Identificació d'estratègies d'intervenció adequades per a larealització d'exercicis i 
activitats d'estimulació cognitiva. 
– Utilització de materials, amb iniciativa i creativitat, per a la realització d'activitats i 
exercicis dirigits al manteniment i millorade les capacitats cognitives. 
– Col·laboració amb la persona en situació de dependència enla realització dels 
exercicis de manteniment i entrenament cognitiu. 
– Realització d'activitats de manteniment i millora de l'autonomia personal en les 
activitats de la vida diària. Importància de l'atenció psicosocial en el treball amb persones 
en situació de dependència. 
– Aplicació d'estratègies encaminades a respectar les limitacions de les persones en 
situación de dependència, tant físiques, com a intel·lectuals i culturals, a l'hora de 
realitzar les activitats i exercicisde manteniment i entrenament psicològic, rehabilitador i 
ocupacional. 
– Ús d'estratègies de motivació dirigides a les persones en situació de dependència en 
la realització de les activitats i exercicis de manteniment i entrenament psicològic, 
rehabilitador i ocupacional. 
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Caracterització de tècniques d'acompanyament per a persones amb situació de 
dependència: 
– Identificació de les necessitats d'acompanyament de la persona en situació de 
dependència. 
L'equip multidisciplinari com a fontd'informació de les necessitats 
– Identificació d'activitats i tipus de gestió personal enles quals es requerisca 
acompanyament, tant en la institució com enel domicili. 
– Aplicació d'estratègies encaminades a respectar els drets de lespersones implicades 
en els acompanyaments. 
– Utilització d'estratègies amb l'objectiu de fomentar l'autonomia personal de les 
persones en situació de dependència en les situacions d'acompanyament. 
– Ús de l'acompanyament en situacions d'oci i temps lliureper al gaudi de les activitats i 
l'accés als recursos comunitaris de les persones en situació de dependència, d'acord 
amb característiques i interessos personals. 
– Aplicació d'estratègies per a la realització de l'acompanyamenten les activitats d'oci i 
temps lliure programades. 
– Registre de les activitats d'acompanyament així com les incidències sorgides durant 
aquestes. 
– Utilització d'estratègies que possibiliten el respecte cap als interessos de les persones 
en situació de dependència en la relació d'activitats d'oci i temps lliure. 
– Consideració de les orientacions i protocols establits enla gestió personal i relacional 
en les tasques d'acompanyament. 
Descripció d'estratègies i tècniques d'animació grupal: 
– Identificació de tècniques d'animació per a dinamitzar les activitats d'oci destinades a 
les persones en situació de dependència. 
– Descripció de les estratègies de motivació i dinamització d'activitats que potencien la 
participació en les activitats que es realitzen en una institució concreta. 
– Desenvolupament de recursos d'oci i temps lliure adequats a les persones en situació 
de dependència. Recursos específics i recursos normalitzats. 
– Anàlisi de recursos lúdics per a persones en situació de dependència. Característiques 
i utilitats. 
– Suport en la realització d'activitats d'oci i temps lliure,dins i fora de la institució, tenint 
en compte les necessitats i característiques tant grupals com individuals dels usuaris. 
– Aplicació d'estratègies destinades a col·laborar en la realització d'esdeveniments 
especials dins d'una institució. 
– Realització del manteniment i control dels recursos d'oci i culturals dins de la institució. 
– Innovació en recursos d'oci i temps lliure en el disseny, organització i aplicació 
d'activitats d'animació en la institució. 
– Identificació de principis metodològics que té com a objectiu el respecte pels interessos 
dels usuaris respecte a l'ocupació del temps lliure i la participació en activitats 
d'animació. 
Autodeterminació, oci inclusiu i normalització. 
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– Aplicació i posada en pràctica de principis metodològics que té com a objectiu el 
respecte pels interessos dels usuaris respecte a l'ocupació del temps lliure i la 
participació en activitats d'animació. Autodeterminació, oci inclusiu i normalització. 
Preparació d'informació als cuidadors no formals: 
– Identificació dels diferents recursos socials i comunitaris per a les persones en situació 
de dependència. 
– Informació dels diferents recursos socials i comunitaris destinats a les persones en 
situación de dependència. 
– Confecció d'un fitxer de recursos de suport social, ocupacional i d'oci i temps lliure per 
a les persones en situació de dependència així com de prestacions econòmiques. 
– Identificació i emplenament de sol·licituds de prestació de serveis de suport social i 
comunitari que orienta les famílies i a les persones en situació de dependència 
– Identificació de diferents formats i models de sol·licitud d'ajudes, prestacions i serveis. 
– Descripció de les necessitats de suport individual o orientació familiar en l'autonomia 
personal per a les activitats de la vida diària. 
– Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicacióper a localitzar recursos 
comunitaris 
– Valoració de l'establiment de relacions fluides amb la famíliai de la comunicació 
adequada. 
Valoració i seguiment de les intervencions: 
– Identificació dels diferents instruments de recollida d'informació per al seu ús en el 
procés d'avaluació de la intervenció i valoració de la persona en situació de dependència 
– Emplenament de protocols específics de cada intervenció i del procés d'avaluació, tant 
en el domicili com en la institució. 
– Obtenció d'informació de les persones en situació de dependència i dels seus 
cuidadors no formals. 
– Aplicació d'instruments de registre i transmissió de la informació obtinguda a partir de 
les observacions realitzades en el desenvolupament de les activitats. 
– Valoració de la transmissió d'informació respecte als processos d'avaluació en el 
desenvolupament de la labor professional. 
– Justificació de la importància de la transmissió de la informació en l'equip 
multidisciplinari. 
4. Criteris d’avaluació. 
1. Organitza l'entorn on desenvolupa la seua labor, relacionant les necessitats 
Psicosocials de les persones en situació de dependència amb les característiques de la 
institució o el domicili. 
Criteris d'avaluació: 
a) S'han identificat les característiques organitzatives i funcionals de la institució o el 
domicili que incideixen en la situació psicosocial de les persones en situació de 
dependència. 
b) S'han descrit els factors ambientals i els elements espacials i materials que incideixen 
en la relació social. 
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c) S'han respectat les orientacions rebudes, les necessitats i característiques de les 
persones, els seus costums i gustos, així com les normes de seguretat i higiene en el 
manteniment dels espais i el mobiliari. 
d) S'ha orientat sobri els espais i materials a l'usuari i cuidadors informals per a afavorir 
el desenvolupament autònom, la comunicació i la convivència de les persones en 
situació de dependència. 
e)S'han decorat els espais, adaptant-los a les necessitats de la persona en situació de 
dependència, així com al calendari, a l'entorn cultural i al programa d'activitats de la 
institució. 
f) S'han confeccionat els elements de senyalització i simbolització para els materials i 
estris d'un aula taller o un domicili, i d'aquesta manera facilitar l'autonomia de la persona 
en situació de dependència. 
g) S'han justificat els avantatges d'organitzar l'espai de cara a la millora de la qualitat de 
vida de les persones en situació de dependència. h) S'ha mostrat iniciativa en 
l'organització de l'espai d'intervenció dins de la institució i del domicili. 
2. Selecciona estratègies de suport psicosocial i habilitats de relació social, analitzant les 
necessitats i característiques de les persones en situació de dependència i el pla de 
treball establit. 
Criteris d'avaluació: 
a) S'han descrit les característiques i necessitats fonamentals de les relacions socials de 
les persones en situació de dependència. 
b) S'han analitzat els criteris i estratègies per a organitzar la intervenció referida al suport 
psicosocial a les persones en situació de dependència i la creació de noves relacions. 
c) S'han identificat els recursos, mitjans, tècniques i estratègies de suport i 
desenvolupament dels habilitats socials de les persones en situació de dependència. 
d) S'han seleccionat els mitjans i recursos expressius i comunicatius que afavoreixen el 
manteniment de les capacitats relacionals de les persones en situació de dependència. 
i) Si han seleccionat tècniques i estratègies de suport per a col·laborar en el 
manteniment i desenvolupament d'habilitats socials adaptades a les situacions 
quotidianes. 
f) S'han aplicat les tecnologies d'informació i comunicació per al manteniment de la 
relació social amb l'entorn. 
g) S'han aplicat tècniques de modificació de conducta i de resolució de conflictes per a 
l'atenció social a persones amb necessitats especials. 
h) S'ha justificat la necessitat de respectar les pautes de comunicació i l'ús de les 
habilitats de relació social de cada usuari. 
3. Aplica tècniques i exercicis de manteniment i entrenament psicològic, rehabilitador i 
ocupacional amb les persones en situació de dependència, seguint el pla d'intervenció 
establit. 
Criteris d'avaluació: 
a) S'han descrit les característiques específiques que presenten la motivació i 
l'aprenentatge de les persones majors, discapacitades i malaltes. 
b) S'han identificat estratègies d'intervenció adequades a la realització de exercicis i 
activitats dirigides al manteniment i millora de les capacitats cognitives. 
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c) S'han aplicat les diverses activitats, adaptant-les a les necessitats específiques dels 
usuaris i a la programació. 
d) S'han utilitzat materials, amb iniciativa i creativitat, per a la realització d'exercicis i 
activitats dirigits al manteniment i millora de les capacitats cognitives. 
i) S'han realitzat activitats per al manteniment i millora de l'autonomia personal. 
f) S'ha col·laborat amb la persona en situació de dependència en la realització dels 
exercicis de manteniment i entrenament cognitiu. 
g) S'han respectat les limitacions de les persones en situació de dependència, no 
solament físiques sinó també culturals, a l'hora de realitzar les activitats i exercicis de 
manteniment i entrenament psicològic, rehabilitador i ocupacional. 
h) S'han aplicat tècniques de motivació per a persones en situació de 
dependència en la planificació dels exercicis i activitats de manteniment i entrenament 
psicològic, rehabilitador i ocupacional. 
4. Caracteritza les tècniques d'acompanyament per a activitats de relació social i de 
gestió de la vida quotidiana relacionant els recursos comunitaris amb les necessitats de 
les persones en situació de dependència. 
Criteris d'avaluació: 
a)S'ha obtingut informació de l'equip interdisciplinari per a identificar les necessitats 
d'acompanyament de la persona en situació de dependència. 
b) S'han identificat les activitats d'acompanyament que s'han de fer, tant en una institució 
com en el domicili, respectant els drets de les persones implicades. 
c) S'han seleccionat criteris i estratègies que afavorisquen l'autonomia personal de les 
persones en situació de dependència en les situacions de acompanyament. 
d) S'han adaptat els recursos comunitaris de les persones en situació de dependència a 
l'acompanyament per al gaudi de l'oci i l'accés als recursos, d'acord amb les seues 
característiques i interessos personals. 
i) S'ha registrat el desenvolupament de les activitats d'acompanyament així com les 
incidències sorgides durant les mateixes. 
f) S'han respectat els interessos de les persones en situació de dependència en la 
realització d'activitats d'oci i temps lliure. 
g) S'ha valorat el respecte a les directrius, orientacions i protocols establits en les 
tasques d'acompanyament. 
5. Descriu estratègies i tècniques d'animació grupal en la institució, analitzant les 
necessitats di les persones en situació de dependència. 
Criteris d'avaluació: 
a) S'han definit les tècniques d'animació per a dinamitzar les activitats de oci de les 
persones en situació de dependència. 
b) S'han descrit les estratègies d'animació i motivació que potencien la participació en 
les activitats que es realitzen en una institució concreta. 
c) S'han seleccionat recursos específics d'oci adequats a les persones en situació de 
dependència. 
d) S'han analitzat els materials de caràcter lúdic adequats als usuaris, determinant les 
seues característiques i les seues utilitats. 
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i) S'han descrit activitats d'oci i temps lliure, dins i fora de la institució, tenint en compte 
les necessitats dels usuaris. 
f) S'ha disposat el manteniment i control dels recursos d'oci i culturals de la institució. 
g) S'han fet propostes creatives en el disseny d'activitats d'animació i esdeveniments 
especials en la institució. 
h) S'ha justificat el respecte als interessos dels usuaris i els principis d'autodeterminació 
de la persona depenent a l'hora d'ocupar el seu temps lliure i participar en activitats 
d'animació d'oci i temps lliure. 
6. Prepara informació per als cuidadors no formals, relacionant les seues demandes i 
necessitats amb els recursos comunitaris. 
Criteris d'avaluació: a) S'han definit els diferents recursos comunitaris dirigits a persones 
en situació de dependència. 
b) S'ha elaborat un fitxer de recursos de suport social, ocupacional, d'oci i temps lliure, i 
les prestacions econòmiques. 
c) S'han identificant les vies d'accés i les gestions necessàries perquè els cuidadors 
informals sol·liciten les prestacions més freqüents. 
d) S'han identificat diferents formats i models de sol·licitud d'ajudes, prestacions i 
serveis. i) S'han utilitzat les tecnologies de la informació i la comunicació para localitzar 
recursos comunitaris. 
f) S'ha justificat l'establiment de relacions amb les famílies i les persones que 
s'encarreguen del us usuaris. 
g) S'ha expressat adequadament en el procés de comunicació amb les famílies i 
cuidadors no formals. 
7. Valora el seguiment de les intervencions i activitats, relacionant la informació extreta 
de diferents fonts amb els instruments i protocols d'avaluació. 
Criteris d'avaluació: 
a) S'han identificat les fonts d'informació implicades en l'atenció psicosocial de la 
persona en situació de dependència. 
b) S'han definit els diferents instruments de recollida de i informació per al seu ús en el 
procés d'avaluació de la intervenció i valoració de la persona en situació de 
dependència. 
c) S'han emplenat els protocols específics de cada intervenció i del procés d'avaluació, 
tant en el domicili com en la institució. 
d) S'han aplicat instruments de registre i transmissió de les observacions realitzades en 
el desenvolupament de les activitats. 
i) S'ha valorat la importància dels processos d'avaluació en el desenvolupament de la 
seua labor professional. 
f) S'ha justificat la importància de la transmissió de la informació a l'equip interdisciplinari. 
g) S'ha argumentat la importància de l'obtenció, registre i transmissió de la informació 
per a millorar la qualitat del treball realitzat. 
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5. Instruments d’avaluació. 
Per a l'avaluació de l'alumnat s'utilitzaran els següents instruments: 
Proves escrites, poden ser de diferents tipus (preguntes obertes, test, V/F, etc.) i alternar 
aquesta tipologia en la mateixa prova. 
Fitxa d'avaluació d'activitats entregades mitjançant la plataforma. 
6. Criteris de qualificació 
Els criteris de qualificació trimestral seran els següents: 
Prova escrita o oral: Suposarà un 70% de la nota final del trimestre i curs. 
Activitats obligatòries en la plataforma: Suposarà un 30% de la nota final del trimestre i 
curs. 
Per a superar el mòdul és necessari aprovar cadascuna d'aquestes dues parts: 
considerant-se al fet que l'aprovat és a partir del 5. 
La qualificació final del mòdul serà numèrica de 0 a 10 punts. 
7. Sistema de Recuperació. 
Si en la valoració dels continguts procedimentals i/o conceptuals indistintament, l'alumne 
o alumna no aconsegueix almenys una qualificació de 5 sobre 10, és podria realitzar una 
recuperació si es considerat pel professorat, després de finalitzar el trimestre, que podrà 
basar-se en un examen, un treball o tots dos a determinar pel professor i en els quals 
haurà d'obtenir una qualificació mínima de 5. La qualificació que s'obtinga en aquestes 
recuperacions tindrà una qualificació màxima de 5 sobre 10. Els alumnes que no ho 
superen tindran una oportunitat de fer una recuperació final en juny. 
A més si no supera el mòdul en l´avaluació ordinària tindrà la possibilitat de superar-lo 
en l'extraordinària de juliol. Aquesta prova abastarà tots els continguts teòrics i pràctics 
abordats en el curs. 
8. Unitats didàctiques. 
UNITAT DIDÀCTICA 1. APROXIMACIÓ A LA INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA I SOCIAL. 
1.1. Sociologia: la realitat social  
1.2. Aspectes psicològics. 
UNITAT DIDÀCTICA 2. LES RELACIONS SOCIALS EN LES PERSONES EN 
SITUACIÓ DE RISC. 
2.1. Introducció.  
2.2. L'ésser humà. Un ser social per naturalesa.  
2.3. Les habilitats socials en les persones en situació de dependència. 
2.4. Dificultats més freqüents en les relacions socials. 
2.5. Manteniment i desenvolupament de les relacions socials. 
UNITAT DIÁCTICA 3. ANIMACIÓ I DINAMIZACIÓN DE L'OCI I EL TEMPS LLIURE. 3.1. 
Oci i temps lliure: conceptes bàsics.  
3.2. Oci en les persones en situació de dependència: demandes i necessitats. 3.3. 
L'animació de l'oci en les persones en situació de dependència. 
3.4. Activitats per a l'animació i dinamització de l'oci.  
3.5. Recursos per a la dinamització de l'oci de les persones en situació de dependència . 
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UNITAT DIDÀCTICA 4. APRENENTATGE I MOTIVACIÓ EN LES PERSONES EN 
SITUACIÓ DE DEPENDEDENCIA. 
4.1. Ésser humà i aprenentatge.  
4.2. Factors que influeixen en l'aprenentatge.  
4.3. L'aprenentatge en col·lectius específics. 
4.4. La motivació en l'usuari. 
UNITAT DIDÀCTICA 5. TÈCNIQUES I EXERCICIS DE MANTENIMENT I 
ENTRETENIMENT PSICOLÒGIC, REHABILITADOR I OCUPACIONAL. 
5.1. Les capacitats cognitives.  
5.2. Capacitats cognitives i aprenentatge en diferents col·lectius d'usuaris.  
5.3. Tècniques de manteniment i estimulació de les capacitats cognitives.  
5.4. Manteniment i millora de l'autonomia personal en les activitats de la vida diària 
UNITAT DIDÀCTICA 6. L'ORGANITZACIÓ I L'AMBIENTACIÓ DE L'ENTORN 
D'INTERVENCIÓ. 
6.1. L'ambient i els espais accessibles.  
6.2. Factors ambientals que condicionen el benestar de l'usuari.  
6.3. Adequació dels espais i dels materns atenent a la diversitat funcional dels usuaris. 
6.4. Llenguatges icònics que faciliten l'autonomia de l'usuari. 
6.5. tècniques plàstiques : procediments i utilitat. 
UNITAT DIDÀCTICA 7. LA INTERVENCIÓ D'ACOMPANYAMENT I RECOLZE EN 
L'ENTORN FAMILIAR I INSTITUCIONAL. 
7.1. Necessitats d'acompanyament i recolze en la intervenció amb persones dependents. 
7.2. La intervenció en el suport i acompanyament en l'entorn domiciliari i institucional. 
7.3. L'acompanyament en situacions d'oci i temps lliure.  
7.4. La gestió personal i relacional. 
UNITAT DIDÀCTICA 8. RECURSOS I SERVEIS PER A PERSONES EN SITUACIÓ DE 
DEPENDÈNCIA: INFORMACIÓ Al CUIDADOR INFORMAL. 
8.1. Els recursos socials i comunitaris dirigits a les persones en situació de dependència. 
8.2. Ajudes i prestacions econòmiques dirigides a les persones dependents.  
8.3. La relació amb les famílies i altres cuidadors no formals.  
8.4. La comunicació amb les famílies i altres cuidadors no formals. 
UNITAT DIDACTICA 9. VALORACIÓ I SEGUIMENT DE LES INTERVENCIONS. 
9.1. Les fonts d'informació en l'atenció psicosocial.  
9.2. Escales de valoració de capacitats.  
9.3. Instruments de registre i transmissió de la información. 
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La temporalització de les Unitats Didàctiques és la següent: 
Aquest mòdul té una durada temporal de 192 hores. Aquestes s'impartiran al llarg 
d'aquest curs a raó de 6 hores setmanals. 
1º TRIMESTRE 
UT 1: Aproximació a la intervenció Psicològica i social.  
UT 2: Les relacions socials en les persones en situació de dependència. 
UT 3: Animació i dinamització de l'oci i el temps lliure. 
2º TRIMESTRE 
UT 4: Aprenentatge i motivació en les persones en situació de dependència.  
UT 5: Tècniques i exercicis de manteniment i entrenament psicològic,rehabilitador i 
ocupacional. 
UT 6: L'organització i l'ambientació del entorn d'intervenció. 
3º TRIMESTRE 
UT 7: La intervenció d'acompanyament i recolze en l'entorn familiar i /i institucional. 
UT 8: Recursos i serveis per a persones en situació de dependència.  
UD 9: Valoració i seguiment de les intervencions.  
Les Unitats Didàctiques 3 i 6 es poden tractar transversalment al llarg de tot el curs. 
Quant als recursos didàctics utilitzats: 
Els materials que utilitzarem en aquest curs per al mòdul son els que a continuació es 
detallen: 
- Guia didàctica. 
- Manual de Atenció i Suport Psicosocial. Editorial Mc Graw Hill. 
- Recursos digitals. 
A través de la guia es pretén orientar i oferir una ajuda detallada dels aspectes 
pedagògics més rellevants relacionats amb el mòdul al llarg del curs. En aquesta 
s'inclouen objectius, continguts, temporalització, informació de tutories, horaris, criteris 
d'avaluació, etc.  
El manual obligatori servirà de guia a l'alumnat en el seu procés d'ensenyament-
aprenentatge, els materials complementaris així com les activitats i casos pràctics, 
serviran per aplicar els coneixements apresos.  
9.Adaptació de la programació davant d'un possible confinament i mesures per a 
facilitar a l'alumnat amb símptomes confinat el seguiment de la programació. 
El desenvolupament habitual del curs en la modalitat semipresencial, mitjançant la 
Plataforma Aules, facilita la continuïtat en cas de confinament. No obstant això, si es 
produïx un confinament col·lectiu, s’oferirà a alumnat la possibilitat de tutories 
col·lectives a través de webex, respectant els horaris establits. 
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MÒDUL PROFESSIONAL: SUPORT DOMICILIARI 
PROFESSORA: María José M. 
CURS: 1er     GRUP: Semipresencial               DURADA: 192 hores 

 
1. RESULTATS D’APRENENTATGE 
1.Organitza el pla de treball al domicili de persones en situació de dependència, 
interpretant les directrius establertes. 
2. Planifica la gestió de la despesa, relacionant les tècniques bàsiques d'administració 
amb les necessitats de la unitat de convivència. 
3. Organitza el proveïment de la unitat de convivència, descrivint les característiques 
dels productes. 
4. Prepara el manteniment del domicili de persones en situació de dependència, 
seleccionant les tècniques i productes amb criteris de qualitat, seguretat i higiene. 
5. Selecciona aliments del menú, relacionant les seves característiques i proporcions 
amb les prescripcions establertes.  
6. Aplica tècniques bàsiques de cuina en el procés de preparació amb tècniques 
bàsiques de cuina, relacionant-ho amb les necessitats de la persona usuària i els 
protocols establerts. 
7. Realitza el seguiment del pla de treball al domicili de persones en situació de 
dependència, descrivint el protocol establert.  
2 . COMPETÉNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS 
a)  Determinar les necessitats assistencials i psicosocials de la persona en situació de 
dependència, mitjançant la interpretació de la informació obtinguda sobre la persona a 
través del pla d'atenció individual, respectant la confidencialitat de la mateixa. 
b) Organitzar les activitats d'atenció a les persones en situació de dependència, afavorint 
la seva col·laboració i la de la família, i tenint en compte les directrius establertes en el 
pla d'atenció individualitzada. 
d) Organitzar la intervenció relativa a l'alimentació, supervisant els menús, preparant els 
aliments i administrant-los quan sigui necessari. 
i) Gestionar la documentació bàsica i el pressupost de la unitat de convivència, 
optimitzant els recursos i assegurant la viabilitat de la gestió econòmica. 
f) Realitzar les activitats de manteniment i neteja del domicili, garantint les condicions 
d'habitabilitat, higiene i ordre, amb criteris de qualitat, seguretat i cura del medi ambient i, 
si escau, tramitant la documentació pertinent. 
i) Aplicar mesures de prevenció i seguretat tant per a les persones en situació de 
dependència com per als professionals, en els diferents àmbits d'intervenció. 
n) Assessorar a la persona en situació de dependència, als familiars i cuidadors no 
formals, proporcionant-los pautes d'actuació en la cura i l'atenció assistencial i 
psicosocial, i adequant la comunicació i les actituds a les característiques de la persona 
interlocutora. 
ñ) Resoldre les contingències amb iniciativa i autonomia, mostrant una actitud autocrítica 
i buscant alternatives per afavorir el benestar de les persones en situació de 
dependència. 
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o) Col·laborar en el control i seguiment de les activitats assistencials, psicosocials i de 
gestió domiciliària, emplenant els registres oportuns, manejant les aplicacions 
informàtiques del servei i comunicant les incidències detectades. 
r) Actuar amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit de la seva competència, organitzant i 
desenvolupant el treball assignat, cooperant o treballant en equip amb altres 
professionals a l'entorn de treball. 
s) Resoldre de forma responsable les incidències relatives a la seva activitat, identificant 
les causes que les provoquen, dins de l'àmbit de la seva competència i autonomia. 
t) Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i competència de les diferents 
persones que intervenen en l'àmbit del seu treball. 
o) Aplicar els protocols i les mesures preventives de riscos laborals i protecció ambiental 
durant el procés productiu, per evitar danys en les persones i en l'entorn laboral i 
ambiental. 
v) Aplicar procediments de qualitat, d'accessibilitat universal i de «disseny per a tots» en 
les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de 
serveis. 
3. CONTINGUTS 
Els continguts d’aquest mòdul estan associats al les competències, professionals, 
personals i socials que s’especifiquen al R.D. 1394/2007 de 29 d’octubre que estableix el 
Títol de Tècnic Superior en Educació infantil on es fixen les seves ensenyances 
mínimes. Continguts ( ORDEN , de 29 de Juliol del 2009 )  
TEMA 1: Organització del pla de treball en la unitat de convivència: 
– Elements del pla de treball. 
– Factors que determinen les necessitats i demandes que cal cobrir al domicili.  
– Valoració de l'organització del treball domèstic. 
R.A. 1- Competències: a), b), n), ñ), r), s), t), o) i v). 
TEMA 2: Seguiment del pla de treball: 
– Emplenament de fulles de seguiment. 
– Utilització de les tecnologies en el registre i comunicació d'informació. 
R.A.7- Competències: o), ñ), r), s), t), o) i v). 
TEMA 3: Planificació de la gestió del pressupost de la unitat de convivència: 
– Previsió de les despeses generals de la unitat de convivència. 
– Interpretació i maneig de la documentació de gestió domiciliària. 
– Justificació de la necessitat d'un equilibri entre ingressos i despeses. 
R.A.2- Competències: i), ñ), r), s), t), o) i v). 
TEMA 4: Organització del proveïment de la unitat de convivència: 
– Tipus de compres: directa, virtual i per telèfon.  
– Confecció de la llista de la compra. 
– Distribució i emmagatzematge en la llar. 
– Valoració del consum responsable. 
R.A.3- Competències: f), i), ñ), r), s), t), o) i v). 
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TEMA 5: Preparació del manteniment i neteja del domicili: 
– Tasques de neteja. 
– Selecció de materials, productes i utensilis de neteja i rentat. 
– Mesures de seguretat i precaucions en el maneig dels electrodomèstics. 
– Justificació dels criteris mediambientals en l'eliminació i reciclat de residus i 
escombraries. 
R.A.4- Competències: f), i), ñ), r), s), t), o) i v). 
TEMA 6: Selecció dels aliments del menú: 
– Característiques nutritives dels diferents tipus d'aliments. 
– Identificació dels menús en funció de les necessitats personals. 
– Valoració de la dieta saludable. 
R.A.5- Competències: d), i), ñ), r), s), t), o) i v). 
TEMA 7: Aplicació de tècniques bàsiques de cuina: 
– Ús i manteniment del parament, utensilis i electrodomèstics de cuina.  
– Principis bàsics en la manipulació dels aliments. 
– Elaboracions elementals de cuina. 
– Justificació de la prevenció i seguretat en la manipulació d'aliments. 
R.A.6- Competències: i), ñ), r), s), t), o) i v). 
4.CRITERIS D’AVALUACIÓ 
1. Organitza el pla de treball en el domicili de persones en situació de dependència, 
interpretant  
les directrius establides.  
Criteris d'avaluació:  
a) S'han identificat les característiques del pla de treball.  
b) S'ha descrit la importància de l'adaptació del pla de treball a la realitat de la persona 
en situació de dependència.  
c) S'han identificat les tasques que s'han de realitzar en el domicili.  
d) S'han seqüenciat les tasques domèstiques diàries que cal realitzar en el domicili, en 
funció del pla de treball i de les adaptacions realitzades, si fóra necessari.  
i) S'han analitzat les necessitats i demandes que s'han de cobrir en el domicili.  
f) S'han respectat les característiques culturals pròpies de la unitat de convivència.  
g) S'han identificat els diferents tipus de plans d'atenció a la persona en situació de 
dependència en el domicili.  
h) S'ha valorat la importància d'ajustar la seqüència de l'execució d'activitats, a fi de 
rendibilitzar temps i esforços.  
2. Planifica la gestió de la despesa, relacionant les tècniques bàsiques d'administració 
amb les necessitats de la unitat de convivència.  
Criteris d'avaluació:  
a) S'ha analitzat la documentació relacionada amb les despeses de la unitat de 
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convivència.  
b) S'ha reconegut la necessitat de saber interpretar els documents de gestió domiciliària  
c) S'ha elaborat un dossier de les partides de despesa general mensual.  
d) S'ha elaborat un dossier de despeses extraordinàries d'una unitat de convivència.  
i) S'han enumerat els factors que condicionen la distribució del pressupost mensual 
d'una unitat de convivència.  
f) S'han enumerat i classificat les despeses ordinàries i d'aprovisionament d'existències 
en una unitat de convivència tipus.  
g) S'han analitzat les despeses mensuals de diferents unitats de convivència.  
h) S'ha valorat la necessitat d'equilibri entre ingressos i despeses.  
3. Organitza el proveïment de la unitat de convivència, descrivint les característiques 
dels productes.  
Criteris d'avaluació: 
a) S'han analitzat diferents tipus de documentació publicitària, seleccionant productes.  
b) S'han valorat les tecnologies com a font d'informació.  
c) S'ha determinat la llista de la compra.  
d) S'ha analitzat l'etiquetaje de diferents productes de consum i aliments.  
e) S'han identificat els llocs apropiats per al correcte magatzematge dels productes, 
tenint en compte les seues característiques.  
f) S'han enumerat els tipus d'establiments i serveis destinats a la venda de productes 
d’alimentació, neteja, higene i manteniment del domicili.  
g) S'han establit criteris per a la col·locació dels diferents productes, atenent a criteris 
d’Organizació, seguretat i higiene. 
4. Prepara el manteniment del domicili de persones en situació de dependència, 
seleccionant les tècniques i productes amb criteris de qualitat, seguretat i higiene.  
Criteris d’avaluació: 
a) S'han analitzat diferents tipus de residus i brosses que es generen en el domicili.  
b) S'han identificat els tipus, maneig, riscos i manteniment d’ús dels electrodomèstics 
utilitzats en el domicili: llavadora, secadora, planxa, aspiradora i uns altres. 
c) S'han recopilat en un dossier les tècniques de neteja de sols, estris, mobiliari, finestres 
i sanitaris.  
d) S'han identificat els productes de neteja i desinfecció que cal utilitzar, descrivint les 
seues aplicacions, riscos d’ús i la seua ubicació en el domicili.  
i) S'han descrit els riscos derivats del maneig i ús de les instal·lacions elèctriques en el 
domicili.  
f) S'han descrit les tècniques de llavat de roba a màquina i a mà, en funció de les 
característiques de la peça, del tipus de taca i del grau de brutícia de la mateixa 
g) S'ha valorat el compl iment de les nor mes de s egur etat, hi giene,  prevenció́ i el iminació́ 
de productes, establides per al desenvolupament de les activitats de manteniment de la 
llar. 
h) S'han descrit les pautes d’interpretació de l'etiquetatge de les peces, classificant la 
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roba en funció del seu posterior procés de llavat. 
5. Selecciona aliments del menú, relacionant les seues característiques i proporcions 
amb les prescripcions establides.  
Criteris d'avaluació: 
a) S'han analitzat els conceptes bàsics relacionats amb l'alimentació i la nutrició. 
 b) S'han classificat els aliments en funció de les seues característiques.  
c) S'han identificat les característiques d'una dieta saludable, així com els tipus 
d'aliments que ha d'incloure.  
d) S'han identificat les racions i mesures casolanes. 
i) S'ha analitzat l'etiquetatge nutricional d'aliments envasats.  
f) S'han seleccionat els aliments que han de formar part de la ingesta diària, tenint en 
compte les prescripcions establides.  
g) S'ha valorat la importància d'una dieta saludable.  
6. Aplica tècniques bàsiques de cuina en el procés de preparació amb tècniques 
bàsiques de cuina, relacionant-ho amb les necessitats de la persona usuària i els 
protocols establits.  
Criteris d'avaluació:  
a) S'ha reconegut la necessitat d'aplicar mesures d'higiene, prevenció de riscos i 
eliminació de productes, en la preparació dels aliments.  
b) S'han identificat les tècniques culinàries bàsiques d'aplicació en la cuina familiar, 
indicant en cada cas les fases d'aplicació, procediments, temps i parament.  
c) S'han recopilat receptes de cuina, ajustant les quantitats i els temps en funció del 
nombre de comensals i les seues necessitats específiques.  
d) S'han identificat els procediments previs al cuinat: descongelat, tallat, pelat, trossejat i 
llavat dels diferents productes.  
i) S'han classificat els materials, utensilis i electrodomèstics necessaris per a procedir a 
la preelaboración dels aliments: descongelar, tallar, pelar i llavar.  
f) S'han aplicat tècniques bàsiques de cuina per a l'elaboració de primers plats, segons 
plats i postres adequades a la dieta dels membres de la unitat de convivència.  
g) S'ha reconegut la necessitat de complir les normes de seguretat i higiene establides 
per a la manipulació i processat d'aliments.  
h) S'ha valorat la importància de la presentació dels aliments.  
7. Realitza el seguiment del pla de treball en el domicili de persones en situació de 
dependència, descrivint el protocol establit.  
Criteris d'avaluació:  
a) S'han identificat les fonts d’informació, les tècniques de seguiment i la detecció de 
situacions de risc. 
b) S’han analitzat els diferents recursos, seleccionant-los segons les necessitats de les 
persones en situació de dependència 
c) S'han registrat les dades en el suport establit.  
d) S'ha interpretat correctament la informació arreplegada.  
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i) S'han identificat les situacions en les quals és necessària la col·laboració d'altres 
professionals.  
f) S'ha valorat la importància de l’avaluació per a millorar la qualitat del servei 
5. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 
Per a l'avaluació de l'alumnat s'utilitzaran els següents instruments: proves escrites i/o 
orals i fitxa d'avaluació d'activitats entregades mitjançant la plataforma. 
6. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  
Els criteris de qualificació que s'aplicaran per al curs 2021-2022 es detallen a 
continuació: 
La qualificació final del mòdul serà numèrica de 0 a 10 punts.  
Per superar el mòdul la nota serà igual o superior a 5 punts.  
Valor de l'examen (qualsevol dels realitzats al llarg del curs) 60% del total de la 
nota = 6 punts. Pel que tots els exàmens tindran una valoració i puntuació de 0 a 6 
punts. Per tant per superar un examen hi haurà que treure una puntuació igual o 
superior a 3 punts. 
Les activitats obligatòries puntuaran un 40% de la nota global que consistirà els 
treballs tindran una valoració i puntuació de 0 a 3 punts sent necessari obtenir un 1,5 
punts per poder fer mitjana amb els exàmens més les activitats formatives que 
tindran un valor del 10% 
Es contemplaran les recuperacions trimestrals de l'alumnat que haja suspès, sense 
menyscapte que aquestes paguen produir-se en l'avaluació següent. La nota màxima de 
la recuperació serà sempre de cinc. 
Sistema de recuperació 
Els alumnes que no superen alguna de les avaluacions del curs tindran la 
oportunitat de fer una recuperació final en juny, i tindrà una nota màxima de 6 
(comptant exàmens i treballs).  
Els alumnes que siguin sorpresos copiant en un examen tindran el mòdul suspès i 
hauran de presentar-se a la recuperació final de juny amb tota la matèria. 
Recuperació d'exàmens. L'instrument de recuperació serà l'examen, amb un valor de 0 
a 6 punts en tots els casos, és necessari obtenir un 3 per superar un examen. La 
recuperació dels exàmens parcials (1º, 2º  i 3º trimestre)  es realitzarà en l'examen de la 
convocatòria ordinària.  
La recuperació de l'examen de la convocatòria ordinària o final es realitzarà en la 
convocatòria extraordinària examen, i serà de tota la matèria. En l'examen de 
convocatòria extraordinària no hi ha recuperació per parcials, aquest examen serà de 
tota la matèria del mòdul.  
Recuperació d'activitats obligatòries. L’instrument de recuperació serà realitzar 
l'activitat obligatòria , amb un valor de 0 a 3 punts en tots els casos, és necessari obtenir 
un 1,5 per superar l'activitat i  0.1 en les activitats formatives. El professor orientarà a 
l'alumnat perquè pugui recuperar l'activitat. La recuperació de les activitats obligatòries 
es realitzarà per trimestre. Quan un alumne o alumna suspengui tot un trimestre, és a 
dir, examen i activitats obligatòries podrà recuperar tots els continguts (teòrics i pràctics) 
al final del 3º trimestre.  
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7. UNITATS DIDÀCTIQUES I TEMPORALITZACIÓ 
1er TRIMESTRE 
U.D. 1: L'ORGANITZACIÓ DEL PLA DE TREBALL EN LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA. 
U.D. 2: SEGUIMENT DEL PLA DE TREBALL. 
U.D.3:LA PLANIFICACIÓ DE LA GESTIÓ DEL PRESSUPOST DE LA UNITAT DE 
CONVIVÈNCIA. 
2on TRIMESTRE 
U.D.4: L'ORGANITZACIÓ DEL PROVEÏMENT DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA. 
U.D.5: EL MANTENIMENT I LA NETEJA DEL DOMICILI. 
3er TRIMESTRE 
U.D.6: LA SELECCIÓ DELS ALIMENTS DEL MENÚ. 
U.D.7: APLICACIÓ DE TÈCNIQUES BÀSIQUES DE CUINA. 
Quant als recursos didàctics utilitzats: 
Els materials que utilitzarem en aquest curs per al mòdul son els que a continuació es 
detallen. 
Guia didàctica. 
Manual de Suport domiciliari. Editorial Mc Graw Hill. 
Recursos digitals. 
A través de la guia es pretén orientar i oferir una ajuda detallada dels aspectes 
pedagògics més rellevants relacionats amb el mòdul al llarg del curs. En aquesta 
s'inclouen objectius, continguts, temporalització, informació de tutories, horaris, criteris 
d'avaluació, etc.  
El manual obligatori servirà de guia a l'alumnat en el seu procés d'ensenyament-
aprenentatge, els materials complementaris així com les activitats i casos pràctics, 
serviran per aplicar els coneixements apresos.  
8.Adaptació de la programació davant d'un possible confinament i mesures per a facilitar 
a l'alumnat amb símptomes confinat el seguiment de la programació. 
El desenvolupament habitual del curs en la modalitat semipresencial, mitjançant la 
Plataforma Aules, facilita la continuïtat en cas de confinament. No obstant això, si es 
produïx un confinament col·lectiu, s’oferirà a alumnat la possibilitat de tutories 
col·lectives a través de webex, respectant els horaris establits. 
 

MÒDUL PROFESSIONAL: ATENCIÓ HIGIÈNICA 
PROFESSORA: Josepa Ll. 
CURS: 1er     GRUP: Semipresencial       DURADA: 96 hores 

 
1.- RESULTATS D'APRENENTATGE 
1. Organitza les activitats d'higiene de les persones en situació de dependència i el seu 
entorn relacionant-les amb les característiques i necessitats de les mateixes.  
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2. Aplica tècniques d'higiene i aseo personal, analitzant les necessitats i condicions de la 
persona en situació de dependència i el seu entorn. 
3. Aplica tècniques d' higiene de l'entorn, seleccionant els procediments i materials amb 
criteris d'eficàcia, prevenció i seguretat. 
4. Realitza el control i seguiment de les activitats d'atenció higiènica, analitzant els 
protocols d'observació i registre establerts. 
2.-COMPETÈNCIES. 
Les competències professionals, personals i socials associades a este mòdul són les 
que es relacionen a continuació: 
a) Determinar les necessitats assistencials i psicosocials de la persona en situació de 
dependència, mitjançant la interpretació de la informació obtesa sobre la persona a 
través del pla d'atenció individual, respectant la confidencialitat de la mateixa. 
b) Organitzar les activitats d'atenció a les persones en situació de dependència, afavorint 
la seua colaboració i la de la família, i tenint en compte les directrius establertes en el pla 
d'atenció individualitzada. 
c) Realitzar les tarees d'higiene personal i vestit de les persones en situació de 
dependència, aportant l'ajuda precisa, afavorint al màxim la seua autonomia en les 
activitats de la vida diària i mantenint cap a ells una actitud de respecte i professionalitat. 
g) Realitzar les intervencions relacionades amb l'estat físic de les persones en situació 
de dependència, seguint les pautes establertes i mostrant en tot moment respecte per la 
seua intimitat. 
h) Realitzar els trasllats, movilitzacions i recolzaments a la deambulació de les persones 
en situació de dependència, empleant els protocols i les ajudes tècniques necessaries, 
seguint les pautes marcades en el pla d'atenció individual (PIA) i adoptant mesures de 
prevenció i seguretat. 
i) Aplicar mesures de prevenció i seguretat tant paer a les persones en situació de 
dependència com per als professionals, en els distints àmbits d'intervenció. 
n) Assessorar a la persona en situació de dependència, als familiars i cuidadors no 
formals, proporcionánt-los pautes d'actuació en la cura i l'atenció assistencial i 
psicosocial, i adecuant la comunicació i les actituds a les característiques de la persona 
interlocutora. 
ñ) Resoldre les contingències amb iniciativa i autonomia, mostrant una actitud autocrítica 
i buscant alternatives per a afavorir el benestar de les persones en situació de 
dependència. 
o) Col·laborar en el control i seguiment de les activitats assistencials, psicosocials i de 
gestió domiciliària, cumplimentant els registres oportuns, manejant les aplicacions 
informàtiques del servei i comunicant les incidències detectades. 
s) Resoldre de forma responsable les incidències relatives a la seua activitat, identificant 
les causes que les provoquen, dins de l'àmbit de la seua competència i autonomia. 
t) Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i competència de les distintes 
persones que intervenen en l'àmbit del seu treball. 
u) Aplicar els protocols i les mesures preventives de riscos laborals i protecció ambiental 
durante el procés productiu, per a evitar danys en les persones i en l'entorn laboral i 
ambiental. 
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v) Aplicar procedimients de qualitat, d'accesibilitat universal i de «diseny per a tots» en 
les activitats professionals incloses en los procesos de producció o prestació de serveis. 
3.- CONTINGUTS. 
Organització d'activitats d'atenció higiènica: 
Higiene personal i ambiental. 
Presa de conciència sobre la importància d'afavorir les possibilitats d'autonomia de la 
persona en situació de dependència en les activitats d'aseo i higiene. 
Papel del tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència. 
Aplicació d'activitats d'higiene i aseo de la persona en situació de dependència: 
Principis anatomo-fisiològics de la pell i fundaments d'higiene corporal. 
Aplicació de tècniques d'aseo i higiene corporal.  
Prevenció i tractament d'úlceres per pressió.  
Utilització d'ajudes tècniques per a la higiene i l'aseo. 
Tècniques de recollida d'eliminacions. 
Cures del pacient incontinent i colostomitzat. 
Cures postmorten.  
Valoració de la necessitat d'higiene en l'atenció integral de la persona en situació de 
dependència. 
Aplicació d'activitats d'higiene de l'entorn: 
Tipus de llits, accesoris i llenceria. 
Realització de llits. 
L'habitació de la persona institucionalitzada.  
Prevenció i control d'infeccions.  
Aplicació de tècniques de llavat de mans. 
Aplicació de tècniques de col·locació de gorro, mascareta, guants estèrils i bates estèrils. 
Mitjos i tècniques per a la recollida i transport de mostres biològiques. 
Valoració de les condicions higiènico-sanitèries de l'entorno de la persona en situació de 
dependència. 
Neteja i desinfecció de material i utensilis. 
Principis bàsics de desinfecció. 
Aplicació de mètodes d'esterilització. 
Carros de cures. 
Importància de l'eficiència en l'aplicació dels mètodes d'esterilització. 
Control i seguiment de les activitats d'atenció higiènica: 
Aplicació de tècniques i instruments d'obtenció d'informació sobre la higiene de les 
persones en situació de dependència i el seu entorn. 
Aplicació de tècniques i instruments per al seguiment de les activitats d'atenció higiènica. 
Utilització de registres manuales i informatitzats. 
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Transmissió de la informació recollida al equip interdisciplinar. 
Valoració de la importància de la precissió i l'objectivitat en el registre de les dades. 
Donades les circumstàncies tan especials que estem atravessant a causa del COVID-19, 
i en el cas excepcional que el desenvolupament del curs no ho permeta, es farà una 
selecció dels continguts fonamentals i bàsics del currículum i es potenciaran aquestos 
perquè l'alumnat siga capaç d'aconseguir els objectius proposats. 
4.- CRITERIS D’AVALUACIÓ. 
1.1. S'ha interpretat el pla de cures individualitzat de la persona en situació de 
dependència.  
1.2. S'han identificat les atencions higièniques requerides per una persona, tenint en 
compte el seu estat de salut i nivell de dependència.  
1.3. S'han relacionat les circumstàncies de la persona en situació de dependència amb 
les dificultats que impliquen en la seua vida quotidiana.  
1.4. S'han identificat les característiques de l'entorn que afavoreixen o dificulten 
l'autonomia de la persona i el seu estat d'higiene personal.  
1.5. S'ha comprovat que les condicions ambientals són adequades per a atendre les 
necessitats específiques de la persona.  
1.6. S'ha argumentat la necessitat de conèixer les possibilitats d'autonomia i participació 
de la persona en les activitats higienicosanitàries i de manteniment de les seues 
capacitats físiques.  
1.7. S'han seleccionat els recursos necessaris indicats en el pla de cures individualitzat o 
en el pla de vida independent.  
1.8. S'han proposat ajudes tècniques adequades per a facilitar l'autonomia de la persona 
en la satisfacció de les seues necessitats d'higiene.  
2.1. S'han explicat les principals mesures preventives de les úlceres per pressió així com 
els productes sanitaris per a la seua prevenció i tractament.  
2.2. S'han aplicat els procediments de condícia i higiene personal, total o parcial, en 
funció de l'estat i necessitats de la persona.  
2.3. S'han realitzat tècniques de vestit i calçat, tenint en compte les necessitats i nivell 
d'autonomia de la persona.  
2.4. S'ha mostrat sensibilitat cap a la necessitat de potenciar l'autonomia de la persona.  
2.5. S'han descrit les tècniques de recollida de mostres i eliminacions, tenint en compte 
les característiques de la persona en situació de dependència.  
2.6. S'han aplicat els procediments bàsics postmorten seguint el protocol establit.  
2.7. S'han adoptat mesures de prevenció i seguretat així com de protecció individual en 
el transcurs de les activitats d'higiene.  
2.8. S'ha informat les persones en situació de dependència i cuidadors no professionals 
respecte als hàbits higiènics saludables així com sobre els productes i materials 
necessaris i la seua correcta utilització.  
3.1. S'han descrit les condicions higienicosanitàries i d'ordre de l'habitació de la persona 
usuària.  
3.2. S'han aplicat diferents tècniques de realització i neteja del llit de la persona usuària, 
adaptant-les a l'estat i condicions d'aquesta, per a afavorir la seua comoditat i confort.  
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3.3. S'han descrit les mesures generals de prevenció de les malalties transmissibles.  
3.4. S'han descrit els principis de les tècniques d'aïllament en funció de l'estat de la 
persona.  
3.5. S'han aplicat els mètodes i tècniques de neteja, desinfecció i esterilització de 
materials d'ús comú respectant els controls de qualitat d'aquests processos i la 
normativa en el tractament de residus.  
3.6. S'han adoptat mesures de prevenció i seguretat així com de protecció individual en 
el transcurs de les activitats d'higiene.  
3.7. S'ha informat la persona usuària, la família o cuidadors informals respecte a les 
condicions higièniques que ha de reunir l'entorn.  
3.8. S'ha informat la persona usuària i als cuidadors no professionals respecte a la 
utilització dels productes i materials necessaris per a la higiene de l'entorn.  
4.1. S'han identificat les característiques que han de reunir els protocols d'observació, 
control i seguiment de l'estat d'higiene personal de les persones usuàries i del seu 
entorn.  
4.2. S'ha arreplegat informació sobre les activitats relatives a la higiene de la persona 
usuària i del seu entorn i a les contingències que s'hagen presentat.  
4.3. S'han emplenat protocols d'observació, manuals i informatitzats, seguint les pautes 
establides en cada cas.  
4.4. S'ha obtingut informació de la persona o persones al seu càrrec mitjançant diferents 
instruments.  
4.5. S'han aplicat les tècniques i instruments d'observació previstos per a realitzar el 
seguiment de l'evolució de la persona, registrant les dades obtingudes segons el 
procediment establit.  
4.6. S'ha transmès la informació pels procediments establits i en el moment oportú.  
4.7. S'ha argumentat la importància del control i seguiment de l'atenció higiènica de la 
persona usuària per a millorar el seu benestar. 
5.- INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ. 
S'avaluarà a l'alumne en l'adquisició de continguts teòrics i pràctics del mòdul de manera 
contínua, la qual cosa implica la realització de les activitats programades per al mòdul, 
que consistiran en proves escrites, preguntes tipus test i de desenvolupament, realització 
d'exercicis escrits amb supòsits pràctics, proves pràctiques simulades a l'aula sobre els 
continguts procedimentals, activitats realitzades  en la plataforma.  
En cada avaluació es realitzarà una prova que inclourà les unitats didàctiques impartides 
durant el trimestre.  
Els alumnes que per motiu degudament justificat (causa mèdica o jurídica) no puguen 
presentar-se a alguna prova, hauran de presentar la justificació per escrit i la prova se'ls 
realitzarà un altre dia. 
La qualificació mínima per a considerar que la part està recuperada és de 5.  
La recuperació es realitzarà de les UD que queden pendents en cada avaluació.  
Es considera justificada una falta amb l'aportació d'un document legal (citació judicial, 
justificant mèdic, justificant de realització d'un examen oficial,…). La realització d'un 
examen oficial no justifica la no realització de l'examen del mòdul.  
En cap cas es realitzaran exàmens o treballs per a pujar nota.  
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Els alumnes que no puguen ser avaluats de manera contínua hauran de ser avaluats 
amb una prova, al final del curs, convocatòria ordinària de juny, que podrà contenir a 
més alguna part pràctica. Se li avaluarà de tot el temari.  
La nota de cada avaluació, s'obtindrà aplicant els següents percentatges:  
1- Continguts Conceptuals i procedimentals= 60%.  
 2- Continguts Actitudinals = 40%  
6.- SISTEMA DE RECUPERACIÓ. 
La/es recuperacio/ns de la/es part/s no superada/es s'efectuaran al final  de curs, en la 
convocatòria ordinaria o extraordinària, segons corresponga i amb característiques 
similars a les de l'avaluació.  
La qualificació mínima obtinguda en la recuperació serà de 5 per a superar la matèria.  
La nota final del mòdul s'obtindrà aplicant els següents percentatges:  
1- Continguts Conceptuals: 60%  
2- Continguts Actitudinals: 40%  
7.- RECURSOS DIDÀCTICS I ORGANITZATIUS. MATERIALS I RECURSOS 
DIDÀCTICS. 
- Bibliografia de l'Alumne/a, Llibres de Text: 
Llibre de text "Atenció higiènica" Editorial Mc Graw Hill , Altamar, Editex, Síntesi... 
Diccionari mèdic. 
-Recursos didàctics i material específic a l'aula o taller 
Presentacions en Power-point 
- Material específic del taller: 
Llit, tauleta, cadira de rodes, paravent, peu de sèrum, escambell 
Roba de llit, pijama, tovalloles (de diferents grandàries) 
Ninot bisexual, tors anatòmic 
Mapes anatòmics 
Carro de cures 
Tascó, botella, bossa de diüresi, pot de recollida mostra d'orina, pot de diurésis, pot de 
recollida de femta, 
Cinta Minnesota, bobina de bosses mixtes d'empaquetat per a esterilització de diferents 
grandàries, controls químics i biològics ( Bacillus esteratermophillus) 
gases, esparadrap hipoalergènic, cotó, 
instrumental general i per a especialitats 
Antisèptics ( Betadine®, alcohol, aigua oxigenada) 
Guants, guants estèrils. 
Vestit d'aïllament: capell, calces, màscara, bata i guants 
Contenidors d'agulles 
Recipient de recollida d'orina, femta. 
En quant a aparells: 
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Autoclaus, bullidor, esterilitzador per calor seca, estufa Poupinel, aparell ultrasons, 
segelladora. 
8.- DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DE LES UNITATS  DIDÀCTIQUES. 
La seqüència de continguts s'ha repartit en una unidad didàctica d'introducció i set 
unitats didàctiques corresponents als continguts del mòdul ( total 132 h.) 
1a avaluació. (setembre, octubre, novembre) 
UNITAT DIDÀCTICA 0. Introducció. Higiene personal. El PIAI. (6 h) 
UNITAT DIDÀCTICA 1: La higiene de l'habitació i el llit (12h) 
UNITAT DIDÀCTICA 2: La pell i les seues malalties i lesions.Atenció a les lesions de la 
pell (10h). 
2a avaluació. (desembre, gener, febrer) 
UNITAT DIDÀCTICA 3: .La higiene de les persones en situació de dependència (14-
16h). 
UNITAT DIDÀCTICA 4: Atenció a les necessitats d'eliminació (8-10h). 
UNITAT DIDÀCTICA 5: Prevenció d'infeccions en atenció a persones en situació de 
dependència (12 hores). 
UNITAT DIDÀCTICA 6: La rentada, la desinfecció i l'esterilització del material i dels 
equips (10-12h). 
3a avaluació. (març, abril, maig, juny) 
UNITAT DIDÀCTICA 7: La recollida de mostres biològiques (10-12h). 
UNITAT DIDÀCTICA 8: La mort i les cures post mortem (3-5h). 
 

MÒDUL PROFESSIONAL: PRIMERS AUXILIS 
PROFESSORA: Carmen P. 
CURS: 1er    GRUP: Semipresencial       DURADA: 64 hores 

 
1.-RESULTATS D'APRENENTATGE 
1. Realitzar la valoració inicial de l'assistència en una urgència, descrivint riscos, 
recursos disponibles i tipus d'ajuda necessària. 
2. Aplica tècniques de suport vital bàsic, descrivint-les i relacionant-les amb l'objectiu que 
cal aconseguir. 
3. Aplica procediments d'immobilització i mobilització de víctimes, seleccionant els 
mitjans materials i les tècniques 
4. Aplica tècniques de suport psicològic i d'autocontrol a la persona accidentada i 
acompanyants, descrivint i aplicant les estratègies de comunicació adequades. 
2.- COMPETÈNCIES 
Actuar davant contingències relatives a les persones, recursos o al medi, transmitint 
seguretat i confiança i aplicant, en el seu cas, els protocols d'actuació establits. 
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3.- CONTINGUTS. 
Valoració inicial de l'assistència en urgència: 
– Sistemes d'emergències. 
– Objectius i límits dels primers auxilis. 
– Marc legal, responsabilitat i ètica professional. 
– Tipus d'accidents i les seues conseqüències. 
– Signes de compromís vital en poblacions adulta, infantil i lactant. 
– Mètodes i materials de protecció de la zona. 
– Mesures de seguretat i autoprotecció personal. 
– Farmaciola de primers auxilis. 
– Prioritats d'actuació en múltiples víctimes. Mètodes de triatge simple. 
– Signes i símptomes d'urgència. 
– Valoració del nivell de consciència. 
– Presa de constants vitals. 
– Protocols d'exploració. 
– Terminologia mèdic-sanitària en primers auxilis. 
– Protocol de transmissió de la informació. 
Aplicació de tècniques de suport vital: 
– Control de la permeabilitat de les vies aèries. 
– Ressuscitació cardiopulmonar bàsica. 
– Desfibril·lació externa semiautomàtica (DEA). 
– Valoració de l'accidentat. 
– Atenció inicial en lesions per agents físics (traumatismes, calor o fred, electricitat i 
radiacions). 
– Atenció inicial en lesions per agents químics i biològics. 
– Atenció inicial en patologia orgànica d'urgència. 
– Actuació limitada al marc de les seues competències. 
Aplicació de procediments d'immobilització i mobilització: 
– Avaluació de la necessitat de trasllat. 
– Posicions de seguretat i espera. 
– Tècniques d'immobilització. 
– Tècniques de mobilització. 
– Confecció de lliteres i materials d'immobilització. 
Aplicació de tècniques de suport psicològic i d'autocontrol: 
– Estratègies bàsiques de comunicació. 
– Valoració del paper del primer intervinent. 
– Tècniques facilitadores de la comunicació interpersonal. 
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– Factors que predisposen a l'ansietat en situacions d'accident o emergència. 
Donades les circumstàncies tan especials que estem atravessant a causa del COVID-19, 
i en el cas excepcional que el desenvolupament del curs no ho permeta, es farà una 
selecció dels continguts fonamentals i bàsics del currículum i es potenciaran aquestos 
perquè l'alumnat siga capaç d'aconseguir els objectius proposats. 
4.- CRITERIS D'AVALUACIÓ: 
1) 
a) Assegurar la zona segons el procediment oportú. 
b) Identificar les tècniques d'autoprotecció en la manipulació de persones accidentades. 
c) Descriure el contingut mínim d'una farmaciola d'urgències i les indicacions dels 
productes i medicaments. 
d) Establir les prioritats d'actuació en múltiples víctimes. 
e) Descriure els procediments per a verificar la permeabilitat de les vies aèries. 
f) Identificar les condicions de funcionament adequades de la ventilació-oxigenació. 
g) Descriure i executar els procediments d'actuació en cas d'hemorràgies. 
h) Descriure procediments per a comprovar el nivell de consciència. 
i) Prendre les constants vitals. 
j) Identificar la seqüència d'actuació segons el protocol establit per l'ILCOR (Comitè de 
Coordinació Internacional sobre la Ressuscitació). 
2) 
a) Descriure els fonaments de la ressuscitació cardio-pulmonar. 
b) Aplicar tècniques d'obertura de la via aèria. 
c) Aplicar tècniques de suport ventilatori i circulatori. 
d) Realitzar desfibril·lació externa semiautomàtica (DEA). 
e) Aplicar mesures post-reanimació. 
f) Indicar les lesions, patologies o traumatismes més freqüents. 
g) Descriure la valoració primària i secundària de l'accidentat. 
h) Aplicar primers auxilis davant lesions per agents físics, químics i biològics. 
i) Aplicar primers auxilis davant patologies orgàniques d'urgència. 
j) Especificar casos o circumstàncies en els quals no s'ha d'intervenir. 
3) 
a) Efectuar les maniobres necessàries per a accedir a la víctima. 
b) Identificar els mitjans materials d'immobilització i mobilització. 
c) Caracteritzar les mesures posturals davant una persona lesionada. 
d) Descriure les repercussions d'una mobilització i trasllat inadequats. 
e) Confeccionar sistemes per a la immobilització i mobilització de malalts/accidentats 
amb materials convencionals i inespecífics o mitjans de fortuna. 
f) Aplicar normes i protocols de seguretat i d'autoprotecció personal. 
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4) 
a) Descriure les estratègies bàsiques de comunicació amb la persona accidentada i els 
seus acompanyants. 
b) Detectar les necessitats psicològiques de la persona accidentada. 
c) Aplicar tècniques bàsiques de suport psicològic per a millorar l'estat emocional de la 
persona accidentada. 
d) Valorar la importància d'infondre confiança i optimisme a l'accidentat durant tota 
l'actuació. 
e) Identificar els factors que predisposen a l'ansietat en les situacions d'accident, 
emergència i dol. 
f) Especificar les tècniques que cal emprar per a controlar una situació de duel, ansietat, 
angoixa o agressivitat. 
g) Especificar les tècniques que cal emprar per a superar psicològicament el fracàs en la 
prestació de l'auxili. 
h) Valorar la importància d'autocontrolarse davant situacions d'estrès 
5. INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 
S'avaluarà a l'alumne en l'adquisició de continguts teòrics i pràctics del mòdul de manera 
contínua, la qual cosa implica la realització de les activitats programades per al mòdul, 
que consistiran en proves escrites, preguntes tipus test i de desenvolupament, realització 
d'exercicis escrits amb supòsits pràctics, proves pràctiques simulades a l'aula sobre els 
continguts procedimentals, activitats realitzades  en la plataforma.  
En cada avaluació es realitzarà una prova que inclourà les unitats didàctiques impartides 
durant el trimestre.  
Els alumnes que per motiu degudament justificat (causa mèdica o jurídica) no puguen 
presentar-se a alguna prova, hauran de presentar la justificació per escrit i la prova se'ls 
realitzarà un altre dia. 
La qualificació mínima per a considerar que la part està recuperada és de 5. 
La recuperació es realitzarà de les UD que queden pendents en cada avaluació.  
Es considera justificada una falta amb l'aportació d'un document legal (citació judicial, 
justificant mèdic, justificant de realització d'un examen oficial,…). La realització d'un 
examen oficial no justifica la no realització de l'examen del mòdul.  
En cap cas es realitzaran exàmens o treballs per a pujar nota.  
Els alumnes que no puguen ser avaluats de manera contínua hauran de ser avaluats 
amb una prova, al final del curs, convocatòria ordinària de juny, que podrà contenir a 
més alguna part pràctica. Se li avaluarà de tot el temari.  
La nota de cada avaluació, s'obtindrà aplicant els següents percentatges:  
1- Continguts Conceptuals i procedimentals= 60%.  
 2- Continguts Actitudinals = 40%  
6.- SISTEMA DE RECUPERACIÓ. 
La/es recuperacio/ns de la/es part/s no superada/es s'efectuaran al final  de curs, en la 
convocatòria ordinaria o extraordinària, segons corresponga i amb característiques 
similars a les de l'avaluació.  
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La qualificació mínima obtinguda en la recuperació serà de 5 per a superar la matèria.  
La nota final del mòdul s'obtindrà aplicant els següents percentatges:  
1- Continguts Conceptuals: 60%  
2- Continguts Actitudinals: 40%  
7.- MATERIALS I RECURSOS DIDÀCTICS. 
- Bibliografia de l'Alumne/a, Llibres de Text: 
Llibre de text "Primers auxilis" Editorial Mc Graw Hill , Altamar. 
Diccionari mèdic. 
-Recursos didàctics i material específic a l'aula o taller 
Presentacions en Power-point 
- Material específic del taller: 
Llit, tauleta, cadira de rodes, paravent, peu de sèrum, escambell 
Ninot bisexual, tors anatòmic, tors RCP 
gases, esparadrap hipoalérgico, cotó, 
instrumental general i per a especialitats 
Antisèptics ( Betadine®, alcohol, aigua oxigenada) 
Guants, guants estèrils. 
8.- DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES. 
SEQÜÈNCIA DE CONTINGUTS. 
La seqüència de continguts s'ha repartit en nou unitats didàctiques corresponents als 
continguts del mòdul,amb un total de 64h per al cicle de grau mitjà de TAPSD. 
- Continguts del mòdul de Primers Auxilis en el cicle de grau mitjà de TAPSD: 
1a avaluació. (setembre, octubre, novembre) 
UNITAT DIDÀCTICA 1: Els primers auxilis i la seqüència d'actuacions (8h) 
UNITAT DIDÀCTICA 2: L'avaluació de l'estat de la víctima (8h) 
UNITAT DIDÀCTICA 3:Reanimació cardiopulmonar bàsica (8h) 
.2a avaluació. (desembre, gener, febrer) 
UNITAT DIDÀCTICA 4: Desfibril·lació externa semiautomàtica (6h) 
UNITAT DIDÀCTICA 5: L'asfíxia i les hemorràgies. (8h). 
UNITAT DIDÀCTICA 6: Perduda de consciència. Convulsions. (6h). 
3a avaluació ( març, abril,maig i juny) 
UNITAT DIDÀCTICA 7: Contusions, ferides, fractures i luxacions. (8 h). 
UNITAT DIDÀCTICA 8: Lesions causades per la calor, el fred i l'electricitat (6h). 
UNITAT DIDÀCTICA 9:Cossos estranys i intoxicacions. La farmaciola. (6h) 
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MÒDUL PROFESSIONAL: DESTRESES SOCIALS 
PROFESSORA: Esther B. 
CURS: 2º    GRUP: Semipresencial      DURADA: 132 hores  

 
1. RESULTATS D'APRENENTATGE 
S'estableixen per a aquest mòdul professional una sèrie d'objectius expressats en 
termes de resultats d'aprenentatge definits en el Reial Decret 1593/2011, de 4 de 
novembre, pel qual s'estableix el Títol de Tècnic en Atenció a Persones en Situació de 
Dependència i es fixen els seus ensenyaments mínims, i que a continuació s'enumeren. 
Els resultats d’aprenentatge que l'alumnat ha d'aconseguir a través dels continguts 
d'aquest mòdul són: 
Ø Caracteritza estratègies i tècniques per afavorir la comunicació i relació social amb 

el seu entorn, analitzant els principis de la intel·ligència emocional i social.  
Ø Aplica tècniques de treball en grup, adequant-les al rol que desempenye en cada 

moment. 
Ø Aplica tècniques de gestió de conflictes i resolució de problemes, interpretant les 

pautes d’actuació establides. 
Ø Valora el seu grau de competència social per al desenvolupament de les seues 

funcions professionals, analitzant la seua incidència en les relacions interpersonals 
i grupals. 

2. COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS 
n) Assessorar la persona en situació de dependència, als familiars i cuidadors no 
formals, proporcionant pautes d'actuació en la cura i l'atenció asistencial i psicosocial, i 
adequant la comunicació i les actituds a les característiques de la persona interlocutora. 
ñ) Resoldre les contingències amb iniciativa i autonomia, mostrant una actitud autocrítica 
i buscant alternatives per afavorir el benestar de les persones en situació de 
dependència. 
p) Gestionar les trucades entrants i sortints del servei de teleassistència, rebent i emitint-
les segons els protocols establerts i utilitzant aplicacions informàtiques i eines 
telemàtiques. 
r) Actuar amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit de la seva competència, organitzant i 
desenvolupant el treball assignat, cooperant o treballant en equip amb altres 
professionals en l'entorn de treball. 
t) Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i competència de les diferents 
persones que intervenen en l'àmbit del seu treball. 
v) Aplicar procediments de qualitat, d'accessibilitat universal i de «disseny per a tots »en 
les activitats professionals incloses en els processos de producció oprestació de serveis. 
1. CONTINGUTS: ORGANITZACIÓ I DISTRIBUCIÓ 
Partint de la ORDE 30/2015, de 13 de març, de la Conselleria d’Educació, Cultura i 
Esport, per la qual s’estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle 
formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Atenció a Persones en Situació 
de Dependència, els continguts indispensables per a aconseguir els objectius del mòdul 
són els següents: 
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a) Caracterització d'estratègies i tècniques de comunicació i relació social amb 
l’entorn: 
- La intel·ligència emocional. Habilitats socials i conceptes afins. 
- Anàlisi de la relació entre comunicació i qualitat de vida en els àmbits d’intervenció. 
- El procés de comunicació: estils, avantatges i limitacions. 

- Dificultats per a la comunicació. 
- Valoració comunicativa de context. 
- Valoració de la importància de les actituds en la relació d’ajuda. 
- La comunicació per a la recepció d’instruccions i intercanvi d’idees i informació. 
- Habilitats socials per a la comunicació. 
- El respecte per les diferències personals. 
- Els mecanismes de defensa.  
b) Aplicació de tècniques de treball en grup:  
- El grup.  
- Elements fonamentals i factors per a millorar el seu rendiment.  
- Tècniques per a millorar el treball en grup.  
- Valoració de la importància de la comunicació en el desenrotllament del grup. 
- La comunicació en els grups.  
- L’equip de treball.  
- Els rols dels integrants d’un grup.  
- Principals barreres per a la comunicació grupal.  
- Aplicació d’estratègies de treball cooperatiu.  
- La confiança en el grup.  
- L’actitud tolerant i l’empatia.  
- Valoració del paper de la motivació en la dinàmica grupal.  
c) Aplicació de tècniques de gestió de conflictes i resolució de problemes: 
- El conflicte en les relacions interpersonals.  
- Aplicació de les estratègies de resolució de conflictes.  
- La planificació de tasques per a preveure les dificultats i la manera de superar-les. 
- El respecte de les opinions.  
- La negociació: concepte i elements.  
- El procés de presa de decisions.  
- Gestió de conflictes.  
- Valoració del respecte i la tolerància en la resolució de problemas i conflictes.  
d) Valoració de la pròpia competència social per a la realització de les seues funcions 
professionals analitzant la seua incidència en les relacions interpersonals i grupals. 
- Indicadors de la competència social. 
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- Registre i interpretació de dades de la competència social. 
- Registre de dades en suports establits. 
- Interpretació de les dades. 
- Identificació de les propostes de millora. 
- Planificació de les pautes d’actuació. 
- Valoració de l’autoavaluació com a estratègia per a la millora de la competència 

social. 
- Anàlisi i procés de formació inicial i al llarg de la vida del professional del treball 

social. 
A l´hora d’impartir els continguts, la metodologia didàctica utilitzada serà de caràcter 
activa i participativa i es fonamentarà en la utilització de les TIC, així com en l'ús dels 
diferents recursos que proporciona Internet i la utilització de materials didàctics 
específics per a l'autoaprenentatge que permeten que l'alumnat desenvolupe i controle el 
seu propi procés d'aprenentatge de forma autònoma, sense la presència continuada de 
la professora. 
El paper de la professora és facilitar l'aprenentatge de l’alumnat, resoldre dubtes, 
suggeriments i problemes, plantejar activitats pràctiques per a l'adequat tractament dels 
continguts treballats al llarg del desenvolupament de cada unitat i promoure la 
participació i la col·laboració de tot l’alumnat, utilitzant estratègies d'ensenyament-
aprenentatge interactives i potenciant en tot moment estratègies didàctiques que 
propicien el treball de col·laboració. Així, els materials seleccionats per al 
desenvolupament del mòdul tractaran de facilitar l'adquisició de coneixements i 
l'intercanvi de les experiències formatives. 
Els ensenyaments d'aquest mòdul inclouen activitats individuals d'autoaprenentatge de 
l'alumnat, accions orientadores i de suport als processos d'aprenentatge (tutories 
individuals) i activitats presencials de formació en el centre docent, destinades a orientar 
l’alumnat en l'estudi dels continguts curriculars programats (tutories col·lectives). 
Com la formació semipresencial o a distància és un model obert en el qual l'alumnat 
marca el seu ritme d'aprenentatge en funció de les seues necessitats i disponibilitat, 
l'assistència a les tutories col·lectives tindrà caràcter voluntari.  
4. CRITERIS D’AVALUACIÓ 
El sistema d'avaluació del mòdul té en compte les orientacions establertes en l'ORDE de 
4 de juliol 2008, de la Consellería d'Educació, per la qual es regula l'organització dels 
ensenyaments dels cicles formatius de Formació Professional en la modalitat 
semipresencial o a distància en centres públics de la Comunitat Valenciana. 
L'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat prendrà com a referència els resultats 
d'aprenentatge i els criteris d'avaluació establerts, així com els objectius generals del 
cicle formatiu. A continuació es relacionen cada resultat d'aprenentatge amb els seus 
criteris d'avaluació: 
1.    Caracteritza estratègies i tècniques per a afavorir la comunicació i relació social amb 
el seu entorn, analitzant els principis de la intel·ligència emocional i social. 

Criteris d'avaluació: 
a) S'han descrit els principis de la intel·ligència emocional i social. 
b) S'ha valorat la importància de les habilitats socials i comunicatives en l'acompliment 
de la labor professional i en les relacions interpersonals. 
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c) S'han identificat els diferents estils de comunicació, els seus avantatges i limitacions. 
d) S'han identificat les principals barreres i interferències que dificulten la comunicació. 
e) S'ha establit una eficaç comunicació per a rebre instruccions i intercanviar idees o 
informació. 
f) S'han utilitzat les habilitats socials adequades a la situació. 
g) S'ha demostrat interès per no jutjar a les persones i respectar els seus elements 
diferenciadors personals: emocions, sentiments i personalitat. 
h) S'ha demostrat una actitud positiva cap al canvi i l'aprenentatge. 
2. Aplica tècniques de treball en grup, adequant-les al rol que desempenye en cada 
moment. 
Criteris d'avaluació: 
a) S'han descrit els elements fonamentals d'un grup i els factors que poden modificar la 
seua dinàmica. 
b) S'han analitzat i seleccionat les diferents tècniques de dinamització i funcionament de 
grups. 
c) S'han explicat els avantatges del treball en equip enfront de l'individual. 
d) S'han diferenciat els diversos rols i la tipologia dels integrants d'un grup. 
e) S'han respectat les diferències individuals en el treball en grup. 
f) S'han identificat les principals barreres de comunicació grupal. 
g) S'ha definit el repartiment de tasques com a procediment per al treball en grup. 
h) S'ha col·laborat en la creació d'un ambient de treball relaxat i cooperatiu. 
3. Aplica tècniques de gestió de conflictes i resolució de problemes, interpretant les 
pautes d’actuació establides. 

Criteris d'avaluació: 
a) S'han analitzat les fonts de l'origen dels problemes i conflictes. 
b) S'han relacionat els recursos tècnics utilitzats amb els tipus de problemes estàndard. 
c) S'ha presentat, ordenada i clarament, el procés seguit i els resultats obtinguts en la 
resolució d'un problema. 
d) S'han planificat les tasques que s'han de realitzar amb previsió de les dificultats i la 
manera de superar-les. 
e) S'han respectat les opinions dels altres sobre les possibles vies de solució de 
problemes. 
f) S'ha definit el concepte i els elements de la negociació en la resolució de conflictes. 
g) S'han identificat els possibles comportaments en una situació de negociació i l'eficàcia 
dels mateixos. 
h) S'ha discriminat entre dades i opinions. 
4. Valora el seu grau de competència social per al desenvolupament de les seues 
funcions professionals, analitzant la seua incidència en les relacions interpersonals i 
grupales. 
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Criteris d'avaluació: 
a)    S'han identificat els indicadors d'avaluació de la competència social. 
b)    S'ha registrat la situació personal i social de partida del professional. 
c)    S'han registrat les dades en suports establits. 
d)    S'han interpretat les dades arreplegades. 
e)    S'han identificat les actuacions realitzades que cal millorar. 
f)    S'han marcat les pautes que cal seguir en la millora. 
g)    S'ha efectuat la valoració final del procés. 
A més a més, hauran de superar-se els treballs i activitats proposats per la professora, 
segons les seues indicacions. 
5. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 
Els instruments que s’utilitzaran per a l’avaluació dels diferents continguts són: 

• Les proves escrites (exàmens). 
• Les activitats, treballs i fòrums de participació obligatòria proposats en cada una de 

les unitats temàtiques. 
Tipus d'activitats 
Les activitats plantejades pretenen establir una relació dinàmica de l'alumnat amb els 
continguts, possibilitant a més l'intercanvi d'experiències i idees entre els participants, a 
través d'espais col·laboratius, on es posarà en comú allò que s’ha treballat a partir de les 
mateixes.  
Al llarg del curs s'establiran, per a cada unitat, una sèrie d’activitats amb la finalitat de 
tractar els diferents continguts; ampliar-los, reforçar-los i comprovar l'adquisició 
d'aquests. 
Es desenvoluparan fonamentalment dos tipus d'activitats: 

• Activitats Obligatòries: són aquelles que s'envien a la professora per a la seua 
correcció. En cada unitat s’especificarà les dates en què poden entregar-les i el tipus 
d'activitat/treball que es demana. 
Les instruccions d'entrega de treballs i la Guia informativa del funcionament del mòdul es 
facilitarà a l'alumnat a l'inici del mòdul. 
Les activitats obligatòries són de caràcter teòric i pràctic i estan orientades a l'assimilació 
dels continguts en cada unitat. Es recomana realitzar-les després d'haver llegit la unitat. 
Aquestes activitats són imprescindibles per a poder superar el mòdul i seran avaluades 
per la professora, pel que és molt important que l'alumnat faça un seguiment continu del 
mòdul per a estar al tant d'elles. 

• Activitats voluntàries d'autoavaluació: en cada unitat es plantejaran activitats 
amb les quals l'alumnat podrà comprovar el nivell de coneixements adquirits i detectar 
possibles dificultats. 
6. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 
S’estableixen els següents criteris de qualificació per al mòdul: 

• Les proves escrites tindran un valor del 70% de la nota total. Es realitzarà un 
examen per trimestre. Tots els exàmens podran tindre un format mixt, com ara: 
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- Respondre a preguntes tipus test de tres o quatre alternatives de resposta. Les 
preguntes no contestades no puntuen ni penalitzen. Les preguntes mal contestades 
penalitzen. 

- Preguntes sobre conceptes.     
- Desenvolupament de preguntes curtes, preguntes a desenvolupar, d'analitzar, 

sintetitzar, comparar, analitzar, sintetitzar, explicar, relacionar, discriminar. 
- Resolució d'activitats, supòsits de caràcter pràctic, programar, elaborar, organitzar, 

realitzar, etc.      
L’assistència als exàmens presencials és obligatòria, per tant, l’alumnat que no es 
presente als mateixos, no podrà ser avaluat.  

• Activitats obligatòries avaluables online a través de la plataforma Aules, que 
apareixen en cadascuna de les unitats. La presentació de les activitats obligatòries (no 
opcionals) en cadascuna de les unitats de treball i la participació a través de la pàgina 
web, inclosos els fòrums, tindran un valor del 30%, i la seua entrega és obligatòria. En 
cas de no presentar o no superar alguna d'elles, en finalitzar el curs i abans de la sessió 
d'avaluació final ordinària, s'establirà un termini de lliurament de les activitats no 
presentades o no superades. Es valorarà: 

- Correcció/amplitud de la conceptualització (termes utilitzats, relació entre els 
conceptes, definicions...).         

- Adequació de la resposta a la situació plantejada.         
- Elements i recursos utilitzats.     
- Claredat.         
- Presentació adequada (sense faltes d’ortografia/gramaticals, signes de puntuació i/o 

accents) i en el temps assenyalat. 
Per a superar cada trimestre, és necessari aprovar les dues parts (examen i activitats): 

• En el cas dels exàmens, l’aprovat es considerarà quan la qualificació obtinguda és 
igual o superior a 5, sobre 10.          

• En les activitats, l’aprovat es considerarà quan la qualificació obtinguda és igual o 
superior a 5 o bé un satisfactori, aprovat... en cadascuna d’elles, en funció de 
l’escala d’avaluació utilitzada per a cada activitat concreta. 

• Una vegada obtingudes les qualificacions en cada apartat dels anomenats 
anteriorment, s’efectuarà la mitjana i s’aplicarà el % corresponent a cada part, 
mantenint sempre la proporció 70% (exàmens) i 30% (activitats). 

La nota final del mòdul serà el resultat de la mitjana aritmètica de l'obtinguda en cada 
trimestre, si s'han superat, o la obtinguda en la convocatòria ordinària, en cas de no 
haver superat cap d’ells, mantenint sempre la proporció 70-30 d'exàmens i activitats.  
7. SISTEMA DE RECUPERACIÓ 
En cas de que un alumne/a arribe a la convocatòria ordinària amb alguna part de 
continguts pendent, realitzarà un examen que abarque només eixos continguts. Per a 
superar aquesta convocatòria, l'alumne/a deu haver lliurat i aprovat totes les activitats 
plantejades al llarg del curs. 
En la convocatòria extraordinària, cas de que un alumne/a arribe amb alguna part de 
continguts pendent, realitzarà un examen que abarque només eixos continguts. Per a 
superar aquesta convocatòria, l'alumne/a també ha d'haver lliurat i aprovat totes les 
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activitats plantejades al llarg del curs. S'establirà, per tant, un programa per a recuperar 
les activitats. 
L’alumnat que no puga ser avaluat de manera contínua, tant en convocatòria ordinària i/o 
extraordinària, haurà de fer un examen sobre la totalitat dels continguts teòric-pràctics 
treballats al llarg del curs, per tant, la nota final del mòdul serà el resultat de la 
qualificació obtinguda en l’examen, que com a màxim serà de 8. Per a superar aquesta 
convocatòria, l'alumne/a ha d'haver lliurat i aprovat totes les activitats plantejades al llarg 
del curs.  
8. UNITATS DIDÀCTIQUES I TEMPORALITZACIÓ 
Partint dels continguts abans esmentats, el mòdul queda organitzat en una sèrie 
d’unitats: 
UD 1: Les destreses o habilitats socials. 
UD 2: Som habilidosos socialment? Valoració de la pròpia competència social. 
UD 3: La comunicació, aspecte clau en la nostra relació amb els demés. 
UD 4: Millorant la nostra intel·ligència emocional. 
UD 5: Aprenent a gestionar conflictes. 
UD 6: Nosaltres i el grup. 
Tenint en compte els anteriors continguts, la càrrega horària setmanal i el calendari 
escolar per a la distribució de les unitats al llarg del curs, la temporalització de les unitats 
queda fixada de la següent manera, atenent sempre a un criteri de flexibilitat necessària 
a l'hora d'impartir el mòdul: 

• Primer trimestre: unitats 1, 2, 3 (1ª part) 

• Segon trimestre: unitats 3 (2ª part), 4, 5/6 
La temporalització dels continguts del mòdul es realitzarà mitjançant la distribució de les 
unitats en dos trimestres, i al final de cadascun d'ells es realitzarà l'avaluació. Aquesta 
temporalització de les unitats és orientativa. S'intentarà respectar en la mesura del 
possible, no obstant açò, en cas d'alguna modificació s'avisarà a l'alumnat. 
Materials i recursos didàctics 
En cadascuna de les unitats es recomanaran pàgines webs, enllaços, recursos variats, 
bibliografia, etc. que permetrà a l’alumnat completar i aprofundir en els continguts. Així 
mateix, seran ferramentes útils per a l’elaboració de determinades activitats obligatòries. 
Els materials que estaran a disposició de l'alumnat per a treballar aquest mòdul són els 
que a continuació es detallen, i estaran disponibles en la plataforma Aules: 

• Guia del mòdul i instruccions d'entrega de treballs a l'inici del curs. 
• Temari i guia de cadascuna de les unitats, al seu inici. El temari ha sigut elaborat a 

partir de fonts molt diverses. 
• Recursos audiovisuals, de suport i enllaços de pàgines web diversos, etc. en cada 

unitat. 
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MÒDUL PROFESSIONAL: SUPORT A LA COMUNICACIÓ 
PROFESSORA: Lucía L. 
CURS: 2º    GRUP: Semipresencial       DURADA: 110 hores 

 

1. RESULTATS D’APRENENTATGE 
En el següent apartat es relacionen els diferents resultats d’aprenentatge: 

 1. Relacionar els sistemes alternatius i augmentatius de comunicació amb la persona 
en situació de dependència, valorant les seves dificultats específiques.  

 2. Realitzar activitats de suport a la comunicació, descrivint sistemes alternatius i 
augmentatius de comunicació amb ajuda.  

 3. Realitzar activitats de suport a la comunicació, descrivint sistemes alternatius i 
augmentatius de comunicació sense ajuda.  

 4. Realitza el seguiment de les actuacions de suport a la comunicació, emplenant els 
protocols de registre establerts. 

2. COMPETÈNCIES PROFESIONALS, PERSONALS I  SOCIALS 
k) Implementar intervencions de suport psicosocial, emprant ajudes tècniques, suports 
de comunicació i tecnologies de la informació i la comunicació, i seguint les pautes 
marcades en el pla d'atenció individual. 
l) Aplicar tècniques i estratègies per al manteniment i desenvolupament de les 
habilitats d'autonomia personal i social de les persones en situació de dependència, 
emprant ajudes tècniques i de comunicació conforme a les pautes marcades en el pla 
d'atenció individual. 
n) Assessorar la persona en situació de dependència, als familiars i cuidadors no 
formals, proporcionant-los pautes d'actuació en la cura i l'atenció assistencial i 
psicosocial, i adequant la comunicació i les actituds a les característiques de la 
persona interlocutora. 
ñ) Resoldre les contingències amb iniciativa i autonomia, mostrant una actitud 
autocrítica i buscant alternatives per a afavorir el benestar de les persones en situació 
de dependència. 
v) Aplicar procediments de qualitat, d'accessibilitat universal i de «disseny per a tots» 
en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de 
serveis. 
3. CONTINGUTS 
a) Relació de sistemes de comunicació:  
 - Comunicació alternativa i augmentativa.  
 - Sistemes alternatius i augmentatius de comunicació.  
 - Estratègies en l'ús de sistemes de comunicació alternativa.  
 - Factors afavoridors i inhibidors de la comunicació.  
 - Interpretació del pla / projecte de suport a la comunicació.  
 - Valoració de la importància de la comunicació i de la interacció comunicativa en 

diferents contextos.  
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 - Mesures de prevenció i seguretat en l'ús de sistemes alternatius de comunicació.  
-   El tècnic com a model comunicatiu.  
b) Característiques de les activitats de suport a la comunicació mitjançant sistemes de 
comunicació alternativa amb ajuda:  
 - Sistemes de comunicació amb ajuda.  
 - Utilització del sistema Bliss.  
 - Utilització del sistema SPC.  
 - Identificació d'altres sistemes no estandarditzats de comunicació amb ajuda.  
 - Utilització d'ajudes tecnològiques.  
 - Valoració dels sistemes de comunicació amb ajuda. 

c) Característiques de les activitats de suport a la comunicació mitjançant sistemes de 
comunicació alternativa sense ajuda:  
 - Principals sistemes de comunicació sense ajuda: LSE i bimodal.  
 - Principals característiques de la llengua de signes.  
 - Utilització del vocabulari bàsic de la llengua de signes.  
 - Principals característiques del sistema bimodal.  
 - Utilització del vocabulari bàsic en el sistema bimodal.  
 - Ús d'altres sistemes no generalitzats de comunicació sense ajuda.  
 - Valoració dels sistemes de comunicació sense ajuda. 

d) Seguiment de les actuacions de suport a la comunicació:  
 - Indicadors significatius en els registres de competències comunicatives.  
 - Emplenament d'instruments de registre de competències comunicatives.  
 - Identificació dels criteris que determinen l'ajust o canvi del sistema de comunicació.  
 - Identificació dels criteris per verificar la implicació familiar i de l'entorn social.  
 - Transmissió de la informació recollida a l'equip interdisciplinari.  
 - Justificació de la necessitat de valorar l'eficàcia dels sistemes de comunicació. 

Els continguts del mòdul es treballaran en la mida de lo possible dintre dels projectes 
de centre, possibilitant als alumnes vincular aprenentatges propis del mòdul amb les 
diferents activitats desenvolupades en els projectes. 
4. CRITERIS D’AVALUACIÓ 
A continuació es descriuen els criteris d’avaluació relacionats amb cadasqun del 
resultats d’aprenentatge establits per aquest mòdul: 
 • Relacionar els sistemes alternatius i augmentatius de comunicació amb la persona 

en situació de dependència, valorant les seves dificultats específiques.  
 - S'ha argumentat la influència de la comunicació en el desenvolupament diari de les 

persones.  
 - S'han definit els conceptes de comunicació alternativa i augmentativa.  
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 - S'han descrit les característiques dels principals sistemes alternatius i augmentatius 
de comunicació.  

 - S'han identificat els principals factors que dificulten o afavoreixen la comunicació 
amb la persona en situació de dependència. 

 - S'han interpretat les informacions, sobre el suport a la comunicació, rebudes en el 
pla / projecte d'atenció individualitzat.  

 - S'han seleccionat tècniques per afavorir la implicació familiar i de l'entorn social en 
la comunicació amb la persona usuària.  

 - S'ha justificat la necessitat d'adoptar mesures de prevenció i seguretat en l'ús de 
sistemes alternatius de comunicació. 

 • Realitzar activitats de suport a la comunicació, descrivint sistemes alternatius i 
augmentatius de comunicació amb ajuda.  

 - S'han descrit les característiques i utilitzacions bàsiques dels principals sistemes 
alternatius de comunicació amb ajuda.  

 - S'han creat missatges senzills amb els diferents sistemes de comunicació amb 
ajuda, facilitant la comunicació i atenció a la persona usuària.  

 - S'han descrit altres sistemes i elements facilitadors de la comunicació amb ajuda.  
 - S'han comprès missatges expressats mitjançant sistemes de comunicació amb 

ajuda.  
 - S'han aplicat els ajustos necessaris en funció de les característiques particulars de 

les persones usuàries.  
 - S'han utilitzat les ajudes tècniques necessàries per al suport a la comunicació.  
 - S'ha justificat la importància de l'ús de les tecnologies de la informació i la  

comunicació en les activitats de suport a la comunicació. 
 • Realitzar activitats de suport a la comunicació, descrivint sistemes alternatius i 

augmentatius de comunicació sense ajuda.  
 - S'han descrit estructures bàsiques dels sistemes alternatius sense ajuda.  
 - S'han descrit els principals signes utilitzats en situacions habituals d'atenció a 

persones en situació de dependència.  
 - S'han creat missatges senzills amb els diferents sistemes de comunicació sense 

ajuda, facilitant la comunicació i l'atenció a la persona en situació de dependència.  
 - S'han aplicat els ajustos necessaris en funció de les característiques particulars de 

les persones en situació de dependència.  
 - S'han descrit altres sistemes i elements facilitadors de la comunicació sense ajuda.  
 - S'han comprès missatges expressats mitjançant sistemes de comunicació sense 

ajuda. 
 • Realitza el seguiment de les actuacions de suport a la comunicació, emplenant els 

protocols de registre establerts.  
 - S'han emplenat els protocols de registre com a mitjà d'avaluació de la competència 

comunicativa de la persona usuària.  
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 - S'ha argumentat la importància de transmetre la informació registrada a l'equip 
interdisciplinari. 

 - S'han establert criteris per verificar el grau de compliment de les instruccions de 
suport a la comunicació en l'àmbit familiar 

 - S'ha comprovat la correcta utilització dels elements que componen el sistema de 
comunicació triat.  

 - S'han identificat protocols de transmissió a l'equip sobre l'adequació del sistema de 
comunicaciótriat.  

 - S'han identificat criteris i indicadors per a detectar canvis en les necessitats de 
comunicació.  

 - S'ha argumentat la importància de l'obtenció, registre i transmissió de la informació 
per millorar la qualitat del treball realitzat. 

5. INSTRUMENTS  D’AVALUACIÓ 
Els instruments que s’utililitzaran per a l’avaluació dels diferents continguts són,  per 
una banda, les proves escrites i, per altra banda, les activitats i treballs proposats en 
cada una de les unitats de treball. Així mateixa, també es tindrà en compte la 
asistencia i aprofitament dels diferents tallers obligatoris que es propossaran al llarg 
del curs. 
6. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 
Tot l'alumnat comptarà amb una convocatòria ordinària i una altra de caràcter 
extraordinari.  
Qualificació final del mòdul serà numèrica de 0 a 10 punts, per superar el mòdul la 
nota final serà igual o superior a 5 punts.  
La Convocatòria Ordinària es distribueix en dos trimestres i dues avaluacions. Es 
realitzarà un examen parcial en cada avaluació. Serà necessari comptar amb un 
mínim de 3,5 sobre 7 punts per superar matèria. Les parts no superades podran 
recuperar-se en la convocatòria ordinària. No és obligatori presentar-se a aquests 
exàmens parcials. En cas de no assistència als exàmens parcials tenen la possibilitat 
de superar el mòdul en la convocatòria ordinària final. La nota final del mòdul serà el 
resultat de la mitjana aritmètica obtinguda en cada trimestre, si s'han superat, o 
l'obtinguda en la convocatòria ordinària, amb independència de la part o parts 
recuperades,  respectant els percentatges de 70% corresponent a proves escrites, i 
30% activitats formatives obligatòries. 
En la correcció d'activitats formatives es tindran en compte els següents aspectes: 

 ! Correcció/amplitud de la conceptualització (termes utilitzats, relació entre els 
conceptes, definicions, etc.) 

 ! Varietat d'elements i recursos utilitzats en l'elaboració de l'activitat. 

 ! Adequació de les qüestions plantejades a l'activitat. 

 ! Capacitat de síntesi de la informació recopilada. 

 ! Capacitat d'anàlisi i relació dels continguts de les diferents unitats didàctiques, i 
dels continguts amb altres mòduls.  

 ! Claredat de l'exposició d'idees. 
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 ! Capacitat d'innovació en les idees. 

 ! Elaboració de conclusions pròpies.  

 ! Presentació adequada, sense faltes d'ortografia, marges justificats, organització per 
punts, portada (si és necessari), bibliografia i Webgrafía, etc.  

 ! Utilització adequada de les Tics, verificació de les fonts de recollida d'informació 
consultades, ús de diferents eines… 

7. SISTEMA DE RECUPERACIÓ 
En cas de no superar la prova parcial l’alumnat podrà fer una recuperació en 
convocatòria ordinària de les parts suspeses o de tota la matèria, depenent dels 
criteris del docent, i optar a la superació del mòdul.  
Esta convocatòria ordinària està dirigida també l’alumnat sense avaluació continua i 
on el contingut de la prova serà de tota la matèria. 
A banda de la convocatòria ordinària, es realitzarà una convocatòria extraordinària en 
el mes de juny-juliol on s’avaluarà tota la matèria del mòdul. 
Per a la superació de les proves, tant en convocatòria ordinària com extraordinària, la            
puntuació mínima serà d’un 5. 
8. UNITATS DIDÀCTIQUES 
8.1 ORGANITZACIÓ DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES 
Els continguts d'aquest mòdul es divideixen en cinc unitats de treball que passem a 
desenvolupar a continuació: 
UNITAT DE TREBALL 1: El procès de la comunicació 

 " Objectius didáctics 
 - Determinar les principals característiques i necessitats que presenten les persones 

amb dificultats comunicatives en el seu desenvolupament diari. 
 - Identificar els diferents elements que afavoreixen i dificulten el procés comunicatiu. 
 - Diferenciar les aportacions que ofereix de la competència comunicativa i la 

competència lingüística. 

 " Continguts 
1.1 Adquisició i desenvolupament de la Comunicació i del llenguatge 
1.1.1. Aspectes bàsics del llenguatge 
1.1.2. L'adquisició i desenvolupament del llenguatge  
1.2. Elements, factors i procés de la comunicació  
1.2.1. Elements bàsics de la comunicació  
1.2.2. Factors de la comunicació  
1.2.3. El procés de la comunicació. 
1.3. Comunicació i Llenguatge humà  
1.3.1. Classificació dels tipus de llenguatge 
1.3.2. Diferencies Llenguatge, llengua i parla. 
1.3.3. Tipus de signes que conformen el llenguatge. 



	

	 162	

1.4 Competència comunicativa i competència lingüística 

 " Criteris d’avaluació 
a) S'ha argumentat la influència de la comunicació en el desenvolupament diari de les 
persones. 
d) S'han identificat els principals factors que dificulten o afavoreixen la comunicació 
amb la persona en situació de dependència. 
e) S'han interpretat les informacions, sobre el suport a la comunicació, rebudes en el 
pla/projecte d'atenció individualitzat. 
f) S'han seleccionat tècniques per a afavorir la implicació familiar i de l'entorn social en 
la comunicació amb la persona usuària. 
g) S'ha justificat la necessitat d'adoptar mesures de prevenció i seguretat en l'ús de 
sistemes alternatius de comunicació. 

 " Activitats de ensenyament-aprenentatge 
Al llarg de la unitat es treballara amb activitats formatives i d'autoavaluació, com a 
anàlisi de situacions reals, joc de rol, visualització de vídeos… 
UNITAT DE TREBALL 2: Sistemas Aternatius y Aumentatius de Comunicación 
(SAAC). Productes de sport a la comunicació. 

 " Objectius didáctics 
 - Adquirir coneixements bàsics sobre el concepte de comunicació augmentativa. 
 - Diferenciar i comparar els diferents sistemes de comunicació augmentatius i 

alternatius. 
 - Explicar les característiques dels principals sistemes de comunicació alternatius 

(*SAC) utilitzats en el nostre context cultural, identificant la seua utilitat i condicions 
específiques d'ús. 

 - A partir de casos pràctics caracteritzats pel tipus i grau de discapacitat de l'usuari, 
determinar les aportacions, possibilitat d'adaptació i condicions d'ús de les diferents 
ajudes tècniques a la comunicació. 

 " Continguts 
2.1. Comunicació Alternativa i comunicació augmentativa. 

 2.1.1. Definició dels *SAAC 
 2.1.2. L'enfocament de l'habilitació 
 2.1.3. Possibles usuaris dels *SAAC 

2.2. Criteris de classificació dels *SAAC 
2.3. *SAAC amb ajuda 
 2.3.1. Modalitat i tipus de símbols 
 2.3.2. Altres sistemes gràfics de comunicació 
2.4. *SAACS sense ajuda 
2.1.1. Modalitats 
2.5. Productes de suport a la comunicación 
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 " Criteris d’avaluació 
b) S'han definit els conceptes de comunicació alternativa i augmentativa. 
c) S'han descrit les característiques dels principals sistemes alternatius i augmentatius 
de comunicació. 
f) S'han seleccionat tècniques per a afavorir la implicació familiar i de l'entorn social en 
la comunicació amb la persona usuària. 
g) S'ha justificat la necessitat d'adoptar mesures de prevenció i seguretat en l'ús de 
sistemes alternatius de comunicació. 

 " Activitats de ensenyament-aprenentatge 
Al llarg de la unitat es treballara amb activitats formatives i d'autoavaluació, com a 
anàlisi de situacions reals, joc de rol, visualització de vídeos… 
UNITAT DE TREBALL 3: SAAC amb ajuda 

 " Objectius didáctics 
 - Identificar el codi establit i la sintaxi bàsica dels dos principals sistemes alternatius 

de comunicació amb ajuda: Bliss i SPC. 
 - Crear i comprendre missatges senzills mitjançant tots dos sistemes. A partir d'un 

supòsit pràctic d'atenció domiciliària d'un usuari que manca de parla. 
 - A partir de casos pràctics caracteritzats pel tipus i grau de discapacitat de l'usuari, 

determinar les aportacions, possibilitat d'adaptació i condicions d'ús de les diferents 
ajudes tècniques a la comunicació existents en el mercat. 

 " Continguts 
3.1. Sistemes de comunicació gràfics no vocals  
3.1.1. Recursos propis o quotidians  
3.1.2. Els símbols  
3.1.3. Plafons i quaderns de comunicació  
3.2. El sistema Bliss  
3.2.1. Els símbols del sistema Bliss  
3.2.2. Condicions per a utilitzar el Bliss  
3.3. El sistema SPC  
3.3.1. Els símbols del sistema SPC  
3.3.2. Condicions per a utilitzar el sistema SPC  
3.4. Altres sistemes gràfics de comunicació  
3.5. Procediments per a la selecció de símbols  
3.6. Ajudes en la comunicació  
3.7. Instruments tècnics. Selecció dels recursos. 

 " Criteris d’avaluació 
a) S'han descrit les característiques i utilitzacions bàsiques dels principals sistemes 
alternatius de comunicació amb ajuda. 
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b) S'han creat missatges senzills amb els diferents sistemes de comunicació amb 
ajuda, facilitant la comunicació i atenció a la persona usuària. 
c) S'han descrit altres sistemes i elements facilitadors de la comunicació amb ajuda. 
d) S'han comprés missatges expressats mitjançant sistemes de comunicació amb 
ajuda. 
e) S'han aplicat els ajustos necessaris en funció de les característiques particulars de 
les persones usuàries. 
f) S'han utilitzat les ajudes tècniques necessàries per al suport a la comunicació. 
g) S'ha justificat la importància de l'ús de les tecnologies de la informació i la 
comunicació en les activitats de suport a la comunicació. 

 " Activitats de ensenyament-aprenentatge 
Al llarg de la unitat s'elaboraran recursos educatius, creats en suports físics i 
informatitzats, visualització d’ús com un tauler de comunicació de SPC, quadernet 
d'activitats Bliss, transcripció al sistema Braille, etc. 
UNITAT DE TREBALL 4: SAAC sense ajuda 

 " Objectius didáctics 
 - Descriure els principals sistemes de comunicació sense ajuda: llengua de signes 

espanyola (LSE) i sistema bimodal, identificant les seues característiques, 
diferències i utilitat. 

 - Produir, comprendre missatges senzills i mantindre converses sobre temes 
quotidians entre el grup de classe. 

 - En un cas pràctic donat, d'un usuari amb necessitats especials de comunicació 
prou caracteritzat pel tipus i grau de discapacitat. 

 " Continguts 
4.1. SAAC per a persones amb diversitat funcional sensorial auditiva  
4.1.1. La llengua de signes  
4.1.2. Alfabet dactilológic 
4.1.3. El Sistema Bimodal i les seues modalitats 
4.1.4. Lectura labiofacial 
4.1.5. La paraula complementada 
4.2. SAAC per a persones amb diversitat funcional sensorial visual  
4.2.1. El sistema Braille  
4.2.2. La tiflotecnología  
4.2. SAAC per a persones sordcegues 

 " Criteris d’avaluació 
a) S’han descrit estructures bàsiques dels sistemes alternatius sense ajuda.  
b) S'han descrit estructures bàsiques dels sistemes alternatius sense ajuda. 
c) S'han descrit els principals signes utilitzats en situacions habituals d'atenció a 
persones en situació de dependència. 
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d) S'han creat missatges senzills amb els diferents sistemes de comunicació sense 
ajuda, facilitant la comunicació i l'atenció a la persona en situació de dependència. 
e) S'han aplicat els ajustos necessaris en funció de les característiques particulars de 
les persones en situació de dependència. 
f) S'han descrit altres sistemes i elements facilitadors de la comunicació sense ajuda. 
g) S'han comprés missatges expressats mitjançant sistemes de comunicació sense 
ajuda. 

 " Activitats de ensenyament-aprenentatge 
En aquesta unitat les activitats seran en la seua majoria de caràcter pràctic com 
l'adaptació d'un diàleg a la llengua de signes i un recurs educatiu com la cançó i el 
conte al sistema bimodal. 
UNITAT DE TREBALL 5: Necessitats y estratègies d’intervenció 

 " Objectius didáctics 
 - A partir de supòsits pràctics prou contextualitzats en els quals es descriguen 

situacions comunicatives entre professional i usuaris, identificar els contextos i les 
característiques interactives de cada situació, valorant en cada cas la seua 
oportunitat i aportació per a fomentar la fluïdesa i la participació espontània en la 
comunicació. 

 - Identificar els principals recursos i estratègies d'actuació afavoridors de la 
comunicació en diferents contextos d'intervenció: domicili, institució, atenció 
individual, atenció grupal... 

 - Analitzar les estratègies comunicatives que hauran d'aplicar-se a l'hora de dur a 
terme les intervencions d'atenció en funció de les dificultats específiques de 
comunicació presentades per l'usuari: sordesa, absència o dificultats de parla, 
sordoceguera... 

 " Continguts 
5.1. Recomanacions bàsiques en la comunicació 
5.2. Estratègies de comunicació en trastorns sensorials i de la parla 
5.2.1. Estratègies de comunicació en trastorns sensorials 
5.2.2. Estratègies de comunicació en trastorns en la parla 
5.2. La implantació d'un SAAC  
5.2.1. L'avaluació  
5.2.2. La valoració  
5.3. La intervenció: ensenyar un SAAC  
5.3.1. Ensinistrament per a l'ús de símbols  
5.3.2. Estratègies per a l'ensenyament de signes  
5.4. La intervenció: interactuar a través dels SAAC 
5.4.1. Estratègies per a persones amb llenguatge alternatiu  
5.4.2. Estratègies per a persones amb llenguatge augmentatiu  
5.4.3. Estratègies per a persones que necessiten un mitjà d'expressió  
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5.4.4. Estratègies dirigides a l'entorn de l'usuari de SAAC 

 " Criteris d’avaluació 
a) S'han emprat els protocols de registre com a mitjà d'avaluació de la competència 
comunicativa de la persona usuària. 
b) S'ha argumentat la importància de transmetre la informació registrada a l'equip 
interdisciplinari. 
c) S'han establit criteris per a verificar el grau de compliment de les instruccions de 
suport a la comunicació en l'àmbit familiar. 
d) S'ha comprovat la correcta utilització dels elements que componen el sistema de 
comunicació triat. 
e) S'han identificat protocols de transmissió a l'equip sobre l'adequació del sistema de 
comunicació triat. 
f) S'han identificat criteris i indicadors per a detectar canvis en les necessitats de 
comunicació. 
g) S'ha argumentat la importància de l'obtenció, registre i transmissió de la informació 
per a millorar la qualitat del treball realitzat. 

 " Activitats de ensenyament-aprenentatge 
Las actividades de esta unidad estarán basadas en el análisis de situaciones reales 
de personas en situación de dependencia, y la implantación de un SAAC. 
Se llevarán a cabo actividades extraescolares que enriquecerán la adquisición de 
conocimientos del alumnado. 
 • RECURSOS DIDÀCTICS I MATERIALS 

Els materials que existeixen a disposició de l'alumnat per al treball d'aquest curs són 
els que a continuació es detallen: 

 ! Guia didàctica. A través de la guia es pretén orientar i oferir una ajuda detallada 
dels aspectes pedagògics més rellevants relacionats amb el mòdul al llarg del curs. 
En aquesta s'inclouen objectius, continguts, temporalització, informació de tutories, 
horaris, criteris d'avaluació, etc.  

 ! Materials variats 

 ! Plataforma  Aules. Plataforma virtual per a la Formació Professional desenvolupada 
i posada a disposició per la consellería (https://aules.edu.gva.es/moodle/). 

A més dels recursos didàctics contemplats en el punt anterior, per impartir aquest 
mòdul es necessita un aula que contingui, si pot ser, un equip informàtic fix, amb 
canó de projecció i accés a Internet, per garantir la qualitat de l'ensenyament a 
distància. 

 • Recursos didácticos i tecnológica utilízate en el unitats de treball 
Els alumnes es recolzaran dels materials i explicacions  facilitades per la professora 
en l'aula, així com també la elaboració de diferents fitxes per part de l’alumnat.  
A banda, s’utilitzaran articles de prensa, informes especialitzats i diferents pàgines 
d'Internet que recullen dades d'interès per a la seva formació. 
Es farà servir la plataforma AULES com a repositori de recurs didàctics i presentació 
de treballs. 



	

	 167	

8.2. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES 
Per a la consecució dels resultats d'aprenentatge esmentats anteriorment les 

unitats de treball es distribueixen en la següent temporalització:  
PRIMER TRIMESTRE 
UNITAT DE TREBALL 1: EL PROCÉS DE LA COMUNICACIÓ. 
UNITAT DE TREBALL 2: SISTEMES ALTERNATIUS I AUMENTATIUS DE 
COMUNICACIÓ (SAAC). PRODUCTES DE SUPORT A LA COMUNICACIÓ 
UNITAT DE TREBALL 3: SISTEMES ALTERNATIUS I AUMENTATIUS AMB AJUDA. 
SEGON TRIMESTRE 
UNITAT DE TREBALL 4: SISTEMES ALTERNATIUS I AUMENTATIUS SENSE 
AJUDA. 
UNITAT DE TREBALL 5: NECESSITATS I ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ. 
9. ADAPTACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ DAVANT D’UN POSSIBLE 
CONFINAMENT I MESSURES PER A FACILITAR A L’ALUMNAT AMB 
SÍMPTOMES CONFINAT EL SEGUIMENT DE LA PROGRAMACIÓ 
L'alumnat, en estar matriculats en la modalitat semipresencial, l'adaptació del Pla de 
Contingència de la Covid-19 principalment serà: 
 - Sol·licitar cita prèvia, tant per a les tutories individualitzades com col·lectives, amb 

almenys 2 dies d'antelació, amb la finalitat d'aplicar les mitjanes d'higiene i 
distanciament a l'aula establides en el centre. 

 - L'accés a l'aula destinada a les tutories individuals i col·lectives serà per la porta 
principal de l'edifici més pròxima a la mateixa i que s'informarà l'alumnat 
prèviament a través de la plataforma Aules. 

 - En el període d'exàmens, també serà necessari confirmar assistència per a 
aplicar les mesures anteriorment esmentades. 

  

MÒDUL PROFESSIONAL: ATENCIÓ SANITÀRIA 
PROFESSORA: Ana V. 
CURS: 2º    GRUPO: Semipresencial      DURADA: 132 hores 

 
1.- RESULTATS D'APRENENTATGE. 
1. Organitza les activitats d'atenció sanitària a persones en situació de depenencia, 
relacionantles amb les característiques i necessitats d'aquestes. 
2. Aplica tècniques de mobilització, trasllat i deambulació, analitzant les característiques 
de la persona en situació de dependència. 
3. Desenvolupa activitats d'assistència sanitària, relacionant les necessitats i 
característiques de la persona usuària amb el que s'estableix en el pla de cures. 
4. Organitza activitats d'alimentació i suport a la ingesta, seleccionant les tècniques, 
instruments i ajudes necessàries. 
5. Realitza el control i seguiment de les activitats d'atenció sanitària, analitzant els 
protocols d'observació i registre establits. 
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2.-COMPETÈNCIES. 
Les competències professionals, personals i socials associades a aquest mòdul són les 
que es relacionen a continuació: 
a) Determinar les necessitats assistencials i psicosocials de la persona en situació de 
dependència, mitjançant la interpretació de la informació obtinguda sobre la persona a 
través del pla d'atenció individual, respectant la confidencialitat d'aquesta. 
b) Organitzar les activitats d'atenció a les persones en situació de dependència, afavorint 
la seua col·laboració i la de la família, i tenint en compte les directrius establides en el 
pla d'atenció individualitzada. 
c) Fer les tasques d'higiene personal i vestit de les persones en situació de dependència, 
aportant l'ajuda precisa, afavorint al màxim la seua autonomia en les activitats de la vida 
diària i mantenint cap a ells una actitud de respecte i professionalitat. 
g) Realitzar les intervencions relacionades amb l'estat físic de les persones en situació 
de dependència, seguint les pautes establides i mostrant en tot moment respecte per la 
seua intimitat. 
h) Realitzar els trasllats, mobilitzacions i suport a la deambulació de les persones en 
situació de dependència, emprant els protocols i les ajudes tècniques necessàries, 
seguint les pautes marcades en el pla d'atenció individual (PIA) i adoptant mesures de 
prevenció i seguretat. 
i) Aplicar mesures de prevenció i seguretat tant per a les persones en situació de 
dependència com per als professionals, en els diferents àmbits d'intervenció. 
n) Assessorar la persona en situació de dependència, als familiars i cuidadors no 
formals, proporcionant-los pautes d'actuació en la cura i l'atenció assistencial i 
psicosocial, i adequant la comunicació i les actituds a les característiques de la persona 
interlocutora. 
ñ) Resoldre les contingències amb iniciativa i autonomia, mostrant una actitud autocrítica 
i cercant alternatives per a afavorir el benestar de les persones en situació de 
dependència. 
o) Col·laborar en el control i seguiment de les activitats assistencials, psicosocials i de 
gestió domiciliària, emplenant els registres oportuns, manejant les aplicacions 
informàtiques del servei i comunicant les incidències detectades. 
s) Resoldre de manera responsable les incidències relatives a la seua activitat, 
identifiquent les causes que les provoquen, dins de l'àmbit de la seua competència i 
autonomia. 
t) Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i competència de les diferents 
persones que intervenen en l'àmbit del seu treball. 
o) Aplicar els protocols i les mesures preventives de riscos laborals i protecció ambiental 
durant el procés productiu, per a evitar danys en les persones i en l'en-torn laboral i 
ambiental. 
v) Aplicar procediments de qualitat, d'accessibilitat universal i de «disseny per a tots» en 
les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestacions de 
serveis. 
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3.- CONTINGUTS. 
U.D 1 ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE L'ATENCION SOCISANITÀRIA 
- Conceptes de salut i malaltia. 
- Introducció al pla de cures (PAE). 
- Importància i estratègies en la promoció de l'autocura. 
- Característiques de les condicions ambientals en l'atenció sanitària. 
- Seguiment de les activitats i el seu registre. 
- Necessitats d'atenció sanitària de les persones en situació de dependència. 
U.D 2 SISTEMA CARDIOVASCULAR I APARELL RESPIRATORI. 
- Anatomia del sistema cardiovascular. 
- Anatomia de l'aparell respiratori. 
- Fisiologia del sistema cardiovascular i aparell respiratori. 
- Patologies més freqüents. 
U.D 3 APARELL EXCRETOR I APARELL REPRODUCTOR. 
- Anatomia de l'aparell excretor. 
- Anatomia de l'aparte reproductor. 
- Fisiologia del´aparell excretor i de l'aparell reproductor. 
- Patologies més freqüents de l'aparell excretor i reproductor. 
- Procediments relacionats amb la incontinència urinària. 
UD 4 SISTEMA ESQUELÈTIC-MUSCULAR. BASESANATOMOFISIOPATOLÓGIQUES 
I LA SEUA PREVENCIÓ. TÈCNIQUES DE MOBILITZACIÓ, TRASLLAT I 
DEAMBULACIÓ. AJUDES TÈCNIQUES 
- Anatomia dels ossos, articulacions i músculs. 
- Fisiopatologia del sistema esquelètic-muscular. 
- Mecànica corporal i arcs de moviment. 
- Mobilització del sistema músculoesquelétic. 
- Procediments de trasllat i transport. 
- Sedestació i deambulació. 
- Ajudes tècniques o productes de suport i pròtesi. 
- Conservació de les pròtesis. 
UD 5 POSICIONS ANATÒMIQUES PER A L´EXPLORACIÓ MÈDICA. CONSTANTS 
VITALS I GRÀFIQUES D'HOSPITALITZACIÓ. 
- Diferents posicions corporals. 
- Constants vitals. Procediments de mesurament. 
- Temperatura, mesurament i alteracions. 
- Respiració, característiques i alteracions. 
- Pols, característiques, mesurament i alteracions. 
- Tensió arterial, factors, mesurament i alteracions. 
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- Balanç de líquids. Procediments de mesura. 
- Grafiques de constants vitals. 
UD 6 APARELL DIGESTIU. ADMINISTRACIÓ D'ALIMENTS I SUPORT A LA INGESTA. 
- Anatomia de l'aparell digestiu: boca, glàndules salivals, dents, faringe, esòfag, 
estómac, intestí, fetge, vesícula biliar i pàncrees. 
- Fisiologia de l'aparell digestiu. 
- Patologies més freqüents. 
- Conceptes bàsics sobre alimentació. 
- Canvis nutricionals al llarg de la vida. 
- Alimentació i dietoteràpia. 
- Cures de l'usuari en la seua alimentació i nutrició. Alimentació per via oral, enteral i 
parenteral. 
- Ajudes tècniques per a la ingesta. 
UD 7 TERAPÈUTICA FARMACOLÒGICA: PROCEDIMENTS DE PREPARACIÓ I 
ADMINISTRACIÓ. 
- Conceptes generals. Conceptes de farmacologia i droga. La recepta mèdica. 
- Farmacocinètica: alliberament, absorció, distribució, metabolisme, excreció. 
- Farmacodinamia. 
- Administració de medicaments. 
- Normes generals. 
- Vies d'administració dels medicaments. Procediments: via oral, sublingual, rectal, 
respiratòria, tòpica, genitourinària, parenteral. 
- Teràpia venosa mitjançant perfusió. 
UD 8 TERMOTERAPIA I HIDROTERAPIA. 
- Termoterapia: indicacions de les aplicacions de calor i fred. 
- Procediments d'aplicació de calor i fred. 
- Hidroterapia: efectes fisiològics. 
- Tècniques hidroteràpiques i les seues indicacions terapèutiques. 
- Aplicació de tècniques de massatge. 

Donades les circumstàncies tan especials que estem atravessant a causa del 
COVID-19, i en el cas excepcional que el desenvolupament del curs no ho permeta, es 
farà una selecció dels continguts fonamentals i bàsics del currículum i es potenciaran 
aquestos perquè l'alumnat siga capaç d'aconseguir els objectius proposats. 
4.- CRITERIS D'AVALUACIÓ. 
1.1. S'han descrit les característiques anatomo-fisiològiques bàsiques i les alteracions 
més freqüents dels sistemes cardiovascular, respiratori, digestiu i reproductor. 
1.2. S'han descrit les principals característiques i necessitats d'atenció física de les 
persones en situació de dependència. 
1.3. S'han identificat els principals signes de deterioració física i sanitària associats a 
situacions de dependència. 
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1.4. S'han identificat les característiques de l'entorn que afavoreixen o dificulten l'estat 
físic i de salut de la persona usuària. 
1.5. S'han interpretat les prescripcions d'atenció sanitària establides en el pla de cures. 
1.6. S'han definit les condicions ambientals favorables per a l'atenció sanitària. 
1.7. S'ha argumentat la importància de la participació de la persona en les activitats 
sanitàries. 
1.8. S'ha valorat la importància de promoure l'autocura. 
 
2.1. S'han aplicat les tècniques més freqüents de posicionament de persones 
encamadas, adequant-les a l'estat i condicions d'aquestes. 
2.2. S'han aplicat tècniques de mobilització, deambulació i trasllat de persones en 
situació de dependència, adaptant-les al seu estat i condicions. 
2.3. S'han aplicat procediments que garantisquen una càrrega segura i la prevenció 
d'aparició de possibles lesions en el professional. 
2.4. S'han utilitzat les ajudes tècniques de mobilització, transport, deambulació i 
posicionament en llit de persones en situació de dependència més adequades al seu 
estat i condicions. 
2.5. S'han adoptat mesures de prevenció i seguretat. 
2.6. S'han descrit les tècniques de neteja i conservació de pròtesi, precisant els materials 
i productes adequats en funció de l'estat i necessitats de la persona usuària. 
2.7. S'han proporcionat pautes d'actuació a la persona en situació de dependència i el 
seu entorn, que afavoreixen la seua autonomia en relació amb la mobilitat i el 
manteniment de les ajudes tècniques. 
2.8. S'ha mostrat sensibilitat cap a la necessitat de potenciar l'autonomia de la persona 
usuària. 
  
3.1. S'han seleccionat les posicions anatòmiques més adequades per a facilitar 
l'exploració de les persones usuàries. 
3.2. S'ha preparat i previst l'administració dels medicaments, complint les pautes 
establides en el pla de cures individualitzat i les prescripcions específiques per a cada 
via i producte. 
3.3. S'han identificat els principals riscos associats a l'administració de medicaments. 
3.4. S'han seleccionat tractaments locals de fred i calor ateses les pautes d'un pla de 
cures individualitzat. 
3.5. S'han identificat els signes de possibles alteracions en l'estat general de la persona 
durant l'administració de medicaments. 
3.6. S'han pres les constants vitals de la persona, utilitzant els materials adequats i 
seguint les prescripcions establides. 
3.7. S'ha valorat la importància d'afavorir la participació de la persona usuària i el seu 
entorn en les activitats sanitàries. 
3.8. S'han emprat les mesures de protecció, higiene i seguretat establides tant per al 
personal com per a la persona usuària. 
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4.1. S'ha organitzat la distribució i servei dels menjars en la institució, seguint les 
prescripcions de la fulla de dietes. 
4.2. S'han aplicat diferents tècniques de suport a la ingesta, en funció de les 
característiques i necessitats de la persona. 
4.3. S'ha informat la persona en situació de dependència i a les famílies sobre la 
correcta administració d'aliments. 
4.4. S'ha comprovat que la ingesta de les persones s'ajusta al pla de cures. 
4.5. S'ha assessorat la persona i a la família sobre la utilització dels materials de 
recollida d'excretes i la seua posterior eliminació. 
4.6. S'ha mostrat sensibilitat cap a la importància que l'hora del menjar siga un moment 
agradable per a la persona. 
4.7. S'han identificat els possibles riscos associats a les situacions d'ingesta. 
4.8. S'han adoptat mesures de seguretat i prevenció de riscos. 
  
5.1. S'han identificat les característiques que han de reunir els protocols d'observació, 
control i seguiment de l'estat físic i sanitari de les persones usuàries. 
5.2. S'han emplenat protocols d'observació i registre, manuals i informatitzats, seguint 
les pautes establides en cada cas. 
5.3. S'ha arreplegat informació correcta i completa sobre les activitats realitzades i les 
contingències que es van presentar. 
5.4. S'ha obtingut informació de la persona o persones al seu càrrec mitjançant diferents 
instruments. 
5.5. S'han aplicat les tècniques i instruments d'observació previstos per a realitzar el 
seguiment de l'evolució física de la persona, registrant les dades obtingudes segons el 
procediment establit. 
5.6. S'han registrat les dades per a la seua comunicació responsable del pla de cures 
individualitzades. 
5.7. S'ha transmès la informació pels procediments establits i en el moment oportú. 
5.8. S'ha argumentat la importància del control i seguiment de l'evolució física i sanitària 
de la persona per a millorar el seu benestar. 
5.- INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ. 
S'avaluarà a l'alumne en l'adquisició de continguts teòrics i pràctics del mòdul de manera 
contínua, la qual cosa implica la realització de les activitats programades per al mòdul, 
que consistiran en proves escrites, preguntes tipus test i de desenvolupament, realització 
d'exercicis escrits amb supòsits pràctics, proves pràctiques simulades a l'aula sobre els 
continguts procedimentals, activitats realitzades  en la plataforma.  
En cada avaluació es realitzarà una prova que inclourà les unitats didàctiques impartides 
durant el trimestre.  
Els alumnes que per motiu degudament justificat (causa mèdica o jurídica) no puguen 
presentar-se a alguna prova, hauran de presentar la justificació per escrit i la prova se'ls 
realitzarà un altre dia. 
La qualificació mínima per a considerar que la part està recuperada és de 5.  
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La recuperació es realitzarà de les UD que queden pendents en cada avaluació.  
Es considera justificada una falta amb l'aportació d'un document legal (citació judicial, 
justificant mèdic, justificant de realització d'un examen oficial,…). La realització d'un 
examen oficial no justifica la no realització de l'examen del mòdul.  
En cap cas es realitzaran exàmens o treballs per a pujar nota.  
Els alumnes que no puguen ser avaluats de manera contínua hauran de ser avaluats 
amb una prova, al final del curs, convocatòria ordinària de juny, que podrà contenir a 
més alguna part pràctica. Se li avaluarà de tot el temari.  
La nota de cada avaluació, s'obtindrà aplicant els següents percentatges:  
1- Continguts Conceptuals i procedimentals= 60%.  
2- Continguts Actitudinals = 40%  
6.- SISTEMA DE RECUPERACIÓ. 
La/es recuperacio/ns de la/es part/s no superada/es s'efectuaran al final  de curs, en la 
convocatòria ordinaria o extraordinària, segons corresponga i amb característiques 
similars a les de l'avaluació.  
La qualificació mínima obtinguda en la recuperació serà de 5 per a superar la matèria.  
La nota final del mòdul s'obtindrà aplicant els següents percentatges:  
1- Continguts Conceptuals: 60%  
2- Continguts Actitudinals: 40%  
7.- MATERIALS I RECURSOS DIDÀCTICS. 
Bibliografia de l'Alumne/a, Llibres de Text: 
- Llibre de text recomanat "Atenció sanitària" Editorial Altamar. Editorial Editex, Editorial 
Mac Graw Hill, etc. 
Diccionari mèdic (si fóra necessari) 
Material específic del taller: 
Llit, tauleta, cadira de rodes, paravent, peu de sèrum, escambell, grua, ferulas 
antiescaras 
Roba de llit, pijama, tovalloles (de diferents grandàries), coixins especials 
Ninot bisexual, tors anatòmic 
Mapes anatòmics 
Carro de cures 
Tascó, botella, bossa de diüresi. 
Instrumental general i per a especialitats. 
Antisèptics (Betadine®, alcohol, aigua oxigenada) 
Guants, guants estèrils. 
Contenidors d'agulles 
Esfigmomanòmetres, estetoscopis. 
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8.- UNITATS DIDÀCTICAS. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DE LES UNITATS 
DIDÀCTIQUES. 
1a avaluació. (setembre, octubre, novembre) 
UNITAT DIDÀCTICA 1: Organització de les activitats de l'atenció soci-sanitària (8 h.) 
UNITAT DIDÀCTICA 2: Sistema cardiovascular i aparell respiratori. (18 h.) 
UNITAT DIDÀCTICA 3: Aparell excretor i aparell reproductor (12 h.) 
UNITAT DIDÀCTICA 4: Sistema esquelètic-muscular. Bases anatomofisiopatológicas i la 
seua prevenció. Tècniques de mobilització, trasllat i deambulació. Ajudes tècniques 
(24h.) 
 2a avaluació. (desembre, gener, febrer) 
UNITAT DIDÀCTICA 5: Posicions anatòmiques per a exploració. Constants vitals i 
gràfiques d'hospitalització (20 h.) 
UNITAT DIDÀCTICA 6: Aparell digestiu. Administració d'aliments i suport a la in-gesta 
(30 h.) 
UNITAT DIDÀCTICA 7: Terapèutica farmacològica: procediments de preparació i 
administració (12 h.) 
UNITAT DIDÀCTICA 8: Termoterapia i hidroterapia (8 h.) 
  

MÒDUL PROFESSIONAL: TELEASSISTÈNCIA 
PROFESSORAT: Sara H. i Davinia R. 
CURS: 2º    GRUPO: Semipresencial     DURADA: 132 hores 

Denominació del cicle: Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència. 
Nivell de formació professional: GRAU MITJÀ. 
Durada del cicle formatiu: 2000 hores. 
Família Professional: Serveis Socioculturals i a la Comunitat. 
Referent europeu: CINEMA-3b (Classificació Internacional Normalitzada de l'Educació). 
Marc Normatiu: 
• RD 1593/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableix el Títol de Tècnic/a en Atenció 

a Persones en Situació de Dependència i es fixen els seus ensenyaments mínims 
Ordre 30/2015, de 13 de març, per la qual s'estableix el currículum d'aquest títol. 

• Llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regula i promou el 
plurilingüisme en el sistema educatiu valencià i el Projecte Lingüístic de Centre, on 
s'aprova la seva aplicació a partir del curs acadèmic 2021-2022, la càrrega lectiva es 
distribuirà en 5 hores impartides en castellà i 3 hores setmanals es desenvoluparan 
en anglès. 

• Orde de 4 de juliol de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula 
l’organització de les ensenyances dels Cicles Formatius de Formació Professional en 
la modalitat semipresencial o a distància en centres públics de la Comunitat 
Valenciana. 
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1. RESULTATS D’APRENENTATGE I CRITERIS D’AVALUACIÓ. 
1. Organitza la pròpia intervenció en el servei de teleassistència, tenint en compte les 
característiques i l'equipament tècnic del lloc de treball. 
2. Aplica procediments de gestió de les trucades sortints utilitzant aplicacions 
informàtiques i eines telemàtiques. 
3. Aplica procediments de gestió de les trucades entrants seguint el protocol i pautes 
d'actuació establits. 
4. Realitza el seguiment de les trucades entrants i sortints registrant les incidències i 
actuacions realitzades, i elaborant l'informe corresponent. 
2. COMPETÈNCIES. 
Les competències professionals, personals i socials d'aquest títol són les que es 
relacionen a continuació: 
a) Determinar les necessitats assistencials i psicosocials de la persona en situació de 
dependència, mitjançant la interpretació de la informació obtinguda sobre la persona a 
través del pla d'atenció individual, respectant la confidencialitat d'aquesta. 
b) Organitzar les activitats d'atenció a les persones en situació de dependència, afavorint 
la seua col·laboració i la de la família, i tenint en compte les directrius establides en el 
pla d'atenció individualitzada. 
g) Realitzar les intervencions relacionades amb l'estat físic de les persones en situació 
de dependència, seguint les pautes establides i mostrant en tot moment respecte per la 
seua intimitat. 
h) Realitzar els trasllats, mobilitzacions i suport a la deambulació de les persones en 
situació de dependència, emprant els protocols i les ajudes tècniques necessàries, 
seguint les pautes marcades en el pla d'atenció individual ( PIA) i adoptant mesures de 
prevenció i seguretat. 
i) Aplicar mesures de prevenció i seguretat tant per a les persones en situació de 
dependència com per als professionals, en els diferents àmbits d'intervenció. 
l) Aplicar tècniques i estratègies per al manteniment i desenvolupament de les habilitats 
d'autonomia personal i social de les persones en situació de dependència, emprant 
ajudes tècniques i de comunicació conforme a les pautes marcades en el pla d'atenció 
individual. 
ñ) Resoldre les contingències amb iniciativa i autonomia, mostrant una actitud autocrítica 
i  buscant alternatives per a afavorir el benestar de les persones en situació de 
dependència. 
p) Gestionar les crides entrants i sortints del servei de teleassistència, rebent-les i 
emetent-les segons els protocols establits i utilitzant aplicacions informàtiques i eines 
telemàtiques. 
q) Adaptar-se a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i 
organitzatius en els processos productius, actualitzant els seus coneixements, utilitzant 
els recursos existents per a l'aprenentatge al llarg de la vida i les tecnologies de la 
informació i la comunicació. 
r) Actuar amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit de la seua competència, organitzant 
i desenvolupant el treball assignat, cooperant o treballant en equip amb altres 
professionals a l'entorn de treball. 
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s) Resoldre de manera responsable les incidències relatives a la seua activitat, 
identificant les causes que les provoquen, dins de l'àmbit de la seua competència i 
autonomia. 
t) Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i competència de les diferents 
persones que intervenen en l'àmbit del seu treball. 
v) Aplicar procediments de qualitat, d'accessibilitat universal i de «disseny per a tots» en 
les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de 
serveis. 
w) Realitzar la gestió bàsica per a la creació i funcionament d'una petita empresa i tindre 
iniciativa en la seua activitat professional. 
x) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seua activitat 
professional, d'acord amb el que s'estableix en la legislació vigent, participant activament 
en la vida econòmica, social i cultural. 
3. CONTINGUTS. 
1. Organització del lloc de treball: 
- El servei de teleassistència.  
- Ordre i manteniment de l'espai físic de la persona teleoperadora. 
- Prevenció de riscos laborals. 
- Cooperació en el servei de teleassistència.  
- Utilització de maquinari i programari de teleassistència. 
- Utilització d'eines telemàtiques. 
- Terminal i dispositius auxiliars. 
- Verificació de la contrasenya d’accés. Protecció de dades i confidencialitat.  
- Drets de la persona usuària. 
 2. Gestió de trucades sortints: 
- Gestió d'agendes.  
- Programació d'agendes.  
- Altes i modificació de dades en l'expedient de la persona usuària. 
- Emissió de trucades en serveis de teleassistència.  
- Aplicació de protocols de presentació i comiat.  
- Pautes de comunicació segons agenda.  
- Valoració de la importància d'adequar la comunicació a l'interlocutor. 
3. Gestió de trucades entrants: 
- Aplicació de tècniques d'atenció telefònica. 
- Aplicació de protocols de presentació i comiat.  
- Alarmes: tipus i actuació. 
- Aplicació de tècniques de comunicació telefònica eficaç amb les persones usuàries.  
- Identificació de situacions de crisis. 
- Aplicació de tècniques de control d'estrès en serveis de teleassistència. 
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- Gestió de trucades i mobilització de recursos. 
- Nivells d'actuació enfront d'emergències. 
4. Seguiment de trucades entrants i sortints: 
- Registre i codificació de la informació.  
- Gestió d'expedients.  
- Tipus d'informació que cal registrar.  
- Aplicació de tècniques i procediments de registre d'informació.  
- Agendes de seguiment. 
- Elaboració d'informes.  
- Identificació de casos susceptibles d'elaboració d'informes.  
- Indicadors de qualitat del servei de teleassistència. 
- Registre i transmissió d'incidències.  
- Adaptació a noves necessitats.  
4. CRITERIS D’AVALUACIÓ. 
CRITERIS D’AVALUACIÓ GENERALS SEGONS RESULTATS APRENENTATGE: 
1. Organitza la pròpia intervenció en el servei de teleassistència, tenint en compte les 
característiques i l'equipament tècnic del lloc de treball. 

Criteris d'avaluació: 
a) S'han descrit les característiques, funcions i estructura del servei de teleassistència. 
b) S'ha organitzat l'espai físic de la persona operadora amb criteris de neteja, ordre i 
prevenció de riscos. 
c) S'han descrit les normes d'higiene, ergonomia i comunicació que prevenen riscos 
sobre la salut de cada professional. 
d) S'ha argumentat la necessitat de seguir els protocols establits per a optimitzar la 
qualitat del servei en els diferents torns. 
i) S'han utilitzat aplicacions informàtiques i eines telemàtiques pròpies del servei de 
teleassistència. 
f) S'han comprovat els terminals i dispositius auxiliars dels serveis de teleassistència. 
g) S'han descrit les contingències més habituals en l'ús de les eines telemàtiques. 
h) S'ha justificat la importància de garantir la confidencialitat de la informació i el dret a la 
intimitat de les persones. 
2. Aplica procediments de gestió de les trucades sortints utilitzant aplicacions 
informàtiques i eines telemàtiques. 

Criteris d'avaluació: 
a) S’ha accedit a l'aplicació informàtica mitjançant la contrasenya assignada. 
b) S'han seleccionat en l'aplicació informàtica les agendes que cal realitzar durant el torn 
de treball. 
c) S'han programat les trucades en funció del nombre, tipus i prioritat establida en el 
protocol. 
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d) S'ha seleccionat correctament la trucada d'agenda en l'aplicació informàtica. 
i) S'ha aplicat un protocol de presentació personalitzat. 
f) S'ha ajustat la conversa a l'objectiu de l'agenda i a les característiques de la persona 
usuària. 
g) S'han seguit els protocols establits per al comiat. 
h) S'ha argumentat la valoració de l'ús d'un llenguatge apropiat a la persona que rep la 
trucada sortint. 
3. Aplica procediments de gestió de les trucades entrants seguint el protocol i pautes 
d'actuació establits. 

Criteris d'avaluació: 
a) S'han seguit els protocols establits per a la presentació, desenvolupament i comiat. 
b) S'ha verificat l'alta de la persona en el servei. 
c) S'ha adequat l'explicació sobre les característiques i prestacions del servei, així com 
sobre el funcionament del terminal i els dispositius auxiliars, a les característiques de la 
persona usuària. 
d) S'han actualitzat les dades de la persona en l'aplicació informàtica. 
e) S'han utilitzat estratègies facilitadoras de la comunicació i un tracte personalitzat. 
f) S'ha respost correctament davant situacions de crisis i emergències. 
g) S'han engegat els recursos adequats per a respondre a la demanda plantejada. 
h) S'ha argumentat la importància de respectar les opinions i decisions de la persona 
usuària. 
4. Realitza el seguiment de les trucades entrants i sortints registrant les incidències i 
actuacions realitzades, i elaborant l'informe corresponent. 

Criteris d'avaluació: 
a) S'han explicat els mitjans tècnics que afavoreixen la transmissió d'informació entre 
torns. 
b) S'han aplicat tècniques i procediments de registre d’informació. 
c) S'han descrit els tipus d'informes del servei de teleassistència. 
d) S'han elaborat informes de seguiment. 
e) S'han identificat els aspectes de la seua pràctica laboral susceptibles de millora. 
f) S'han identificat les situacions en les quals és necessària la intervenció d'altres 
professionals. 
g) S'han transmès les incidències i propostes de millora als professionals competents. 
h) S'ha valorat la importància d'adequar la seua competència professional a noves. 
i) necessitats en el camp de la teleassistència. 
5. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 
Per a l'avaluació de l'alumnat en la modalitat semipresencial s'utilitzaran els següents 
instruments: proves escrites i fitxa d'avaluació d'activitats entregades mitjançant la 
plataforma Aules. 
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6. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 
Els criteris de qualificació que s'aplicaran per al curs 2021-2022 es detallen a 
continuació: 
La qualificació final del mòdul serà numèrica de 0 a 10 punts. 
Per superar el mòdul la nota serà igual o superior a 5 punts. 
Valor de l'examen: 70% del total. 
Les activitats obligatòries: 30% del total. 
En la modalitat semipresencial no es contemplen les recuperacions trimestrals. 
Per a superar el mòdul, l’alumnat haurà de tindre una nota mínima de 5 en la part 
corresponent a l’examen. Tanmateix, és imprescindible la entrega i el aprovat de totes 
les activitats plantejades. 
L'avaluació final final del mòdul serà la mitjana de les dues avaluacions que es donen en 
el curs. 
L'alumnat que no haja superat alguna de les dues avaluacions del curs, o les dues, 
podrà presentar-se a la recuperació en convocatòria ordinària i extraordinària, segons el 
calendari establit pel Centre. 
En la modalitat semipresencial no es contemplen les recuperacions trimestrals. 
8. UNITATS DIDÀCTIQUES. 
1er Trimestre 
UT 1. Aproximació al servei de teleasistencia. 
UT2. Dispositius de teleasisitencia. 
UT 3. Organització del servei de teleasistencia. 
2on Trimestre 
UT 4. Atenció i gestió de trucades entrants. 
UT 5. La gestió de trucades sortints del centre d'atenció. 
UT 6. Polítiques de qualitat i prevenció de riscos en teleasistencia. 
9. INCORPORACIÓ DEL PLURILINGÜISME 
Tal i com s’estableix  en la Llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat, per la qual es 
regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià i el Projecte Lingüístic 
de Centre, on s'aprova la seva aplicació a partir del curs acadèmic 2021-2022, la càrrega 
lectiva es distribuirà en 5 hores impartides en castellà i 3 hores setmanals es 
desenvoluparàn en anglès. 
Per a la incorporació de l'anglés en el mòdul de Teleassistència en la modalitat 
semipresencial, s'ha establit una distribució de les unitats de treball que permeta a 
l'alumnat l'adquisició dels continguts del mòdul en espanyol i en anglés. Atesa la càrrega 
horària establida per a la llengua anglesa i característiques d'aquest mòdul, el 
professorat impartirà en espanyol les unitats de treball 1, 2, 4 i 5. Les unitats de treball 3 i 
6 seran impartides per professorat amb requisit lingüístic d'anglés, que incorporarà 
aquesta llengua de manera progressiva i accessible per a l'alumnat. 
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10. Adaptació de la programació davant d'un possible confinament i mesures per a 
facilitar a l'alumnat amb símptomes confinat el seguiment de la programació. 
El desenvolupament habitual del curs en la modalitat semipresencial, mitjançant la 
Plataforma Aules, facilita la continuïtat en cas de confinament. No obstant això, si es 
produïx un confinament col·lectiu, s'oferirà a l'alumnat la possibilitat de tutories 
col·lectives a través de webex, respectant els horaris establits. 
  

MODALITAT PRESENCIAL 
CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR D’EDUCACIÓ INFANTIL 
 

MÒDUL PROFESSIONAL: DIDÀCTICA DE L’EDUCACIÓ INFANTIL 
PROFESSORA: Neus Ll. 
CURS: 1er          DURADA: 256 hores 

 
Referències legals: ORDRE de 29 de juliol de 2009 DOCV, i R.D. 1394/2007, de 29 
d'octubre. (256H) 
RESULTATS D'APRENENTATGE I CRITERIS D’AVALUACIÒ: 
1. Contextualitza la intervenció educativa relacionant el marc legislatiu amb les 
finalitats de les institucions. 
a. S'ha identificat l'informació sobre el context social, econòmic ,cultural que és útil per a 
la intervenció. 
b. S'ha analitzat la legislació vigent en quant als serveis d'atenció a la infància a nivell 
autonòmic, estatal, europeu. 
c.S'ha comparat les diferents tipus de centres i programes d'educació formal i no formal 
existents actualment. 
d.S'ha definit les característiques ,objectius, organització i tipus de funcionament d'una 
escola infantil. 
e. S'han descrit les característiques objectius, organització i tipus de funcionament d'una 
organització no formal. 
f. S'ha valorat l'activitat professional del tècnic d'Educació Infantil en el context de 
l'intervenció educativa. 
g. S'ha utilitzat i valorat l'ús de les noves tecnologies com a font d'informació. 
h.S'ha mostrat iniciativa i disposició davant noves situacions de la professió. 
2. Determina els objectius de la intervenció educativa, saben relacionar-los amb 
els nivells de planificació, amb els elements que la componen, i els criteris de 
formulació, en els àmbits de l’educació formal i no formal. 
a. S'han identificat  les éléments d'un curriculum. 
b. S'han identificat les elements d'un projecte d'intervenció educativa no formal. 
c. S'han analitzat les elements del currículum de l'Educació Infantil. 
d. S'han descrit les bases en les que es basa un currículum de l'Educació Infantil. 
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e. S'han identificat les diferents nivells de concreció curricular. 
f. S'han identificat les diferents nivells de planificació d'una activitat d'educació no formal 
: pla, programa, projecte. 
g. S'han comparat documents de planificació de distintos tipus d'institucions a l'àmbit 
formal i no formal. 
h. S'han seleccionat objectius i continguts partint del marc curricular o del Pla o Program, 
i les característiques dels nens i nnes per a conseguir el desenvolupament de les seves 
capacitats individuals. 
i. S'ha valorat l'importància de la planificació el procés d' la intervenció educativa. 
3. Determina les estratègies metodològiques que deuen aplicar-se en consonància 
amb els models psicopedagògics. 
a. S'han identificat les Models didàctics específics d'Educació Infantil. 
b. S'han interpretat les principis que fundamenten les diferents models d'atenció a la 
infància. 
c. S'han analitzat les principis psicopedagògics que sustenten les models més recents 
en relació a l'educació formal en Educació Infantil. 
d.S'han comparat experiències educatives rellevants per definir la propia intervenció 
educativa. 
e. S'han integrat els temes transversals en la elaboració d'unitats didàctiques. 
f.S'han seleccionat criteris metodològics d'acord amb les objectius de la institució, el 
marc curricular i les necessitats i interessos dels nens i nenes. 
g.S'han dissenyat les adaptacions curriculars tenir en conte les recomanacions de les 
entitats i professionals implicats i la informació conseguida. 
h. S'ha valorat la participació en les activitats en equip, el contrast d'opinions i l'intercanvi 
d'experiències. 
4. Determinar i organitzar els recursos materials i personals, els espacials i 
temporals, analitzant la normativa legal i applicant criteris pedagògics en l' 
intervenció educativa de la infància. 
a. S'han identificat les diferents materials didàctics, espais i temps d'acord amb 
l'intervenció educativa. 
b. S'ha descrit la normativa que regula l'ús d'espais, recursos i temps a l'àmbit formal i no 
formal segons el marc estatal i regional. 
c. S'ha definit l'organització de l'espai i del temps com a recurs didàctic. 
d. S'ha reconegut i valorat la necessitat de organitzar les tasques. 
e. S'han analitzat les diferents model d'agrupament d'acord amb el nombre de 
participants, edat, metodología i programació prevista. 
f. S'han analitzat les espais i materials didàctics i mobiliari, comprovant el compliment de 
les normes de seguretat i higiene i les condicions d'accessibilitat. 
g. S'han seleccionat materials didàctics i didàctic-interactius adequats als 
objectius,continguts i criteris metodològics. 
h. S'han establert els espais , materials , recursos humans, temps , tenint en conte l'edat, 
el nombre de xiquets i xiquetes i en el seu cas les necessitats educatives especials. 
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i. S'ha responsabilitzat de l'importància de generar entorns segurs. 
5. Planificar les activitats d’educació formal i no formal, saben relacionar-se amb 
els objectius de la programació, i amb les característiques dels xiquets i xiquetes. 
a.S'han relacionat les activitats amb els objetius, continguts , metodología i necessitats 
individuals dels nens i nenes. 
b. S'han integrat les diferents temes transversals en les activitats programades. 
c. S'han dissenyat diferents activitats per al tractament de la diversitat i la compensació 
de desigualtats socials. 
d. S'han identificat posibles dificultats i propostes de solucions viables. 
e. S'han elaborat adaptacions curriculars en funció de les característiques individuals i 
necessitats específiques de recolzament educatiu al grupo destinatari. 
f. S'han analitzat adaptacions curriculars en relació a supuestos de necessitats 
educatives especials permanents i temporals. 
g. S'ha valorat la coherencia de planificació de les activitats d'educació formal y no 
formal amb les objectius de la programació. 
6. Dissenyar l’avaluació dels processos d’intervenció, argumentant la elecció del 
Modelo, les estratègies i les técniques i instruments utilitzats. 
a.S'han identificat les diferents models d'avaluació. 
b. S'ha definit les estratègies i tècniques d'avaluació tenint en conte la planificació de 
l'intervenció i les seus moments. 
c.S'han seleccionat instruments i estratègies d'avaluació en diferents moments a lo llarg 
del procés d'intervenció. 
d. S'han dissenyat les activitats d'avaluació tenint en conte les criteris i procediments 
establerts dins del marc curricular en el cas de l'educació formal, i del pla o programa en 
el cas de l'educació no formal. 
e. S'han establit indicadors d'avaluació en diferents moments del procés d'intervenció 
que valorem:l'adequació dels objectius i criteris metodològics, la selecció i seqüenciació 
dels continguts y activitats i la funcionalitat i adequació dels espais i materials utilitzats. 
f. S'ha valorat la importància de l'avaluació en les diferents moments dels procés. 
g.S'ha valorat la importància de mantenir una actitud permanent de millora en la eficacia 
i qualitat del servei. 
h. S'han identificat les recursos per a la formació permanent d'educadors i educadores. 
CONTINGUTS. 
Els continguts d’aquest mòdul estan associats al les competències, professionals, 
personals i socials que s’especifiquen al R.D. 1394/2007 de 29 d’octubre que estableix el 
Títol de Tècnic Superior en Educació infantil on es fixen les seues ensenyances 
minimes. 
Continguts ( ORDEN 9801 , de 29 de Juliol del 2009  
a) Anàlisi del context de la intervenció educativa. 
b) Disseny de la intervenció educativa 
c) Determinació d’estratègies metodològiques 
d) Organització d´’espais i recursos de la intervenció educativa. 
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e) Organització de la implementació d’activitats d’educació formal i no formal 
f) Disseny de l´avaluació del procés d’intervención 
Unitats didàctiques: 
ANÀLISI DEL CONTEXT DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA. 
Tema 1. LA INFÀNCIA I L’EDUCACIÓ 
• El concepte d'infància . La infància al llarg de la historia. 
• El context actual de la infància: canvis socials: la vivenda i l’entorn urbà,la salut i 

l’educació les mitjans de comunicació, les diferències culturals. Evolució de la 
institució familiar. 

• Els precursors i les seves aportacions. La educación infantil en los primers 
pedagogos: J. A. Comenio,J. J. Rousseau, J. E. Pestalozzi,F. Froebel 

• Escola nova, models científics d‘ educación: M. Montesori, O. Decroly, Hermanas 
Agazzi, Celestin Freinet 

• L'escola nova a Espanya. Giner de los Ríos, pedagogía libertaria Ferrer y Guardia. 
• Moviments de renovació pedagògica : Reggio Emilia, Rosa Sensat, Loczy.. 
Tema 2.MODELS D'EDUCACIÓ.SERVEIS D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA EN ESPANYA I 
EN EUROPA. 
• Serveis d'atenció a la infància: models d'educació formal: Lescola infantil com a 

contex educatiu i no formal: ludoteques, centres de joc, granges escola, escoles 
hospitalàries, residències infantils. Educació infantil a l'àmbit rural. 

• Marc legal dels serveis d’atenció a la infància.Els drets de la infància. El dret a 
l’educació. 

• Serveis d'atenció a la infància en Espanya . (conciliació familiar)   
• L'atenció a la infància en la Comunitat Europea. La Xarxa d'Atenció a la infància en la 

Comunitat Europea. 
Tema 3.L'EDUCACIÓ INFANTIL EN ESPANYA 
• Evolució i situació actual de l'Ed. Infantil en Espanya.  
• Aportacions de la Logse a l'Ed. Infantil. I a la Loce  
• L’Ed. Infantil LOE. La LOMCE.LOMLOE  
• Trets principals del model d'Ed. Infantil. 
• Perfil i camp professional del Tècnic Superior en Ed. Infantil. El treball en equip. Les 

noves tecnologies. 
DISSENY DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA 
Tema 4. EL CURRICULUM DE L’EDUCACIÓ INFANTIL. 
• El curriculum escolar: Definició. Curriculum obert/tancat/.  
• Les fonts del curriculum 
• Nivells de concreció curricular 
• Estructura curricular: cicles i àrees o àmbits.Desenvolupament curricular: Objectius. 

Continguts. Orientacions metodològiques. El currículum de l'Educació Infantil en La 
Comunitat Valenciana. Continguts curriculars de primer Cicle 0-3 anys i Currículum 3-
6 anys. 



	

	 184	

• Documents de centre: El PEC i PCC . 
• Els projectes d'escola com a marcs consensuats de referència. La Proposta 

pedagògica.  
La planificació en el àmbit no formal: pla, programa, projecte.   

PLANIFICACIÓ D’ESPAIS,TEMPS I RECURSOS EN LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA 
Tema 5. L'ORGANITZACIÓ DE L'AMBIENT D'APRENENTATGE 
• L'ORGANITZACIÓ DELS ESPAIS COM A RECURS DIDÀCTIC. 
• L'ambient com a suport educatiu. 
• L'edifici. Característiques i criteris de distribució. 
• Els espais exteriors i Espais interiors.   
• Distribució dels espais i caracterització de les diferents zones. 
• EL MATERIAL COM A RECURS DIDÀCTIC. 
• Els recursos materials: característiques.valor pedagògic del material. 
• Materials bàsics d'ús individual. 
• Recuperació i elaboració de materials. 
• L'ORGANITZACIÓ DEL TEMPS COM A RECURS DIDÀCTIC. 
La jornada escola. Factors: edat, grups, temps de permanència en el centre...La 
distribució de la jornada: ritmes i períodes més significatius. 
DETERMINACIÓ D'ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES 
Tema 6. COM APRENEN I CÓM ENSEYAR .Metodología. 
EL PROCÉS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE: TEORIA I IMPLICACIONS 
DIDÀCTIQUES. 
• Teoríes que fonamenten els models contemporanis de l'Ed. Infantil.psicoanalitics 

conductistes, cognitius... 
• Aprenentatge i desenvolupament infantil. Aprenentatge Significatiu. 
• PRINCIPIS QUE AFAVOREIXEN EL PROCÉS D'APRENENTATGE INFANTIL. 
• La Globalització. L'activitat constructiva. La interacció. Els aspectes afectius i 

relacionals: el clima de l'aula. El tractament de la diversitat i la compensació de les 
desigualtats. L'organització de l'Ambient d'Aprenentatge. El treball en equip i les 
relacions entre tota la comunitat educativa. Les propostes  metodològiques més 
adequades per a l'etapa. 

DISSENY DE L’AVALUACIÓ DEL PROCE´S D’INTERVENCIÓ 
Tema 7. L’AVALUACIÓ COM A SUPORT DE L’ENSENYAMENT AVALUACIÓ: 
MODELS, INSTRUMENTS, MITJANS I RECURSOS: 
L'OBSERVACIÓ I L’AVALUACIÓ 
L'observació com a eina de l'avaluació; l'observació com a mitjà de coneixement de 
l'infant . 
• Tècniques d'observació i de registre. 
• L'avaluació com a element regulador de l'educació. 
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• Comunicació de la informació: Entrevistes, informes, comunicacions escrites, taulers 
d'informació i utilització d'audiovisuals. Intercomunicació amb el equip. 

• L’ INVESTIGACIÓ-ACCIÓ. 
• Que és l’investigació-acció; El model del procés d'I/A.,El creixement professional a 
partir de la I/A.   
LA IMPLEMENTACIÓ D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ FORMAL I NO FORMAL 
Tema 8. LA PROGRAMACIÓ:  
Elements de la programació:Elements integrants de la programació: 
Objectius,Continguts,Propostes d'activitat,Criteris d'intervenció de l'adult, Criteris 
d'avaluació. 
Formes de programar: Tipus de projectes, Les Unitats didàctiques,  Models de 
programació: adequació a les diferents edats, Com fer la  programació: Criteris bàsics. 
Elaboració de projectes a l'àmbit no formal Planificació dels seus elements en casos 
concrets.   
Tema  9. LA DIVERSITAT I NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES. 
L'atenció a la diversitat: formes i criteris. Compensació de desigualtats socials. La relació 
amb la família i altres professionals . L'atenció primerenca. Adaptacions curriculars , La 
transversalitat. 
SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS: 
Primer trimestre: Unitats 1,2,3 
Segón trimestre: Unitats 4,5,6 
Tercer trimestre: 7,8. 
Les continguts del tema 9 van treballa-se conforme van apareixent a lo llarg del curs. 
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ: Orden 79/2010, de 27 d’agost, de la Conselleria 
d’Educació, per la qual es regula l’avaluació . 
L’avaluaciò serà continua, de tot el que es fa cada dia, de com treballen en grup, de les 
aportacions personals, de les modificacions de les idees de partida, de l’evolució 
personal,... mitjançant l’observació i la correcció de treballs. 
Per superar l’avaluació cal superar els mínims establerts: 
• Les EXÀMENS amb un 50% , ACTIVITATS i ACTITUDS que seràn avaluats amb un 

50%. La nota resulta de la mitja i poden contar les actituds fins a un 20% del total de 
la nota obtinguda . Serà acordat amb les alumnes. 

• La nota  resulta de la mitjana de totes les qualificacions de l'alumne.  
• La nota del trimestre ha de reflectir el treball de cada persona, per tant les notes 

dels treballs individuals , control, i dels treballs realitzats en equip no poden tindre 
una diferència de més de 2 punts. En tal caso s’ajustarà la nota en cada alumne. 

• Les ACTITUDS de l’alumnat en l’aula i en els treballs grupals: interés, participació, 
col·laboració, capacitat d’acceptar les opinions dels altres, esforç personal,... seran 
objecte d’avaluació i de qualificació.. 

• Les qualificacions que no són numèriques (observacions) ens serviran per a 
arrodonir la nota en l' avaluació final. 

L’ASSISTÈNCIA a les classes es considera OBLIGATÒRIA. L’acumulació de faltes 
d’assistència repercutirà en les qualificacions de les avaluacions trimestrals i final. Si una 
persona acumula bastantes faltes en l’avaluació, encara que siguen justificades, l’equip 
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educatiu en farà una valoració i decidirà en conseqüència (activitats de recuperació, 
repercussions en les qualificacions,...Les faltes no podràn superar el 15% , en este cas 
és perdre el dret a l’avaluació contínua. Tres retrasos equivaldràn a una falta.Les faltes 
d’assistència es valoraran dins de les actituds i contaràn fins a un 10% 
LA REALITZACIÓ I PRESENTACIÓ DE TOTS ELS TREBALLS I ACTIVITATS TANT 
INDIVIDUALS COM EN GRUP ÉS OBLIGATÒRIA PER A SUPERAR L’AVALUACIÓ I 
HAN DE OBTINDRE la qualificació DE 5. 
- És realitzaran les proves escrites o controls a l’acabament de cada unitat o de vàries 
unitats, segons convinga. 
La persona que no es presente al control o exámenes del trimestre , deurà justificar la 
seva absència i el farà quan ho determini el professor junt a l’alumne: en el següent 
trimestre o al final. 
- NO es fará examen final o Treballs del contingut de tot el mòdul ( per pujar la nota....o 
altres casos) 
• Els treballs no separats hauran de repetir-se o de completar-se. 
• Les faltes d'ortografia als treballs i activitats repercutirà a la nota . 
En cada trimestre se especifica en el grup com van a ser avaluats i qualificats dacort els 
instruments que utilitzem especificados anteriormente. 
Si els continguts avaluats per mig de treballs no són presentats aquestos podràn 
evaluarse de forma oral o escrita com determine la professora. 
En el cas de trobar a un alumne copiant en un examen , la nota serà  de 0 i serà avaluat 
al final amb tota la matèria del Mòdul. 
RECUPERACIÓ: S’indicarà com realitzar la recuperació de les activitats i/o treballs que 
no s'han realitzat correctament i/o dels exàmens o controls no superados,o no realitzats. 
El profesor establirà quan fer les recuperacions o exámenes no realitzats. 
• No podràn superar el 6 en cada control recuperat.     
• En cas de suspendre la recuperació /ons L’alumne podrá  presentar-se amb tota o 

parte de la materia a la convocatoria de Juny i amb tots els continguts del mòdul a la 
convocatòria extraordinària de Juliol.En estos casos haurà de presentar tots els 
treballs que estime el professora per poder superar la materia. 

• En cas de perdre l’avaluació contínua es farà un examen final de tota la matèria 
amb part oral i escrita , aquest exam podrà tindre part de teoría de supostos pràctics 
, ... a la convocatoria de Juny i si és el cas es lliurarà els treballs que demande el 
profesor, per poder superar el Mòdul. 

INSTRUMENTS PER A DUR A TERME LA QUALIFICACIÓ: 
TREBALLS INDIVIDUALS 
• El contingut: Suficient i correcte, bona estructura i organització, aportacions, 

annexos, fonts consultades, relació amb altres coneixements....creativitat i riqueza. 
• La presentació: Ben presentat,a ordinador net, sense faltes d'ortografia, originalitat, 

paginació.... 
• Presentació en la data acordada amb els alumnes. 
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TREBALLS EN GRUP 
• El contingut: Suficient i correcte, bona estructura i organització, aportacions, 

annexos, fonts consultades, relació amb altres coneixements... 
• La presentació: paginat, a ordinador, net, sense faltes d’ortografia, originalitat, dins el 

termini de presentació,.... 
• Les actituds: implicació, participació activa, correcció en el tracte  als altres, 

participació en la resolució de conflictes, compliment dels compromisos de treball 
dins de l'equip ... 

• Presentació en la data acordada amb les alumnes. 
• Exposicions dels treballs. 
TREBALL DIARI A CLASSE.  
ANOTACIONS DIARIES, FITXES D'ACTIVITAT EN LES ACTIVITATS A L'AULA, A 
L'HORT I A LES ACTIVITATS DELS PROJECTES DEL DEPARTAMENT,  
• Observacions de la profesora: anotacions diaries el  interés, participació en les 
activitats, entrega de les activitats i treballs, aceptar altres opinions, respecte al grup i a 
les individualitats, capacitat de treball en diferents grups, actitud crítica , actitud 
conciliadora,. 
LECTURA del llibre: 
En el present curs i al llarg de tot l'any es va farà la lectura dirigida del llibre “ La 
intel·ligència es construeix usant-la o Psicomotricitat i vida quotidiana o qualsevol altre 
adient. 
Setmanalment es realitzarà en classe l'anàlisi i els comentaris dels diferents capítols del 
llibre que es vagen llegint. 
Finalitzada l'activitat els alumnes presentaran un treball individual sobre el llibre i les 
seves aplicacions. 
Aquest treball serà objecte d'avaluació al final de curs..també serà avaluat en cas que 
l'alumne es presente a la convocatòria ordinaria de Juny i extraordinaria . 
El contingut treballat al llibre de lectura serà objecte d'avaluació al final de curs..també 
en el cas que l'alumne ha perdut l'avaluació contínua. 
EXÁMENES O PROVES ESCRITES I ORALS. 
 

MÒDUL PROFESSIONAL: AUTONOMIA PERSONAL I SALUT INFANTIL 
PROFESSORA: María José M. 
CURS: 1er            DURADA: 160 hores 

 
1. RESULTATS D’APRENENTATGE 
El Reial Decret 1394/2007, de 29 de octubre, pel que s’estableix el títol de Tècnic 
Superior en Educació Infantil i es fixen les ensenyances mínimes, enumera els següents 
resultats d’aprenentatge i concretades en l’Ordre de 29 de juliol de 2009 DOGV.  
1)Planifica activitats educatives d’atenció a les necessitats bàsiques dels xiquets i 
xiquetes analitzant les pautes d’alimentació, higiene i descans i patrons de creixement i 
desenrotllament físic.  
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2)Programa intervencions educatives per a afavorir el desenrotllament d’hàbits 
d’autonomia personal en xiquets i xiquetes, relacionant-les amb les estratègies de 
planificació educativa i els ritmes de desenrotllament infantil.  
3) Organitza els espais, temps i recursos de la intervenció relacionant-los amb els ritmes 
infantils i la necessitat de les rutines dels xiquets i xiquetes de 0 a 6 anys y, en el seu 
cas, amb les ajudes tècniques que es precisen.  
4) Realitza activitats d’atenció a les necessitats bàsiques i adquisició d’hàbits 
d’autonomia dels xiquets i xiquetes, justificant les pautes d’actuació.  
5) Intervé en situacions d’especial dificultat o risc per a la salut i seguretat dels xiquets i 
xiquetes relacionant la seua actuació amb els protocols establits per a la prevenció e 
intervenció en casos d’infermetat o accident.  
6)Avalua el procés i el resultat de la intervenció en relació amb la satisfacció de les 
necessitats bàsiques i adquisició d’hàbits d’autonomia personal, justificant la selecció de 
les estratègies e instruments empleats. 
2.COMPETÈNCIES PROFESSIONALS PERSONALS, I SOCIALS 
A continuació, es relacionen les competències professionals, personals i socials del títol 
de Tècnic en Educació Infantil, que la formació del mòdul “Autonomia personal i salut 
infantil” contribueix a aconseguir, i a més, s’han de tindre en compte a l’hora d’avaluar: 
a)Programar la intervenció educativa y d’atenció social a la infància a partir de les 
directius del programa de la institució i de les característiques individuals, del grup i 
context.  
b)Organitzar els recursos per el desenrotllament de la activitat responent a les 
necessitats i característiques dels xiquets i xiquetes.  
c)Desenrotllar les activitats programades, emplenant els recursos i estratègies 
metodològiques apropiades i creant un clima de confiança.  
f) Actuar davant contingències relatives a les persones, recursos o al medi, transmetent 
seguretat i confiança i aplicant, en el seu cas, els protocols d’actuació establerts.  
g) Avaluar el procés d’intervenció i els resultats obtinguts, elaborant i gestionant la 
documentació associada al procés i transmetent la informació amb el fi de millorar la 
qualitat del servei.  
j) Mantenir relacions fluides amb els xiquets i xiquetes i les seues famílies, membres del 
grup en el que està integrat i altres professionals, mostrant habilitats socials, capacitat de 
gestió de la diversitat cultural i aportant solucions als conflictes que es presenten.  
3. CONTINGUTS 
Els continguts d’aquest mòdul estan associats al les competències, professionals, 
personals i socials que s’especifiquen al R.D. 1394/2007 de 29 d’octubre que estableix el 
Títol de Tècnic Superior en Educació infantil on es fixen les seves ensenyances 
mínimes. Continguts ( ORDEN , de 29 de Juliol del 2009 )  
Planificació d'activitats educatives d'atenció a les necessitats bàsiques 
- Creixement i desenvolupament físic de 0 a 6 anys. Fases, característiques i trastorns 
més freqüents. 
- Anàlisi de les característiques i pautes de l'alimentació infantil. 
- Anàlisi de la informació i els productes alimentaris. Qualitat alimentària. 

  - Elaboració de menús 
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- Identificació de les necessitats i ritmes de descans i somni infantils. 
- Neteja i higiene personal. 
- Vestit, calçat i altres objectes d'ús personal. 
- Identificació de trastorns relacionats amb l'alimentació, el descans i la higiene. 
- Valoració de l'atenció a les necessitats bàsiques com a moment educatiu. 
- Prevenció i seguretat en l'atenció a les necessitats bàsiques 
- Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics 

Programació d'intervencions per a l'adquisició d'hàbits d'autonomia personal en la 
infància. 

- L'autonomia personal en la infància. Pautes de desenvolupament. 
- Anàlisi d'estratègies educatives de creació i manteniment d'hàbits relacionats amb: 

o   L'alimentació 
o   El control d'esfínters. 
o   L'autonomia personal en les activitats de la vida quotidiana infantil. 
- Identificació de conflictes i trastorns relacionats amb l'adquisició d'hàbits d'autonomia 
personal. 
- Valoració de l'autonomia personal en el desenvolupament integral del xiquet. 
- Valoració del paper dels adults en l'adquisició de l'autonomia personal dels xiquets i 
xiquetes. 
Organització d'espais, temps i recursos per a la satisfacció de les necessitats 
bàsiques i l'adquisició d'hàbits. 
- Determinació d'instal·lacions i materials per a l'alimentació, higiene i descans dels 
xiquets i xiquetes. 
- Alteracions i conservació dels aliments 
- Higiene d'instal·lacions i utensilis 
- Adequació d'espais i recursos per a afavorir l'autonomia dels xiquets i xiquetes. 
- Anàlisi de les rutines en l'organització del temps. 
- Organització de l'activitat: importància dels ritmes individuals i de l'equilibre entre 
l'activitat i el descans. 
- Normativa en matèria de seguretat i higiene. 
- Identificació d'ajudes tècniques per a la mobilitat i la comunicació en la infància. 
- Valoració de les necessitats infantils com a eix de l'activitat educativa. 
Intervenció en atenció a les necessitats bàsiques i de promoció de l'autonomia 
personal 
 - Aplicació de tècniques per a l'alimentació dels bebès. 
- Manipulació higiènica dels aliments. 
- Anàlisi de pràctiques concretes d'higiene en l'àmbit de l'educació infantil 
- Aplicació de tècniques per a la neteja i higiene infantils. 
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- Anàlisi del paper de l'educador infantil en l'atenció a les necessitats bàsiques i la 
promoció de l'autonomia personal dels xiquets i xiquetes. 
- Normes de seguretat i higiene aplicables a l'educador o educadora infantil. 
- Valoració de la coordinació amb les famílies i altres professionals per a l'atenció dels 
xiquets. 
Intervenció en situacions d'especial dificultat relacionades amb la salut i la 
seguretat. 
- Salut i malaltia. La promoció de la salut. 
- Identificació de les malalties infantils més freqüents. Pautes d'intervenció. 
- Trastorns derivats de la discapacitat o situacions d'inadaptació social. Pautes 
d'intervenció 
- Perills i punts de control crítics 
- Anàlisi dels riscos i factors que predisposen als accidents en la infància. Epidemiologia. 

- Prevenció de riscos relacionats amb la salut i la seguretat infantils. 
- Valoració del paper de l'educador en la prevenció de riscos relacionats amb la salut i la 

seguretat infantils. 
Avaluació de programes d'adquisició d'hàbits i atenció a les necessitats bàsiques 

- Instruments per al control i seguiment del desenvolupament físic i l'adquisició d'hàbits 
d'autonomia personal. 

- Interpretació d'instruments i dades sobre l'evolució dels paràmetres físics. 
- Anàlisi d'estratègies i instruments per a valorar les condicions de seguretat i higiene dels 

centres educatius i d'atenció a la infància. 
- Detecció d'indicadors de risc per a la salut o la seguretat infantil. 
- La informació a les famílies i altres professionals. Instruments. 

k) Generar entorns segurs, respectant la normativa i protocols de seguretat en la 
planificació i desenrotllament de les activitats.  
l) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions que es deriven de les relacions 
laborals, d’acord amb allò establert en la legislació vigent.  
4.CRITERIS D’AVALUACIÓ 
1) Planifica activitats educatives d’atenció a les necessitats bàsiques dels xiquets i 
xiquetes analitzant les pautes d’alimentació, higiene i descans i patrons de 
creixement i desenrotllament físic:  
a) S'ha identificat les fases del desenvolupament i creixement físic i els factors que 
influeixen en el mateix 
b)S ́han descrit les característiques i necessitats dels xiquets i xiquetes en relació amb 
l ́alimentació, la higiene i el descans.  
c)S ́han elaborat distints tipus de dietes i menús adaptats a les característiques del 
xiquet i la xiqueta (edat, al·lèrgies, intoleràncies alimentàries i altres).  
d)S ́han descrit les pautes d ́actuació en relació al servei, higiene, vestit, descans i son 
infantil. 
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e)S ́han identificat els principals trastorns i conflictes relacionats amb l ́alimentació, la 
higiene i el descans. 
f)S ́han proposat activitats, recursos i estratègies adequades per a la satisfacció de les 
necessitats bàsiques dels xiquets i xiquetes.  
g)S ́han dissenyat ambients aptes i segurs per a la satisfacció de les necessitats 
d ́alimentació, higiene i descans.  
h)S ́han establert els elements materials, de l ́espai itemporals que intervenen en la 
planificació i desenvolupament de rutines diàries.  
i)S ́ha relacionat la forma d ́atenció de cadascuna de les necessitats bàsiques amb les 
característiques dels xiquets i xiquetes.  
j)S ́ha valorat la importància educativa de les activitats relacionades amb la satisfacció 
de les necessitats bàsiques.  
2)Programa intervencions educatives per a afavorir el desenrotllament d’hàbits 
d’autonomia personal en xiquets i xiquetes, relacionant-les amb les estratègies de 
planificació educativa i els ritmes de desenrotllament infantil:  
a)S ́han descrit les fases del procés d ́adquisició d ́hàbits.  
b)S ́han formulat objectius d ́acord a les possibilitats d ́autonomia dels xiquets i les 
xiquetes.  
c)S ́han seqüenciat els aprenentatges d ́autonomia personal a partir de les 
característiques evolutives dels xiquets i xiquetes.  
d) S’han dissenyat ambients que afavorisquen l’autonomia personal. 
e)S ́han establert estratègies i instruments per a la detecció d ́elements que dificulten 
l ́adquisició de l ́autonomia personal dels xiquets i xiquetes.  
f) S’han proposat activitats adequades per a l'adquisició d’hàbits d’autonomia personal. 
g)S ́han identificat els possibles conflictes i trastorns relacionats amb l ́adquisició d ́hàbits 
d ́autonomia personal.  
h)S ́ha valorat la importància de l ́adquisició de l ́autonomia personal per a la construcció 
d ́una autoimatge positiva i del seu desenvolupament integral, per part del xiquet i la 
xiqueta.  
i)S ́ha valorat la importància de la col·laboració de la família en l ́adquisició i consolidació 
d ́hàbits d ́autonomia personal.  
j) S’ha explicat el paper de les persones adultes en l’adquisició de l’autonomia infantil. 
3)Organitza els espais, temps i recursos de la intervenció relacionant-los amb els 
ritmes infantils i la necessitat de les rutines dels xiquets i xiquetes de 0 a 6 anys y, 
en el seu cas, amb les ajudes tècniques que es precisen:  
a)S ́ha explicat el paper de les rutines en el desenvolupament infantil i la seua influència 
en l ́organització temporal de l ́activitat del centre.  
b)S ́han establert les rutines diàries per a l ́alimentació, higiene i descans. 
c)S ́ha preparat l ́espai i les condicions més adequades per al descans, la higiene i 
l ́alimentació. 
d)S ́han organitzat els temps respectant els ritmes infantils i l ́equilibri entre els períodes 
d ́activitat i descans.  
e) S’han aportat solucions davant les dificultats detectades. 
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f)S ́han seleccionat els objectes i recursos materials necessaris per a treballar els distints 
hàbits d ́alimentació, higiene, descans i altres.  
g) S’han seleccionat les ajudes tècniques necessàries. 
h)S ́ha comprovat que l ́ambient, els materials i equips específics compleixen amb les 
normes d ́higiene i seguretat establertes en la normativa legal vigent.  
i)S ́ha valorat la importància de respectar els ritmes individuals dels xiquets i xiquetes.  
4)Realitza activitats d’atenció a les necessitats bàsiques i adquisició d’hàbits 
d’autonomia dels xiquets i xiquetes, justificant les pautes d’actuació:  
a)S ́ha dut a terme la intervenció, adequant-la a les característiques individuals dels 
xiquets i xiquetes, criteris metodològics prevists i recursos disponibles.  
b)S ́han descrit les estratègies per a satisfer les necessitats de relació amb les rutines 
diàries. 
c)S ́han aplicat les tècniques d ́alimentació, neteja i higiene infantil dels nadons.  
d)S ́ha establert una relació educativa amb el xiquet o la xiqueta.  
e)S ́han aplicat estratègies metodològiques per afavorir el desenvolupament de 
l ́autonomia personal en els xiquets i les xiquetes.  
f)S ́han respectat els ritmes individuals dels xiquets i les xiquetes. g)S ́han utilitzat les 
ajudes tècniques seguint els protocols establerts. h)S ́han respectat les normes 
d ́higiene, prevenció i seguretat. i)S ́ha respost adequadament davant les contingències. 
j)S ́ha valorat el paper de l ́educador o educadora en la satisfacció de les necessitats 
bàsiques i el desenvolupament de l ́autonomia del xiquet i la xiqueta.  
5)Intervé en situacions d’especial dificultat o risc per a la salut i seguretat dels 
xiquets i xiquetes relacionant la seua actuació amb els protocols establerts per a 
la prevenció e intervenció en casos d’infermetat o accident:  
a)S ́han identificat les característiques i necessitats bàsiques dels xiquets i xiquetes de 0 
a 6 anys en matèria de salut i seguretat relacionant-les amb l ́etapa evolutiva en la que 
es troben i els instruments adequats.  
b)S ́han descrit les condicions i mesures sanitàries i preventives que cal adoptar per a la 
promoció de la salut i el benestar, en els centres d ́atenció a la infància. 
c)S ́ha valorat la importància de l ́estat de salut i la higiene personal de l ́educador o 
educadora en la prevenció de riscs per a l salut.  
d)S ́han indicat els criteris i/o símptomes més rellevants per a la identificació de les 
principals malalties infantils descrivint els protocols d’actuació a seguir.  
e)S ́han identificat els accidents infantils més freqüents. 
f)S ́han descrit les estratègies de prevenció dels accidents infantils. 
g)S ́ha valorat el paper de les actituds de l ́educador o educadora infantil davant les 
situacions de malaltia i accident.  
h)S ́ha comprovat que l ́ambient, els materials i equips específics compleixen les normes 
de qualitat i seguretat establertes.  
i)S’han establert i mantingut relacions de comunicació efectives amb les famílies, i en el 
seu cas, amb altres professionals seguint els procediments previstos.  
j)S’ha valorat el paper de la persona tècnica en educació infantil com agent de salut i 
seguretat. 
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6)Avalua el procés i el resultat de la intervenció en relació amb la satisfacció de les 
necessitats bàsiques i adquisició d’hàbits d’autonomia personal, justificant la 
selecció de les estratègies e instruments empleats:  
a)S ́han identificat les fonts d ́informació i les tècniques de seguiment del 
desenvolupament físic i l ́adquisició d ́hàbits i la detecció de situacions de risc.  
b)S ́han seleccionat els indicadors i instruments apropiats per al control i seguiment de 
l’evolució dels nens i nenes i del procés d ́intervenció.  
c)S ́ha aplicat l ́instrument d ́avaluació seguint el procediment correcte.  
d)S ́han enregistrat les dades al suport establert.  
e)S ́ha interpretat correctament la informació arreplegada. 
f)S ́han identificat les possibles causes d ́una intervenció no adequada. 
g)S ́han identificat les situacions en les quals és necessari la col·laboració de les famílies 
i d ́altres professionals.  
h)S ́han elaborat informes sobre l ́evolució en l’adquisició d ́hàbits, la satisfacció de les 
necessitats bàsiques i/o trastorns en aquests àmbits dirigits a les famílies i altres 
professionals.  
i)S ́ha valorat la importància de l ́avaluació per a donar una resposta adequada a les 
necessitats bàsiques dels xiquets i xiquetes.  
5. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 
L’avaluació serà inicial, contínua, integradora i formativa . Es tindran en compte els 
coneixements previs dels alumnes, dels quals partirem com a base del nostre 
aprenentatge, al mateix que els seus interessos i motivacions. 
Es considerarà les necessitats dels alumnes i dificultats a l’hora de la adquisició dels 
objectius proposats. 
L’avaluació es realitzarà prenent com a referència els objectius, expressats en resultats 
d'aprenentatge, i els criteris d'avaluació del mòdul ,així com els objectius generals del 
cicle formatiu, tenint en compte l’ ORDEN 79/2010, de 27 de agosto per la qual es regula 
l'avaluació de l'alumnat dels cicles formatius de Formació Professional 
Els procediments d’avaluació que es realitzaran d’una general: 
o   Proves teoriques/pràctiques: bé per trimestre o per unitat didàctica (ajustant-se a les 
necessitats del grup classe). Aquestes proves podran combinar: preguntes test (opció 
múltiple i verdader o fals), preguntes de desenvolupament i la resolució de cassos 
pràctics. 
o   Treballs individuals: on l’alumnat pot realitzar un aprenentatge més individual i 
reflexiu. Haurà de realitzar una sèrie de treballs en cada unitat didàctica per la 
consolidació dels continguts. 
o   Treballs grupals on es valora la capacitat de treball en equip, resolució de conflictes i 
aprenentatge cooperatiu. 
o   Activitats formatives proposades a les Unitats Didàctiques, que serviran per tal de 
consolidar el contingut de les unitats didàctiques, i les actituds associades a les 
competències professionals. 
Els instruments d’avaluació que s’empraran son: proves teòriques, diaris de grup, 
observació directa, diaris de grup ,el quadern del professor, llistes de control , taules i 
fitxes de puntuació i observació. A més d’ avaluar l’assimilació dels continguts,  Aquests 
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instruments permeten avaluar les actituds que presenta l'alumnat, tenint en compte 
aspectes tan importants com són el grau de participació, esforç i motivació presentats 
per l'alumne/a, la conducta i el respecte cap als companys/nyes, l'autonomia, la 
perseverança, la responsabilitat, l'originalitat i capacitat iniciadora i les habilitats 
professionals que han d'anar adquirint. 
5. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  
Coneixements conceptuals: 40% del total de la qualificació. La valoració es farà 
mitjançant proves escrites i/o orals, tenint en compte: la claredat de conceptes, 
expressió, ordre i neteja. La puntuació màxima  en cada un dels continguts, que es la 
suma total haurà d’aplegar a 5 punts de 10 per poder fer la mitja en totes les seues 
parts. 
Coneixements procedimentals: 40% del total de la qualificació. S'avaluaran els treballs i 
activitats que, tant en grup com individualment, es realitzen en classe o fora de la 
mateixa. En aquests continguts s’apreciarà l’adequació́ a l' objectiu /s p ropo sat/s, 
creativitat, aprofundiment (treballs de recerca), ordre i neteja. Es donarà diferent pes a 
cada treball segons les seues característiques.  Els alumnes seran informats. 
• Les absències (justificades o no) no exclouen l'obligació de portar a terme les 

activitats proposades o dutes a terme a classe durant la seva absència. 
• El lliurament dels treballs es realitzarà en el temps i la data estipulada. En cas de 

lliurament fora de termini, la puntuació màxima que es pot obtenir serà de 5 si és 
acceptada pel professor. 

•  En cas de no lliurar un mínim de el 50% dels treballs, el mòdul no serà aprovat en 
aquesta avaluació. 

• Totes les activitats seran avaluades per a l'assignació de la qualificació numèrica per 
a cada trimestre i el final de el curs. 

Actituds 20%: Tindrà un valor d'un 20% a la nota total del mòdul en cada trimestre, però 
no tindran un caràcter de suspens, l'alumne ja partirà amb dos punt en l'actitud, aquest 
anirà baixant sempre que mitjançant la observació directa sobre els següents aspectes i 
individual o diàleg : assistència, puntualitat, participació en les activitats proposades, 
puntualitat en la presentació dels treballs, esforç general, progrés en la matèria, 
autonomia, perseverança, originalitat, respecte, responsabilitat, capacitat d'iniciativa i 
improvisació, relacions interpersonals, organització en el treball, treball en equip, 
capacitat per resoldre conflictes, no es vagin complint. 
Per a superar l’avaluació és necessari que la nota total, tenint en compte les proves 
objectives d’avaluació, treballs, activitats i actituds, supere els cinc punts.  
Els treballs i activitats tant individuals com de grup seran obligatoris per a superar 
l'avaluació.  
Els treballs no superats hauran de repetir-se o completar-se. En ells es tindrà en compte: 
la presentació (neteja, faltes d' ortografia, originalitat...), contingut suficient, la seu 
estructura i organització, aportacions, annexos, fonts consultades, relació amb altres 
coneixements, termini de lliurament... Criteris que s'establiran per a cada treball i que 
l’alumnat haurà de conèixer.  
En cas de no asistir a un examen o una altra activitat d'avaluació com una exposició d'un 
treball, s'haurà de lliurar la deguda justificació per a poder realitzar-ho en una altra data. 
En cas de no fer-ho l'alumne/a haurà de presentar-se a la recuperació de final de 
trimestre.  
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Els treballs que s’entreguen fora de termini sense justificar, seran penalitzats amb la 
qualificació màxima de 5. No s’acceptaran treballs entregats fora de termini amb 
justificació improcedent. Si els continguts que es qualifiquen mitjançant els treballs 
acordats no són realitzats, seran qualificats mitjançant control oral o escrit o qualsevol 
altre instrument que decidisquen les professores.  
Al finalitzar el trimestre es realitzarà recuperació dels continguts no superats o no 
realitzats per les circumstàncies que siguen a través d’un examen. La nota màxima que 
se podrà obtindre serà un 5. 
La nota final del mòdul serà la mitja de la nota obtinguda en els tres trimestres que 
engloba el mòdul.  
Tractament de les faltes d'assistència i puntualitat per part de l'alumnat:  
L’aplicacio del procés d’avaluació continua de l’alumnat requereix la seua assistència 
regular a les classes i activitats programades. Per açò, serà necessària l'assistència, 
almenys, al 85% de les classes i activitats previstes del mòdul.  
L'incompliment d'aquest requisit suposarà la pèrdua del dret a l'avaluació contínua del 
mòdul i podrà suposar l'anul·lació de matrícula per inassistència, sempre que no se 
justifiquen degudament.  
En cas que hi haja alumnat que, no superant el 15% màxim permès segons la legislació 
vigent, acumule faltes d'assistència no justificades, veurà afectada la nota corresponent 
en l'avaluació final, en la mesura que considere oportú el professorat (10%).  
La justificació de les faltes d'assistència serà competència del tutor/a del grup. Se 
consideren faltes justificades les absències derivades de malaltia o accident de 
l'alumne/a, atenció a familiars o qualsevol altra circumstància extraordinària benvolguda 
per la directora del centre. L'alumnat aportarà la documentació que justifique 
degudament la causa de les absències.  
Si un alumne o alumna supera el 15% de faltes d’assistència justificades també veurà 
afectada la seua nota, ja que la inassistència a les classes no permet avaluar els 
continguts actitudinals i el desenvolupament de determinades activitats. Situacions com 
una malaltia de llarga durada, maternitat, accident, entre altres, que suposen la no 
assistència continuada al mòdul poden suposar la pèrdua de l'avaluació contínua. En 
aquests casos l'alumnat pot optar per la renúncia al mòdul.  
La puntualitat és important. L'incompliment dels horaris d'entrada i eixida a les classes 
serà penalitzat en la nota final.  
Sistema de recuperació:  
Al mes de juny es realitzarà la convocatòria ordinària, mitjançant els procediments 
d'avaluació que estimen oportú les professores. Podrà recuperar-se parcial o totalment. 
Al mes de juliol es realitzarà la convocatòria extraordinària. Aquesta consistirà en un 
examen de tot el temari que es qualificarà sobre 10 i aquest examen inclourà preguntes 
tipus test, desenvolupament, supòsits pràctics, entre altres, dels continguts treballats al 
llarg del curs. En aquells casos en que algun alumne/a haja tingut una implicació 
continua en el mòdul o haja entregat totes les tasques establides, s’estudiarà el seu cas 
concret.  
L’alumnat que després d’això no supere el mòdul pendent en la convocatòria 
extraordinària de juliol i no promocione a 2n curs, haurà de repetir el mòdul de manera 
presencial.  
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Programa de recupració per a l'alumnat que, estant cursant segon curs, tinga pendent el 
mòdul de primer curs.  
Per a aquell alumnat que tinga pendent recuperar el mòdul, es dissenyarà un Programa 
de recuperació perquè el puga realitzar simultàniament als mòduls de segon curs, tenint 
en compte que no es garantirà la seua assistència a les classes del mòdul pendent. La 
professora disposarà d'una hora d'atenció a l'alumnat per a resoldre possibles dubtes i 
orientar-los en tot el que siga necessari per a recuperar la matèria.  
Per a superar el mòdul, serà necessari aprovar tant els exàmens com les activitats i 
treballs que vinguen recollits en el Programa de recuperació.  
L'alumna o alumne podrà realitzar els exàmens, o bé en les dates proposades en classe 
per la professora, o bé fer-ho en una altra data alternativa (es concretarà amb la 
professora).  
Els exàmens podran tindre un format mixt, amb una estructura del tipus: respondre a 
preguntes tipus test, preguntes sobre conceptes, desenvolupament de preguntes curtes, 
preguntes a desenvolupar, resolució de supòsits o activitats de caràcter pràctic, etc. 
En el programa de recuperació s’establiran una sèrie de treballs/activitats obligatoris que 
hauran de lliurar-se a la professora, per cada tema, seguint les instruccions que allí 
s'indiquen quant a tipologia de treball i format de lliurament. Aquests, hauran de lliurar-se 
abans de realitzar cadascun dels exàmens.  
Els criteris de qualificació seran;  
Exàmens: 70% 
Treballs i activitats: 30%  
Qualificació de l’alumnat que haja perdut el dret a l’avaluació continua  
L’alumnat al qual, sense que li haja estat anul·lada la matrícula haja perdut el dret a 
l’avaluació continuada, podrà presentar-se a un examen final únic, de caràcter global i de 
dificultat màxima. L’examen tindrà lloc en la convocatòria de juny (ordinària) i, en cas de 
no ser superat, l’alumnat tindrà l’opció d’acudir a la convocatòria de juliol 
(extraordinària).  
L’examen es puntuarà de 0 a 10 i la qualificació final del mòdul serà la puntuació que 
l’alumnat haja obtingut en aquest examen. Per a la qualificació del curs no es tindrà en 
consideració cap altra circumstància, ni el treball que l’alumnat haja pogut realitzar 
durant el curs ni les notes parcials que l’alumnat haja pogut obtenir amb anterioritat a la 
pèrdua del dret a l’avaluació continuada.  
7. UNITATS DIDÀCTIQUES 
Partint d’aquests continguts, el mòdul queda organitzat de la següent manera per 
afavorir tots els elements curriculars que abans em anomenat  
UD1. Necessitats bàsiques: l'alimentació . 
·       Creixement i maduració fins els sis anys.  
·       La alimentació: saludable, els seus trastorns i malalties. 
·       Seguretat i higiene alimentaria. 
UD2. L’alimentació en els centres d’educació infantil. 
·       El període de lactància. 
·       El període transicional. 
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·       El període d’alimentació d’adult modificat 
·       La planificació dels menús. 
·       El menjador com espai educatiu. 
·       Hàbits relacionats amb l’alimentació. 
UD 3. Necessitats bàsiques: activitat i descans. 
·       L’equilibri: activitat-descans 
·       L’activitat en la infància 
·       La son en la infància 
·       L’hora de gitar-se 
·       Planificació del somni en l’escola infantil. 
·       L’execució de l’activitat 
·       Valoració de l’adopció de l’hàbit 
·       Trastorns del somni  
UD 4.Necessitats bàsiques: la higiene 
·       La higiene com element de salut 
·       La higiene corporal 
·       El control d’esfínters 
·       La cura de la imatge personal 
·       La higiene en el centre educatiu 
·       Problemes, alteracions i trastorns relacionats amb la higiene. 
UD 5. L’adquisició d’hàbits en els centres d’educació infantil  
·       De la necessitat a l’hàbit 
·       Condicions prèvies a la intervenció para la adquisició d’hàbits 
·       Fases en la creació d’hàbits 
·       L’entorn d’aprenentatge d’hàbits 
·       Programació de l’adquisició  d’hàbits 
·       Programació d’hàbits relacionats amb l’alimentació. 
·       Programació d’hàbits relacionats en el descans 
·       Programació d’hàbits relacionats amb la higiene 
UD 6. Promoció de la salut i prevenció d’accidents 
·       La salut en l’educació infantil 
·       L’educació per a la salut 
·       Els accidents infantils 
UD 7. La salut en educació infantil 
·       Les malalties infantils 
·       Les malalties més habituals 
·       Els protocols d’actuació 
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Quant a l’organització de l’espai, habitualment es fan servir l’aula-taller convencional 
de classe. També es podrà utilitzar l’aula d’informàtica com a eina per a treballar amb les 
noves tecnologies a dos nivells: recerca d’informació i utilització de les aplicacions 
informàtiques adients. 
Quant als recursos didàctics utilitzats: 
• Material elaborat pel professor 
• Utilització de la plataforma Aules per a la publicació de materials i/o entrega de 

treballs, a més de facilitar què l’alumnat faça el seguiment de les classes en cas de 
confinament individual i/o grupal. 

    Llibre de seguiment del mòdul: “Autonomia personal I salut infantil”, de la editorial: 
ALTAMAR;  ISBN: 978-84-15309-79-6 

• Recursos generals d’aula: pissarra, guix, projector, pissarra blanca, retoladors, 
ordinadors, altaveus, connexió internet (NTICs). 

b) Distribució temporal de les unitats didàctiques:  
Aquest mòdul té una durada de 160 hores que s'imparteixen al llarg dels tres trimestres 
del curs. La càrrega lectiva del mòdul, per tant, és de 5 sessions de 55 minuts 
setmanals. La temporalització de les unitats didàctiques, tenint en compte el criteri de 
flexibilitat, és la següent:  
●  Primer trimestre: unitats 1 , 2  i 3 
●  Segon trimestre: unitats 4 i 5  
●  Tercer trimestre: unitats 6 i 7  
Adaptació de la programació davant d'un possible confinament i mesures per a 
facilitar a l'alumnat amb símptomes i/o confinat el seguiment de la programació: 
Aquesta programació incorpora mesures d’atenció a l’alumnat que per motius derivats de 
la situació sanitària provocada pel COVID-19 no poden assistir amb normalitat a les 
classes. La plataforma AULES es farà servir com a instrument de comunicació, entrega 
de material didàctic i activitats proposades i pel seguiment de l’alumnat. 
Es contemplen 2 situacions que podrien ser objecte d’alguna mesura: 
• Per una banda, el confinament individual d’algun alumne/a. En aquest     cas, la 

plataforma AULES serà la forma de mantenir el contacte amb     l’alumnat i de fer-li 
aplegar els continguts i activitats treballats a classe. Es valorà també la possibilitat 
d’establir una tutoria online on aclarir dubtes i fer seguiment del seu procés 
d’aprenentatge. 

• Per altra banda, en cas de confinament grupal, AULES es farà servir com aula virtual 
on l’alumnat tindrà disponible el material, activitats del mòdul que estiguen treballant-
se i es possibilitarà la comunicació mitjançant videoconferències establides d’acord a 
l’horari de classe i les opcions que la plataforma brinda com ara: foro, missatgeria 
individual, etc. 
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MÒDUL PROFESSIONAL: EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ 
PROFESSORA: Consol Ascensió L. 
CURS: 1er             DURADA: 160 hores 
 
1. RESULTATS D 'APRENENTATGE. 
• Que els alumnes valoren la importància dels medis de comunicació que tenen els 

nostres xiquets al entorn  educatiu. 
• Comprensió de la repercusió personal i social de la comunicació oral en els alumnes a 

la escola d' educació infantil. 
• Fiçar en valor la literatura infantil i la seua repercusió a la escola infnatil. Contes, 

Teatres , ..  com a  recursos pedagogics . 
• Afavorir la comunicació musical amb estrategies educatives lúdiques y motivadoras. 
• Oferir als alumnes estrategies  y activitats dirigides a promoure la expresió  gestual - 

corporal. 
• Valorar la trascendència en el procés educatiu dels nostres alumnes de la expressió 

lógic - matemática. 

2. Compètencies professionals, personals  y socials. 
• Valorar les necessitats de comunicació  i expressió dels nostres alumnes a l' escoleta 

infantil. 
• Donar resposta - a través de intervencions pedagógiques - als necesitats de expressió 

i comunicació dels xiques de 0 a 6 anys. 
• Promoure aprenentatges significatius dirigits als nostres alumnes en totes les arees 

de expressió : expressió   oral ,  literatura infantil , expressió musical , expressió 
gestual , expressió gràfica i expresssió  lógica - matemàtica. 

• Organitzar actividats lúdiques y pedagogiques orientades al aprenentatge dels 
diversos  tipus de expressió y comunicación dels xiquets, de 0 a 6 anys. 

• Col.laboració amb les families en el procés  educatiu  dels seus fills.  

3. Continguts. 
Unitat Didáctia 1 . La Comunicació Humana.  Es tracta de fiçar en valor la comunicació  
en general   i en aquesta unitat especificament  la comunicació oral  i especialment als 
xiquets de 0 a 6 anys. 

Unitat Didáctia 2.  Literatura Infantil.  Contes, Teatralizacions. La literatura té un lloc 
trascendental com un miyan de trasmisió de cultura i de expressió i a més a més de 
comunicació. 

Unitat Didáctica 3. Expressió musical. Cientificament s' ha demostrat els múltiples  i  
variats beneficis que té per als nostres  alumnes el contacte y el desenvolupament  de la 
música a la seua vida. Coneixer activitats, jocs i portarlos al aula es una tasca 
imprescindible per als nostres educadors infantils. 

Unitat Didáctica 4 . L' expressió corporal. L' espressió corporal permet als nostres 
alumnes mostrar les seues emocions més intimes. 

Es una manera molt personalitzada de coneixer d'una manera amb  molt més  de 
profundidat als nostres alumnes.  

Unitat. Didáctica 5. L 'expressió gráfica  i lèxpressió plástica. El meravellos mon interior 
dels nostres alumnes es pot descobrer mijan aquestes tipus de expressió.   

Unitat Didáctica 6. L'expressió lógic - matemàtica. Aquest tipus de coneiximents i 
activitats són indispensables a la nostra programació educativa. La nostra societat 
trasmet moltes situacions a on es necessari coneixer activitats de caracter lógic - 
matemátic. 
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4. Criteris d'avaluació. 
Unitat Didáctica  1. 

- S'ha reconcegut la importància de l' expressió oral a l' escola? 

- S' ha creat un espaci de reflexió amb les pares? 

- S'han realitzat activitats per afavorir l'expressió i la comunicació al aula?  

Unitat Didáctia   2 . 

- S'ha fiçat en valor la literatura infantil al aula ? 

- S'han realitzat diverses activitats i jocs  relacionats amb Contes? 

- S'han teatralitzat  alguns contes? 

Unitat Didáctica  3. 

- S'ha documentat convenientment les advantatges de la música a la vida dels nostres 
alumnes. Al seu cervell, especialment.? 

- S'han elaborat activitats i jocs per a el desenvolupament de l'expressió musical? 

Unitat Didáctica    4. 

- S'han elaborat activitats, jocs i altres recursos educatius a la fi de promoure  entre el 
nostre alumnat de l'expressió corporal . ( danses, yoga ..) 

Unitat  Didáctica    5. 

- Han dissenyat els alumnes activitats relacionats amb l'expressió gràfica  i l'expressió 
plastica ? 

Unitat Didàctica  6. 

- Els alumnes de primer curs d 'educació infantil han elaborat activitats que promouen la 
expressió lógic - matemàtica? 

5. Instruments d ' avaluació. 

Per a l'avaluació de l'alumnat s' utilitzaran els seguents intruments: proves escrites, 
supòsits pràctics, fitxa d'avaluació d'activitats. 

6. Criteris de qualificaciò. 

Els criteris d'avaluació seran els mateixos cada trimestre. Al final del curs es realitzarà 
una mitjana, que serà la nota final del curs.L'avaluació trimestral s'ajustarà als criteris: 

Prova escrita.Es realitzarà un exàmen per trimestre- de desenvolupament, preguntes 
curtes o tipus test-. Suposará un 35% de la nota final. 

Activitats grupals  D'aula i treballs en equip. Suposaran un 35% de la nota final del 
trimestre. 

Actituts de colaboració y participació. Suposará un 30%  de la nota final del trimestre. 

Es contemplaran les recuperacions trimestrals de l'alumnat que haja suspès. 

7. Unitats Didàctiques. 
Primera Avaluació. 

U.T.1. Importancia del lenguaje.  

           La comunicació humana. 
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U.T.2. La literatura Infantil. Expressió natural pels xiquets.  

Segona Avaluació. 

U.T.3. L 'Expressió musical. 

U.T.4. l'Expressió corporal - gestual . 

Tercera Avaluació.  

U.T.5 L'Expressió  gráfica.  

          L'Expressió plastica. 

U.T.6.L'Expressió lógico - matemàtica. 

8. Adapatació de la programació davant d'un possible confinament i mesures per 
afavorir a l'alumnat amb simptomes confinat el seguiment de la programació. 
S'utilitzarà la plataforma aules des del principi del curs per a l'entrega d'activitats i 
desenvolupament d'algunes activitats, atenent a les criteris de prevenció de la Covid- 19. 

D'aquesta manera, en cas de confinament individual o grupal, l'alumnat ja coneixerà i 
manejarà la plataforma aules, mitjançant la qual es desenvolupará la materia en cas de 
confinament.  

  

MÒDUL PROFESSIONAL: DESENROTLLAMENT COGNITIU I MOTOR 
PROFESSOR: Carles M. 
CURS: 1er             DURADA: 192 hores 

    
1.OBJECTIUS GENERALS DEL MÒDUL: 
En el Reial decret 1394/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic 
Superior en Educació Infantil i es fixen els seus ensenyaments mínims, s'estableixen els 
objectius generals d'aquest cicle. A continuació enumerem aquells que es treballen 
especialment des del mòdul de Desenvolupament motor i cognitiu. 
a) Identificar i concretar els elements de la programació, relacionant-los amb les 
característiques del grup i del context per a programar la intervenció educativa i d'atenció 
social a la infància. 
b) Identificar i seleccionar els recursos didàctics, descrivint les seues característiques i 
aplicacions per a organitzar-los d'acord amb l'activitat i els destinataris. 
c) Seleccionar i aplicar recursos i estratègies metodològiques, relacionant-los amb les 
característiques dels xiquets i xiquetes, en el context per a realitzar les activitats 
programades. 
e) Identificar necessitats dels xiquets i xiquetes, així com de les famílies, que 
requerisquen la participació d'altres professionals o serveis, concretant els recursos de 
diagnòstic i d'actuació, per a donar una resposta adequada. 
f) Seleccionar i aplicar tècniques i instruments d'avaluació, relacionant-los amb les 
variables rellevants i comparant els resultats amb l’estendard establit en el procés 
d'intervenció. 
g) Seleccionar i aplicar estratègies de tractament d’informació relacionant-les amb les 
variables rellevants comparant els resultats amb l’estendard estanlit en el procés 
d’intervenció. 
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l) Analitzar els espais i els materials d’intervenció, actualitzant la legislació vigent en 
matèria de prevenció de riscos i de seguritat per preservar la salut i integritat física de les 
xiquetes i xiquets. 
2. COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS RELACIONADES 
AMB EL MÒDUL 
a) Programar la intervenció educativa i d’atenció social a la infantesa a partir de les 
directrius del programa de la institució i de les característiques individuals, del grup del 
context 
b) Organitzar els recursos per al desenvolupament de l’activitat responent a les 
necessitats i característiques dels xiquets i xiquetes. 
c) Desenvolupar les activitats programades, utilitzant els recursos i estratègies 
metodològiques apropiades i creant un clima de confiança. 
f) Actuar amb contingències relatives a les persones, recursos o al medi, transmitent 
seguritat i confiança i aplicant, en el seu cas, els protocols d’actuació establerts. 
g) Avaluar el procés d’intervenció i els resultats obtinguts, elaborant i gestionant la 
documentació associada al procés i transmetent la informació per millorar la qualitat del 
servei. 
i) Actuar amb autonomia i iniciativa en el disseny de la realització d’activitats, respectant 
les línies pedagògiques i d’actuació de l’ institució en la que desenvolupen la seva 
activitat. 
k) Generar entorns segurs, respectant la normativa i protocols de seguritat en la 
planificació i desenvolupament de les activitats. 
3.CONTINGUTS I DISTRIBUCIÓ TEMPORAL EN UNITATS DE TREBALL 
Partint de la ORDE de 29 de juliol, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’establix per 
a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent 
al títol de Tècnic Superior en Educació Infantil, els continguts indispensables per 
aconseguir els objectius del mòdul son els següents: 
- Planificació d’estratègies, d’activitats i de recursos d’intervenció en l’àmbit sensorial: 
- El desenvolupament humà. Aspectes bàsics i factors a tindre en compte. 
- Teories explicatives del desenvolupament humà. 
- Les sensacions: les bases psicològiques i fisiològiques. 
- La percepció. Característiques 
- Els sentits i sistemes sensorials: tacte, gust, olfacte, vista, oïda,sistema cinestèsic i 
l’evolució. 
- El desenvolupament sensoperceptiu en l’etapa de 0-6 anys. 
- Característiques. 
- Identificació de les principals alteracions en el desenvolupament sensorial. 
- Identificació del tractament educatiu de les alteracions en el desenvolupament 
sensorial. Adaptacions curriculars. 
- L’educació sensorial: objectius, activitats, recursos, espai i temps. 
- Valoració de la importància de l’exploració en el desenvolupament sensorial del xiquet i 
la xiqueta. 
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- Planificació d’estratègies, d’activitats i de recursos d’intervenció en l’àmbit motor. 
- Factors que determinen el desenvolupament motor 
- Identificació de les bases neurofisiològiques del desenvolupament motor. 
- Les lleis de maduració i desenvolupament motor. 
- Identificació de les bases neurofisiològiques del desenvolupament motor. 
- Lleis de maduració i desenvolupament motor. 
- Evolució motora del xiquet i la xiqueta de 0 a 6 anys. 
- Desenvolupament dels automatismes i la postura corporal en el xiqueta o la xiqueta. 
- Identificació de les principals alteracions en el desenvolupament motor. 
- Identificació del tractament educatius de les alteracions en el desenvolupament motor. 
Adaptacions curriculars. 
- Utilització d’ajudes tècniques. 
- L’educació de la motricitat: objectius, activitats, recursos, espai i temps. 
- Valoració dels espais segurs per a afavorir la mobilitat dels xiquets ixiquetes. 
- Valoració de la importància del desenvolupament motor en l’adquisició de l’autonomia 
personal. 
- Planificació d’estratègies, d’activitats i de recursos d’intervenció en l’àmbit cognitiu: 
- Teories explicatives del desenvolupament cognitiu 
- El procés cognitiu: intel·ligència, atenció i memòria; creativitat; reflexió i raonament. 
- Relació entre el desenvolupament sensorial-motor i cognitiu en la infància. 
- Principals fites evolutives en el desenvolupament cognitiu. 
- L’estructuració i organització espai-temporal. 
- Principals alteracions del desenvolupament cognitiu i el seu tractament educatiu. 
- La intervenció educativa en el desenvolupament cognitiu: objectius, activitats, recursos, 
espai i temps. 
- Valoració de l’ús de les TIC com a recurs per al desenvolupament cognitiu infantil. 
Planificació d’estratègies, d’activitats i de recursos psicomotrius: 
- La psicomotricitat: característiques i evolució. 
- Valoració de la funció globalitzadora de la psicomotricitat en el desenvolupament 
cognitiu, afectiu i motriu. 
- Anàlisi de l’esquema corporal i la seva evolució. 
- Anàlisi de la motricitat gràfica i la seva evolució. 
- Propostes metodològiques d’intervenció psicomotriu. 
- Continguts de la pràctica psicomotriu: anàlisi de l’esquema corporal i laseva evolució, el 
control tònic, el control postural l’estructuració i organització espai-temporal, la lateralitat, 
el control respiratori i la relaxació. 
- La importància del cos com a mitjà d’expressió i de relació amb el medi 
- La pràctica psicomotriu: objectius, activitats, recursos, espais i distribució temporal. 
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- El massatge infantil. 
Implementació d’activitats d’intervenció en l’àmbit sensorial, motor, cognitiu i psicomotor. 
- Realització d’activitats dirigides a afavorir el desenvolupament cognitiu, sensorial, motor 
i psicomotor. 
- Organització de l’espai i el temps per a la realització d’activitats afavorides del 
desenvolupament sensorial, motor, cognitiu i psicomotor. 
- Selecció i preparació de materials i recursos adequats als xiquets i les xiquetes als 
quals van dirigits. 
- Respecte pels ritmes evolutius dels xiquets i les xiquetes, les seues característiques i 
necessitats individuals. 
- Creació de situacions afectives i de confiança. 
- Valoració de la importància d’una bona estimulació psicomotriu i de paper de l’adult i de 
l’entorn en el desenvolupament sensorial, moto i cognitiu del xiquet i la xiqueta. 
Avaluació del procés i el resultat de la intervenció realitzada en l’àmbit sensorial, 
motor, cognitiu i psicomotor: 
- L’avaluació del desenvolupament sensorial, motor, cognitiu i psicomotor. Indicadors. 
- Tècniques i instruments per a l’avaluació de: la intervenció, elDCM 21-22 
desenvolupament sensorial, motor, cognitiu i psicomotor infantil. 
- Valoració de l’avaluació com a recurs per a la millora de la intervenció. 
- Valoració de l’observació com a recurs bàsic de registre i d’avaluació del 
desenvolupament infantil. 
- Valoració de l’actuació i actitud de l’educador/a que realitza la intervenció. 
- Aquests continguts es distribueixen de forma següent: 
Al llarg del curs, en tres trimestres: 
En el primer trimestre: la unitat de treball 1 i 2 
En el segon trimestre: la unitat de treball 3 i 4 
En el tercer trimestre: la unitat de treball 5 i 6 
Aquests continguts també estan inclosos en els diferents projectes educatius de centre: 
En el Projecte de L’aigua com a element vertebrador, el treball d’activitats, jocs i tallers 
sensorials, en les unitats 2 i 5. 
4.MATERIALS I RECURSOS DIDÀCTICS 
Per al desenvolupament de les classes, tant el temari com el material complementari 
serà facilitat per la professora, a partir de manuals, bibliografia i fonts diverses com ara: 
- El Real Decret 1394/2007, de 29 d’octubre, por el que s’estableix el títol de Tècnic 
Superior en Educació Infantil i es fixen els ensenyaments mínims. 
- Ordre de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d’Educació per la qual s’estableix per a 
la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent 
al títol de Tècnic Superior en Educació Infantil. 
- El llibre de text que seguirem será: “DESARROLLO COGNITIVO Y MOTOR”, de 
Amparo Tamarit Valero. Ed. Síntesis. 
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- También utilizará el docente otros libros de apoyo como: 
- Larrey Lázaro, Gema y otros. Desarrollo (2009). MCGrawHill. Madrid cognitivo y motor 
- Santillana.Carcajona, Madrid P y Galindo, B. Desarrollo cognitivo y motor (2010). 
- Fusté, S y Bonastre, M. Psicomotricidad y vida cotidiana (0-3 años). Graó. Barcelona 
(2014) 
5. AVALUACIÓ 
Aspectes sobre la valoració de l’assistència 
Per tot l’alumnat que romangui en avaluació continuada, totes les absències a les 
classes i activitats programades, incloses les activitats complementàries, tindran com 
a repercussió en la qualificació del mòdul una penalització, independentment del fet 
que es tracte d’absències justificades o no justificades. 
Qualificació de cada unitat de treball 
Cada unitat didàctica es considerà superada quan s’obtingui en ella una nota mínima 
de 5,00. 
La qualificació de cada unitat didàctica es calcularà coma mitjana ponderada de: 
-Treballs i proves escrites, orientades principalment a l’avaluació de continguts 
conceptuals (40% de la qualificació de la unitat) 
- Activitats pràctiques per l’avaluació dels continguts procedimentals (40%) 
- Valoració de l’actitud i l’assitència (20%). La inassistència a la meitat de les hores 
lectives programades de la unitat farà que la nota en aquest apartat sigui zero; a partir 
d’aquest punt, la penalització per inassistència estarà proporcional a les hores 
d’absència. 
La nota mínima requerida per poder fer la mitjana entre els diferents blocs de notes és 
un 4,00. Les proves, activitats, pràctiques i treballs que es lliuren fora de termini veuran 
afectada la seva qualificació o no es tindran en compte si estan més enllà dels marges 
permesos (48 hores a partir de la data i hora de lliurament). Qualsevol activitat no 
lliurada tindrà una qualificació de 0, sent objecte de recuperació. 
Qualificació de cada trimestre 
La qualificació de cada trimestre s’obtindrà per la mitjana aritmètica. Quan una unitat 
didàctica s’hagi de repartir entre trimestres diversos, no es tindrà en compte pel trimestre  
que es tanca. 
Per poder fer la mitjana caldrà una nota mínima de 5,00 en totes les unitats de treball. En 
cas que en una avaluació hi hagi una o més unitats amb nota inferior a 5,00 el trimestre 
es qualificarà com a suspès (4). A més, es tindran en compte els següents criteris, que 
seran causa de suspès directe en el mòdul: 
● Les actituds marcadament inadequades (agressives o irrespectuoses) cap a qualsevol 
membre de la comunitat educativa: personal de neteja, consergeria o secretaria, alumnat 
del centre o professorat. 
Mostrar una actitud passiva o negativa, de forma reiterada, en el desenvolupament de 
les classes. 
La NO presentació reiterada de treballs o el plagi dels mateixos. 
Copiar en una prova escrita. 
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En aquests caos es pactarà un pla específica de recuperació amb l’alumne/a concret; 
qualificació d’activitats d’ensenyament-aprenentatge i de les activitats d’avaluació. 
Qualificació del curs (avaluació final) 
Quan en totes les avaluacions del curs la qualificació sigui igual o superior a 5,00, la 
qualificació del curs s’obtindrà com la mitjana aritmètica de totes les unitats. 
En cas que una o més avaluacions tinguin una qualificació de suspès, la nota del curs 
estarà de suspès. 
Recuperacions d’unitats de treball 
Totes les unitats didàctiques no superades al llarg del curs es recuperaran en una prova 
única que se celebrarà en la mateixa data que la prova final per l’alumnat forma 
d’avaluació continuada. La nota màxima que es podrà obtindre en la recuperació de 
cada unitat de treball és de 6. 
La nota fina del curs després de les recuperacions estarà la resultant de recalcular la 
qualificació després d’haver incorporat les notes obtingudes en recuperació d’acord amb 
les regles de càlcul indicades més amunt. 
Si una vegada feta la recuperació que pertoqui, una o més unitats de treballs continuen 
suspeses, la qualificació final del curs estarà de suspès. 
Qualificació de l’alumnat que hagi perdut el dret a l’avaluació continuada 
L’alumnat al qual, sense que li hagi estat anul·lada la matrícula, hagi perdut el dret a 
l’avaluació continuada podrà presentar-se a un examen final únic, de caràcter global i de 
dificultat màxima. L’examen tindrà lloc en la convocatòria de juny (ordinària) i, en cas de 
no estar superat, l’alumnat tindrà l’opció d’acudir a la convocatòria de juliol 
(extraordinària) 
L’examen es puntuarà de 0 a 10 i la qualificació final del mòdul estarà la puntuació que 
l’alumnat hagi obtingut en aquest examen. Per la qualificació del curs no es tindrà en 
consideració cap altra circumstància, ni el treball de l’alumnat haja pogut realitzar durant 
el curs ni les notes parcials que l’alumnat haja pogut obtenir amb anterioritat a la pèrdua 
del dret a l’avaluació continuada. 
L’examen es realitzarà en la mateixa data que les recuperacions de l’alumnat que 
romangui en avaluació continuada. 
Programa de recuperació del mòdul en convocatòria extraordinària 
D’acord amb l’article 9 de l’Ordre 79/2010, de 27 d’agost, de la Conselleria d’Educació, 
per la qual es regula l’avaluació de l’alumnat dels cicles formatius, tot l’alumnat que no 
superi el mòdul en la convocatòria ordinària de juny haurà de: 
● Realitzar durant el temps fins a la convocatòria de juliol les activitats de recuperació 
que el professorat li indicarà. 
● Superar un prova fina, en el mes de juliol, en els termes que tot seguit s’indica: 
L’avaluació de l’alumnat amb el mòdul pendent es farà en la convocatòria extraordinària 
de juliol. 
En l’aplicació d’aquest programa de recuperació, la qualificació del mòdul es calcularà 
com la mitjana ponderada dels següents apartats: 
● Activitats (20%). Les activitats es referiran a la unitats de treball no superades en 
convocatòria ordinària. La no presentació d’alguna de les activitats establertes en el 
temps i forma establerts podrà motivar una qualificació en aquest apartat de zero. 
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●  Prova (80%). La prova, que es farà oral, versarà sobre continguts relatius a totes les 
unitats didàctiques del mòdul. 
Cada un dels apartats es puntuarà independentment de 0 a 10 punts. El mòdul es 
considerarà recuperat si la qualificació final és de 5,00. 
Tot i que el resultat del càlcul pugui ser superior, en convocatòria extraordinària la 
qualificació del mòdul podrà estar com a màxim de 6,00. 
L’alumnat que després d’això no superi el mòdul pendent en la convocatòria 
extraordinària de juliol i no promocioni a 2n curs, haurà de repetir el mòdul de manera 
presencial, sense perjudici del que es disposa en la normativa sobre el nombre de 
convocatòries. 
A l’alumnat que no superi el mòdul pendent en la convocatòria extraordinària de juliol i 
que promociona a 2n curs, li estarà d’aplicació el programa de recuperació 
Programa de recuperació per alumnat que hagi promocionat a 2n amb el mòdul pendent 
D’acord amb l’article 9 de l’Ordre 79/2010, de 27 d’agost, de la Conselleria d’Educació, 
per la qual es regula l’avaluació de l’alumnat dels cicles formatius, tot l’alumnat que 
promocioni a 2n curs sense haver superat el mòdul en la convocatòria extraordinària de 
juliol, haurà de: 
● Assistir a les sessions presencials de tutoria d’acord amb el calendari i condicions que 
s’expliquen més avall. 
● Realitzar i presentar les activitats de recuperació que el professorat indicarà a cada 
alumna/e en el mes de setembre. 
● Superar una prova final, en el mes de juny. La prova se celebrarà en la mateixa sessió 
que les recuperacions de primer curs. 
El programa de recuperació es desplegarà durant tot el curs de manera simultània a 
l’assistència a les classes dels mòduls de 2n cura i, si s’escau, a la recuperació de la 
resta de mòduls pendent s de primer curs i a la realització dels mòduls FCT i Projecte. 
L’avaluació de l’alumnat amb el mòdul pendent es farà en la convocatòria ordinària de 
juny. 
Es farà una sessió aproximadament mensual de tutoria de recuperació d’una hora de 
durada que es realitzarà amb l’horari que es pacte amb l’alumnat amb qüestió. 
La primera tutoria es realitzarà la primera setmana lectiva del mes d’octubre i en ella es 
lliurarà a l’alumnat el dossier d’activitats i el pla de recuperació. 
La última tutoria es farà en la darrera setmana lectiva immediatament anterior a la data 
de la prova i en ella es comunicarà a l’alumnat la qualificació corresponent al dossier 
d’activitats i assistència. 
La tutoria es dedicarà a l’aclariment de dubtes a l’alumnat, la realització de les activitats 
teòriques o pràctiques que sigui escaient, la planificació del treball de recuperació i a la 
recollida de les activitats realitzades que no es presenten per altres mitjans. 
La qualificació del mòdul es calcularà com la mitjana ponderada dels següents apartats: 
● Assistència (10%). L’assistència a les sessions programades és obligatòria. 
La inassistència no justificada a les sessions de tutoria programades motivarà una 
penalització en la qualificació proporcional a les hores d’absència. 
Quan la inassistència superi el 15% de les hores programades, la qualificació en aquest 
apartat estarà zero. 
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● Activitats (30%). Les activitats es referiran a totes les unitats de treball realitzades al 
llarg del mòdul en convocatòria ordinària. La no presentació d’alguna de les activitats 
establertes en el temps i forma podrà motivar una qualificació en aquest apartat de zero. 
● Prova (60%). La prova versarà sobre tots els continguts del mòdul. Cada un dels 
apartats es puntuarà independentment de 0 a 10 punts. El mòdul es considerarà 
recuperat si la qualificació final és de 5,00 o més. Tot i que el resultat del càlcul pugui ser 
superior, en convocatòria extraordinària la qualificació del mòdul podrà estar com a 
màxim de 6,00. 
  

MÒDUL PROFESSIONAL: EL JOC INFANTIL I LA SEUA METODOLOGIA 
PROFESSORA: Marta G. 
CURS: 2º             DURADA: 160 hores 

     
1. RESULTATS D’APRENENTATGE  
1.Contextualitza el model lúdic en la intervenció educativa, valorant-lo amb les diferents 
teories sobre el joc, la seua evolució e importància amb el desenvolupament infantil i el 
seu paper com a eix metodològic.  
2.Dissenya projectes d’intervenció lúdics, relacionant-los amb el context i l’equipament o 
servei en el que es desenvolupa i els principis de l’animació infantil.  
3.Dissenya activitats lúdiques, relacionant-les amb les teories del joc i amb el moment 
educatiu en el que es troba el xiquet o xiqueta.  
4.Selecciona joguets per a les activitats lúdiques, relacionant les característiques 
d’aquests amb les etapes del desenvolupament infantil.  
5.Implementa activitats lúdiques, relacionant-les amb el objectius establerts i els 
recursos necessaris. 6.Avalua projectes i activitats d’intervenció lúdica, justificant les 
tècniques e instruments d’observació seleccionats.  
2. COMPETÈNCIES  
a) Programar la intervenció educativa i d'atenció social a la infància a partir de les 
directrius del programa de la institució i de les característiques individuals, del grup i del 
context. b) Organitzar els recursos per al desenvolupament de l'activitat responent a les 
necessitats i característiques dels xiquets i xiquetes.  
c) Desenvolupar les activitats programades, emprant els recursos i estratègies 
metodològiques apropiats i creant un clima de confiança. f) Actuar davant contingències 
relatives a les persones, recursos o al mitjà, transmetent seguretat i confiança aplicant, si 
escau, els protocols d'actuació establits. g) Avaluar el procés d'intervenció i els resultats 
obtinguts, elaborant i gestionant la documentació associada al procés i transmetent la 
informació amb la finalitat de millorar la qualitat del servei.  
i) Actuar amb autonomia i iniciativa en el disseny i realització d'activitats, respectant les 
línies pedagògiques i d'actuació de la institució en la qual desenvolupa la seua 
activitat. j) Mantenir relacions fluides amb els xiquets i xiquetes i les seues famílies, 
membres del grup en el qual s'estiga integrat i altres professionals, mostrant habilitats 
socials, capacitat de gestió de la diversitat cultural i aportant solucions a conflictes que 
es presenten.  
k) Generar entorns segurs, respectant la normativa i protocols de seguretat en la 
planificació i desenvolupament de les activitats.  
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3. CONTINGUTS  
El model lúdic en la intervenció educativa: concepte i teories del joc infantil. El joc i el 
desenvolupament infantil. El joc com a recurs educatiu en l’etapa 0-6 anys. El joc com a 
factor d’integració. El model lúdic: tècniques i recursos. Valoració del joc com a 
metodologia en la intervenció educativa. Valoració del context familiar en el joc dels 
xiquets i les xiquetes.  
Planificació de projectes d’intervenció ludicorecreatius en la infància: l’animació en 
el temps lliure. Modalitats d’animació infantil. Elements de la planificació de projectes 
lúdics. Els espais lúdics i recreatius. Interiors i exteriors. Aspectes organitzatius i 
legislatius. Programes i projectes d’integració social. Ludoteques. Altres servicis lúdics. 
Mesures de seguretat en els espais lúdics i recreatius. Identificació i selecció de 
tècniques i recursos lúdics. Els racons i zones de jocs interiors i exteriors. Adaptacions 
en els recursos i les ajudes tècniques referides al joc. Les noves tecnologies.  
Planificació d’activitats lúdiques: justificació del joc com a recurs educatiu. Tipus de 
jocs en funció de l’estadi evolutiu. Elements de la planificació d’activitats lúdiques. Els 
materials i els recursos lúdics. Classificació dels jocs. Recopilació de jocs tradicionals i 
actuals. Selecció de jocs. Influència dels mitjans de comunicació i les noves tecnologies  
en els jocs infantils. Influència dels rols socials en els jocs. Valoració educativa i cultural 
dels jocs propis de la tradició popular valenciana. Determinació dels recursos lúdics: 
concepte i definició del joguet. Funcions del joguet. Classificació dels joguets. Selecció i 
adaptació de joguets per a distints espais, edats i necessitats dels xiquets i les xiquetes. 
Ajudes tècniques. Disposició, utilització i conservació dels materials i joguets. Els joguets 
i el consum. Influència dels rols socials en els joguets. Legislació vigent sobre joguets. 
Valoració de la importància del joguet en la transmissió de valors.  
Implementació d’activitats lúdiques: activitats lúdiques extraescolars, d’oci i de temps 
lliure i d’animació infantil. Aplicació de la programació a les activitats lúdiques. Elaboració 
de materials lúdics. Preparació i desenvolupament de festes infantils, eixides 
extraescolars, campaments, tallers, projectes lúdics i recreatius. Aspectes organitzatius i 
legislatius. La intervenció de l’educador/a infantil. Anàlisi d’estratègies per a afavorir 
situacions lúdiques.  
Avaluació de l’activitat lúdica: l’observació en el joc com a tècnica principal 
d’avaluació. Condicions. Mètodes. Instruments. Identificació dels requisits necessaris per 
a realitzar l’observació en un context ludicorecreatiu. Diferents instruments d’observació. 
Elecció, elaboració i aplicació dels instruments d’observació en funció del context. Les 
noves tecnologies com a font d’informació. L’autoavaluació.  
4. AVALUACIÓ  
4.1. Criteris d’avaluació.  
Els criteris d'avaluació són els aspectes valorables que mostren el grau d'aprenentatge 
de l'alumnat. En el RD 1394/2007, de 29 d'octubre, del títol, el mòdul de “El joc infantil i 
la seua metodologia” identifica uns criteris d'avaluació per a cada Resultat 
d'Aprenentatge (R.A.).  
4.2. Instruments d’avaluació  
Per avaluar els resultats d’aprenentatge de l’alumnat utilitzarem tècniques d ́observació i 
tècniques interrogatives, tant orals com escrites. 
A continuació es proposen els següents instruments:  
- L’instrument d’avaluació que es farà servir per a avaluar els coneixements serà una 
prova escrita que podrà tindre preguntes tant de desenvolupament, com tipus test, 
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preguntes curtes, de raonament o de casos pràctics.  
- Els treballs grupals es valoraran mitjançant una rúbrica que tindrà en compte el 
vocabulari, l’adequació i la creativitat. D’altra banda els treballs individuals i activitats  
de classe es valoraran amb una escala de rang i un registre observacional, donat que 
moltes seran de tipus pràctic.  
- Les actituds sociolaborals es puntuaran mitjançant un registre sistemàtic i l’anotació 
d’incidències. Es tindran en compte aspectes com la participació, les conductes de 
convivència, l’autonomia en el treball, l’esforç i la motivació, iniciativa, capacitat de treball 
en equip.  
4.3. Criteris de qualificació  
Les qualificacions parcials, així com la final del cicle tindrà en compte el següent:  
S’avaluaran els coneixements amb un 30% del total, els treballs i activitats amb un 50% i 
les habilitats sociolaborals amb un 20%. 
En cada avaluació s’inclouran les unitats didàctiques realitzades en eixe trimestre. 
Per a poder obtindre la nota final es requereix aprovar (obtindre almenys un 50%) en 
cadascun dels apartats anteriorment esmentats. 
Al final del trimestre es notificarà a l'alumnat la seua evolució amb una qualificació 
numèrica entre 0 i 10, considerant-se aprovat a partir d'un 5. 
L'avaluació final serà la mitjana de les dos avaluacions que es donen en el curs. 
L 'arrodoniment serà a l'alça sempre que el decimal siga igual a superior a 0,5.  
La docent tindrà en compte l'evolució de l'alumnat a l'hora d'arrodonir la nota final.  
Les característiques del mòdul fan que siga imprescindible l’assistència a classe. Si es 
supera un 15% de faltes trimestrals, això suposarà la pèrdua del dret a avaluació 
contínua.  
Les faltes no exclouen l’obligació de realitzar els treballs i activitats adients. 
En cas de no assistir a un examen o una altra activitat d ́avaluació s’haurà de lliurar la 
justificació corresponent, per a poder realitzar-ho en una altra data. 
L’acumulació de faltes injustificades, a més a més, repercutirà negativament en la nota 
de l’apartat de habilitats sociolaborals.  
4.4. Sistema de recuperació  
-Al finalitzar el trimestre es realitzarà una recuperació dels continguts no superats través 
d’una prova escrita. La nota màxima que es podrà obtindre serà un 6. -En el cas de no 
assistir a una de les activitats complementàries programades, l'alumne haurà de realitzar 
un treball relacionat amb aquesta activitat.  
-Si es sorprén a l’alumnat copiant en un examen, aquest tindrà el mòdul suspés i haurà 
de presentar-se a la recuperació final de juny amb tota la matèria. -En alguns casos, 
l’absentisme justificat pot suposar el suspens de l’avaluació, si el període ha sigut molt 
perllongat i no s’han pogut realitzar les activitats i els treballs requerits.  
-A més de les proves i treballs previstos dins de cada trimestre i la posterior recuperació, 
es realitzarà una avaluació ordinària en juny, mitjançant una prova escrita individual i la 
entrega dels treballs i les activitats no superades. Podrà recuperar-se total o parcialment.  
-Finalment, en cas de no superar el mòdul, l’alumnat disposarà de una avaluació 
extraordinària en juliol del mateix curs escolar, on haurà de realitzar una prova escrita 
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que inclourà els continguts de tot el curs (puntuarà sobre 10), i entregar un treball que 
consistirà en el desenvolupament d’un projecte d’activitats lúdiques.  
5. UNITATS DIDÀCTIQUES  
5.1. Distribució temporal de les unitats didàctiques.  
Els continguts es reparteixen en unitats didàctiques, combinades en blocs. S’impartiran 
fins a aplegar al total d’hores del mòdul, distribuïdes en 8 hores setmanals (4 sessions 
de 2h cadascuna). Es seguirà un ordre lineal, començant per la UD 1 i UD 2 que 
inclouen conceptes bàsics, passant per la resta d’unitats que tracten diferents aspectes 
del joc i els joguets en diversos àmbits d’actuació, fins a arribar a la UD 8  
que tracta la planificació de projectes, des d’una perspectiva global. S’observa la seua 
distribució a continuació:  
BLOC 1. EL JOC I ELS JOGUETS (1er trimestre) UD 1. El joc: concepte i teories 
(setembre)  
UD 2. Joc i desenvolupament (octubre) UD 3. Intervenció educativa i model lúdic 
(octubre-novembre) UD 4. Els joguets i el joc (novembre-desembre)  
BLOC 2. IMPLEMENTACIÓ D’ACTIVITATS D’OCI I TEMPS LLIURE (2n trimestre) UD 5. 
El joc com a recurs lúdic (gener) UD 6. Activitats educatives en el lleure (gener)  
BLOC 3. DISSENY DE PROJECTES D’OCI I TEMPS LLIURE (2n trimestre) UD 7. 
Oferta lúdica per a la infància (febrer) UD 8. Planificació de projectes (febrer)  
5.2. Organització de les unitats didàctiques  
UD 1. El joc: concepte i teories (R.A.1) (Obj. a, b, c) -Concepte i definicions de joc -El joc 
infantil a través de la història -Teories sobre el joc  
UD 2. Joc i desenvolupament (R.A.1) (Obj, a, b, c) -Importància del joc en el 
desenvolupament -Contribució del joc als diferents àmbits de desenvolupament -
Evolució del joc en els infants  
UD 3. Intervenció educativa i model lúdic (R.A. 1 i 3) (Obj. b, c, j) -El model lúdic  
-Intervenció educativa en l’educació formal -La educació no formal -Organització de 
racons de joc  
UD 4. Els joguets i el joc (R.A.4) (Obj. c, g, l) -Concepte i evolució del joguet -
Organització i selecció de material lúdic -Qualitat i seguretat en els joguets  
-El joguet i la transmissió de valors UD 5. El joc com a recurs lúdic (R.A. i 5) (Obj. b, c)  
-Els jocs dels més petits -Tipus de jocs: psicomotor, educatiu, tradicional, multicultural -
Joc cooperatiu i joc competitiu -Joc i noves tecnologies  
UD 6. Activitats educatives en el lleure (R.A.3 i 5) (Obj. a, c, g, j, f) -Les activitats d’oci i 
temps lliure -Disseny i implementació d’activitats -Avaluació de l’activitat lúdica  
-Models d’activitats  
-Intervenció amb xiquets i xiquetes amb discapacitat UD 7. Oferta lúdica per a la infància 
(R.A.2 i 3) (Obj. b, c)  
-Institucions d’oferta lúdica -Les ludoteques -Biblioteques i altres espais lúdics -Els parcs 
infantils  
-Serveis d’oci per a xiquets i xiquetes amb discapacitat UD 8. Planificació de projectes 
(R.A.2) (Obj. a, g, j, f)  
-Intervenció en l’oci i el temps lliure -L’animació infantil -Planificació d’un projecte lúdic -
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El projecte lúdic com a eina d’integració social  
6. ACTIVITATS  
Per al el disseny d’activitats, es tindran en compte els següents aspectes:  
- Proposar tasques assequibles i amb diferents nivells de complexitat. Donar instruccions 
clares. Proporcionar retroalimentació sobre el resultat de les tasques.  
- Plantejar activitats i utilitzar recursos didàctics variats.  
Es troben classificades a continuació:  
1. ACTIVITATS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE (E/A)  
- Activitats d'introducció-motivació, per a donar unes pinzellades sobre el que es 
treballarà i suscitar interés, o tractar el fil conductor. Exemples: imatges per a reflexionar, 
curts, relats.  
- Activitats de coneixements previs, per a establir el punt de partida i adaptar la proposta 
d’E/A. Exemples: Qüestionari KPSI, pluja d'idees, preguntes a partir d'una imatge.  
- Activitats de desenvolupament, tant teòriques com pràctiques, per a anar assimilant els 
coneixements nous. Exemples: classe magistral activa, flipped classroom, realització de 
treballs en equip, manualitats, role playing.  
- Activitats de síntesis, per a obtenir una visió global de l'aprés i relacionar els continguts. 
Exemples: mapes conceptuals, aprenentatge basat en el joc, preguntes orals, 
dinàmiques d'aprenentatge cooperatiu.  
- Activitats d'avaluació, perquè tant l'alumnat com el professor/a valoren si està tenint èxit 
el procés de E/A. Per exemple, proves escrites, realització d'un dossier, participació en 
les activitats de classe, treballs grupals.  
2. ACTIVITATS DE REFORÇ/AMPLIACIÓ  
Existeix una heterogeneïtat en el grup que es tindrà en compte a l'hora de programar 
activitats. Per això, es podran fer activitats addicionals que bé amplien els conceptes 
estudiats, o bé ajuden a consolidar els coneixements als qui ho requerisquen. Es 
realitzaran en funció de les necessitats que vagen sorgint, a petició de l'alumnat o 
segons considere la docent. Exemples d'activitats de reforç: atenció individualitzada per 
a resoldre dubtes, elaboració de mapa conceptual conjunt, tutoria entre iguals. Exemple 
d'activitats d'ampliació: lectura complementària, buscar i mostrar nous materials.  
7. RECURSOS  
Els recursos són els mitjans que permeten avançar en el procés d’ensenyament- 
aprenentatge. S'indiquen a continuació: 
- RECURSOS MATERIALS:  
Materials didàctics: la docent utilitzarà com a referència per a elaborar les seues 
presentacions, el llibre de text “El juego infantil y su metodología” (Ed. Altamar) i els 
recursos de l’Institut Obert de Catalunya (IOC) per a aquest mòdul. A més, la docent 
utilitzarà articles d'interés i material propi com a fitxes d'activitats o jocs elaborats.  
Material fungible: s'utilitzaran elements típics de manualitats com a cola, tisores, folis, 
pintures, cartó, pistola de silicona o material decoratiu.   
Material específic: per a treballar els diferents tipus de jocs. Es concretarà en les fitxes 
d'activitat que s'entreguen a l'alumnat, prèvia realització de tasques concretes com a 
tallers, pràctiques o manualitats.   
- RECURSOS TIC: aquest concepte engloba el material didàctic audiovisual, programes 
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o aplicacions d'accés al coneixement, i mitjans de comunicació. A nivell didàctic 
s'elaboraran presentacions sobre els temes a impartir, amb programes com Power Point 
o Prezi. Es veuran pel·lícules i vídeos d'interés. Per a algunes activitats s'usaran 
programes com Kahoot, Edpuzzle, Plickers o Instagram, entre altres. En  
l’àmbit comunicatiu, a través de la plataforma virtual AULES, la docent facilitarà el 
material, anunciarà el convenient i es podrà comunicar personalment amb l'alumnat, que 
podrà fer lliuraments i comunicar-se també. Per a utilitzar aquest tipus de recursos a 
l'aula, dirigits al grup-classe, es disposarà d'un ordinador amb projector  
- RECURSOS ESPACIALS: s'utilitzarà principalment l'aula ordinària i a vegades el pati i 
l'aula d'informàtica, prèvia reserva, quan l'activitat ho requerisca.  

 

MÒDUL PROFESSIONAL: DESENROTLLAMENT SOCIOAFECTIU 
PROFESSORA: Neus Ll. 
CURS: 2º             DURADA: 100 hores 

 
ORDRE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació,per la qual s'estableix per a 
la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent 
al títol de Tècnic Superior en Educació Infantil. [ 
REAL DECRET 1394/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic 
Superior en Educació infantil i es fixen els seus ensenyaments mínims. 
RESULTATS D'APRENENTATGE I CRITERIS D'AVALUACIÓ. 
1. Planificar intervencions per a afavorir el desenvolupament en valors dels 
xiquets i xiquetes, relacionant-les amb les Teories explicatives i les 
característiques individuals i de grup. 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 
a. S'han identificat les diferents concepcions teóriques al voltant del desenvolupament 
afectiu. 
b. S'han descrit les principals característiques de l'afectivitat infantil, de la seva evolució i 
trastorns més freqüents. 
c. S'ha valorat l'importància del apego en el desenvolupament integral dels xiquets. 
d. S'ha identificat i valorat les variables rellevants per al disseny d'una intervenció. 
e. S'han formulat objectius pertinents a les característiques evolutives dels menuts. 
f. S'han proposat activitats, recursos i estratègies coherents a els objectius i 
característiques dels nens i nenes. 
g. S'han descrit estratègies adequades per organitzar el Perìode d'adaptació. 
h. S'han proposat activitats afavoridores del desenvolupament de la identitat personal i 
una autoimagen positiva. 
i. S'ha valorat la importància de les persones adultes i dels pares en la construcció d'una 
identidad personal ajustada. 
j. S'ha valorat la importància de l'afectivitat en el desenvolupament integral de la 
persona. 
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2. Planificar intervencions que afavorisquen el desenvolupament social dels nens i 
nenes relacionant-les en les factors influents i les característiques del grup. 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 
a. S'han identificat les diferents teories al voltant del desenvolupament social. 
b.S'han identificat i descrit les funcions dels agents socials que intervenen en el 
desenvolupament social. 
c. S'han descrit les principals pautes evolutives en el desenvolupament social: afectivitat, 
evolució, apego i trastorns. 
d. S'han identificat i considerat les variables socials rellevants per al disseny d'una 
intervenció. 
e. S'han formulat objectius d'acord a les característiques evolutives a l'ambit social. 
f. S'han proposat activitats recursos i estratègies coherents als objectius i 
característiques dels nens i nenes. 
g. S'han proposat activitats i estratègies per al desenvolupament d'habilitats socials en 
les xiquets i xiquetes. 
h. S'han proposat activitats afavoridores de l'observació i exploració de l'entorn social. 
i. S'ha valorat el paper de l'escola en la socialització dels nens. 
j. S'ha valorar la importància de l'afectivitat en el desenvolupament integral infantil. 
3. Planifica intervencions per a afavorir el desenvolupament en valors dels nens i 
nenes relacionant-les amb les teories explicatives i les característiques individuals 
i del grup a les van dirigides. 
CRITÈRIS D'AVALUACIÓ 
a. S'han identificat les diferents concepcions teòriques al voltant del desenvolupament en 
valors dels xiquets-etes. 
b. S'han descrit les característiques i l'evolució de la moralitat infantil 
c. S'han identificat i valorat les variables socials rellevants per al di seny d'una 
intervenció. 
d. S'ha formulat objectius d'acord a les característiques evolutives. 
e. S'han proposat activitats, recursos i estratègies coherents a els objectius i 
característiques evolutives. 
f. S'han proposat programes i activitats de l'educació en valors afavoridores del 
desenvolupament integral. 
g. S'ha valorat l'actitud de les persones adultes en interiorització de valors i normes en 
els nens i nenes. 
4.Planificar intervencions per a afavorir el desenvolupament sexual dels xiquets i 
xiquetes,analitzant les característiques evolutives de la sexualitat infantil i la 
influència dels estereotips sexuals. 
CRITÈRIS D'AVALUACIÓ. 
a. S'han identificat les diferents concepcions al voltant del desenvolupament sexuals dels 
nens i nenes. 
b. S'han identificat els factors que influeixen en l'adquisició de la identitat sexual i de 
gènere 
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c. S'han descrit les principal característiques de la sexualitat infantil. 
d. S'ha valorat lel paper dels estereotips en la construcció de la identitat sexual i de 
gènere 
e. S'han proposat activitats recursos i estratègies afavoridores del desenvolupament de 
la identitat sexual. 
f. S'han identificat i descrit elements  contextuals,personals i organitzatius que 
afavoreixen o dificulten una pràctica pedagògica no sexista. 
g. S'han establit estratègies i mecanismes per a la detecció d'elements que dificulten 
igualtat de gènere. 
h. S'han descrit programen activitats i estratègies d'actuació promotores d'igualtat. 
i. S'han seleccionat recursos didàctics no sexistes per a l'intervenció 
j. S'ha valorat la necessitat de realitzar les pròpies actituds i comportaments relacionats 
en la igualtat de gènere. 
5. Programar estratègies d'intervenció en els trastorns habituals de conducta i els 
conflictes en les relacions infantils, analitzant les teories i tècniques de la 
modificació de conducta. 
CRITÈRIS D'AVALUACIÓ. 
a. S'han descrit les principals teories i tècniques de modificació de conducta. 
b. S'han identificat les trastorns de conducta i conflictes en les relacions interpersonals 
més freqüents en la infància. 
c. S'ha establit i descrit les diferents fases del programa d'intervenció. 
d. S'ha valorat la importància del diagnostic en la programació d'una intervenció. 
e. S'han establit les estratègies i instruments per identificar les causes dels trastorns de 
conducta i de relació. 
f. S'han identificat les tècniques d'intervenció més adequades a cada situació. 
g. S'han descrit estratègies de mediació que propicien el consens entre les xiquets 
h. S'han descrit les instruments més adequats per al seguiment d'una intervenció. 
i.S'han descrit les pautes d'actuació correcta per part de l'educador-a davant les 
problemes de conducta i conflictes de relació en els nens i nenes. 
j- S'han valorat les limitacions dels xiquets-es per modular i controlar la conducta. 
6. Implementar programes i activitats d'intervenció en l'àmbit socio afectivo, 
relacionant-les amb els objectius, les estratègies metodològiques i el paper de 
l'educador . 
CRITÈRIS D'AVALUACIÓ. 
a. S'han descrit les actituds i el paper del educador/a per a afavorir el desenvolupament 
socioafectiu dels xiquet i xiquetes. 
b. S'han identificat els estils de relació afavoridors de la creació d'una identitat positiva. 
c.S'han identificat les habilitats socials necessàries per a relacionar-se adequadament 
amb les xiquets. 
d. S'ha potenciat l'expreció i identificació d'emocións per part dels nens i nenes. 
e. S'han organitzat espais atenent a les necessitats socioafectives. 
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f. S'han disposat recursos i agrupaments propiciant la interacció lliure dels nens i nenes. 
g. S'ha respost adequadament davant les contingències relatives a l'àmbit socioafectiu. 
h. S'ha identificat i valorat el paper de la persona educadora en la creació d'un clima 
d'afecte i confiança. 
i. S'ha respectat el principi d'igualtat de gènere en el desenvolupament d'una intervenció. 
j. S'han afavorit estratègies afavoridores d'exercir ròls variats que no reproduzcan 
asignaciones sexistes. 
7. Evaluar la intervenció realitzada en l'àmbit socio afectivo justificant la selecció 
de les variables i instruments emprats. 
CRITÈRIS D'AVALUACIÓ. 
a. S'han identificat les indicadors d'avaluació més pertinents per al àmbit socioafectiu 
b.S'han dissenyat o seleccionats instruments adequats per a l'obtenció d'informació 
sobre la situació socioafectiva del xiquet-a 
c. S'ha justificat la importància de l'avaluació inicial. 
d. S'han registrat les dades de l'observació feta en el suport establit. 
e.S'ha valorat l'importància de la objetividad en la obtenció i registre de l'informació. 
f.S'ha interpretat correctament la informació recollida als procesos d'avaluació. 
g.S'ha identificat les situacions que requereixen d'altres professionals i les pautes 
d'actuació a seguir 
h. S'han elaborat informes coherents amb l'informació a tramestre i el receptor. 
i.S'han identificat les possibles causes d'una intervenció no adequada. 
j. S'ha valorat la importància de l'avaluació per corregir les desviacions i millorar 
l'intervenció. 
CONTINGUTS. RD 1394/2007 
• Planificació de la intervenció en el desenvolupament afectiu 
• Planificació d'una intervenció en el desenvolupament social 
• Planificació de la intervenció en el desenvolupament en valors 
• Planificació de la intervenció en el desenvolupament sexual 
• Implementació d'intervencions en l'àmbit socioafectivo. 
• Avaluació de la intervenció a l'àmbit socioafectivo 
Unitats Didàctiques. 
U.D. 1. El desenvolupament afectiu. 
- Importància dels processos socio afectivos en el desenvolupament de la persona. 
Característiques i evolució . 
- Les emocions i sentiments. Educaciò emocional. Empatía. Autoestima. 
• Teories explicatives del desenvolupament socioafectiu: Wallon, Relacions objectals de 
Spitz, Tª Psicoanalítica,     
• La teoría etológica de J. Bowlby. El apego/aferrament: la formaciò de vincles afectius, 
components, formació, fases, tipus, objecte d'apego. El perìode d’adaptació a l’escola  
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U.D. 2 Planificació de l'intervenció en el desenvolupament afectiu 
• Disseny d'estratègies educatives que afavorisquen el desenvolupament afectiu. 
• Paper de l'educador davant els processos afectius en l'aula: estratègies i recursos, 
estils de relació amb els xiquets. El clima afectiu en l'aula i les relacions amb els xiquets, 
l'educador com a model. 
 Els pares com a figures d'apego: importància en la construcció de la identitat 
•  Possibles conflictes relacionats amb l'afectivitat infantil (regresions, por, gelosia,… 
U.D. 3 El desenvolupament social. 
• Teories explicatives: Bronfenbrenner, Vigotski, Erikson 
• El procés de socialització.Evolució en el xiquet. 
• Processos implicats en el desenvolupament social: afectius, cognitius, 
 conductuals, d'identitat personal 
• Habilitats socials en la infància. 
• Els agents de socialització i les seves característiques: família (tipus, estils 
educatius,funcions,), iguals, escola, mitjans  de comunicación.   
• Mecanismes d'aprenentatge de la conducta social: reforçament, imitació, preparació i 
pràctica. Teories. 
• Problemes i trastorns de la conducta social en la infància i possible  intervenció 
trastorne/patología, els comportaments agressius  i els problemes de conducta, 
hiperactivitat, autisme.. 
• Disseny d'activitats i estratègies per al desenvolupament social. L'Educació incidental. 
U.D.4 El desenvolupament moral 
• Teories sobre el desenvolupament moral. 
• Tipus de moral en el xiquet i les seues característiques. Piaget i Kolhberg. 
• Aprenentatge dels criteris morals. Evolució.Hoffman 
• Les regles i les normes en l'Educació moral. Establiment de límits. Actituds dels pares. 
• L'Educació en valors. Disseny d'estratègies. Els conflictes i el seu tractament per part 
de l'educador.  
U.D. 5 El desenvolupament sexual. 
• La sexualitat infantil i la seua evolució. Teories. Sexualitat  infantil i adulta. 
• Identitat sexual i de genere: factors que intervenen en la seua formació. El paper dels 
estèreo tipus. 
• L'educació sexual en l'Etapa d'Infantil. Actuacions i estratègies. 
• Coeducació. Estratègies per a la promoció de la igualtat.   
U.D.6 L'avaluació en l'àmbit socioafectiu. 
•  Indicadores, variables individuals i contextuals.   
• Instrumentos i registre d'informació sobre el desenvolupament 
 afectiu,social,moral i sexual dels xiquets . Importància de l'avaluació inicial. 
• L'adequada interpretació de les observacions .Elaboració i anàlisi d'informes de 
l'avaluació. 
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DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DELS CONTINGUTS: 
primer trimestre: .T.1, 2 i part del 3. Segon trimestre: resta de la 3, 4, 5 
El tema 6 corresponent a l'avaluació en l'àmbit socioafectivo s'anirà treballant de forma 
transversal al llarg del desenvolupament dels temes anteriors. En els temes 2,3,4,5 es 
contemplen continguts relacionats amb la implementació i avaluació d'intervencions en 
l'àmbit socioafectiu. 
CRITERIS D'AVALUACIÓ l’Ordre 79/2010, de 27 d’agost, de la Conselleria d’Educació, 
per la qual es regula l’avaluació 
• Els treballs i activitats tant individuals com en grup serán obligatòris per a 
superar l'avaluació hi han d'obtenir la nota de 5. S'hauran de lliurar tots els treballs 
per a poder superar l'avaluació.     
• Les no superats hauran de repetir-se o completar-se. En ells es tindrà en compte: 
la presentació (neteja, faltes d'ortografia, originalitat, termini...), contingut suficient, la 
seva estructura i organització, aportacions, annexos, fonts consultades, relació amb 
altres coneixements,termini de lliurament ... criteris que s'establiran per a cada treball i 
que els alumnes hauran de conèixer. 
• Obtenciò de suficient en els mínims establerts, d'acord amb l'alumnat i segons la 
programació. 
• Els continguts avaluats a través del control contaràn un 50% , les activitats i 
actituds 50% 
• Les actituds de l'alumne en l'aula i els treballs grupales: interès, participació, 
col·laboració, capacitat per a acceptar opinions, esforç personal... assistència . les 
observacions realitzades seran objecte d'avaluació i qualificació. Es tindran en compte 
en cada trimestre i sobretot per a arrodonir la nota final.Fins un 20% del total de la 
qualificació. 
• L'assistència a les classes es considera obligatòria. L'acumulació de faltes 
d'assistència tant justificades com no justificades es veurà reflectit en la qualificació.   
• La puntualitat, l'acumulació de tres retards , es comptabilitzarà com 1 falta. 
• L'equip educatiu valorarà cada cas quan s'acumulen les faltes d'assistència i 
decidirà en conseqüència ( activitats de recuperació. La seva  repercussió en nota del 
trimestre un 10% dins de les actituds.) 
• L'aplicació del procés d'avaluació contínua de l'alumnat requereix la seva 
assistència regular a les classes i a les activitats programades per al Mòdul. 
• L'acumulació de faltes d'assistència no justificades no ha de superar el 15 %, ja que 
en aquest cas l'alumne no pot continuar amb el procés d'avaluació contínua pel que 
hauria de ser avaluat a la convocatòria de juny. 
• S'hauran de lliurar tots els treballs i activitats per a poder superar 
 l'avaluació en la data acordada i s'ha d'obtenir la qualificació de 5. 
• La nota del trimestre ha de reflectir el treball de cada persona, per tant les notes 
dels treballs individuals ,els controls , i els treballs realitzats en en equip no poden tenir 
una diferència en la qualificació de més de 2 punts , eixe cas s'ajustarà. 
• Les treballs entregats fora de la data acordada tendràn una qualificació de 
sufficient. 
• No es realitzarà examen final per a pujar nota ni tampoc treballs. 



	

	 219	

• Si els continguts que es qualifiquen mitjançant els treballs  acordats no són 
realitzats, seran qualificats mitjançant control oral o escrit o qualsevol altre instrument 
que decidirá el profesor. 
• Les faltes d'ortografia afectarán a la qualificació. 
• Els treballs no superats hauran de repetir-se o completar-se. En ells es tindrà en 
compte: la presentació (neteja, faltes d'ortografia, originalitat, termini...), contingut 
suficient, la seva estructura i organització, aportacions, annexos, fonts consultades, 
relació amb altres coneixements, ... criteris que s'estableixen per a cada treball i que els 
alumnes hauran de conèixer. 
• Les actituds de l'alumne en l'aula i els treballs grupales: interès, participació, 
col·laboració, capacitat per a acceptar opinions, esforç personal... assistència. les 
observacions realitzades seran  objecte d'avaluació i qualificació. Es tindran en compte 
en cada trimestre i sobretot per a arrodonir la nota final.Podràn contar fins un 20% de la 
nota obtinguda. 
• Realització de les activitats extraescolars, que es realitzen en horari lectiu segons 
l'acordat en el Departament. En cas de no poder asistir és realitzarà un treball sobre 
aquest contingut. 
• En el cas de trobar a un alumne copiant en un examen , la nota serà de 0. 
• El professor establirà quan realitzar la recuperació: dels controls no superats, de 
les activitats o treballs no superats, o no realitzats per les circumstàncies que siguen. 
• Els controls recuperats no podrán superar la nota de 6. 
En cas de suspendre la recuperació/ons l'alumne/a podrà presentar-se amb tota la 
matèria o part del curs a la convocatòria ordinària de juny i/o a la convocatòria de Juliol. 
En este cas haurà de lliurar tots els treballs del curs per poder superar el Mòdul. 
En Cas de perdre el dret a l'avaluació contínua, l'alumne realitzarà un examen final al 
juny i lliurarà els treballs que la professora acorde per poder superar l'avaluació., en 
aquest cas podrà ser avaluat amb part oral i escrita. 
INSTRUMENTS PER A DUR A TERME LA QUALIFICACIÓ: 
TREBALLS INDIVIDUALS 
• El contingut: Suficient i correcte, bona estructura i organització,  aportacions, 
annexos, fonts consultades, relació amb altres coneixements....cretivitat i riqueza. 
• La presentació: Ben presentat,a ordinador net, sense faltes d'ortografia, originalitat, 
paginaciò.... 
• Presentació en la data acordada amb els alumnes. 
TREBALLS EN GRUP 
• El contingut: Suficient i correcte, bona estructura i organització, aportacions, 
annexos, fonts consultades, relació amb altres coneixements... 
• La presentació: Ben presentat, a ordinador, net, sense faltes d’ortografia, 
originalitat, dins el termini de presentació,.... 
• Les actituds: implicació, participació activa, correcció en el tracte  als altres, 
participació en la resolució de conflictes, compliment dels compromisos de treball dins de 
l'equip ... 
• Presentación en la data acordada amb les alumnes. 
• Exposicions dels treballs 
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TREBALL DIARI A CLASSE. ESCALES D'OBSERVACIÓ, ANOTACIONS DIARIES, 
FITXES D'ACTIVITAT EN LES ACTIVITATS A L'AULA, A L'HORT I A LES 
ACTIVITATS DELS PROJECTES DEL DEPARTAMENT. 
Observacions  de la professora: anotaciones diarias interés, participació en les 
activitats, entrega de les activitats i treballs, aceptar altres opinions, respecte al grup i a 
les individualitats, capacitat de treball en diferents grups, actitud crítica , actitud 
conciliadora. 
EXAMENS O PROVES ESCRITES I ORALS. 
LECTURA del llibre. 
Es realitzarà una lectura de un llibre en classe l'anàlisi i els comentaris dels diferents 
capítols del llibre que es vagen llegint. 
Finalitzada l'activitat els alumnes presentaran un treball individual sobre el llibre i les 
seves aplicacions. 
Aquest treball serà objecte d'avaluació al final de curs..també serà avaluat en cas que 
l'alumne es presente a la convocatòria ordinaria de Juny i extraordinaria . 
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS i, PARTICIPACIÓ EN LES 
PROJECTES DEL DEPARTAMENT. 
Sempre que la situació ho permeta. 
Visites a les escoles infantils durant uns dies al mes de setembre amb la finalitat 
d'observar i conèixer el perìode d'adaptació i acolliment dels nens i nenes a l'escola 
infantil. 
S'intentara realitzar les activitats extraescolars que vagin sorgint al llarg del curs i 
resulten d'interès per a la formació dels alumnes. : assistència a xerrades i altres. 
Es participarà en les Projectes desenvolupats al departament. 
 

MÒDUL PROFESSIONAL: HABILITATS SOCIALS 
PROFESSORAT: Maria José R. i Lola S. 
CURS: 2º             DURADA: 100 hores 

 
1.- RESULTATS D'APRENENTATGE 
· Implementar estratègies tècniques per a afavorir la comunicació i relació social amb el 
seu entorn, relacionant-ho amb els principis de la intel·ligència emocional i social 
· Dinamitzar el treball del grup, aplicant les tècniques adequades i justificant la seua 
selecció en funció de les característiques, situacions i objectius del grup. 
· Conduir reunions analitzant les diferents formes o estils d'intervenció i d'organització en 
funció de les característiques dels destinataris i el context. 
·  Implementar estratègies de gestió de conflictes i resolució de problemes seleccionant-
les en funció de les característiques del context i analitzant els diferents models. 
· Avaluar els processos de grup i la pròpia competència social per al desenvolupament 
de les seues funcions professionals, identificant els aspectes susceptibles de millora. 
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2.- CONTINGUTS I CRITERIS D’ AVALUACIÓ 
Unitat 1: Habilitats Social 
Analitzar i descriure diferents contextos en els quals es donen relacions humanes. 
Identificar les diferents habilitats socials i valora la seua importància. 
Identificar i explicar la causa d'alguns dèficits en les habilitats socials. 
·      Aplicar tècniques d'ensenyament d'habilitats socials. 
·      Descriure els principals elements de les actituds i identificar les situacions per a 
canviar-les. 
·      Explicar què és la intel·ligència emocional valorant la importància de la seua 
educació. 
·      Identificar sentiments i emocions i aplicar algunes tècniques per al seu control. 
·      Analitzar i identificar els mecanismes de defensa davant la frustració. 
·      Aplicar diferents tècniques de modificació de conducta. 
Unitat 2: La Comunicació 
·         Descriure què és la comunicació i els seus principals elements, valorant la seua 
importància. 
·         Analitzar les característiques més importants de la comunicació verbal i no verbal. 
·         Identificar els elements implicats en la comunicació verbal i no verbal, analitzant la 
seua influència en la comunicació interpersonal. 
·         Observar i determinar les principals barreres en la comunicació amb origen en 
l'emissor o receptor. 
·         Aplicar diferents elements per a superar les barreres en la comunicació i facilitar 
aquest procés. 
·         Explicar i valorar la importància de l'escolta activa en el procés de comunicació. 
·         Explorar i posar en pràctica diferents tècniques per a aconseguir una comunicació 
eficaç. 
Unitat 3: El grup i la seua dinàmica 
·         Explicar què és un grup, les seues característiques i les raons per les quals es 
formen. 
·         Explicar les principals característiques de l'estructura d'un grup. 
·         Identificar i enumerar els principals rols que s'exerceixen dins d'un grup. 
·         Analitzar i diferenciar els tipus de grups. 
·         Descriure les etapes de formació d'un grup. 
·         Explicar què és la intel·ligència emocional valorant la importància de la seua 
educació. 
·         Identificar sentiments i emocions i aplicar algunes tècniques per al seu control. 
·         Analitzar i identificar les particularitats dels grups infantils. 
·         Aplicar diferents tècniques sociomètriques i valorar la seua utilitat. 
Unitat 4: Les tècniques de grup 
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·         Analitzar i descriure les principals característiques de les tècniques grupals. 
·         Identificar les principals fases per les quals passa un grup i diferenciar les seues 
peculiaritats. 
·         Relacionar una àmplia varietat de tècniques de grup amb la fase grupal més 
adequada per a la seua aplicació. 
·         Aplicar tècniques de grup per a les diferents fases grupals. 
Unitat 5: Resolució de Conflictes 
·         Explicar què és un conflicte i identificar diferents tipus. 
·         Reconèixer i diferenciar maneres d’afrontament de conflictes. 
·         Utilitzar els aprenentatges per a millorar les seues estratègies personals de 
resolució de conflictes individuals i grupals. 
·         Determinar i aplicar estratègies de mediació en l'aula com a mitjà per a la 
resolució de conflictes. 
·         Analitzar i interpretar els elements més importants de la presa de decisions. 
·         Aplicar diferents tècniques de resolució de conflictes i presa de decisions. 
Unitat 6: Reunions 
·         Descriure què és una reunió i identificar els diferents tipus que hi ha. 
·         Analitzar i identificar les diferents fases d'una reunió. 
·         Aplicar les tècniques apreses per a dur a terme reunions eficaces. 
·         Aplicar tècniques d'ensenyament d'habilitats socials. 
·         Enumerar i relacionar diferents estratègies de reunió. 
·         Analitzar els elements més importants de les reunions. 
 Unitat 7: Avaluació de la competència social 
·         Analitzar i descriure els diferents elements i fases de l'avaluació de la competència 
social. 
·         Elaborar indicadors d'avaluació de la competència social. 
·         Explorar les tècniques d'avaluació i la seua aplicació per a l'avaluació de la 
competència social. 
·         Analitzar i valorar la importància de ser rigorós en les diferents fases de l'avaluació 
perquè aquesta siga veraç. 
·         Aprofundir i aplicar les diferents tècniques per a l'anàlisi de dades. 
·         Analitzar i relacionar les principals àrees de la competència social i alguns 
exemples dels seus indicadors. 
3-INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ. 
Amb els continguts, volem que l’alumnat realitze uns treballs on aplique: 
·         Utilització dels continguts treballats. 
·         Comprensió de les idees bàsiques i dels continguts. 
·         Elaboració d'idees pròpies 
·         Capacitat per a relacionar idees i estructuració coherent en els treballs realitzats. 
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·         Aprofundiment de les anàlisis realitzades 
·         Fonamentació en les exposicions i opinions. 
·         Crítica argumentada d'articles, pel·lícules, casos… 
·         Claredat en les exposicions orals. 
·         Rigor en la citació de les fonts 
·         Capacitat i actitud adequada en el treball en equip 
·         Contribució a crear un clima de confiança i suport 
·         Actitud de participació, col·laboració i cooperació en classe i en la realització de 
treballs. 
·         Realització d'un fitxer de dinàmiques. 
·         Execució de les  dinàmiques. 
·         Assistència contínua. 
·         Expressió oral i escrita correcta 
·         Presentació, organització, i originalitat en els treballs. 
·         El retard en el lliurament de treballs, es penalitzarà en la nota. 
·         També es tindrà en compte la: esforç, responsabilitat, autonomia, habilitats de 
treball, capacitat d'autoavaluació, col·laboració, solidaritat, i aportacions personals. 
4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ. 
- L'avaluació serà contínua, i es tindrà en compte la formativa, la sumativa i 
l'autoavaluació. Amb l’assistència participativa i continuada al 85%, serà possible fer un 
seguiment que facilite l’avaluació del procés d’aprenentatge. 
- S’avaluarà per mig de: 
 - exàmens i proves escrites :40% 
 - activitats : 40% 
         - actituds : 20% 
Per superar el mòdul cal haver superat els tres tipus de treballs. 
- Les faltes no exclouen l’obligació de realitzar els treballs i activitats relacionades amb 
els continguts treballats. Les faltes, justificades o injustificades repercutiran en la nota. 
- No es podrà aprovar si no s’entreguen tots els treballs que plantege el professor. El 
retard en la seua entrega baixarà la nota. 
- Alguns treballs i proves escrites podran recuperar-se, altres hi hauran de ser 
compensades en la resta de activitats proposades. 
- L'assistència a les activitats complementaries en horari escolar, és obligatòria, en cas 
de no assistir per causa justificada, es lliurarà un treball. 
- L’assistència a les activitats complementàries fora de horari escolar, no seran 
obligatòries, però comptaran per les notes. 
- La faltes d'ortografia baixaran la nota. 
-Tots els treballs que plantege el professor s'hauran de realitzar. 
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Sistemes de recuperació. 
-Si un treball o prova escrita no es supera, es podrà recuperar tornant se a fer o amb una 
activitat o proposta complementaria. 
· Si l’avaluació final es suspèn, el professor decidirà quins treballs i continguts ha de 
recuperar l’alumne en l’avaluació extraordinària de juny. 
. Quan es perga el dret a l’avaluació continua per faltar al 15% de les classes, l’alumne-
a, realitzarà un examen i/o els treballs que l’indique el professor. 
. Les recuperacions tindran una nota màxima de 8. 
5- UNITATS DIDÀCTIQUES 
Unitat 1: Habilitats Socials. 
Les habilitats socials. 
L'aprenentatge de les habilitats socials. 
Les actituds. 
Tècniques de modificació de conducta. 
La intel·ligència emocional. 
Tècniques d’assertivitat . 
Unitat 2: La comunicació 
La comunicació verbal i no verbal. 
Barreres en la comunicació. 
Tècniques de comunicació eficaç. 
Unitat 3: El grup i la seua dinàmica. 
Què és un grup. 
Estructura del grup. 
La creació de grups. 
El grup infantil. 
Anàlisi de grups: tècniques sociomètriques. 
Unitat 4: Les tècniques de grup. 
tècniques de grup. 
La fase de coneixement grupal. 
La fase de desenvolupament grupal. 
La fase de maduresa grupal. 
Unitat 5: Resolució de conflictes. 
Què és un conflicte. 
La resolució de conflictes. 
La presa de decisions.  
Unitat 6: Reunions. 
Concepte i elements d'una reunió. 
Fases d'una reunió. 
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Reunions eficaces. 
Tècniques per a les reunions. 
Unitat 7: L'avaluació de la competència social. 
L'avaluació de la competència social. 
Les tècniques i els instruments de recollida d'informació. 
L'anàlisi  de dades. 
Àrees de competència social. 
3.-TEMPORALITZACIÓ 
1er Trimestre: Unitats 1, 2, 3, 4. 
2 on Trimestre: Unitats 5, 6, 7. 
6- ADAPTACIONS DAVANT UN POSIBLE CONFINAMENT. 
Durant tot el curs utilitzarem la plataforma Aules, en paral·lel a la docència presencial. 
Allí estaran els documents i materials necessaris per la docència, així com arxius i 
enllaços imprescindibles i complementaris per l’adquisició dels continguts. La entrega de 
treballs de l’alumnat també serà, preferiblement per aquest mitjà. 
Els treballs en equip es faran per mig de drive, per tal de mantenir una bona 
comunicació, sense necessitat de la proximitat física. 
  

MÒDUL PROFESSIONAL: INTERVENCIÓ AMB FAMÍLIES I ATENCIÓ A MENORS EN 
RISC SOCIAL 
PROFESSORA: Maria José R.  
CURS: 2º             DURADA: 100 hores 

Si entenem la programació didàctica com una guia per tal d’orientar i donar sentit al 
procés d’ensenyança aprenentatge, no hem d’oblidar que com a tal es disenya i planifica 
de manera oberta, permetent canvis durant el procés, des d’una perspectiva 
d’investigació-acció del professorat i ajustant-se i donant resposta a les necessitats 
canviants de l’alumnat. 
 1. RESULTATS D’APRENENTATGE 
RA1: Planifica programes i activitats d’intervenció socio-educativa dirigits a xiquets i 
xiquetes acollits en centres de menors analitzant el model d’atenció a la infantesa de la 
institució i normativa vigent 
RA2: Planifica programes i activitats amb famílies justificant el paper de la mateixa a 
l’educació i desenvolupament integral del xiquet/a 
RA3: Implementa activitats socioeducatives dirigides a xiquets i xiquetes en situació de 
risc acollits a centres de menores, relacionant-los amb els objectius i estratègies 
metodològiques de la institució. 
RA4: Implementa activitats i estratègies que afavorisquen la col·laboració de la familia al 
procés socioeducatiu del xiquets i xiquetes relacionant-los amb les característiques i 
necessitats de les mateixes i els objectius de treball. 
RA5: Avalua el procés i el resultat de les intervencions socioeducatives amb els xiquets i 
xiquetes acollits al centre de menors relacionant l’avaluació amb les variables rellevants i 
els protocols establerts a la institució. 
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RA6: Avalua el procés i el resultat de les intervencions amb les famílies identificant les 
variables rellevants al procés i justificant la seva elecció. 
2. COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS 
El perfil profesional del títol ve definit pel RD 1394/2007, del 29 d’octubre i respon a 
l'adquisició de la competencia general i les competències professionals, personals i 
socials. Aquest mòdul contribuirà de manera directa en l'adquisició per part de l’alumnat 
a les competències següents: 

- Programar la intervenció educativa i d'atenció social a la infantesa a partir de les 
directrius del programa de la institució i de les característiques individuals, del grup i del 
context. 

- Organitzar els recursos per al desenvolupament de l'activitat responent a les 
necessitats i característiques dels xiquets i xiquetes. 

- Desenvolupar les necessitats programades fent servir els recursos i estratègies 
metodològiques apropiats i creant un clima de confiança. 

- Dissenyar i aplicar estratègies d’actuació amb les famílies, en el marc de les 
finalitats i procediments de la institució, per a millorar el procés d’intervenció. 

- Donar resposta a les necessitats dels xiquets i xiquetes, així com de les famílies 
que requerisquen la participació d’altres professionals o serveis, utilitzant els recursos i 
procediments apropiats. 

- Avaluar el procés d'intervenció i els resultats obtinguts, elaborant i gestionant la 
documentació associada al procés i transmitent la informació amb el fi de millorar la 
qualitat del servei. 

- Actuar amb autonomia i iniciativa en el disseny i realització d’activitats, respectant 
les línies pedagògiques d'actuació de la institució en la que es desenvolupa l'activitat. 

- Mantenir relacions fluïdes amb els xiquets i xiquetes i les seues famílies, membres 
del grup en el s’està integrat i altres professionals, mostrant habilitats socials, capacitat 
de gestió de la diversitat cultural i aportant solucions a conflictes que es presenten. 
3. CONTINGUTS 
L’ordre de 29 de juliol de 2009, per la que s’estableix el curriculum del cicle superior 
d’Educació Infantil a la Comunitat Valenciana, reconeix com a continguts base per al 
mòdul d’Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc els següents: 
 a) Planificació de programes i activitats d’intervenció amb famílies: 
• Importància de la família en la criança i el desenvolupament personal i social dels 

fills. 
• Identificació de les situacions de risc social en famílies. Prevenció. 
• El maltractament infantil: definició i tipologia. 
• Marc legal sobre el maltractament i la desprotecció. 
• Valoració del paper de l’educador o l’educadora en la detecció i notificació del 

maltractament infantil. 
• L’acompanyament de famílies en els àmbits educatiu i social. 
b) Implementació de programes, d’activitats i d’estratègies d’intervenció amb famílies: 
• La participació de les famílies en la institució: canals i necessitats. 
• L’entrevista: concepte, tipologia i fases. Elaboració i realització d’entrevistes. 
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• Dificultats més freqüents en les relacions amb les famílies. 
• Paper i actitud de l’educadora o l’educador infantil en l’acompanyament de les 

famílies. 
c) Avaluació de la intervenció socioeducativa amb famílies: 
• Instruments per a l’avaluació de la intervenció. 
• Models. Informes del procés d’avaluació. 
• Valoració de la importància de la confidencialitat de la informació en la intervenció 

familiar. 
d) Planificació de programes i d’activitats d’intervenció socioeducativa amb menors: 
• La infància i les seues necessitats bàsiques. 
• Legislació sobre la infància: drets i protecció en l’àmbit internacional, estatal i a la 

Comunitat Valenciana. 
• La protecció a les xiquetes i xiquets: factors i mesures de protecció. Aspectes 

jurídics. 
• Recursos d’intervenció. El centres de protecció de menors a la Comunitat 

Valenciana: organització i funcions. Documents de planificació. 
• La intervenció socioeducativa en el centres de menors 
 e) Implementació de programes i d’activitats socioeducatives amb menors: 
• Anàlisi de les estratègies metodològiques i organització de la intervenció. 
• Funcions i tasques de l’educador o l’educadora infantil en el serveis socials d’atenció 

a la infància. 
• Coordinació amb l’equip de treball i altres professionals. 
• Valoració de la necessitat de crear en el centres de menors un clima familiar, de 

confiança i seguretat afectiva. 
f) Avaluació de la intervenció socioeducativa amb menors en risc 
• Característiques de l’avaluació en la intervenció socio-educativa. 
• Anàlisis de les variables personals i contextuals rellevants a l’avaluació. 
• Valoració de la importancia de la coordinació i el treball en equip a l’avaluació de la 

intervenció. 
• Els sistemes de qualitat als serveis socials a la infantesa. 
• Instruments per a la intervenció socioeducativa. Models. Informes del procés 

d’avaluació. Instruments per a la recollida de la informació: aplicació i interpretació 
de la informació obtesa. Models. 

 4. CRITERIS D’AVALUACIÓ 
RA1: Planifica programes i activitats d’intervenció socio-educativa dirigits a xiquets i 
xiquetes acollits en centres de menors analitzant el model d’atenció a la infantesa de la 
institució i normativa vigent. 
• S’han identificat les diferències entre els distints tipus de models d’atenció a la 

infantesa en la unió europea. 
• S’han identificat i descrit les característiques més significatives de la xarxa de serveis 

socials d’atenció a la infantesa. 
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• S’ha analitzat la legislació vigent en relació als serveis d’atenció a la infantesa. 
• S’ha descrit l'estructura organitzativa i funcional dels diferents centres d'atenció a la 

infantesa. 
• S’han identificat els documents que regulen la intervenció socioeducativa als centres 

de menors. 
• S’han formulat objectius d’acord a les característiques dels xiquets i xiquetes i del 

model socioeducatiu del centre. 
• S’han proposat activitats, recursos i estratègies d’intervenció adequades. 
• S’han previst els espais i temps necessaris 
• S’han establert els cabdals i mecanismes de coordinació i intercanvi d'informació amb 

altres professionals implicats al procés. 
RA2: Planifica programes i activitats amb famílies justificant el paper de la mateixa a 
l’educació i desenvolupament integral del xiquet/a 
• S’ha identificat i descrit la influència de les pautes de criança a la familia en el 

desenvolupament integral del xiquet i de la xiqueta 
• S’han descrit els programes d’ajuda i intervenció amb famílies des dels àmbits 

educatiu i social 
• S’han proposat estrategies, activitats i recursos per afavorir la participació de les 

famílies, i en el seu cas millorar la seva competencia educativa. 
• S’han identificat els criteris educatius, aspectes formals i actituts que han de tindre en 

compte en relació a la col·laboració amb les famílies. 
• S’ha valorat la importancia de la col·laboració familia-institució als primers anys. 
• S’ha descrit la problemàtica i indicadors a les famílies en situació de risc social. 
• S’ha identificat els indicadors i requisits que assenyalen l’existencia de maltracte. 
• S’han concretat els protocolos d’actuació en la detecció de situacions de risc i/o 

maltractament a la familia 
• S’ha valorat el paper de la persona educadora en la detecció i comunicació de les 

situacions de risc i/o maltractament infantil. 
• S’ha valorat la necessitat de mantindre una acitut respetuosa cap a les diverses 

situacions familiars. 
RA3: Implementa activitats socioeducatives dirigides a xiquets i xiquetes en situació de 
risc acollits a centres de menores, relacionant-los amb els objectius i estrategies 
metodològiques de la institució. 
• S’han emprat tècniques i instruments per a obtindre la información 
• S’han dentificat les característiques i necessitats del grup i el context assignat. 
• S’han organitzat els espais i recursos materials i humans. 
• S’han aplicat estrategies metodològiques. 
• S’ha valorat la necessitat de generar un clima familiar de seguretat afectiva, i 

confança. 
• S’ha afavorit la consolidació de les rutines del centre amb ritmmes individuals. 
• S’han resolt les situacions d’urgencia i imprevistos. 
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• S’han emprat mesures de prevenció i seguretat. 
• S’han adoptat actituts d’escolta a les propostes dels xiquets/es permetent-li’ls 

participar activament a les decisions que els afecten. 
• S’ha justificat la necessitat de treballar en equip i de la col·laboració amb altres 

professionals. 
RA4: Implementa activitats i estrategies que afavorisquen la col·laboració de la familia al 
procés socioeducatiu del xiquets i xiquetes relacionant-los amb les característiques i 
necessitats de les mateixes i els objectius de treball. 
• S’han identificado los canales de participación de las familias en la institución 
• S’han identificat els cabdals de participació de les famílies a la institució 
• S’han identificat les necessitats educatives i/o de participació de la familia 
• S'han preparat reunions i entrevistes seguint els objectius i guions establits 
• S'ha mantingut una actitud receptiva a les iniciatives i propostes de participació de les 

famílies. 
• S'han organitzat els recursos, espais i temps d'acord amb els objectius de l'activitat 
• S'ha respost davant situacions imprevistes 
• S'ha mantingut actitud positiva en relació amb les famílies. 
• S'ha valorat la importància de les habilitats socials de la persona educadora en la 

relació amb les famílies 
• S'ha mantingut una actitud receptiva a les iniciatives i propostes de participació de les 

famílies. 
• S'han organitzat els recursos, espais i temps d'acord amb els objectius de l'activitat 
• S'ha respost davant situacions imprevistes. 
• S'ha mantingut actitud positiva en relació amb les famílies. 
• S'ha valorat la importància de les habilitats socials de la persona educadora en la 

relació amb les famílies. 
• S'ha adaptat la comunicació a les característiques de la familia. 
• S’ha mantenido una actitud receptiva a las iniciativas y propuestas de participación de 

las familias. 
• S'han organitzat els recursos, espais i temps d'acord amb els objectius de l'activitat. 
• S'ha respost davant situacions imprevistes. 
• S'ha mantingut actitud positiva en relació amb les famílies. 
• S'ha valorat la importància de les habilitats socials de la persona educadora en la 

relació amb les famílies. 
• S'ha adaptat la comunicació a les característiques de la familia. 
RA5: Avalua el procés i el resultat de les intervencions socioeducativees amb els xiquets 
i xiquetes acollits al centre de menors relacionant l’avaluació amb les variables rellevants 
i els protocols establits a la institució. 
• S'han dissenyeu o seleccionat instruments adequats per a obtenir informació dels 

xiquets/as. 
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• S'han establit les estratègies, tècniques i instruments de seguiment i avaluació de la 
intervenció. 

• S'han aplicat els instruments d'avaluació seguint el procediment correcte. 
• S'ha interpretat correctament la informació obtinguda. 
• S'han identificat els aspectes que cal modificar en a intervenció. 
• S'han proposat les mesures necessàries per a millorar la intervenció. 
• S'ha informat els membres de l'equip seguint els protocols establits. 
• S'han identificat situacions que requereixen la participació dels professionals i les 

pautes d'actuació a seguir. 
• S'ha informat la família del progrés del xiquet/a de manera individualitzada i 

comprensible 
• S'ha valorat la importància de destacar els aspectes positius de l'avaluació del 

xiquet/a en les informacions facilitades a la família. 
RA6: Avalua el procés i el resultat de les intervencions amb les famílies identificant les 
variables rellevants al procés i justificant la seva elecció. 
• S'han seleccionat els indicadors d'avaluació. 
• S'han dissenyat o seleccionat instruments adequats per a obtenir informació sobre la 

situació familiar, les necessitats educatives de la família, les possibilitats i desitjos 
familiars de participació. 

• S'han aplicat correctament els instruments d'avaluació. 
• S'han arreplegat i interpretat correctament les dades. 
• S'han identificat les desviacions respecte als previst en la intervenció. 
• S'han proposat mesures de correcció en situacions problemàtiques. 
• S'ha valorat la participació de la família en l'avaluació de la intervenció. 
• S'ha valorat la importància de mantenir una actitud permanent de millora en eficàcia i 

qualitat del servei. 
5. PROCEDIMENTS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 
Per tal de garantir una avaluació justa i equitativa, que tinga en conter els distints estils 
d’aprenentatge, interesos i motivacions de l’alumnat, s’utilitzaran diferents procediments 
d’avaluació. 
De manera general al mòdul d’intervenció amb famílies i atenció als menors en risc, 
l’alumnat serà avaluat a través de: 
• Proves teoriques/pràctiques: bé per trimestre o per unitat didàctica (ajustant-se a les 

necessitats del grup classe). Aquestes proves podran combinar: preguntes test (opció 
múltiple i verdader o fals), i/o preguntes de desenvolupament i la resolució de cassos 
pràctics. 

• Traballs individuals: on l’alumnat pot realitzar un aprenentatge més individual i 
reflexiu. 

• Treballs grupals: on es valora la capacitat de treball en equip, resolució de conflictes i 
aprenentatge cooperatiu. 
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• Activitats formatives proposades a les Unitats Didàctiques, que serviran per tal de 
consolidar el contingut de les unitats didàctiques, i les actituts associades a les 
competencies professionals. 

Els instruments d’avaluació que s’empraran son: 
• Proves escrites d’aplicació de la teoria a la pràctica. 
• El diari de grup. 
• El quadern del professorat. 
• Les Rúbriques. 
• Les Escales d'estimació. 
6. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 
• Seran avaluats els continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals, tenint en 

compte que la nota final s’obtindrà de la següent manera: 
• Continguts conceptuals: proves teòriques-pràctiques. 50% 
• Continguts procedimentals: tasques individuals i treballs en grup. 40% 
• Per a la superació de cadascuna de les avaluacions serà necessari que la nota 

calculada (utilitzant la ponderació anterior) a partir de la mitja de les  
• Continguts actitudinals: mitjançant l’observació i la recollida d’informació durante la 

realització de les tasques propostas a l’aula i la participació en el desenvolupament de 
les classes. 10%proves teòriques/pràctiques, dels treballs realitzats per l'alumnat i de 
l’observació de les seues actituds, siga igual o superior al 5. 

• La nota final del mòdul s’obtindrà calculant la mitjana de les dues avaluacions i serà 
necessari que l’alumnat obtinga una qualificació igual o superior al 5. 

• Les activitats, treballs i pràctiques no entregades seran calificades amb un 0. 
• En aquell cas on l’alumnat justifique oficialment la seva no assistència a una prova 

(examen i/o exposició oral), podrà presentar-se a la prova en la data en la que 
determine la professora i en el cas d’una exposició oral, es buscaran alternatives que 
puguen permetre a l’alumnat alcançar els objectius provistos. 

• Tal i com indica la legislació vigent, l'assistència al 85 % de les classes del mòdul es 
obligatoria per tal de beneficiar-se de l’avaluació continua. L'alumnat que no cumplis 
aquest criteri haurà de presentar-se a la convocatòria ordinària amb la totalitat de 
continguts (seguint les orientacions i el pla d’activitats elaborat per la professora) 

 7. CRITERIS DE RECUPERACIÓ 
• L’alumnat que no supere alguna de les avaluacions, haurà de presentar-se a 

l’avaluació ordinària de juny, realitzant la prova teòrica/pràctica de l’avaluació no 
superada i/o els treballs alternatius que la professora propose i ajuden a avaluar a 
l’alumne/a. 

• En el cas en el que l'alumne/a no obtinga una nota igual o superior al 5 en la 
convocatoria ordinaria, haurà de presentar-se a la convocatoria extraordinaria. 

Programa de recuperació del mòdul pendent durant el tercer trimestre 
D’acord amb l’article 9 de l’ordre 79/2010, de 27 d’agost, de la Conselleria d’Educació, 
per la qual es regula l’avaluació de l’alumnat dels cicles formatius, tot l’alumnat que no 
supere el mòdul en la convocatòria ordinària de març haurà de: 
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• Assistir a les sessions presencials de tutoria d’acord amb el calendari i condicions que 
establisca la professora. 

• Realitzar i presentar les activitats de recuperació que es concreten en el Pla de Reforç 
que la professora entregarà de manera individual a l’alumnat que es troba en aquesta 
situació en el mes de març. 

• La convocatoria extraordinaria constarà d’una prova teórica, que incluirà tots els 
continguts de les unitats que formen part del mòdul. 

8. UNITATS DIDÀCTIQUES I TEMPORALITZACIÓ 
8.1. ORGANITZACIÓ DEL CONTINGUT EN UNITATS DIDÀCTIQUES 
Per al curs escolar 2021-2022, el contingut del mòdul d’intervenció amb famílies i atenció 
als menors en risc, al segon curs del cicle superior d’Educació Infantil, quedarà 
organitzat de la següent manera en unitats temàtiques: 
UT 1: L’INFÀNCIA 
1. Aproximació al concepte d'infància 
2. Breu història de l'atenció a la infància 
2.1 La consideració de la infància en el món antic 
2.2 L'Època Medieval 
2.3 El Renaixement 
2.4 De la Il·lustració al segle XX 
3. Característiques de la primera infància 
4. Les necessitats infantils 
UT 2: MARC NORMATIU DE LA DESPROTECCIÓ INFANTIL 
1. Aproximació al concepte de família 
2. Funcions bàsiques de la família 
2.1 Característiques generals 
2.2 Dimensions importants en la interacció parental 
3. El cicle vital de la família 
4. Crisi que afecten la vida familiar 
5. Configuració de les famílies actuals 
6. L'educació familiar. Cap a un model d'educació familiar 
7. Famílies multiproblemàtiques. Factors de risc en la família 
UT 3: MARC JURÍDIC DE PROTECCIÓ DE LA INFÀNCIA 
1. Marc jurídic legal sobre infància i família 
1.1 En l'àmbit Internacional 
1.2 En l'àmbit Estatal 
1.3 En l'àmbit de la Comunitat Valenciana 
2. Figures jurídiques de protecció de la persona i béns del menor, recollides en el codi 
civil 
2.1 Pàtria Potestat 
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2.2 Tutela 
2.3 Curatela 
2.4 Defensor Judicial 
2.5 Emancipació 
3. La desprotecció social dels menors 
4. Les mesures de protecció social 
4.1 La Guarda 
- L'Acolliment Familiar 
- L'Acolliment Residencial 
4.2 L'Adopció 
UT 4: EL MALTRACTE INFANTIL 
1. Concepte de maltractament infantil 
2. Tipologies de maltractament i situacions de desprotecció infantil 
3. Models explicatius de l'aparició del maltractament 
4. Nivells de prevenció 
5. La detecció del maltractament: indicadors 
6. Protocols d'actuació en situacions de maltractament 
¾  Àmbit educatiu 
7. Tècniques d'obtenció d'informació sobre la família 
7.1 Genograma 
7.2 Mapa Familiar 
7.3 Ecomapa 
7.4 APGAR Familiar 
UT 5: LA INTERVENCIÓ EN SERVEIS SOCIALS 
1. El Benestar Social i els Serveis Socials 
2. Els serveis socials 
2.1 Objectius 
2.2 Nivells d'Actuació 
3. SERVEIS I PROGRAMES DESENVOLUPATS PER LES ENTITATS LOCALS 
3.1 Serveis de Suport al procés de socialització i desenvolupament integral dels menors 
3.2 Serveis de Suport a les famílies en l'adequat acompliment de les seues funcions 
parentals 
3.3 Serveis Específics Especialitzats 
4. PAPER DE LA PERSONA T.S.E.I EN ELS CENTRES D'ACOLLIMENT 
4.1 Les necessitats infantils específiques en els centres d'acolliment 
4.2 La persona T.S.E.I en els centres d'acolliment 
4.3 Funcions de la persona T.S.E.I en els centres d'acolliment 
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UT 6: LA RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES EN LES INSTITUCIONS: LA INTERVENCIÓ 
A l'ESCOLA INFANTIL 
1. Característiques de la relació família-institució 
1.1 Naturalesa del vincle amb el menor 
1.2 La quotidianitat de la relació 
1.3 Els aspectes emocionals 
1.4 La gran implicació amb els xiquets i xiquetes 
1.5 La tendència a sentir-se jutjats 
2. Creences i prejudicis més comuns 
3. Demandes de les famílies als professionals i institucions 
4. Principals dificultats que sorgeixen entre tots dos col·lectius 
5. Processos i propostes d'intervenció entre famílies i institucions 
6. Preguntes i actituds que ha de tindre presents l'equip educatiu 
7. L'intercanvi d'informació entre educadors/as i famílies 
8. La participació de les famílies 
9. L’avaluació de la intervenció amb les famílies 

 8.2. TEMPORALITZACIÓ DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES 
- Primer trimestre: UT1 - UT2 - UT3 
- Segon trimestre: UT4 - UT5 - UT6  
  

MÒDUL PROFESSIONAL: PRIMERS AUXILIS 
PROFESSORA: Josepa Ll. 
CURS: 2º               DURADA: 40 hores 

 
1.-RESULTATS D'APRENENTATGE 
1. Realitzar la valoració inicial de l'assistència en una urgència, descrivint riscos, 
recursos disponibles i tipus d'ajuda necessària. 
2. Aplica tècniques de suport vital bàsic, descrivint-les i relacionant-les amb l'objectiu que 
cal aconseguir. 
3. Aplica procediments d'immobilització i mobilització de víctimes, seleccionant els 
mitjans materials i les tècniques 
4. Aplica tècniques de suport psicològic i d'autocontrol a la persona accidentada i 
acompanyants, descrivint i aplicant les estratègies de comunicació adequades. 
2.- COMPETÈNCIES 
Actuar davant contingències relatives a les persones, recursos o al medi, transmitint 
seguretat i confiança i aplicant, en el seu cas, els protocols d'actuació establits. 
3.- CONTINGUTS. 
Valoració inicial de l'assistència en urgència: 
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– Sistemes d'emergències. 
– Objectius i límits dels primers auxilis. 
– Marc legal, responsabilitat i ètica professional. 
– Tipus d'accidents i les seues conseqüències. 
– Signes de compromís vital en poblacions adulta, infantil i lactant. 
– Mètodes i materials de protecció de la zona. 
– Mesures de seguretat i autoprotecció personal. 
– Farmaciola de primers auxilis. 
– Prioritats d'actuació en múltiples víctimes. Mètodes de triatge simple. 
– Signes i símptomes d'urgència. 
– Valoració del nivell de consciència. 
– Presa de constants vitals. 
– Protocols d'exploració. 
– Terminologia mèdic-sanitària en primers auxilis. 
– Protocol de transmissió de la informació. 
Aplicació de tècniques de suport vital: 
– Control de la permeabilitat de les vies aèries. 
– Ressuscitació cardiopulmonar bàsica. 
– Desfibril·lació externa semiautomàtica (DEA). 
– Valoració de l'accidentat. 
– Atenció inicial en lesions per agents físics (traumatismes, calor o fred, electricitat i 
radiacions). 
– Atenció inicial en lesions per agents químics i biològics. 
– Atenció inicial en patologia orgànica d'urgència. 
– Actuació limitada al marc de les seues competències. 
Aplicació de procediments d'immobilització i mobilització: 
– Avaluació de la necessitat de trasllat. 
– Posicions de seguretat i espera. 
– Tècniques d'immobilització. 
– Tècniques de mobilització. 
– Confecció de lliteres i materials d'immobilització. 
Aplicació de tècniques de suport psicològic i d'autocontrol: 
– Estratègies bàsiques de comunicació. 
– Valoració del paper del primer intervinent. 
– Tècniques facilitadores de la comunicació interpersonal. 
– Factors que predisposen a l'ansietat en situacions d'accident o emergència. 
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Donades les circumstàncies tan especials que estem atravessant a causa del COVID-19, 
i en el cas excepcional que el desenvolupament del curs no ho permeta, es farà una 
selecció dels continguts fonamentals i bàsics del currículum i es potenciaran aquestos 
perquè l'alumnat siga capaç d'aconseguir els objectius proposats. 
4.- CRITERIS D'AVALUACIÓ: 
1) 
a) Assegurar la zona segons el procediment oportú. 
b) Identificar les tècniques d'autoprotecció en la manipulació de persones accidentades. 
c) Descriure el contingut mínim d'una farmaciola d'urgències i les indicacions dels 
productes i medicaments. 
d) Establir les prioritats d'actuació en múltiples víctimes. 
e) Descriure els procediments per a verificar la permeabilitat de les vies aèries. 
f) Identificar les condicions de funcionament adequades de la ventilació-oxigenació. 
g) Descriure i executar els procediments d'actuació en cas d'hemorràgies. 
h) Descriure procediments per a comprovar el nivell de consciència. 
i) Prendre les constants vitals. 
j) Identificar la seqüència d'actuació segons el protocol establit per l'ILCOR (Comitè de 
Coordinació Internacional sobre la Ressuscitació). 
2) 
a) Descriure els fonaments de la ressuscitació cardio-pulmonar. 
b) Aplicar tècniques d'obertura de la via aèria. 
c) Aplicar tècniques de suport ventilatori i circulatori. 
d) Realitzar desfibril·lació externa semiautomàtica (DEA). 
e) Aplicar mesures post-reanimació. 
f) Indicar les lesions, patologies o traumatismes més freqüents. 
g) Descriure la valoració primària i secundària de l'accidentat. 
h) Aplicar primers auxilis davant lesions per agents físics, químics i biològics. 
i) Aplicar primers auxilis davant patologies orgàniques d'urgència. 
j) Especificar casos o circumstàncies en els quals no s'ha d'intervenir. 
3) 
a) Efectuar les maniobres necessàries per a accedir a la víctima. 
b) Identificar els mitjans materials d'immobilització i mobilització. 
c) Caracteritzar les mesures posturals davant una persona lesionada. 
d) Descriure les repercussions d'una mobilització i trasllat inadequats. 
e) Confeccionar sistemes per a la immobilització i mobilització de malalts/accidentats 
amb materials convencionals i inespecífics o mitjans de fortuna. 
f) Aplicar normes i protocols de seguretat i d'autoprotecció personal. 
4) 
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a) Descriure les estratègies bàsiques de comunicació amb la persona accidentada i els 
seus acompanyants. 
b) Detectar les necessitats psicològiques de la persona accidentada. 
c) Aplicar tècniques bàsiques de suport psicològic per a millorar l'estat emocional de la 
persona accidentada. 
d) Valorar la importància d'infondre confiança i optimisme a l'accidentat durant tota 
l'actuació. 
e) Identificar els factors que predisposen a l'ansietat en les situacions d'accident, 
emergència i dol. 
f) Especificar les tècniques que cal emprar per a controlar una situació de duel, ansietat, 
angoixa o agressivitat. 
g) Especificar les tècniques que cal emprar per a superar psicològicament el fracàs en la 
prestació de l'auxili. 
h) Valorar la importància d'autocontrolarse davant situacions d'estrès 
5. INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 
S'avaluarà a l'alumne en l'adquisició de continguts teòrics i pràctics del mòdul de manera 
contínua, la qual cosa implica l'assistència regular a classe i la realització de les activitats 
programades per al mòdul, que consistiran en proves escrites, preguntes tipus test i de 
desenvolupament, realització d'exercicis escrits amb supòsits pràctics, proves pràctiques 
simulades a l'aula sobre els continguts procedimentals, activitats realitzades en el 
quadern de treball, treballs individuals o en grup, visites, xarrades, etc.  
Els alumnes confeccionaran un QUADERN DE TREBALL que constarà de:  
1.- Fitxes descriptives de cada tècnica. (material i procediment)  
2.- Catàleg de material: descripció del material i característiques rellevants.  
3.- Vocabulari: Termes emprats i el seu significat.  
El quadern de treball es lliura l'últim trimestre del curs i la qualificació s'afig a la nota final 
obtinguda en el mòdul.  
En cada avaluació es realitzaran les proves que es consideren per a cada unitat 
didàctica.  
Si en una avaluació es realitza més d'una prova, teòric/pràctic, la nota mitjana s'obtindrà 
una vegada que l'alumne haja obtingut en totes elles una puntuació igual o superior a 5.  
Els alumnes que per motiu degudament justificat (causa mèdica o jurídica) no puguen 
presentar-se a alguna prova, hauran de presentar la justificació per escrit i la prova se'ls 
realitzarà un altre dia, al final del trimestre al qual corresponga aquesta prova segons 
criteri del professor.  
Si un alumne no supera l'avaluació podrà realitzar les proves o activitats de recuperació 
al final del trimestre o principi del següent, donant així opció al fet que l'alumne 
aconseguisca els objectius a mesura que es completa el temari i es tinga una visió de 
conjunt de tots els continguts del mòdul.  
Els exàmens seran revisats en hores que el professor indique fora de l'horari de classe 
en la primera setmana després de realitzar-lo.  
La qualificació mínima per a considerar que la part està recuperada és de 5.  
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La recuperació es realitzarà de les UD que queden pendents en cada avaluació. En cas 
de no superar aquestes proves (amb més de 3 UD no recuperades) l'alumne realitzarà 
un examen de totes les UD que conformen el mòdul al final del curs. 
L'alumne perd el dret a avaluació contínua si supera el 15% de faltes d'assistència sense 
justificar.  
Es considera justificada una falta amb l'aportació d'un document legal (citació judicial, 
justificant mèdic, justificant de realització d'un examen oficial,…). La realització d'un 
examen oficial no justifica la no realització de l'examen del mòdul.  
En cap cas es realitzaran exàmens o treballs per a pujar nota.  
Els alumnes que no puguen ser avaluats de manera contínua hauran de ser avaluats 
amb una prova, al final del curs, convocatòria ordinària de juny, que podrà contenir a 
més alguna part pràctica. Se li avaluarà de tot el temari.  
La nota de cada avaluació, s'obtindrà aplicant els següents percentatges:  
1- Continguts Conceptuals i procedimentals= 80%.  
2- Continguts Actitudinals = 20%, que inclou:  
10% :  
Col·laboració en la realització de la pràctica demostrativa.  
Ordenar el material i recollida del mateix  
Participar en l'exposició d'activitats en classe ( lectura, correcció exercicis,…)  
Correcció en l'escriptura , expressió oral,…  
Treballar en grup  
Atenció en classe, en explicacions i exposicions , etc...  
10% :  
Presentació de les activitats dins del termini i en la forma escaient (Quadern de treball, 
unes altres,)  
6.- SISTEMA DE RECUPERACIÓ. 
La/es recuperacio/ns de la/es part/s no superada/es s'efectuaran amb posterioritat, 
podent realitzar-se abans o després d'acabada l'avaluació corresponent i amb 
característiques similars a les de l'avaluació.  
La qualificació mínima obtinguda en la recuperació serà de 5 per a superar la matèria.  
La nota final del mòdul s'obtindrà aplicant els següents percentatges:  
1- Continguts Conceptuals: 40%  
2- Continguts Procedimentals: 40%  
3- Continguts Actitudinals: 20%  
Per als alumnes que tinguen pendent aquest mòdul, hauran de realitzar les activitats 
proposades en cada unitat, a mode de suport i reforçament, I hauran d'examinar-se de 
les proves corresponents a la convocatòria extraordinària. 
7.- MATERIALS I RECURSOS DIDÀCTICS. 
- Bibliografia de l'Alumne/a, Llibres de Text: 
Llibre de text "Primers auxilis" Editorial Mc Graw Hill , Altamar. 
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Diccionari mèdic. 
-Recursos didàctics i material específic a l'aula o taller 
Presentacions en Power-point 
- Material específic del taller: 
Llit, tauleta, cadira de rodes, paravent, peu de sèrum, escambell 
Ninot bisexual, tors anatòmic, tors RCP 
gases, esparadrap hipoalérgico, cotó, 
instrumental general i per a especialitats 
Antisèptics ( Betadine®, alcohol, aigua oxigenada) 
Guants, guants estèrils. 
8.- DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DE LES UNITATS DIDACTIQUES. 
SEQÜÈNCIA DE CONTINGUTS. 
La seqüència de continguts s'ha repartit en nou unitats didàctiques corresponents als 
continguts del mòdul,amb un total de 40 h per al cicle de grau superior d'Educació 
Infantil. 
- Continguts del mòdul de Primers Auxilis en el cicle de grau superior d'Educació infantil: 
1a avaluació. (setembre, octubre, novembre) 
UNITAT DIDÀCTICA 1: Els primers auxilis i la seqüència d'actuacions (5h) 
UNITAT DIDÀCTICA 2: L'avaluació de l'estat de la víctima (3h) 
UNITAT DIDÀCTICA 3:Reanimació cardiopulmonar bàsica (5h) 
UNITAT DIDÀCTICA 4: Desfibril·lació externa semiautomàtica (4h). 
2a avaluació. ( desembre, gener, febrer) 
UNITAT DIDÀCTICA 5: L'asfíxia i les hemorràgies. (5h). 
UNITAT DIDÀCTICA 6: Perduda de consciència. Convulsions. (4h). 
UNITAT DIDÀCTICA 7: Contusions, ferides, fractures i luxacions. (5 h). 
UNITAT DIDÀCTICA 8: Lesions causades per la calor, el fred i l'electricitat (5h). 
UNITAT DIDÀCTICA 9:Cossos estranys i intoxicacions. La farmaciola. (4h) 
9. ADAPTACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ DAVANT D’UN POSSIBLE CONFINAMENT I 
MESURES PER A FACILITAR A L’ALUMNAT AMB SIMPTOMES CONFINAT EL 
SEGUIMENT DE LA PROGRAMACIÓ 
S’utilitzarà la Plataforma Aules des del prinicpi del curs per a l’entrega d’activitats i 
desenvolupament d’algunes activitats, atenent a les criteris de prevenció de la Covid-19. 
D’esta manera, en cas de confinament individual o grupal, l’alumnat ja coneixerà i 
manejarà la Plataforma Aules, mitjançant la qual es desenvoluparà la metèria en cas de 
confinament, atenent a les següents especificacions: 
Si el confinament és grupal s’avançarà en els continguts a través de la Plataforma 
Aules,  tractant de proporcionar l’alumnat una continuïtat en la matèria semblant a la 
presencial, utilitzant material audiovisual, afavorint la participació del grup i respectant 
els horaris establits per a les classes. Dins d’este horari es contempla també la 
possibilitat de les videoconferències grupals a trevés de Webex. 
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Si el confinament és individual, conseqüència de l’espera d’un resultat del test de la 
Covid-19, l'alumne o alumna rebrà la informació necessària sobre el desenvolupament 
de les classes a través del correu electrònic o la plataforma Aules, on s'indicaran els 
continguts treballats cada dia així com les activitats proposades en classe. Així mateix, 
s'oferirà la possibilitat de tutories individuals a través de Webex en l'horari que el 
professorat establisca, a fi d'aclarir dubtes concrets sobre els continguts. 
  

MÒDUL PROFESSIONAL: FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL 
PROFESSORA: Mª Dolores S. 
CURS: 2º            DURADA: 400 hores  

 
ORDRE 77/2010 de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el 
mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) dels cicles formatius de 
Formació Professional. 
ORDRE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació ,per la qual s'estableix per 
a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent 
al títol de Tècnic Superior en Educació Infantil. 
REIAL DECRET 1394/2007, de 29 d'octubre ,pel qual s'estableix el títol de Tècnic 
Superior en Educació infantil i es fixen els seus ensenyaments mínims. 
RESULTATS D'APRENENTATGE 
1.Identificar l'estructura i organització de l'empresa relacionandola amb el tipus de servei 
que presta. 
2.Aplicar hàbits ètics i laborals en el desenvolupament de les seues activitats 
professionals, d'acord amb les característiques del lloc de treball i procediments establits 
de l'empresa. 
3.Programar activitats dirigides als xiquets i xiquetes, seguint les directrius establides en 
els documents que organitzen la institució en la qual està integrat i col·laborant amb 
l'equip responsable del centre. 
4.Implementar activitats dirigides als xiquets i xiquetes seguint les directrius establides 
en la programació i adaptandolas a les característiques dels xiquets i xiquetes. 
5.Avaluar programes i activitats intervenint en l'equip de treball, assegurant la qualitat en 
el procés i en la intervenció. 
CONTINGUTS  
IDENTIFICACIÓ DE L'ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ EMPRESARIAL: 
– Estructura i organització empresarial del sector de l'educació infantil. 
– Activitat de l'empresa i la seua ubicació en el sector de l'educació infantil. 
– Organigrama de l'empresa. Relació funcional entre departaments. 
– Organigrama logístic de l'empresa. Proveïdors, clients i canals de comercialització. 
– Procediments de treball en l'àmbit de l'empresa. Sistemes i mètodes de treball. 
– Recursos humans en l'empresa: requisits de formació i de competències professionals, 
personals i socials associades als diferents llocs de treball:. 
– Sistema de qualitat establit en el centre de treball. 
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– Sistema de seguretat establit en el centre de treball. 
APLICACIÓ D'HÀBITS ÈTICS I LABORALS: 
– Actituds personals: empatia, puntualitat 
– Actituds professionals: ordre, neteja, responsabilitat i seguretat. 
– Actituds davant la prevenció de riscos laborals i ambientals. 
– Jerarquia en l'empresa. Comunicació amb l'equip de treball. 
– Documentació de les activitats professionals: mètodes de classificació, 
codificació, renovació i eliminació. 
– Reconeixement i aplicació de les normes internes, instruccions de treball, 
procediments normalitzats de treball i uns altres, de la empresa. 
PROGRAMACIÓ D'ACTIVITATS DIRIGIDES ALS XIQUETS I XIQUETES: 
– Identificació de les característiques del programa aplicat. 
– Obtenció d'informació sobre els destinataris. 
– Definició d'una proposta adequada als recursos i materials que disposa. 
– Proposta d'activitats adaptades a les característiques dels destinataris. 
– Selecció d'estratègies d'intervenció adequades als objectius i destinataris. 
IMPLEMENTACIÓ D'ACTIVITATS DIRIGIDES ALS XIQUETS I XIQUETES: 
– Identificació de les característiques dels destinataris. 
– Determinació de les característiques del context. 
– Organització dels espais i temps. 
– Selecció de recursos. 
– Aplicació d'estratègies metodològiques. 
– Aplicació d'estratègies de gestió de conflictes. 
AVALUACIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATS: 
– Disseny de l'avaluació a desenvolupar. 
– Determinació de les activitats d'avaluació. 
– Aplicació dels instruments d'avaluació. 
– Control i seguiment de l'activitat. 
– Elaboració d'informes d'avaluació. 
– Comunicació i anàlisi de la informació arreplegada. 
TEMPORALITZACIÓ 
La F.C.T. es realitzarà durant el tercer trimestre de 2º curs del cicle formatiu, fins a 
completar les 400 hores, amb una assistència diària a l'empresa i amb l'horari i calendari 
acordat per l'instructor , el professor-a i l'alumne. 
Les activitats de la F.C.T es duran a terme en els centres de treball i s'adequaran als 
projectes educatius que es desenvolupen en aquests centres. 
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PROGRAMA FORMATIU 
 El programa formatiu estableix que els alumnes i alumnos tinguen un contacte 
directe amb la realitat laboral de les persones que treballen en l'àmbit professional de 
l'educació infantil, per a complementar els coneixements pràctics i teòrics adquirits en els 
mòduls cursats en el centre educatiu. 
Els alumnes/as desenvoluparan el programa en la següents fases: 
1. Observació de les funcions i participació activa en tasques que es desenvolupen en el 

centre, durant la primera setmana.  
2. Incorporació gradual a les tasques i activitats que els vaja indicant la persona 

instructora. Açò li permetrà el desenvolupament d'activitats previstes en el programa 
formatiu. 

3. Rotació pels diferents grups de xiquets/as, perquè l'experiència formativa siga el més 
rica i completa possible. Sempre que siga posssible. 

4. Es realitzarà el plantejament de desenvolupar d'algunes activitats del PAI que 
desenvolupa cada alumna de forma individual amb el seu tutor.També activitats que 
l'instructor revisarà a proposta de l'alumne. Sempre que es puga fer, el tutor de fct 
també revisarà  la posada en pràctica .   

5. Presentació de les fulls de seguiment al tutor en el plaç establert. 
En aquest programa es descriuen les activitats i realitzacions que hauran de dur a terme 
els alumnes per a aconseguir els resultats d'aprenentatge. 
ACTIVITATS FORMATIVES. 
La realització de moltes d'aquestes activitats estan relacionades amb el Mòdul 
professional de “ Projecte d'atenció a la infància”, ja que serà en la realització d'aquest 
treball on utilitzaran la informació arreplegada i aplicaran aspectes en un context laboral 
real. 
• Arreplegar  i elaborar informació per a la realització del treball del Mòdul de Projecte 

d'atenció a la infància referent a: 
• Analisis de la realitat , context on se situa el centre o servei  
• Descripció de l'empresa, destinataris,dependències. 
• Programes i/o projectes del centre     
• El marc legal i normatiu que ho regula.     
• El sistema organitzatiu del centre. Organigrama, funcions   
• El sistema econòmic, sistema de qualitat i sistema de seguretat   
• Reflexionar sobre: la qualitat del servei, procediments de treball, competències 

necessàries que presenten els equips de treball per al desenvolupament òptim de la 
seua activitat, canals de difusió  del servei. 

• Utilitzar adequadament els recursos previstos per al desenvolupament de les 
activitats en el centre. Coneixent la reglamentació, les normes de funcionament i 
atribució de funcions. 

• Adoptar actituds personals i professionals: empatia ,puntualitat; responsabilitat, 
neteja, ordre. 

• Comunicar de forma clara i tolerant les idees, els conflictes i les propostes que 
afecten al desenvolupament del treball en el si de l'equip de l'empresa 
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• Definir  una proposta d'activitats tenint en compte els recursos humans, materials. 
• Elaborar la programació dels projectes i de les activitats que hagen de realitzar en el 

període de FCT adaptant-se a les característiques dels xiquets 
• Seleccionar estratègies d'intervenció concordes als objectius i als xiquets. 
• Dissenyar l'avaluació de la proposta d'intervenció que es va a realitzar.  
• Identificar les característiques del grup de xiquetes i xiquets assignat. 
• Utilitzar mètodes i estratègies adequats per a determinar les  característiques del 

context.  
• Organitzar espais segons els criteris establits en la programació. 
• Distribució del temps de forma adequada, respectant els ritmes individuals dels 

xiquets i de les xiquetes i la programació prevista.  
• Realitzar un informe sobre el tractament dels hàbits i les rutines, en l'escola infantil. 
• Seleccionar i generar en l'àmbit de la seua competència, recursos apropiats per al 

desenvolupament del projecte o de l'activitat. 
• Intervenir en el desenvolupament de les activitats assignades, aplicant criteris 

metodològics previstos.   
• Desenvolupar  un clima d'afecte i confiança creant llaços de relació adequats amb els 

xiquets i les xiquetes .  
• Aplicar estratègies per a resoldre conflictes més habituals entre els  xiquets en la 

realització d'activitats utilitzant els procediments adequats i les lleres establides quan 
superen la seua competència. 

• Respondre de forma adequada a les contingències.  
• Realitzar un el seu control i seguiment de les intervencions.. 
• Desenvolupar  activitats d'avaluació en els diferents moments de la seua  aplicació. 
• Aplicar instruments d'avaluació per a realitzar modificacions adequades per al 

desenvolupament del projecte o de l'activitat desplegats, o bé per a futures 
intervencions. 

• Elaborar informes d'avaluació on es reflectisquen els canvis en els xiquets i xiquetes 
arran de la seua intervenció. 

• Dissenyar instruments per a la recollida d'informació, la seua organització i la seua 
comunicació permetent la presa de decisions a l'equip de treball. 

• Valoració de les pràctiques realitzades, a l'entorn de treball. 
• Reflexionar sobre la pròpia intervenció valorant l'aplicació de coneixements, 

habilitats i actituds.   
TUTORIA, SEGUIMENT I AVALUACIÓ 
ORDRE 79/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, 
Als alumnes/as se'ls assigna una persona instructora en el centre de treball, que 
s'encarregarà del seguiment de du formació en les empreses. 
Al llarg d'aquest període, es realitzaran és mantindrà contacte amb la tutora de forma 
presencial al centre educatiu i de forma telemàtica, etc, , perquè els alumnes/as puguen 
resolvar dubtes, intercanviar informació sobre les seues experiències en els centres de 
treball. També serviran per a proposar les activitats del programa formatiu, així com 
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realitzar consultes referides a les pràctiques o a les activitats del programa formatiu i el 
control de les fulles setmanals. 
La tutora del Centre educatiu , juntament amb la persona instructora del centre de 
treball, seran les responsables del seguiment i de l'avaluació de la F.C.T. 
La tutora de l'institut realitzarà el seguiment i l'avaluació en les visites quinzenals als 
centres de treball, en les quals durà a terme: 
• Observacions directes dels alumnes/as mentre desenvolupen activitats. 
• Intercanvis d'informació amb la persona instructora i amb els alumnes. 
• Realització juntament amb la persona instructora d'informes valoratius dels alumnes. 
• Avaluació  els treballs realitzats: activitats ,projecte de treball, altres. 
L'avaluació final la realitzaren la tutora i la instructora, segons el model que es presenta 
en les instruccions de la FCT de la Conselleria, i la calificació serà APTE o NO APTE. 
CRITERIS D'EVALUACION 

• Assistència regular i puntualitat als centres de treball. 
• Adaptació i col·laboració amb l'equip educatiu. 
• Realització de les activitats del programa formatiu. 
• Assistència a les reuniones de tutoria en el centre educatiu sempre que la tutora de 

fct ho requerixca. En aquestes reunions es lliuraràn les fulls de seguiment, ies 
comentarà el desenvolupament de les pràctiques en els centres, i es qualsevol 
qüestió relacionada amb la FCT. 

L'assistència és obligatòria,per cumplir les hores establertes al programa formatiu. 

• Actituds de respecte i relacions adequades amb les companyes de pràctiques. 
• Presentació de tots els documents: fulles setmanals de seguiment de l'alumne…, 

informes, activitats de formació…en la data acordada 
SISTEMA DE RECUPERACIÓ 
En  el cas de ser avaluada l'alumna com NO APTA, haurà de tornar a  realitzar la FCT 
al curs següent. 
 
 

MÒDUL PROFESSIONAL: PROJECTE D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA 
PROFESSORA: Mª Dolores S. 
CURS: 2º              DURADA: 40 hores  

 
ORDRE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació ,per la qual s'estableix per 
a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent 
al títol de Tècnic Superior en Educació Infantil. 
REIAL DECRET 1394/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic 
Superior en Educació infantil i es fixen els seus ensenyaments mínims. 
OBJECTIUS GENERALS. RESULTATS D'APRENENTATGE. 
1. Identificar les necessitats del sector productiu relacionant les amb projectes tipus que 
les puguen satisfer. 
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2. Dissenyar projectes relacionats amb les competències expressades al títol , incloent i 
desenvolupant les fases que ho componen. 
3. Planificar la implementació o execució del projecte determinant el pla d'intervenció i la 
documentació associada. 
4. Definir els procediments per al seguiment i control en l'execució del projecte, justificant 
la selecció de variables i intruments empleats. 
Aquest Mòdul es relaciona amb totes les competències professionals, personals i socials 
del Títol. 
CONTINGUTS. 
IDENTIFICACIÓ DE L'ORGANITZACIÓ DE L'EMPRESA I DE LES FUNCIONS DELS 
LLOCS DE TREBALL: 
– Estructura i organització empresarial del sector d'atenció a la infància. 
– Activitat de l'empresa i la seua ubicació en el sector d'atenció a la infància. 
– Organigrama de l'empresa. Relació funcional entre departaments 
– Tendències del sector: productives, econòmiques, organitzatives, d'ocupació i unes 
altres. 
– Procediments de treball en l'àmbit de l'empresa. Sistemes i mètodes de treball. 
– Determinació de les relacions laborals excloses i relacions laborals especials. 
– Conveni col·lectiu aplicable a l'àmbit professional. 
– La cultura de l'empresa: imatge corporativa. 
– Sistemes de qualitat i seguretat aplicables en el sector. 
ELABORACIÓ D'AVANTPROJECTES RELACIONATS AMB EL SECTOR D'ATENCIÓ A 
la INFÀNCIA: 
– Anàlisi de la realitat local, de l'oferta empresarial del sectoen la zona i del context en el 
qual es va a desenvolupar el mòdul professional de formació en centres de treball. 
– Recopilació d'informació. 
– Estructura general d'un projecte. 
– Elaboració d'un guió de treball. 
– Planificació de l'execució del projecte: objectius, continguts, recursos, metodologia, 
activitats, temporalització i avaluació. 
– Viabilitat i oportunitat del projecte. 
– Revisió de la normativa aplicable. 
EXECUCIÓ DE PROJECTES: 
– Seqüenciació d'activitats. 
– Elaboració d'instruccions de treball. 
– Elaboració d'un pla de prevenció de riscos. 
– Documentació necessària per a l'execució del projecte. 
– Compliment de normes de seguretat i ambientals. 
– Indicadors de garantia de la qualitat de projectes. 
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AVALUACIÓ DE PROJECTES: 
– Proposta de solucions als objectius plantejats en el projecte i justificació de les 
seleccionades 
– Definició del procediment d'avaluació del projecte. 
– Determinació de les variables susceptibles d'avaluació. 
– Documentació necessària per a l'avaluació del projecte. 
– Control de qualitat de procés i producte final. 
– Registre de resultats. 
TEMPORALITZACIÓ, TUTORIA I SEGUIMENT  
Es portarà cap mitjançant tutoria col·lectiva a càrrec del tutor del centre educatiu i turoria 
individual segons el tutor asignat . 
Amb caràcter general, el mòdul professional de Projecte es desenvoluparà 
simultàniament al mòdul de Formació en Centres deTreball , previament a les sessions 
de tutoria és presenta i es donen les orientacions pertinents per a elaborar el 
Projecte,dedicant les hores tal com especifiquen les instruccions de Conselleria de 
principi de curs. 
El departament de Serveis sociocultarals presenta una proposta als alumnes dins de la 
qual cada uno tria la que li resulta m’es adient. L’alumne pot presentar també cualsevol 
proposta que ell crega convenient. 
El mòdul professional de Projecte tindrà les següents fases de realización: 
a) Presentació i valoració de la proposta. 
b) Designació de tutor o tutora individual del projecte 
c) Acceptació de la proposta i/o assignació de projectes 
d) Registre de la proposta. 
i) Lliurament, exposició o defensa. 
Per l'avaluació del Projecte es constituirà un tribunal que estarà format, almenys, pel cap 
de departament de família professional, que actuarà de president, el tutor o la tutora 
individual i qui haguera exercit la tutoria col·lectiva. 
CRITERIS D'AVALUACIÓ I SISTEMA DE RECUPERACIÓ 
ORDRE 79/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula 
l'avaluació de l'alumnat dels cicles formatius. 
La avaluació del Projecte es constituirà un tribunal que estarà format, almenys, pel cap 
de departament de família professional, que actuarà de president, el tutor o la tutora 
individual i qui haguera exercit la tutoria col·lectiva. 
S`avaluarà una vegada cursat el módulo de Formació en Centres de Treball. 
Els criteris de qualificació, com a percentatge de la nota final, seran els següents: 
a)Aspectes formals(presentació, estructura documental, organització i redacció, entre 
uns altres): 20% 
b)Continguts (dificultat, grau de resolució de la proposta, originalitat, actualitat, 
alternatives presentades i resultats obtinguts, entre uns altres): 50% 
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c)Exposició i defensa (qualitat de l'exposició oral i de les respostes a les preguntes 
plantejades pels membres del tribunal): 30% 
La qualificació del mòdul de Projecte serà numèrica, d'un a deu, sense decimals. 
Si el projecte no obtinguera una qualificació positiva en el seu primer període de 
realització el tribunal elaborarà un informe en el que consten els defectes que hagen de 
ser esmenats. L'alumne o l'alumna, amb l'orientació del tutor o de la tutora individual, 
podrà completar o modificar el projecte inicial, per a la seua presentació, avaluació i 
qualificació en el segon període de realització en la convocatòria extraordinaria. 
  
MODALITAT SEMIPRESENCIAL 
CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR D’EDUCACIÓ INFANTIL 

MÒDUL PROFESSIONAL: DIDÀCTICA DE L’EDUCACIÓ INFANTIL 
PROFESSORA: María José R. 
CURS: 1er             DURADA: 256 hores  

 
1.    RESULTATS D'APRENENTATGE 
RA1. Contextualitza la intervenció educativa relacionant el marc legislatiu amb les 
finalitats de les institucions. 
RA2. Determina els objectius de la intervenció educativa, sabent relacionar-los amb els 
nivells de planificació, amb els elements que la componen, i els criteris de formulació, en 
els àmbits de l’educació formal i no formal. 
RA3. Determina les estratègies metodològiques que deuen aplicar-se en consonància 
amb els models psicopedagògics. 
RA4. Determinar i organitzar els recursos materials i personals, els espacials i 
temporals, analitzant la normativa legal i aplicant criteris pedagògics en la intervenció 
educativa de la infància. 
RA5. Planificar les activitats d’educació formal i no formal, saben relacionar-les amb els 
objectius de la programació, i amb les característiques dels xiquets i xiquetes. 
RA6. Dissenyar l’avaluació dels processos d’intervenció, argumentant la elecció del 
Model, les estratègies i les tècniques i instruments utilitzats. 
2.    COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS 
a) Programar la intervenció educativa i l'atenció social a la infància a partir de les 
directrius del programa de la institució i les característiques individuals, del grup i 
context. 
b) Organitzar les recursos per al desenvolupament de l'activitat, donant resposta a les 
necessitats i característiques dels nens i nenes. 
e) Donar resposta a les necessitats dels nenes i nens i a les famílies que requerisquen la 
participació d'altres professionals o serveis, utilitzant els recursos i procediments 
apropiats. 
g) Evaluar el procés d'intervenció i les resultats aconseguits elaborant i gestionant la 
documentació associada al procés i transmeten la informació a fi de millorar la qualitat 
del servei. 



	

	 248	

h) Mantenir actualitzats els coneixements científics i tècnics relatius a l'activitat 
professional, utilitzant recursos existents per a l'aprenentatge al llarg de la vida. 
i) Actuar amb autonomia e iniciativa en el disseny i realització d'activitats, respectant les 
línies pedagògiques i d'actuació de la institució en la que desenvolupa l'activitat. 
k) Generar entorns segurs, respectant la normativa i els protocols de seguretat a la 
planificació i desenvolupament de les activitats. 
l) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions que es deriven de les relacions 
laborals, d'acord amb lo establert a la legislació vigent. 
 3.    CONTINGUTS 
Els continguts d’aquest mòdul estan associats al les competències, professionals, 
personals i socials que s’especifiquen al R.D. 1394/2007 de 29 d’octubre que estableix el 
Títol de Tècnic Superior en Educació infantil on es fixen les seves ensenyances 
mínimes. 
Continguts (ORDRE 9801, de 29 de Juliol del 2009): 
a) Anàlisi del context de la intervenció educativa. 
b) Disseny de la intervenció educativa 
c) Determinació d’estratègies metodològiques 
d) Organització d'espais i recursos de la intervenció educativa. 
e) Organització de la implementació d’activitats d’educació formal i no formal 
f) Disseny de l'avaluació del procés d'intervenció 
 4.    CRITERIS D’AVALUACIÓ 
RA1. Contextualitza la intervenció educativa relacionant el marc legislatiu amb les 
finalitats de les institucions. 
• S'ha identificat la informació sobre el context social, econòmic, cultural que és útil per 

a la intervenció. 
• S'ha analitzat la legislació vigent en quant als serveis d'atenció a la infància a nivell 

autonòmic, estatal, europeu. 
• S’ha comparat les diferents tipus de centres i programes d'educació formal i no 

formal existents actualment. 
• S'ha definit les característiques, objectius, organització i tipus de funcionament d'una 

escola infantil. 
• S'han descrit les característiques objectius, organització i tipus de funcionament 

d'una organització no formal. 
• S'ha valorat l'activitat professional del tècnic d'Educació Infantil en el context de la 

intervenció educativa. 
• S'ha utilitzat i valorat l'ús de les noves tecnologies com a font d'informació. 
• S'ha mostrat iniciativa i disposició davant noves situacions de la professió. 
RA2. Determina els objectius de la intervenció educativa, sabent relacionar-los amb els 
nivells de planificació, amb els elements que la componen, i els criteris de formulació, en 
els àmbits de l’educació formal i no formal. 
• S'han identificat les elements d'un currículum. 



	

	 249	

• S'han identificat les elements d'un projecte d'intervenció educativa no formal. 
• S'han analitzat les elements del currículum de l'Educació Infantil. 
• S'han descrit les bases en les que es basa un currículum de l'Educació Infantil. 
• S'han identificat les diferents nivells de concreció curricular. 
• S'han identificat les diferents nivells de planificació d'una activitat d'educació no 

formal: pla, programa, projecte. 
• S'han comparat documents de planificació de distints tipus d'institucions a l'àmbit 

formal i no formal. 
• S'han seleccionat objectius i continguts partint del marc curricular o del Pla o 

Programa, i les característiques dels nens i nenes per a aconseguir el 
desenvolupament de les seves capacitats individuals. 

• S'ha valorat la importància de la planificació el procés d' la intervenció educativa. 
RA3. Determina les estratègies metodològiques que deuen aplicar-se en consonància 
amb els models psicopedagògics. 
• S'han identificat les Models didàctics específics d'Educació Infantil. 
• S'han interpretat les principis que fonamenten les diferents models d'atenció a la 

infància. 
• S'han analitzat les principis psicopedagògics que sustenten les models més recents 

en relació a l'educació formal en Educació Infantil. 
• S'han comparat experiències educatives rellevants per definir la pròpia intervenció 

educativa. 
• S'han integrat els temes transversals en la elaboració d'unitats didàctiques. 
• S'han seleccionat criteris metodològics d'acord amb les objectius de la institució, el 

marc curricular i les necessitats i interessos dels nens i nenes. 
• S'han dissenyat les adaptacions curriculars tenir en compte les recomanacions de 

les entitats i professionals implicats i la informació aconseguida. 
• S'ha valorat la participació en les activitats en equip, el contrast d'opinions i 

l'intercanvi d'experiències. 
RA4. Determinar i organitzar els recursos materials i personals, els espacials i 
temporals, analitzant la normativa legal i aplicant criteris pedagògics en la intervenció 
educativa de la infància. 
• S'han identificat les diferents materials didàctics, espais i temps d'acord amb la 

intervenció educativa. 
• S'ha descrit la normativa que regula l'ús d'espais, recursos i temps a l'àmbit formal i 

no formal segons el marc estatal i regional. 
• S'ha definit l'organització de l'espai i del temps com a recurs didàctic. 
• S'ha reconegut i valorat la necessitat de organitzar les tasques. 
• S'han analitzat les diferents model d'agrupament d'acord amb el nombre de 

participants, edat, metodologia i programació prevista. 
• S'han analitzat les espais i materials didàctics i mobiliari, comprovant el compliment 

de les normes de seguretat i higiene i les condicions d'accessibilitat. 
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• S'han seleccionat materials didàctics i didàctic-interactius adequats als objectius, 
continguts i criteris metodològics. 

• S'han establert els espais, materials, recursos humans, temps, tenint en conte l'edat, 
el nombre de xiquets i xiquetes i en el seu cas les necessitats educatives especials. 

• S'ha responsabilitzat de la importància de generar entorns segurs. 
RA5. Planificar les activitats d’educació formal i no formal, saben relacionar-les amb els 
objectius de la programació, i amb les característiques dels xiquets i xiquetes. 
• S'han relacionat les activitats amb els objectius, continguts, metodologia i necessitats 

individuals dels nens i nenes. 
• S'han integrat les diferents temes transversals en les activitats programades. 
• S'han dissenyat diferents activitats per al tractament de la diversitat i la compensació 

de desigualtats socials. 
• S'han identificat possibles dificultats i proposta solucions viables. 
• S'han elaborat adaptacions curriculars en funció de les característiques individuals i 

necessitats específiques de recolzament educatiu al grup destinatari. 
• S'han analitzat adaptacions curriculars en relació a supòsits de necessitats 

educatives especials permanents i temporals. 
• S'ha valorat la coherència de planificació de les activitats d'educació formal y no 

formal amb les objectius de la programació. 
RA6. Dissenyar l’avaluació dels processos d’intervenció, argumentant la elecció del 
Model, les estratègies i les tècniques i instruments utilitzats. 
• S'han identificat les diferents models d'avaluació. 
• S'han definit les estratègies i tècniques d'avaluació tenint en compte la planificació 

de la intervenció i les seus moments. 
• S'han seleccionat instruments i estratègies d'avaluació en diferents moments al llarg 

del procés d'intervenció. 
• S'han dissenyat les activitats d'avaluació tenint en conte les criteris i procediments 

establerts dins del marc curricular en el cas de l'educació formal, i del pla o programa 
en el cas de l'educació no formal. 

• S'han establert indicadors d'avaluació en diferents moments del procés d'intervenció 
que valorem: l'adequació dels objectius i criteris metodològics, la selecció i 
seqüenciació dels continguts y activitats i la funcionalitat i adequació dels espais i 
materials utilitzats. 

• S'ha valorat la importància de 'l'avaluació en les diferents moments del procés. 
• S'ha valorat la importància de mantenir una actitud permanent de millora en la 

eficacia i qualitat del servei. 
• S'han identificat les recursos per a la formació permanent d'educadors i educadores. 
 5.    INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 
De manera general al mòdul de Didàctica de l’Educació Infantil, l’alumnat serà avaluat a 
través de: 
• Proves teoriques/pràctiques. Aquestes proves podran combinar: preguntes test 

(opció múltiple i verdader o fals), i/o preguntes de desenvolupament i la resolució de 
cassos pràctics. 
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• Traballs individuals: on l’alumnat pot realitzar un aprenentatge més individual i 
reflexiu. 

• Treballs grupals: on es valora la capacitat de treball en equip, resolució de conflictes 
i aprenentatge cooperatiu, mitjançant les possibilitats que ofereix la plataforma 
educativa o utilitzant altres mitjans tecnològics per a la seua realització. 

• Activitats formatives proposades a les Unitats Didàctiques, que serviran per tal de 
consolidar el contingut de les unitats didàctiques, i les actituts associades a les 
competencies professionals. 

Els instruments d’avaluació que s’empraran son: 
• Probes escrites d’aplicació de la teoria a la pràctica. 
• El quadern del professorat. 
• Les Rúbriques. 
• Les Escales d'estimació. 

 6.    CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 
Es realitzaran dos quadrimestres, on s’avaluarà el primer quadrimestre a febrer i l’altre a 
juny, serà una avaluació contínua on es prendran en consideració els competències 
personals abans esmentades. I finalment es farà una avaluació final extraordinària en 
cas de no superar les ordinàries. 
• Proves escrites de continguts teòric-pràctiques (50%). 
• Activitats obligatòries realitzades que apareixen en cadascuna de les unitats. La 

presentació de les activitats obligatòries (no opcionals) en cadascuna de les unitats 
de treball amb un valor del 40% de la qualificació. 

• En aquest cas es valorarà, sobre la base dels criteris establits prèviament pel 
professorat: 

• Correcció/amplitud de la conceptualització (termes utilitzats, relació entre conceptes) 
• Adequació de la resposta a la situació plantejada, o elements i recursos utilitzats. 
• Claredat. 
• Presentació adequada i en el temps establert. 
• Participació en l’aula del mòdul de la plataforma Moodle (10%). 
Per a superar el mòdul s’haura d’obtindre una qualificació al menys igual o superior a 5 
punts amb la mitjana ponderada de les puntuación obtingudes en els apartats anteriors. 
 7.    SISTEMA DE RECUPERACIÓ 
Programa de recuperació del mòdul en convocatòria extraordinària d’acord amb l’article 
9 de l’Ordre 79/2010, de 27 d’agost, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula 
l’avaluació de l’alumnat dels cicles formatius, tot l’alumnat que no superi el mòdul en la 
convocatòria ordinària de juny haurà de: 
· Realitzar fins a la convocatòria de juliol les activitats de recuperació que el professorat li 
indicarà. 
· Superar una prova final, en el mes de juliol, en els termes que tot seguit s’indica. 
L’avaluació de l’alumnat amb el mòdul pendent es farà en la convocatòria extraordinària 
de juliol. 
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En l’aplicació d’aquest programa de recuperació, la qualificació del mòdul es calcularà 
com la mitjana ponderada dels següents apartats: 
· Activitats (20%). Les activitats es referiran a les unitats de treball no superades en 
convocatòria ordinària. La no presentació d’alguna de les activitats indicades en el temps 
i forma establerts podrà motivar una qualificació en aquest apartat de zero. 
· Prova (80%). La prova versarà sobre continguts relatius a totes les unitats didàctiques 
del mòdul. 
· En la convocatòria extraordinària l’examen es realitzarà sobre la totalitat dels continguts 
teòric-pràctics i s’establirà un programa per a recuperar les activitats. 
 8.    UNITATS DIDÀCTIQUES 
Els continguts d’aquest mòdul estan associats al les competències professionals, 
personals i socials que s’especifiquen al R.D. 1394/2007 de 29 d’octubre que estableix el 
Títol de Tècnic Superior en Educació infantil on es fixen les seves ensenyances 
mínimes. 
Tenint en compte els continguts establits per la legislació vigent (ORDRE 9801, de 29 de 
Juliol del 2009), es proposa la següent organització dels mateixos en unitats didàctiques: 
 8.1 ORGANITZACIÓ DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES 

UT 1. DESCOBRINT A LA PERSONA TSEI 
1. EL TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL 
2. PERFIL I CAMP PROFESSIONAL 
3. QUÈ HA DE SABER UNA PERSONA T.S.E.I? 
4. TASQUES I FUNCIONS DE LA PERSONA EDUCADORA INFANTIL 
4.1 Tasques relacionades amb l'atenció directa al grup de xiquets i xiquetes 
4.2 Tasques i funcions relacionades amb les famílies 
4.3 Tasques com a membre d'un equip de treball 
5. QUALITATS PERSONALS DE LA PERSONA TSEI 
6. PRINCIPIS ÈTICS DE LA PROFESSIÓ 
UT 2. ENS ANEM A L’ESCOLA INFANTIL 
1. ELS CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL I LES ESCOLES INFANTILS 
2. EL PAPER DE L'ESCOLA INFANTIL 
3. REQUISITS DELS CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL I LES ESCOLES INFANTILS 
3.1 Ràtio (Número d'alumnat) 
3.2 Personal 
3.3 Instal·lacions 
3.4 Edificis i instal·lacions arquitectòniques 
3.5 Criteris d'organització dels espais 
4. SEGURETAT EN ELS CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL 
4.1 Seguretat contra incendis 
4.2 Prevenció d'accidents 
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5. NORMES D'ACCESSIBILITAT A l'ESCOLA INFANTIL 
5.1 En l'entorn pròxim a l'escola 
5.2 En el centre d'Educació Infantil 
UT 3. COM ENSENYAR I COM APRENEN ELS XIQUETS I XIQUETES? PRINCIPIS 
PSICOPEDAGÒGICS DELS MODELS D'EDUCACIÓ INFANTIL 
1. EL PROCÉS D'ENSENYAMENT- APRENENTATGE 
2. APORTACIONS DE LA PEDAGOGIA 
2.1. Els primers pedagogs: precursors de l'escola nova 
2.2. El moviment de l'escola nova 
2.2.1. Els pedagogs de l'escola nova 
2.2.2. L'escola nova a Espanya 
2.3. Altres models pedagògics actuals 
3. APORTACIONS DE LA PSICOLOGIA: TEORIES DE L'APRENENTATGE 
3.1. Teories conductistes: l'aprenentatge per estímuls o reforços 
3.2. Teories cognitives: concepció constructivista de l'aprenentatge 
3.3. Teoria de les intel·ligències múltiples 
4. METODOLOGIA I ACTIVITATS 
UT 4. REFERÈNCIES LEGALS PER A ORGANITZAR EL NOSTRE TREBALL A 
L'ESCOLA. EL CURRICULUM EN EDUCACIÓ INFANTIL 
1. QUÈ ÉS EL CURRICULUM? 
1.1. Concepte de curriculum 
1.2. Fonts teòriques del curriculum 
1.3. Tipus de currículum 
1.4. Nivells de concreció curricular 
2. MARC NORMATIU DE L'EDUCACIÓ INFANTIL 
3. EL CURRICULUM DE L'ETAPA D'INFANTIL A LA COMUNITAT VALENCIANA 
3.1. Què ensenyar? 
3.1.1. Objectius generals d'etapa (OGE)  
3.1.2. Continguts 
3.1.3. Educació en valors 
3.1.4. Tics i TACs  
3.2. Com ensenyar? (Metodologia) 
3.3. Què, com i quan avaluar? (Avaluació) 
UT 5. LA PLANIFICACIÓ EDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE L'EDUCACIÓ FORMAL 
1. DOCUMENTS DE PLANIFICACIÓ D'UN CENTRE EDUCATIU 
1.1 El P.E (Projecte Educatiu i assistencial) 
1.1.1 Components del P.E 



	

	 254	

1.2 El reglament d'organització i funcionament 
1.3 La proposta pedagògica de centre 
1.3.1 Elements que componen la proposta pedagògica 
2. LA PROGRAMACIÓ 
2.1 Característiques de la programació en educació infantil 
2.2 Avaluació de la programació 
2.3 Aspectes a tindre en compte en la programació per a educació infantil 
2.4 Estructura de la programació 
3. LES UNITATS DE PROGRAMACIÓ (Unitats Didàctiques) 
3.1 Tipus d'unitats de programació 
3.2 Apartats de les unitats de programació 
3.3 Tipus d'activitats 
3.4 La fitxa d'activitats 
UT 6. AMB QUÈ COMPTEM PER A FER EL NOSTRE TREBALL? ELS RECURSOS 
EN EDUCACIÓ INFANTIL 
1. L'ORGANITZACIÓ DELS ESPAIS 
1.1 L'organització de l'ambient 
1.2 Els espais comuns interiors 
1.3 El jardí 
1.4 Les aules 
2. ELS RECURSOS MATERIALS 
2.1 El mobiliari 
2.2 El material didàctic 
2.3 L'ús dels materials 
3. ELS RECURSOS PERSONALS 
3.1 Les persones educadores i altres persones adultes 
3.2 Els agrupaments de l'alumnat 
4. L'ORGANITZACIÓ DEL TEMPS 
4.1 El calendari 
4.2 L'horari 
UT 7. COM SABEM SI HO ESTEM FENT BÉ? L'AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ 
INFANTIL 
1. QUÈ ÉS L'AVALUACIÓ? CONCEPTE I CARACTERÍSTIQUES 
2. QUÈ AVALUAR? 
2.1. L'avaluació de l'alumnat 
2.2. L'avaluació del procés d'ensenyament - aprenentatge 
2.3. L'avaluació de l'activitat docent (Autoavaluació) 
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2.4. L'avaluació del centre (Gestió de qualitat de centres) 
2.5. L'avaluació de programes 
3. QUAN AVALUAR? 
3.1. Avaluació inicial 
3.2. Avaluació contínua 
3.3. Avaluació sumativa o final 
4. COM AVALUAR? 
4.1. Instruments d'observació directa 
4.2. Instruments d'observació indirecta 
5. DOCUMENTS D'AVALUACIÓ 
6. ACTUALITZACIÓ I FORMACIÓ PERMANENT 
UT 8. LA PLANIFICACIÓ EN L'ÀMBIT DE L'EDUCACIÓ NO FORMAL 
1. L'EDUCACIÓ FORMAL. L'EDUCACIÓ NO FORMAL. L'EDUCACIÓ INFORMAL 
2. INSTITUCIONS D'INTERVENCIÓ EN L'ÀMBIT DE L'EDUCACIÓ NO FORMAL 
3. LA PLANIFICACIÓ EN L'ÀMBIT DE L'EDUCACIÓ NO FORMAL 
3.1 Nivells de Planificació 
3.2 Fases de la Intervenció 
4. EL PROJECTE 
4.1 Elements d'un Projecte 
 8.2 TEMPORALITZACIÓ DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES 

• Primer quadrimestre: UT1 – UT2 – UT3 – UT4 
• Segon quadrimestre: UT5 – UT6 – UT7 – UT8  

 

MÒDUL PROFESSIONAL: AUTONOMIA PERSONAL I SALUT INFANTIL   
PROFESSORA: María José M. 
CURS: 1er             DURADA: 160 hores  

El Reial Decret 1394/2007, de 29 de octubre, pel que s’estableix el títol de Tècnic 
Superior en Educació Infantil i es fixen les ensenyances mínimes, enumera els següents 
resultats d’aprenentatge i concretades en l’Ordre de 29 de juliol de 2009 DOGV.  
1) Planifica activitats educatives d’atenció a les necessitats bàsiques dels xiquets i 
xiquetes analitzant les pautes d’alimentació, higiene i descans i patrons de creixement i 
desenrotllament físic.  
2) Programa intervencions educatives per a afavorir el desenrotllament d’hàbits 
d’autonomia personal en xiquets i xiquetes, relacionant-les amb les estratègies de 
planificació educativa i els ritmes de desenrotllament infantil.  
3) Organitza els espais, temps i recursos de la intervenció relacionant-los amb els ritmes 
infantils i la necessitat de les rutines dels xiquets i xiquetes de 0 a 6 anys y, en el seu 
cas, amb les ajudes tècniques que es precisen.  
4) Realitza activitats d’atenció a les necessitats bàsiques i adquisició d’hàbits 
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d’autonomia dels xiquets i xiquetes, justificant les pautes d’actuació.  
5) Intervé en situacions d’especial dificultat o risc per a la salut i seguretat dels xiquets i 
xiquetes relacionant la seua actuació amb els protocols establits per a la prevenció e 
intervenció en casos d’infermetat o accident.  
6) Avalua el procés i el resultat de la intervenció en relació amb la satisfacció de les 
necessitats bàsiques i adquisició d’hàbits d’autonomia personal, justificant la selecció de 
les estratègies e instruments empleats. 
2.COMPETÈNCIES PROFESSIONALS PERDONALS, I SOCIALS 
A continuació, es relacionen les competències professionals, personals i socials del títol 
de Tècnic en Educació Infantil, que la formació del mòdul “Autonomia personal i salut 
infantil” contribueix a aconseguir, i a més, s’han de tindre en compte a l’hora d’avaluar: 
a) Programar la intervenció educativa y d’atenció social a la infància a partir de les 
directius del programa de la institució i de les característiques individuals, del grup i 
context.  
b) Organitzar els recursos per el desenrotllament de la activitat responent a les 
necessitats i característiques dels xiquets i xiquetes.  
c) Desenrotllar les activitats programades, emplenant els recursos i estratègies 
metodològiques apropiades i creant un clima de confiança.  
f) Actuar davant contingències relatives a les persones, recursos o al medi, transmetent 
seguretat i confiança i aplicant, en el seu cas, els protocols d’actuació establerts.  
g) Avaluar el procés d’intervenció i els resultats obtinguts, elaborant i gestionant la 
documentació associada al procés i transmetent la informació amb el fi de millorar la 
qualitat del servei.  
j) Mantenir relacions fluides amb els xiquets i xiquetes i les seues famílies, membres del 
grup en el que està integrat i altres professionals, mostrant habilitats socials, capacitat de 
gestió de la diversitat cultural i aportant solucions als conflictes que es presenten.  
k) Generar entorns segurs, respectant la normativa i protocols de seguretat en la 
planificació i desenrotllament de les activitats.  
l) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions que es deriven de les relacions 
laborals, d’acord amb allò establert en la legislació vigent.  
3. CONTINGUTS 
Els continguts d’aquest mòdul estan associats al les competències, professionals, 
personals i socials que s’especifiquen al R.D. 1394/2007 de 29 d’octubre que estableix el 
Títol de Tècnic Superior en Educació infantil on es fixen les seves ensenyances 
mínimes. Continguts ( ORDEN , de 29 de Juliol del 2009 )  
Planificació d'activitats educatives d'atenció a les necessitats bàsiques 
- Creixement i desenvolupament físic de 0 a 6 anys. Fases, característiques i trastorns 
més freqüents. 
- Anàlisi de les característiques i pautes de l'alimentació infantil. 
- Anàlisi de la informació i els productes alimentosos. Qualitat alimentària. 

- Elaboració de menús 
- Identificació de les necessitats i ritmes de descans i somni infantils. 
- Neteja i higiene personal. 
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- Vestit, calçat i altres objectes d'ús personal. 
- Identificació de trastorns relacionats amb l'alimentació, el descans i la higiene. 
- Valoració de l'atenció a les necessitats bàsiques com a moment educatiu. 
- Prevenció i seguretat en l'atenció a les necessitats bàsiques 
- Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics 

Programació d'intervencions per a l'adquisició d'hàbits d'autonomia personal en la 
infància. 

- L'autonomia personal en la infància. Pautes de desenvolupament. 
- Anàlisi d'estratègies educatives de creació i manteniment d'hàbits relacionats amb: 

 L'alimentació 
 El control d'esfínters. 
 L'autonomia personal en les activitats de la vida quotidiana infantil. 

- Identificació de conflictes i trastorns relacionats amb l'adquisició d'hàbits d'autonomia 
personal. 
- Valoració de l'autonomia personal en el desenvolupament integral del xiquet. 
- Valoració del paper dels adults en l'adquisició de l'autonomia personal dels xiquets i 
xiquetes. 
Organització d'espais, temps i recursos per a la satisfacció de les necessitats 
bàsiques i l'adquisició d'hàbits. 
- Determinació d'instal·lacions i materials per a l'alimentació, higiene i descans dels 
xiquets i xiquetes. 
- Alteracions i conservació dels aliments 
- Higiene d'instal·lacions i utensilis 
- Adequació d'espais i recursos per a afavorir l'autonomia dels xiquets i xiquetes. 
- Anàlisi de les rutines en l'organització del temps. 
- Organització de l'activitat: importància dels ritmes individuals i de l'equilibre entre 
l'activitat i el descans. 
- Normativa en matèria de seguretat i higiene. 
- Identificació d'ajudes tècniques per a la mobilitat i la comunicació en la infància. 
- Valoració de les necessitats infantils com a eix de l'activitat educativa. 
 Intervenció en atenció a les necessitats bàsiques i de promoció de l'autonomia 
personal 
     - Aplicació de tècniques per a l'alimentació dels bebès. 
- Manipulació higiènica dels aliments. 
- Anàlisi de pràctiques concretes d'higiene en l'àmbit de l'educació infantil 
- Aplicació de tècniques per a la cneteja i higiene infantils. 
- Anàlisi del paper de l'educador infantil en l'atenció a les necessitats bàsiques i la 
promoció de l'autonomia personal dels xiquets i xiquetes. 
- Normes de seguretat i higiene aplicables a l'educador o educadora infantil. 
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- Valoració de la coordinació amb les famílies i altres professionals per a l'atenció dels 
xiquets. 
Intervenció en situacions d'especial dificultat relacionades amb la salut i la 
seguretat. 
- Salut i malaltia. La promoció de la salut. 
- Identificació de les malalties infantils més freqüents. Pautes d'intervenció. 
- Trastorns derivats de la discapacitat o situacions d'inadaptació social. Pautes 
d'intervenció 
- Perills i punts de control crítics 
- Anàlisi dels riscos i factors que predisposen als accidents en la infància. Epidemiologia. 

- Prevenció de riscos relacionats amb la salut i la seguretat infantils. 
- Valoració del paper de l'educador en la prevenció de riscos relacionats amb la salut i la 

seguretat infantils. 
Avaluació de programes d'adquisició d'hàbits i atenció a les necessitats bàsiques 

- Instruments per al control i seguiment del desenvolupament físic i l'adquisició d'hàbits 
d'autonomia personal. 

- Interpretació d'instruments i dades sobre l'evolució dels paràmetres físics. 
- Anàlisi d'estratègies i instruments per a valorar les condicions de seguretat i higiene dels 

centres educatius i d'atenció a la infància. 
- Detecció d'indicadors de risc per a la salut o la seguretat infantil. 
- La informació a les famílies i altres professionals. Instruments. 

4.CRITERIS D’AVALUACIÓ 
1) Planifica activitats educatives d’atenció a les necessitats bàsiques dels xiquets i 
xiquetes analitzant les pautes d’alimentació, higiene i descans i patrons de 
creixement i desenrotllament físic:  
a) S´ha identificat les fases del desenvolupament i creixement físic i els factors que 
influeixen en el mateix 
b)S ́han descrit les característiques i necessitats dels xiquets i xiquetes en relació amb 
l ́alimentació, la higiene i el descans.  
c)S ́han elaborat distints tipus de dietes i menús adaptats a les característiques del 
xiquet i la xiqueta (edat, al·lèrgies, intoleràncies alimentàries i altres).  
d)S ́han descrit les pautes d ́actuació en relació al servei, higiene, vestit, descans i son 
infantil. 
e)S ́han identificat els principals trastorns i conflictes relacionats amb l ́alimentació, la 
higiene i el descans.  
f)S ́han proposat activitats, recursos i estratègies adequades per a la satisfacció de les 
necessitats bàsiques dels xiquets i xiquetes.  
g)S ́han dissenyat ambients aptes i segurs per a la satisfacció de les necessitats 
d ́alimentació, higiene i descans.  
h)S ́han establert els elements materials, de l ́espai itemporals que intervenen en la 
planificació i desenvolupament de rutines diàries.  
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i)S ́ha relacionat la forma d ́atenció de cadascuna de les necessitats bàsiques amb les 
característiques dels xiquets i xiquetes.  
j)S ́ha valorat la importància educativa de les activitats relacionades amb la satisfacció 
de les necessitats bàsiques.  
2)Programa intervencions educatives per a afavorir el desenrotllament d’hàbits 
d’autonomia personal en xiquets i xiquetes, relacionant-les amb les estratègies de 
planificació educativa i els ritmes de desenrotllament infantil:  
a)S ́han descrit les fases del procés d ́adquisició d ́hàbits.  
b)S ́han formulat objectius d ́acord a les possibilitats d ́autonomia dels xiquets i les 
xiquetes.  
c)S ́han seqüenciat els aprenentatges d ́autonomia personal a partir de les 
característiques evolutives dels xiquets i xiquetes.  
d) S’han disenyat ambients que afavorisquen l’autonomia personal. 
e)S ́han establert estratègies i instruments per a la detecció d ́elements que dificulten 
l ́adquisició de l ́autonomia personal dels xiquets i xiquetes.  
f) S’han proposat activitats adecuades per a l’adquicició d’hàbits d’autonomia personal. 
g)S ́han identificat els possibles conflictes i trastorns relacionats amb l ́adquisició d ́hàbits 
d ́autonomia personal.  
h)S ́ha valorat la importància de l ́adquisició de l ́autonomia personal per a la construcció 
d ́una autoimatge positiva i del seu desenvolupament integral, per part del xiquet i la 
xiqueta.  
i)S ́ha valorat la importància de la col·laboració de la família en l ́adquisició i consolidació 
d ́hàbits d ́autonomia personal.  
j) S’ha explicat el paper de les persones adultes en l’adquisició de l’autonomía infantil. 
3)Organitza els espais, temps i recursos de la intervenció relacionant-los amb els 
ritmes infantils i la necessitat de les rutines dels xiquets i xiquetes de 0 a 6 anys y, 
en el seu cas, amb les ajudes tècniques que es precisen:  
a)S ́ha explicat el paper de les rutines en el desenvolupament infantil i la seua influència 
en l ́organització temporal de l ́activitat del centre.  
b)S ́han establert les rutines diàries per a l ́alimentació, higiene i descans.  
c)S ́ha preparat l ́espai i les condicions més adequades per al descans, la higiene i 
l ́alimentació.  
d)S ́han organitzat els temps respectant els ritmes infantils i l ́equilibri entre els períodes 
d ́activitat i descans.  
e) S’han aportat solucions davant les dificultats detectades. 
f)S ́han seleccionat els objectes i recursos materials necessaris per a treballar els distints 
hàbits d ́alimentació, higiene, descans i altres.  
g) S’han seleccionat les ajudes tècniques necessàries. 
h)S ́ha comprovat que l ́ambient, els materials i equips específics compleixen amb les 
normes d ́higiene i seguretat establertes en la normativa legal vigent.  
i)S ́ha valorat la importància de respectar els ritmes individuals dels xiquets i xiquetes.  
4)Realitza activitats d’atenció a les necessitats bàsiques i adquisició d’hàbits 
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d’autonomia dels xiquets i xiquetes, justificant les pautes d’actuació:  
a)S ́ha dut a terme la intervenció, adequant-la a les característiques individuals dels 
xiquets i xiquetes, criteris metodològics prevists i recursos disponibles.  
b)S ́han descrit les estratègies per a satisfer les necessitats de relació amb les rutines 
diàries.  
c)S ́han aplicat les tècniques d ́alimentació, neteja i higiene infantil dels nadons.  
d)S ́ha establert una relació educativa amb el xiquet o la xiqueta.  
e)S ́han aplicat estratègies metodològiques per afavorir el desenvolupament de 
l ́autonomia personal en els xiquets i les xiquetes.  
f)S ́han respectat els ritmes individuals dels xiquets i les xiquetes.  
g)S ́han utilitzat les ajudes tècniques seguint els protocols establerts.  
h)S ́han respectat les normes d ́higiene, prevenció i seguretat.  
i)S ́ha respost adequadament davant les contingències.  
j)S ́ha valorat el paper de l ́educador o educadora en la satisfacció de les necessitats 
bàsiques i el desenvolupament de l ́autonomia del xiquet i la xiqueta.  
5)Intervé en situacions d’especial dificultat o risc per a la salut i seguretat dels 
xiquets i xiquetes relacionant la seua actuació amb els protocols establerts per a 
la prevenció e intervenció en casos d’infermetat o accident:  
a)S ́han identificat les característiques i necessitats bàsiques dels xiquets i xiquetes de 0 
a 6 anys en matèria de salut i seguretat relacionant-les amb l ́etapa evolutiva en la que 
es troben i els instruments adequats.  
b)S ́han descrit les condicions i mesures sanitàries i preventives que cal adoptar per a la 
promoció de la salut i el benestar, en els centres d ́atenció a la infància.  
c)S ́ha valorat la importància de l ́estat de salut i la higiene personal de l ́educador o 
educadora en la prevenció de riscs per a l salut.  
d)S ́han indicat els criteris i/o símptomes més rellevants per a la identificació de les 
principals malalties infantils descrivint els protocols d’actuació a seguir.  
e)S ́han identificat els accidents infantils més freqüents.  
f)S ́han descrit les estratègies de prevenció dels accidents infantils.  
g)S ́ha valorat el paper de les actituds de l ́educador o educadora infantil davant les 
situacions de malaltia i accident.  
h)S ́ha comprovat que l ́ambient, els materials i equips específics compleixen les normes 
de qualitat i seguretat establertes.  
i)S’han establert i mantingut relacions de comunicació efectives amb les famílies, i en el 
seu cas, amb altres professionals seguint els procediments previstos.  
j)S’ha valorat el paper de la persona tècnica en educació infantil com agent de salut i 
seguretat.  
6)Avalua el procés i el resultat de la intervenció en relació amb la satisfacció de les 
necessitats bàsiques i adquisició d’hàbits d’autonomia personal, justificant la 
selecció de les estratègies e instruments empleats:  
a)S ́han identificat les fonts d ́informació i les tècniques de seguiment del 
desenvolupament físic i l ́adquisició d ́hàbits i la detecció de situacions de risc.  
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b)S ́han seleccionat els indicadors i instruments apropiats per al control i seguiment de 
l’evolució dels nens i nenes i del procés d ́intervenció.  
c)S ́ha aplicat l ́instrument d ́avaluació seguint el procediment correcte.  
d)S ́han enregistrat les dades al suport establert.  
e)S ́ha interpretat correctament la informació arreplegada. f)S ́han identificat les 
possibles causes d ́una intervenció no adequada.  
g)S ́han identificat les situacions en les quals és necessari la col·laboració de les famílies 
i d ́altres professionals.  
h)S ́han elaborat informes sobre l ́evolució en l’adquisició d ́hàbits, la satisfacció de les 
necessitats bàsiques i/o trastorns en aquests àmbits dirigits a les famílies i altres 
professionals.  
i)S ́ha valorat la importància de l ́avaluació per a donar una resposta adequada a les 
necessitats bàsiques dels xiquets i xiquetes.  
5. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 
Per a l'avaluació de l'alumnat s'utilitzaran els següents instruments: proves escrites i/o 
orals i fitxa d'avaluació d'activitats entregades mitjançant la plataforma. 
6. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  
Els criteris de qualificació que s'aplicaran per al curs 2021-2022 es detallen a 
continuació: 
· La qualificació final del mòdul serà numèrica de 0 a 10 punts.  
· Per superar el mòdul la nota serà igual o superior a 5 punts.  
· Valor de l'examen (qualsevol dels realitzats al llarg del curs) 60% del total de la 

nota = 6 punts. Pel que tots els exàmens tindran una valoració i puntuació de 0 a 6 
punts. Per tant per superar un examen hi haurà que treure una puntuació igual o 
superior a 3 punts. 

· Les activitats obligatòries puntuaran un 40% de la nota global que consistirà els 
treballs tindran una valoració i puntuació de 0 a 3 punts sent necessari obtenir un 
1,5 punts per poder fer mitjana amb els exàmens més les activitats formatives 
que tindran un valor del 10% 

Es contemplaran les recuperacions trimestrals de l'alumnat que haja suspès, sense 
menyscapte que aquestes paguen produir-se en l'avaluació següent. La nota màxima de 
la recuperació serà sempre de cinc. 
Sistema de recuperació: 
· Els alumnes que no superen alguna de les avaluacions del curs tindran la 

oportunitat de fer una recuperació final en juny, i tindrà una nota màxima de 6 
(comptant exàmens i treballs).  

· Els alumnes que siguin sorpresos copiant en un examen tindran el mòdul 
suspès i hauran de presentar-se a la recuperació final de juny amb tota la 
matèria. 

· Recuperació d'exàmens. L'instrument de recuperació serà l'examen, amb un valor 
de 0 a 6 punts en tots els casos, és necessari obtenir un 3 per superar un examen. 
La recuperació dels exàmens parcials (1º, 2º  i 3º trimestre)  es realitzarà en 
l'examen de la convocatòria ordinària.  
La recuperació de l'examen de la convocatòria ordinària o final es realitzarà en la 
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convocatòria extraordinària examen, i serà de tota la matèria. En l'examen de 
convocatòria extraordinària no hi ha recuperació per parcials, aquest examen serà 
de tota la matèria del mòdul.  

· Recuperació d'activitats obligatòries. L’instrument de recuperació serà realitzar 
l'activitat obligatòria , amb un valor de 0 a 3 punts en tots els casos, és necessari 
obtenir un 1,5 per superar l'activitat i  0.1 en les activitats formatives. El professor 
orientarà a l'alumnat perquè pugui recuperar l'activitat. La recuperació de les 
activitats obligatòries es realitzarà per trimestre. Quan un alumne o alumna 
suspengui tot un trimestre, és a dir, examen i activitats obligatòries podrà recuperar 
tots els continguts (teòrics i pràctics) al final del 3º trimestre.  

7. UNITATS DIDÀCTIQUES 
Partint d’aquests continguts, el mòdul queda organitzat de la següent manera per 
afavorir tots els elements curriculars que abans em anomenat  
UD1. Necessitats bàsiques: la alimentació . 
- Creixement i maduració fins els sis anys.  
- La alimentació: saludable, els seus trastorns i malalties. 
- Seguretat i higiene alimentaria. 
UD2. L’alimentació en els centres d’educació infantil. 
- El període de lactància. 
- El període transicional. 
- El període d’alimentació d’adult modificat 
- La planificació dels menús. 
- El menjador com espai educatiu. 

- Hàbits relacionats amb l’alimentació. 
UD 3. Necessitats bàsiques: activitat i descans. 
- L’equilibri: activitat-descans 
- L’activitat en la infància 
- La son en la infància 
- L’hora de gitar-se 

- Planificació del somni en l’escola infantil. 
- L’execució de l’activitat 
- Valoració de l’adopció de l’hàbit 
- Trastorns del somni  
UD 4.Necessitats bàsiques: la higiene 

- La higiene com element de salut 
- La higiene corporal 
- El control d’esfínters 
- La cura de la imatge personal 
- La higiene en el centre educatiu 
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- Problemes, alteracions i trastorns relacionats amb la higiene. 
UD 5. L’adquisició d’hàbits en els centres d’educació infantil  

- De la necessitat a l’hàbit 
- Condicions prèvies a la intervenció para la adquisició d’hàbits 
- Fases en la creació d’hàbits 
- L’entorn d’aprenentatge d’hàbits 
- Programació de l’adquisició  d’hàbits 
- Programació d’hàbits relacionats amb l’alimentació. 

- Programació d’hàbits relacionats en el descans 
- Programació d’hàbits relacionats amb la higiene 
UD 6. Promoció de la salut i prevenció d’accidents 
- La salut en l’educació infantil 
- L’educació per a la salut 
- Els accidents infantils 

- UD 7. Promoció de la salut i prevenció d’accidents 
- Les malalties infantils 
- Les malalties més habituals 
- Els protocols d’actuació 
Quant als recursos didàctics utilitzats: 
- Guia didáctica. 
- Llibre de seguiment del mòdul: “Autonomia personal I salut infantil”, de la editorial: 
ALTAMAR;  ISBN: 978-84-15309-79-6 
b) Distribució temporal de les unitats didàctiques:  
Aquest mòdul té una durada de 160 hores que s'imparteixen al llarg dels tres trimestres 
del curs. La càrrega lectiva del mòdul, per tant, és de 5 sessions de 55 minuts 
setmanals. La temporalització de les unitats didàctiques, tenint en compte el criteri de 
flexibilitat, és la següent:  
●  Primer trimestre: unitats 1 , 2  i 3 
●  Segon trimestre: unitats 4 i 5  
●  Tercer trimestre: unitats 6 i 7  
8.Adaptació de la programació davant d'un possible confinament i mesures per a 
facilitar a l'alumnat amb símptomes confinat el seguiment de la programació. 
El desenvolupament habitual del curs en la modalitat semipresencial, mitjançant la 
Plataforma Aules, facilita la continuïtat en cas de confinament. No obstant això, si es 
produïx un confinament col·lectiu, s’oferirà a alumnat la possibilitat de tutories 
col·lectives a través de webex, respectant els horaris establits. 
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MÒDUL PROFESSIONAL: EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ 
PROFESSORA: Consol Ascensió L. 
CURS: 1er             DURADA: 160 hores  
 

1.RESULTATS D 'APRENENTATGE. 
• Que els alumnes valoren la importància dels medis de comunicació que tenen els 

nostres xiquets al entorn  educatiu. 
• Comprensió de la repercusió personal i social de la comunicació oral en els 

alumnes a la escola d' educació infantil. 
• Fiçar en valor la literatura infantil i la seua repercusió a la escola infnatil. Contes, 

Teatres , ..  com a  recursos pedagogics . 
• Afavorir la comunicació musical amb estrategies educatives lúdiques y 

motivadoras. 
• Oferir als alumnes estrategies  y activitats dirigides a promoure la expresió  

gestual - corporal. 
• Valorar la trascendència en el procés educatiu dels nostres alumnes de la 

expressió lógic - matemática. 

2. Compètencies professionals, personals  y socials. 
- Valorar les necessitats de comunicació  i expressió dels nostres alumnes a l' escoleta 
infantil. 

- Donar resposta - a través de intervencions pedagógiques - als necesitats de expressió i 
comunicació dels xiques de 0 a 6 anys. 

- Promoure aprenentatges significatius dirigits als nostres alumnes en totes les arees de 
expressió : expressió   oral ,  literatura infantil , expressió musical , expressió gestual , 
expressió gràfica i expresssió  lógica - matemàtica. 

- Organitzar actividats lúdiques y pedagogiques orientades al aprenentatge dels diversos  
tipus de expressió y comunicación dels xiquets, de 0 a 6 anys. 

 - Col.laboració amb les families en el procés  educatiu  dels seus fills.  

3. Continguts. 
Unitat Didáctia 1 . La Comunicació Humana.  Es tracta de fiçar en valor la comunicació  
en general   i en aquesta unitat especificament  la comunicació oral  i especialment als 
xiquets de 0 a 6 anys. 

Unitat Didáctia 2.  Literatura Infantil.  Contes, Teatralizacions. La literatura té un lloc 
trascendental com un miyan de trasmisió de cultura i de expressió i a més a més de 
comunicació. 

Unitat Didáctica 3. Expressió musical. Cientificament s' ha demostrat els múltiples  i  
variats beneficis que té per als nostres  alumnes el contacte y el desenvolupament  de la 
música a la seua vida. Coneixer activitats, jocs i portarlos al aula es una tasca 
imprescindible per als nostres educadors infantils. 

Unitat Didáctica 4 . L' expressió corporal. L' espressió corporal permet als nostres 
alumnes mostrar les seues emocions més intimes. 

Es una manera molt personalitzada de coneixer d'una manera amb  molt més  de 
profundidat als nostres alumnes.  

Unitat. Didáctica 5. L 'expressió gráfica  i lèxpressió plástica. El meravellos mon interior 
dels nostres alumnes es pot descobrer mijan aquestes tipus de expressió.   
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Unitat Didáctica 6. L'expressió lógic - matemàtica. Aquest tipus de coneiximents i 
activitats són indispensables a la nostra programació educativa. La nostra societat 
trasmet moltes situacions a on es necessari coneixer activitats de caracter lógic - 
matemátic. 

4,Criteris d'avaluació. 
Unitat Didáctica  1. 

- S'ha reconcegut la importància de l' expressió oral a l' escola? 

- S' ha creat un espaci de reflexió amb les pares? 

- S'han realitzat activitats per afavorir l'expressió i la comunicació al aula?  

Unitat Didáctia   2 . 

- S'ha fiçat en valor la literatura infantil al aula ? 

- S'han realitzat diverses activitats i jocs  relacionats amb Contes? 

- S'han teatralitzat  alguns contes? 

Unitat Didáctica  3. 

- S'ha documentat convenientment les advantatges de la música a la vida dels nostres 
alumnes. Al seu cervell, especialment.? 

- S'han elaborat activitats i jocs per a el desenvolupament de l'expressió musical? 

Unitat Didáctica    4. 

- S'han elaborat activitats, jocs i altres recursos educatius a la fi de promoure entre el 
nostre alumnat de l'expressió corporal . ( danses, yoga ..) 

Unitat  Didáctica    5. 

- Han dissenyat els alumnes activitats relacionats amb l'expressió gràfica  i l'expressió 
plastica ? 

Unitat Didàctica  6. 

- Els alumnes de primer curs d 'educació infantil han elaborat activitats que promouen la 
expressió lógic - matemàtica? 

5.Instruments d ' avaluació. 

Per a l'avaluació de l'alumnat s' utilitzaran els seguents intruments: proves escrites, 
supòsits pràctics, fitxa d'avaluació d'activitats. 

6.Criteris de qualificaciò. 

Els criteris d'avaluació seran els mateixos cada trimestre. Al final del curs es realitzarà 
una mitjana, que serà la nota final del curs.L'avaluació trimestral s'ajustarà als criteris: 

     Prova escrita.Es realitzarà un exàmen per trimestre- de desenvolupament, preguntes 
curtes o tipus test-. Suposará un 35% de la nota final. 

     Activitats grupals  D'aula i treballs en equip. Suposaran un 35% de la nota final del 
trimestre. 

     Actituts de colaboració y participació. Suposará un 30%  de la nota final del trimestre. 

Es contemplaran les recuperacions trimestrals de l'alumnat que haja suspès. 
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7.Unitats Didàctiques. 
Primera Avaluació. 

U.T.1. Importancia del lenguaje.  

           La comunicació humana. 

U.T.2. La literatura Infantil. Expressió natural pels xiquets.  

Segona Avaluació. 

U.T.3. L 'Expressió musical. 

U.T.4. l'Expressió corporal - gestual . 

Tercera Avaluació.  

U.T.5 L'Expressió  gráfica.  

          L'Expressió plastica. 

U.T.6.L'Expressió lógico - matemàtica. 

8.Adapatació de la programació davant d'un possible confinament i mesures per 
afavorir a l'alumnat amb simptomes confinat el seguiment de la programació. 
S'utilitzarà la plataforma aules des del principi del curs per a l'entrega d'activitats i 
desenvolupament d'algunes activitats, atenent a les criteris de prevenció de la Covid- 19. 

D'aquesta manera, en cas de confinament individual o grupal, l'alumnat ja coneixerà i 
manejarà la plataforma aules, mitjançant la qual es desenvolupará la materia en cas de 
confinament.  

 

MÒDUL PROFESSIONAL: DESENROTLLAMENT COGNITIU I MOTOR 
PROFESSORA: Eva B. 
CURS: 1er             DURADA: 192 hores  

1. RESULTATS D’APRENENTATGE 
Els resultats d’aprenentatge que l'alumnat ha d'aconseguir a través dels continguts 
d'aquest mòdul són:  
1.Planifica estratègies, activitats i recursos d'intervenció en l'àmbit sensorial, analitzant 
les teories explicatives i les característiques específiques del grup al qual va dirigit 
2.Planifica estratègies, activitats i recursos d'intervenció en l'àmbit motor, relacionant-les 
amb les característiques individuals i del grup al qual va dirigit  
3.Planifica estratègies, activitats i recursos d'intervenció en l'àmbit cognitiu relacionant-
les amb les teories del desenvolupament cognitiu i les característiques individuals i del 
grup al qual va dirigit.  
4.Planifica estratègies, activitats i recursos psicomotrius, relacionant-los amb els principis 
de l'educació psicomotriu i les característiques individuals i del grup al qual va dirigit.  
5.Implementa activitats d'intervenció en l'àmbit sensorial, motor, cognitiu i psicomotor, 
relacionant-les amb els objectius previstos i les característiques dels xiquets i xiquetes.  
6.Avalua el procés i el resultat de la intervenció realitzada en l'àmbit sensorial, motor, 
cognitiu i psicomotor argumentant les variables rellevants en el procés i justificant la 
seua elecció.  
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2. COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS 
a) Programar la intervenció educativa i d'atenció social a la infància a partir de les 
directrius del programa de la institució i de les característiques individuals, del grup i del 
context. 
b) Organitzar els recursos per al desenvolupament de l'activitat responent a les 
necessitats i característiques dels xiquets i xiquetes.  
c) Desenvolupar les activitats programades, emprant els recursos i estratègies 
metodològiques apropiats i creant un clima de confiança. 
f) Actuar davant contingències relatives a les persones, recursos o al mitjà, transmetent 
seguretat i confiança i aplicant, si escau, els protocols d'actuació establerts.  
g) Avaluar el procés d'intervenció i els resultats obtinguts, elaborant i gestionant la 
documentació associada al procés i transmetent la informació amb la finalitat de millorar 
la qualitat del servei. 
i) Actuar amb autonomia i iniciativa en el disseny i realització d'activitats, respectant les 
línies pedagògiques i d'actuació de la institució en la qual desenvolupa la seua activitat. 
k) Generar entorns segurs, respectant la normativa i protocols de seguretat en la 
planificació i desenvolupament de les activitats. 
3. CONTINGUTS: ORGANITZACIÓ I DISTRIBUCIÓ 
Partint de l’Ordre de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual 
s’estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau 
Superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Educació Infantil els continguts 
indispensables per a aconseguir els objectius del mòdul són els següents:  
- Planificació d'estratègies, activitats i recursos d'intervenció en l'àmbit sensorial. Les 
sensacions: bases psicològiques i fisiològiques. 
La percepció. Evolució des del naixement. Els sentits. Evolució des del naixement. El 
desenvolupament sensorial en la infància. 
Teories explicatives. Identificació de les principals alteracions en el desenvolupament 
sensorial. Identificació del tractament educatiu de les alteracions en el desenvolupament 
sensorial.  
Els objectius de l'educació sensorial. Valoració de la importància de l'exploració en el 
desenvolupament sensorial. Productes de recolze en l'àmbit sensorial.  
- Planificació d'estratègies, activitats i recursos d'intervenció en l'àmbit motor. Factors 
que determinen el desenvolupament motor. 
Identificació de les bases neuro-fisiològiques del desenvolupament motor. Lleis del 
desenvolupament. Desenvolupament dels automatismes i la postura corporal en el 
xiquet o xiqueta. Evolució de: El to muscular i les posicions estàtiques. Les habilitats 
motores bàsiques. Motricitat.  
Identificació de les principals alteracions en el desenvolupament motor. Importància de 
l'estimulació motriu. Identificació del tractament educatiu de les alteracions en el 
desenvolupament motor.  
Utilització d'ajudes tècniques o productes de suport. Els objectius de l'educació de la 
motricitat. Valoració de la importància de l'estimulació i la intervenció en l'àmbit motor 
com a mitjà de desenvolupament integral. Valoració dels espais segurs per a afavorir la 
mobilitat dels xiquets i xiquetes.  
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- Planificació d'estratègies, activitats i recursos d'intervenció en l'àmbit cognitiu. Procés 
cognitiu: intel·ligència; atenció i memòria; creativitat; reflexió i raonament. Relació entre 
el desenvolupament sensoriomotor i cognitiu en la infància. 
Principals fites evolutives en el desenvolupament cognitiu. Característiques principals del 
pensament de 0 a 6 anys. L'estructuració i organització espai temporal. Principals 
alteracions del desenvolupament cognitiu i el seu tractament educatiu. Els objectius de la 
intervenció educativa en el desenvolupament cognitiu. Valoració de l'ús de les TIC com a 
recurs per al desenvolupament cognitiu infantil.  
- Planificació d'estratègies, activitats i recursos psicomotrius. La psicomotricitat: 
característiques i evolució. Teories i metodologia de la psicomotricitat. Valoració de la 
funció globalitzadora de la psicomotricitat i el seu desenvolupament cognitiu, afectiu i 
motriu. Anàlisi de l'esquema corporal i la seua evolució. Anàlisi de la motricitat gràfica i 
evolució. El control tònic. Control de la respiració i relaxació. El control postural. 
L'estructuració espai temporal. La lateralitat. La pràctica psicomotora: Objectius. 
 - Implementació d'activitats d'intervenció en l'àmbit sensorial, motor, cognitiu psicomotor. 
Activitats dirigides a afavorir el desenvolupament cognitiu, sensorial, motor i psicomotor. 
Organització de l'espai per a la realització d'activitats afavoridores del desenvolupament 
sensorial, motor, cognitiu i psicomotor. Selecció de materials i recursos. Respecte pels 
ritmes evolutius dels xiquets i xiquetes. Creació de situacions afectives i de confiança. 
Valoració de la importància de generar entorns segurs. 
 - Avaluació del procés i el resultat de la intervenció realitzada en l'àmbit sensorial, 
motor, cognitiu i psicomotor. Tècniques i instruments per a l'avaluació de: La intervenció. 
El desenvolupament sensorial infantil. El desenvolupament motor infantil. El 
desenvolupament cognitiu infantil. El desenvolupament psicomotor infantil. Indicadors 
d'avaluació. Valoració de l'avaluació com a recurs per a la millora de la intervenció. 
Autoavaluació. Valoració del treball en equip i de les aportacions d'altres professionals. 
Informes: estructura i avaluació. 
 4 . CRITERIS D’AVALUACIÓ: 
1. Planifica estratègies, activitats i recursos d'intervenció en l'àmbit sensorial, analitzant 
les teories explicatives i les característiques específiques del grup al qual va dirigit. 
a) S'han identificat les teories explicatives de l'àmbit sensorial.  
b) S'han identificat les característiques evolutives del destinataris en funció de l'edat dels 
mateixos.  
c) S'han identificat les principals alteracions i trastorns del desenvolupament sensorial. 
d)  S'han formulat els objectius de d'acord amb les característiques evolutives en l'àmbit 
sensorial dels destinataris en funció de l'edat dels mateixos. 
e) S'han proposat activitats apropiades a les característiques evolutives en l'àmbit 
sensorial dels destinataris en funció de l'edat dels mateixos. 
f) S'han seleccionat recursos apropiats a les característiques evolutives en l'àmbit 
sensorial dels destinataris en funció de l'edat dels mateixos.  
g)  S'han organitzat els espais adequant-se a les característiques evolutives en l'àmbit 
sensorial dels destinataris en funció de l'edat dels mateixos 
h) S'ha establert una distribució temporal de les activitats per a adaptar-se a les 
característiques evolutives en l'àmbit sensorial dels destinataris en funció de l'edat dels 
mateixos. 
i) S'han realitzat propostes creatives i innovadores en la planificació i la intervenció. 
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j) S'ha valorat la importància de la intervenció en l'àmbit del sensorial com a mitjà per a 
afavorir l'exploració de l'entorn per part del xiquet/a. 
2. Planifica estratègies, activitats i recursos d'intervenció en l'àmbit motor, relacionant-les 
amb les característiques individuals i del grup al qual va dirigit. 
a) S'han identificat les característiques motrius dels destinataris en funció de l'edat dels 
mateixos. 
b) S'han formulat els objectius concordes a les característiques motrius dels destinataris 
en funció de l'edat dels mateixos.  
c) S'han proposat activitats apropiades a les característiques motrius dels destinataris en 
funció de l'edat dels mateixos. 
d) S'han seleccionat recursos apropiades a les característiques motrius dels destinataris 
en funció de l'edat dels mateixos.  
e) S'han organitzat els espais adequant-se a les característiques motrius dels 
destinataris en funció de l'edat dels mateixos.  
f) S'ha establert una distribució temporal de l'activitat per a adaptar-se a les 
característiques motrius dels destinataris en funció de l'edat dels mateixos. 
g) S'han seleccionat ajudes tècniques que cal emprar.  
h) S'ha valorat la importància del desenvolupament motor en l'adquisició de l'autonomia 
personal.  
3. Planifica estratègies, activitats i recursos d'intervenció en l'àmbit cognitiu relacionant-
les amb les teories del desenvolupament cognitiu i les característiques individuals i del 
grup al qual va dirigit.  
a) S'han identificat les diferents teories explicatives del desenvolupament cognitiu. 
b) S'han identificat les característiques evolutives en l'àmbit cognitiu dels destinataris en 
funció de l'edat dels mateixos. 
c) S'han identificat els principals trastorns i alteracions donen el desenvolupament 
cognitiu. 
d)  S'han formulat objectius concordes a les característiques evolutives en l'àmbit 
cognitiu dels xiquets/as.  
e) S'han proposat activitats apropiades a les característiques evolutives en l'àmbit 
cognitiu dels xiquets/as. 
f) S'han seleccionat recursos apropiats a les característiques evolutives en l'àmbit 
cognitiu dels xiquets/as. 
g) S'han definit els espais adequant-se a les característiques evolutives en l'àmbit 
cognitiu dels xiquets/as. 
h) S'ha establert una distribució temporal de l'activitat per a adaptar-se a les 
característiques evolutives en l'àmbit cognitiu dels xiquets/as. 
i) S'han fet propostes creatives i innovadores. 
4. Planifica estratègies, activitats i recursos psicomotrius, relacionant-los amb els 
principis de l'educació psicomotriu i les característiques individuals i del grup al qual va 
dirigit.  
a) S'han identificat els principis de l'educació psicomotriu.  
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b) S'han identificat les característiques psicomotrius dels destinataris en funció de l'edat 
dels mateixos. 
c) S'han formulat objectius concordes amb les característiques psicomotrius dels 
destinataris en funció de l'edat dels mateixos. 
d) S'han seleccionat activitats apropiades a les característiques psicomotrius dels 
destinataris en funció de l'edat dels mateixos. 
e) S'han seleccionat recursos apropiats a les característiques psicomotrius dels 
destinataris en funció de l'edat dels mateixos. 
f) S'han organitzat els espais adequant-se a les característiques psicomotrius dels 
destinataris en funció de l'edat dels mateixos. 
g) S'ha establert una distribució temporal de les activitats per a adaptar-se a les 
característiques psicomotrius dels destinataris en funció de l'edat dels mateixos. 
h) S'han identificat els principis i àmbits de l'actuació psicomotriu. 
i) S'ha valorat la importància de la psicomotricitat en l'educació infantil. 
5.Implementa activitats d'intervenció en l'àmbit sensorial, motor, cognitiu i psicomotor, 
relacionant-les amb els objectius previstos i les característiques dels xiquets i 
xiquetes.         
a) S'han descrit les principals dificultats que poden sorgir en la realització de les 
activitats. 
a) S'han organitzat els espais en funció de l'activitat i de les característiques del grup.  
b)  S'han preparat els recursos materials propis de l'activitat.  
c) S'han realitzat les activitats ajustant-se a la planificació temporal. 
d) S'han respectat els ritmes i necessitats individuals en el desenvolupament de 
l'activitat. 
e)  S'han seleccionat estratègies d'intervenció promotores d'un clima d'afecte i confiança. 
f)  S'ha valorat la coherència de la implantació de les activitats amb la planificació. 
g)  S'ha respost davant les contingències.  
h) S'han generat entorns d'intervenció segurs.  
Avalua el procés i el resultat de la intervenció realitzada en l'àmbit sensorial, motor, 
cognitiu i psicomotor argumentant les variables rellevants en el procés i justificant la 
seua elecció.  
a) S'han seleccionat els indicadors d'avaluació.  
b) S'ha seleccionat l'instrument d'avaluació apropiat a les característiques individuals de 
l'edat del xiquet/a. 
c) S'ha aplicat l'instrument d'avaluació seguint el procediment correcte.  
d) S'han registrat les dades extretes del procés d'avaluació en el suport establert. 
e)  S'ha interpretat la informació arreplegada en el procés d'avaluació de la intervenció. 
f) S'han identificat les situacions en les quals és necessari la col·laboració d'altres 
professionals. 
 g) S'han identificat les possibles causes d'una intervenció no adequada. 
 h) S'ha ajustat l'actuació i actitud del professional a la pauta prevista.  
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5. PROCEDIMENTS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 
Per tal de garantir un procés avaluatiu inclusiu i democràtic, que tinga en conter els 
diferents estils d'aprenentatge, interessos i motivacions de l'alumnat, s'utilitzaran 
diferents procediments d'avaluació.  
De manera general al mòdul de desenvolupament cognitiu i motor, es realitzaran: 
- Proves teòriques/pràctiques: bé per trimestre o per unitat didàctica (ajustant-se a les 
necessitats del grup classe). Aquestes proves podran combinar: preguntes test (opció 
múltiple i verdader o fals), preguntes de desenvolupament i la resolució de casos 
pràctics. 
- Treballs individuals: on l'alumnat pot realitzar un aprenentatge més individual i reflexiu. 
- Activitats i/o treballs pràctics relacionats directament amb la pràctica del perfil 
professional de l’educador/a infantil. 
- Activitats formatives proposades a les Unitats Didàctiques, que serviran per a 
consolidar el contingut de les unitats didàctiques, i les actituds associades a les 
competències professionals. 
Els instruments d'avaluació que s'empraran són: 
- Els exàmens i controls 
- El quadern del professor 
- Les taules de puntuació 
- Les fitxes de registre 
6. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 
- Seran avaluats els continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals, tenint en 
conter que la nota final s'obtindrà de la següent manera: 
a. Examen: 50% 
- Els exàmens podran ser tipus test (tres errades resten 1 encert), amb preguntes curtes, 
casos pràctics o una prova que combine totes les opcions. 
- La puntuació serà de 0-10 i per tal d’aprovar l’examen la nota serà un 5 o superior. 
b. Treballs individuals i pràctics 30% 
- Tant els treballs individuals i les activitats pràctiques es realitzaran seguint les 
indicacions donades per la professora en un document que entregarà a l’alumnat (guia 
per a l’elaboració del treball) 
- Seran qualificats amb nota de 0-10 tenint en conter els criteris següents: 
- Les activitats, treballs i pràctiques no entregades seran qualificades amb un 0, a més 
els treballs entregats fora de la data indicada per la professora no podran puntuar-se 
amb més d’un 6. 
- Per als treballs escrits es tindrà en conter: el format (portada, índex i conclusió, 
màrgens, títols, lletra clara, coherència en el format, neteja), per al contingut es valorarà 
la correcció del contingut, jerarquia d'idees, llenguatge inclusiu, referències a altres 
mòduls, teories... i utilització d'un llenguatge tècnic i apropiat, així com la correcció 
gramatical que suposarà 0,05 per cada dues errades. 
- Per a cada treball s’establirà un percentatge per al format i per al contingut, atenent a 
les característiques del treball. 
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d. Activitats formatives: 20% 
- Activitats que es realitzaran per tal d'ajudar a consolidar el contingut (principalment 
parlem de les activitats que trobem al llibre de text que utilitzarem com a guia didàctica i 
algunes proposades per la professora). Es puntuarà la seua realització i s'autocorregiran 
per l'alumnat amb el full de correccions entregat per la professora. 
- No es puntuaran com a realitzades, les activitats entregades fora de la data d’entrega 
marcada per la professora. 
• Per a la superació de cadascuna de les avaluacions serà necessari que la nota 

calculada (utilitzant la ponderació de cada part) a partir de la mitja de les proves 
teòriques/pràctiques i dels treballs realitzats per l'alumnat, siga igual o superior al 5. 

• La nota final del mòdul s'obtindrà calculat la mitja de les dues avaluacions i serà 
necessari que l'alumne/a obtinga una nota igual o superior al 5. 

• L'alumnat que no es presente als parcials, haurà de presentar-se a la Convocatòria 
Ordinària: què inclourà un examen escrit amb el contingut teòric de tot el curs amb 
un valor del 40% al què es sumarà el 30 % dels treballs i el 20% de les activitats 
formatives. 

Criteris de recuperació 
- En el cas en el que l’alume/a no obtinga una nota igual o superior al 5 en la 
convocatòria ordinària,haurà de presentar-se a la Convocatòria Extraordinària. 
- La Convocatòria Extraordinària constarà d’una prova Teòrica, que inclourà tots els 
continguts de les unitats que formen part del mòdul, així com la realització de treballs, 
que es concretaran en el Pla de Reforç que la professora entregarà de manera individual 
a l’alumnat que es trobe en aquesta situació..   
7. UNITATS DIDÀCTIQUES I TEMPORALITZACIÓ Els continguts bàsics es 
desenvoluparan a partir de les següents unitats didàctiques:  
UD 1. Desenvolupament infantil i intervenció educativa.  
UD 2. El desenvolupament sensorial 
UD 3. El desenvolupament motriu 
UD 4. El desenvolupament cognitiu 
UD 5. La psicomotricitat 
UD 6  La pràctica psicomotriu 
 La temporalització de les unitats didàctiques, tenint en compte el criteri de flexibilitat, 
és la següent: 
- Primer trimestre: Unitats de treball 1, 2 
- Segon quadrimestre: Unitats de treball 4,5 
- Tercer trimestre: Unitats 6,7 
8. ADAPTACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ DAVANT D'UN POSSIBLE CONFINAMENT I 
MESURES PER A FACILITAR A L'ALUMNAT AMB SÍMPTOMES CONFINAT EL 
SEGUIMENT DE LA PROGRAMACIÓ  
La situació sanitària actual fa necessari contemplar el possible confinament individual i/o 
grupal com a conseqüència de la malaltia per COVID19 i establir una sèrie de mesures 
per fer possible que l’alumnat confinat puga fer el seguiment del mòdul des de casa, 
afavorint així la seua reincorporació a l’aula una vegada recuperat. Per donar resposta a 



	

	 273	

aquesta necessitat, des del mòdul es crearà el curs del mòdul a la plataforma Aules i 
s’incorporarà com a ferramenta de treball a l’aula des del primer trimestre. A més, es 
fomentarà l'ús del correu-e i altres aplicacions d'interès educatiu. En cas que es 
produïsca el confinament d'un alumne/a, es facilitarà que puga fer el seguiment del 
mòdul des de casa a través de la plataforma Aules, on es recolliran els continguts 
impartits cada dia, les tasques a realitzar i els materials de suport necessaris per a 
facilitar l'aprenentatge des de casa. També s'habilitarà en el curs un fòrum per a resoldre 
els possibles dubtes de l'alumnat. En cas que es produïsca el confinament del grup, es 
continuarà amb el procés d’ensenyament i aprenentatge de manera virtual, a través de la 
plataforma Aules i amb el recolzament de la plataforma Webex per a desenvolupar 
classes online setmanalment dins de l’horari establert, adaptant la programació a les 
noves circumstàncies. 
 

MÒDUL PROFESSIONAL: EL JOC INFANTIL I LA SEUA METODOLOGIA 
PROFESSORA: Consol Ascensió L. 
CURS: 2º            DURADA: 160 hores  

 
1. -  Introducció.   
2  -  Resultas de Aprenentatge. 
3  -  Continguts – Unitats Didactiques.  
4 -   Descripció  dels Continguts Educatius.  
5  -  Aval.luació. 
6  -  Criteris de Qualificació i Sistemes de Recuperació.  
 
INTRODUCCIÓ .-  
El Mòdul Professional : El joc infantil  i  la seua  metodologia del Cecle Formatiu d` 
Educació Infantil fa referencia específicament a  reconeixer la trascendencia del Joc a la 
etapa Infantil , pero  també a utilitzar com a  recurs didáctic en la intervenció educativa 
amb els xiquets i les  xiquetes  d`eixes  etats ,i com a medi d `observacio i aval.luació del 
seu desenvolupament.  
El Mòdul conté  la formació necessaria per a desenvolupar  les funcions de dissenyar, 
planificar e implementar intervencions lúdico –recreatives dins el ámbit formal y no 
formal, dirigides a xiquets i xiquites  de 0 a 6 anys ,  tot i reconeixent  la necessitat 
d`aval.luar el proces de intervenció per tal de  millorar la qualitat del servici. A mes , 
proporciona un coneiximent ampli envers a tecniques i recursos del Joc  específics, i per 
tal d`intervindre amb sentit educatiu dins els  ámbits de la infantesa: Escoles Infantils, 
Ludoteques, Granges Escoles , Clubs de Temps Lliure , Hospitals ….  
Aquesta Programació arreplega les Orientacions Educatives establides per el Reial 
decret 1394 /2007 de 29 d'Octubre pel qual s'estableix el Títol de Tècnic Superior en 
Educació Infantil i es fixen els seus ensenyaments mínims.  El Mòdul “El joc infantil i la 
seua metodologia” contribueix a l'adquisició de la competència general del Títol, que 
consisteix a Dissenyar, implementar i avaluar Projectes i Programes Educatius d'atenció 
a la Infància en el primer cicle d'educació infantil en l'àmbit formal, d'acord amb la 
proposta pedagògica elaborada per un Maestro amb l'especialització en Educació Infantil 
o títol de grau equivalent, i en tota l'etapa en l'àmbit no formal, generant entorns segurs i 
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en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies. 
RESULTATS D'APRENENTATGE.  
1. Programar la intervenció educativa i d'atenció social a la infància a partir de les 
directrius del Programa de la Institució i de les característiques individuals, del grup i del 
context.  
2. Organitzar els Recursos per al desenvolupament d'Activitats de Joc responent a les 
necessitats i característiques dels Xiquets i Xiquetes.  
3. Desenvolupar les Activitats programades, emprant els recursos i estratègies 
metodològiques apropiades i creant un clima de confiança.  
4. Actuar davant contingències relatives a les persones, recursos o al mitjà, transmetent 
seguretat i confiança i aplicant, si escau, els protocols d'actuació establits.  
5. Avaluar el procés d'intervenció i els resultats obtinguts, elaborant i gestionant la 
documentació associada al procés i transmetent la informació amb la finalitat de millorar 
la qualitat del servei.  
6. Actuar amb autonomia i iniciativa en el disseny i realització d'activitats, respectant les 
línies pedagògiques i d'actuació de la *Institució en la qual desenvolupa la seua activitat.  
7. Mantenir relacions fluïdes amb els xiquets i xiquetes i les seues famílies, membres del 
grup en el qual s'estiga integrat i altres professionals, mostrant habilitats socials, 
capacitat de gestió de la diversitat cultural i aportant solucions a conflictes que es 
presenten.  
8. Generar entorns segurs, respectant la normativa i protocols de seguretat en la 
planificació i desenvolupament de les activitats. 
CONTINGUTS - UNITATS DIDÀCTIQUES.   
1. EL JOC.CONCEPTE.HISTORIA.TEORIAS IMPORTÀNCIA . Presenta el concepte i 
les característiques del Joc així com també les diferents Teories sobre el Joc a través de 
la historía . També mostra l'evolució del Joc Infantil per edats i la seua importància en el 
Desenvolupament del Xiquet.   
2. EL JOC COM PROCÉS DE DESEVOLUPAMENTEN EL XIQUET A  L'ESCOLA , UNA 
EINA MOLT VALIOSA. ALIAT ,  Descriu la intervenció educativa. La relació directa i 
contínua entre Joc i Aprenentatge Escolar.  contextualització del Model Lúdic en la 
intervenció a l ´aula. 
3. EL MODEL LUDIC  RACONS.PLANIFICACIÓ DE PROJECTES LÚDICS. La 
intervenció professional del Educador Infantil.     
4. LOS JOGUETS, EL JOC I L` ATENCIO A LA DIVERSIDAT. 
Aquesta Unitat Didáctica descriu el joget com un element educatiu. Presenta el joc com 
un element integrador i un principi metodològic per a treballar en la diversitat, tant en 
l'educació formal com no formal.        
5.JOCS I LA SEUA CLASIFICACCIÓ. TIPOLOGIA DE JOCS. FITXERO DE JOCS. 
Presentació dels Jocs  per als alumnes, considerant la  seua edat i el desenvolupament 
del propi joc. 
Creant un Fitxer de Joguets per a xiquets de 0 a 6 anys.amb criteris organitzatius, 
legislatius i de temporalització que han de tenir-se en compte.A més, delimita les 
característiques i funcions de l'Educador lúdic en el desenvolupament de la intervenció. 
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6.EL EDUCADOR INFANTIL EN LA SEUA TASCA PROFESSIONAL.            
PROGRAMACIÓ TEMPS DE JOC AL AULA.          
Disenny i programacció de la intervenció del Educador Infantil als temps de joc. 
DESCRIPCIÓ DELS CONTINGUTS EDUCATIUS.  
1.Unitat.  1.1. Identificació de les característiques del joc en els xiquets. 1.2. Analitzar 
l'evolució del Joc durant el desenvolupament infantil. Valorant la importància d'incorporar 
aspectes lúdics en el procés d'ensenyament – aprenentatge.  1.3. Establir similituds i 
diferències entre les diferents Teories del Joc.  1.4. Analitzar Projectes que utilitzen el joc 
com a eix d'intervenció en l'àmbit educatiu.  1.5. Incorporació d'elements lúdics en la 
intervenció educativa. Valoració de la importància del Joc en el desenvolupament infantil 
i com a eix metodològic de la intervenció educativa.  2.Unitat.  2.1.Descripció dels 
Principis , Objectius i modalitats de l'Animació Infantil .  2.2.Identificació de les 
característiques i prestacions del servei o equipament lúdic. 2.3.Aplicació dels elements 
de la Programació en el disseny del Projecte Lúdic.  2.4.se han establit els espais de 
Joc, tenint en compte: Tipus d'Institució, Objectius previstos, característiques dels 
*niñ@s, materials que es disposa, pressupost, tipus d'activitat a realitzar amb ells. 
3. Disseny de Proyects Ludics. 
3.1.Consideració del moment evolutiu dels xiquets en el disseny de les Activitats 
Lúdiques.  3.2.Enumeració i Classificació de les diferents activitats lúdiques atenent a 
criteris com : edats, espais , rol del Tècnic, nombre de participants , capacitats que 
desenvolupen, relacions que estableixen.  3.3.Recopilació de Jocs i associant-los amb 
l'edat dels Xiquets.  3.4.Valoració de l'Actitud del Professional pel que fa al tipus 
d'intervenció.  Unitat 4.Joguets.  4.1. Anàlisi dels diferents tipus de Joguets , 
característiques , funcions i les capacitats que contribueixen a desenvolupar en el procés 
evolutiu del Xiquet. 4.2.Elaboració d'un Dossier de Joguets Infantils en funció de l'edat 
dels Xiquets.  4.3.Elaboració d'un Joguet per part de cada Alumne.  4.4.Anàlisi de la 
Legislació en matèria d'ús i seguretat dels Joguets.  Unitat 5.  5.1.Valoració de 
l'adequació de les Activitats amb els Objectius establits en la implementació d'Activitats. 
 5.2.Distribució Temporal de les Activitats en funció de l'edat dels 
Xiquets. 5.3.Organització d'espais , recursos i materials adequant-se a les 
característiques evolutives dels destinataris , en funció de l'edat dels mateixos i d'acord 
amb els objectius previstos.  5.4. Valoració de la importància de generar entorns segurs. 
 Unitat 6.  6.1.Identificació de les condicions i els mètodes necessaris per a realitzar una 
avaluació de l'activitat lúdica.  6.2. Selecció dels indicadors d'Avaluació.  6.3.Aplicació de 
diferents tècniques i instruments d'avaluació a diferents situacions lúdiques, tenint en 
compte criteris de fiabilitat, validesa , utilitat i *practicidad per a les activitats dutes a 
terme. 6.4.se han elaborat les conclusions i explicat les conseqüències que es deriven 
per a l'ajust o modificació del Projecte.  Unitat 7.  7.1.Valoració dels Xiquets amb 
Necessitats Educatives Especials i la seua integració en Activitats Lúdiques.  7.2.el Joc 
com a element d'Integració.  7.3.Noves Tecnologies i la seua aportació en els Jocs. 
5.AVALUACIÓ.   
Amb l'assistència participativa continuada serà possible portar un seguiment que facilite 
l'avaluació del procés d'aprenentatge. Es valorarà tot el procés, per tant l'avaluació serà 
contínua, integradora i formativa. S'avaluaran tant els continguts conceptuals que 
explicaran un 30%, els procedimentals un 30% i els actitudinals un 40%. Per a poder 
realitzar la mitjana es requereix aconseguir un 50% per a cadascun dels diferents 
continguts valorats. Per les característiques metodològiques del mòdul és imprescindible 
l'assistència a classe, no podent superar un 15% de faltes del trimestre, si aquest 
percentatge se supera, es perdrà el dret a l'avaluació contínua. Les faltes no exclouen 
l'obligació de realitzar els treballs i activitats relacionades amb els continguts treballats. 
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Les faltes injustificades repercutiran en la nota. 
6. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I SISTEMES DE RECUPERACIÓ.  
La nota de l'avaluació es traurà dels temes treballats , les activitats realitzades ,els 
treballs en grups, treballs individuals, assistència, puntualitat i actituds de respecte i 
convivència en el centre. Amb un 15 % de faltes d'assistència injustificades , l'avaluació 
quedarà suspesa.  
Les faltes justificades ,no exclouen l'obligació de realitzar les activitats de reforç o si 
escau de repetició de les tasques proposades durant la seua assistència. En alguns 
casos l'absentisme sent justificat pot ser objecte de suspens d'avaluació, per que el 
període ha sigut molt perllongat.  
La recuperació de les avaluacions suspeses es realitzarà amb activitats de reforç, que , 
a aquest efecte dissenyaran les Professores podent-se realitzar prova individual o treball 
a casa.  
Com a Criteris Generals d'Avaluació s'adopten els que apareixen a continuació:  
•Utilització dels continguts treballats.  
•Comprensió de les idees bàsiques i dels continguts.  
•Elaboració d'idees pròpies  
• Capacitat per a relacionar idees i estructuració coherent en els treballs realitzats.  
•Aprofundiment de les anàlisis realitzades  
•Fonamentació en les exposicions i opinions.  
•Crítica argumentada d'articles, pel·lícules, supòsits pràctics…  
•Claredat en les exposicions orals.  
•Rigor en la citació de les fonts.  
•Capacitat i actitud adequada en el treball en equip . 
Contribució a crear un clima de confiança i recolze  
• Actitud de participació, col·laboració i cooperació en classe i en la realització de 
treballs.  
•Realització d'un fitxer de Jocs.  
•Execució dels Jocs.  
•Assistència contínua.  
•Expressió oral i escrita correcta.  
•Presentació, organització, i originalitat en els treballs.  
•El retard en el lliurament de treballs, es penalitzarà en la nota.  
•També es tindrà en compte la: esforç, responsabilitat, autonomia, habilitats de treball, 
capacitat d'autoavaluació, col·laboració, solidaritat, i aportacions personals.    
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MÒDUL PROFESSIONAL: DESENROTLLAMENT SOCIOAFECTIU 
PROFESSORA: Miriam F. 
CURS: 2º            DURADA: 100 hores 

 
1. Resultats d’aprenentatge. 
Planificar intervencions per a afavorir el desenvolupament en valors dels xiquets i 
xiquetes, relacionant-les amb les Teories explicatives i les característiques individuals i 
de grup. 
2. Competències. 
· Programar la intervenció educativa i l'atenció social a la infància a partir de les 
directrius del programa de la institució i les característiques individuals, del grup i 
context. 
·  Organitzar les recursos per al desenvolupament de l'activitat, donant resposta a les 
necessitats i característiques dels nens i nenes. 
· Desenvolupar les activitats programades, emprant les recursos i estratègies 
metodològiques apropiades creant un clima de confiança. 
·   Avaluar el procés d'intervenció i els resultats aconseguits elaborant i gestionant la 
documentació associada al procés i transmeten la informació a fi de millorar la qualitat 
del servei. 
·    Mantindrem relacions fluides amb les nenes i nens i les seves famílies, les membres 
del grup en el que estigui integrat i altres professionals, mostrant habilitats socials, 
capacitat de gestió de la diversitat cultural i aportant solucions als conflictes presentats. 
3. Continguts. 
·   Planificació de la intervenció en el desenvolupament afectiu. 
·   Planificació d'una intervenció en el desenvolupament social. 
·   Planificació de la intervenció en el desenvolupament en valors. 
·   Planificació de la intervenció en el desenvolupament sexual. 
·   Implementació d'intervencions en l'àmbit socioafectiu. 
·   Avaluació de la intervenció a l'àmbit socioafectiu. 
4. Criteris d’avaluació: 
- S'han identificat les diferents concepcions teòriques al voltant del desenvolupament 
afectiu. 
- S'han descrit les principals característiques de l'afectivitat infantil, de la seva evolució i 
trastorns més freqüents. 
- S'ha valorat la importància del apego en el desenvolupament integral dels xiquets. 
- S'ha identificat i valorat les variables rellevants per al disseny d'una intervenció. 
- S'han formulat objectius pertinents a les característiques evolutives dels menuts. 
- S'han proposat activitats, recursos i estratègies coherents a les objectius i 
característiques dels nens i nenes. 
- S'han descrit estratègies adequades per organitzar el Període d'adaptació. 
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- S'han proposat activitats afavoridores del desenvolupament de la identitat personal i 
una autoimatge positiva. 
- S'ha valorat la importància de les persones adultes i dels pares en la construcció d'una 
identitat personal ajuntada. 
- S'ha valorat la importància de l'afectivitat en el desenvolupament integral de la persona. 
- Planificar intervencions que afavorisquen el desenvolupament social dels nens i nenes 
relacionant-les en les factors influents i les característiques del grup. 
- S'han identificat les diferents teories al voltant del desenvolupament social. 
- S'han identificat i descrit les funcions dels agents socials que intervenen en el 
desenvolupament social. 
- S'han descrit les principals pautes evolutives en el desenvolupament social: afectivitat, 
evolució, apego i trastorns. 
- S'han identificat i considerat les variables socials rellevants per al disseny d'una 
intervenció. 
- S'han formulat objectius d'acord a les característiques evolutives a l'àmbit social. 
- S'han proposat activitats recursos i estratègies coherents als objectius i característiques 
dels nens i nenes. 
- S'han proposat activitats i estratègies per al desenvolupament d'habilitats socials en les 
xiquets i xiquetes. 
5. Instruments d’avaluació  
Mitjançant proves escrites i orals. Treballs individuals : reflexions, anàlisi, comentari, ...de 
textos i articles, pel·lícules, filmacions, documentals...lectura de llibre . 
Treball grupals: 
Valoració de la participació i entrega dels treball en el temps i forma establert així com 
participació en el fòrum  de la unitat corresponent resolent dubtes o fent consultes de 
forma dinàmica. 
S’emprarà una aplicació informàtica per tal d’escanejar els treballs amb la finalitat de 
cercar còpies de treballs i d’articles de forma completa d’internet. 
Els treballs són obligatoris, i de no entregar-se en forma i  temps establert s’hauran 
d’entregar en la recuperació o l’avaluació extraordinària per superar el mòdul. 
Disseny d'activitats i propostes i la seva implementació. LECTURES: 
En el present curs i al llarg de tot l'any realitzarem la continuació de la lectura dirigida del 
llibre “ Remogudes” on es farà una tertúlia dialògica emprant  un fòrum d’aules per 
aquest fi, on es compartiran opinions en vers al llibre, opinió personal i relacional amb els 
continguts treballats al llarg de l’any.  La lectura i participació al fòrum és obligatòria, i de 
no participar es farà un apartat a l’examen sobre el llibre. 
6.Criteris de qualificació. 
Els treballs i activitats tant individuals com en grup seran obligatoris per a superar 
l'avaluació hi han d'obtenir la nota de 5. S'hauran de lliurar tots els treballs per a poder 
superar l'avaluació. En cas de no ser superats hauran de repetir-se o completar-se. En 
ells es tindrà en compte: la presentació (neteja, faltes d'ortografia, originalitat, termini...), 
contingut suficient, la seva estructura i organització, aportacions, annexos, fonts 
consultades, relació amb altres coneixements, termini de lliurament ... criteris que 
s'estableixen per a cada treball i que els alumnes hauran de conèixer. 
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Obtenció de suficient en els mínims establerts, d'acord amb l'alumnat i segons la 
programació. 
Els exàmens contaran un 60% , les activitats representen un 40% 
No es realitzarà examen final per a pujar nota ni tampoc treballs. 
En el cas de trobar a un alumne copiant en un examen , la nota serà directament de 0 i 
serà avaluat al final amb tota la matèria 
El professor establirà quan realitzar la recuperació: dels controls no superats, de les 
activitats o treballs no superats, o no realitzats per les circumstàncies que siguen. Els 
controls recuperats no podran superar la nota de 6. 
7. Sistema de recuperació.  
En cas de suspendre les recuperació l’alumnat podrà presentar-se amb tots els 
continguts del mòdul a la convocatòria ordinària o a la convocatòria extraordinària i 
haurà de lliurar tots els treballs del curs per poder superar el Mòdul. 
En Cas de perdre el dret a l'avaluació contínua o suspendre el Mòdul, l'alumne realitzarà 
un examen final de tot el contingut, on es contemplen aspectes teòrics i supostos 
pràctics, en aquest cas podrà ser avaluat amb part oral i escrita. La professora també 
podrà considerar l'entrega per part de l'alumne dels treballa que consideri convenients. 
El contingut treballat al llibre de lectura serà objecte d'avaluació al final de curs també 
serà avaluat en cas que l'alumne es presente a la convocatòria ordinària de Juny i 
extraordinària, o hagi perdut l'avaluació continua. 
8. Unitats didàctiques: 
 8.1.Organització de les unitats didàctiques (objectius de la unitat, continguts, criteris 
d’avaluació, competències, activitats d’ensenyament-aprenentatge, recursos didàctics, 
activitats d’avaluació i activitats de reforç i ampliació). 
Unitats temàtiques. 
U.T. 1. El desenvolupament afectiu. 
Importància dels processos socioafectius en el desenvolupament de la persona. 
Característiques i evolució . 
Les emocions i sentiments. Educació emocional. Empatia. Autoestima. 
Teories explicatives del desenvolupament socioafectiu: Wallon, Relacions objectals de 
Spitz, Tª Psicoanalítica. 
La teoria etològica de J. Bolby. L’aferrament: la formació de vincles afectius, 
components, formació, fases, tipus, objecte d'aferrament. 
U.T. 2 Planificació de la intervenció en el desenvolupament afectiu 
Disseny d'estratègies educatives que afavorisquen el desenvolupament afectiu. 
Planificació del Període d'Adaptació. 
Paper de l'educador davant els processos afectius en l'aula: estratègies   i recursos, 
estils de relació amb els xiquets. El clima afectiu en l'aula i les relacions amb els xiquets, 
l'educador com a model. 
Els pares com a figures d'aferrament: importància en la construcció de la identitat. 
Possibles conflictes relacionats amb l'afectivitat infantil..(regressions, por, gelosia,… 
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U. T. 3 El desenvolupament social. 
Teories explicatives: Brofenbrener, Vigotski, Erikson. 
El procés de socialització. Evolució en el xiquet. 
Processos implicats en el desenvolupament social: afectius, cognitius,  conductuals, 
d'identitat personal. 
Habilitats socials en la infància. 
Els agents de socialització i les seves característiques: família (tipus, estils educatius, 
funcions,), iguals, escola, mitjans de comunicació. 
Mecanismes d'aprenentatge de la conducta social: reforçament, imitació, preparació i 
pràctica. Teories. 
Problemes i trastorns de la conducta social en la infància i possible la intervenció . 
(trastorn/patologia, els comportaments agressius i els problemes de conducta, 
hiperactivitat, autisme.. 
Disseny d'activitats i estratègies per al desenvolupament social. L'Educació incidental. 
U. T. 4 El desenvolupament moral 
Teories sobre el desenvolupament moral. 
Tipus   de moral en el xiquet i les seves característiques. Piaget i Kolhberg. 
Aprenentatge dels criteris morals. Evolució. Hoffman 
Les regles i les normes en l'Educació moral. Establiment de límits. Actituds dels pares. 
L'Educació en valors. Disseny d'estratègies. Els conflictes i el seu tractament per part de 
l'educador. 
U. T. 5 El desenvolupament sexual 
La sexualitat infantil i la seva evolució. Teories. Sexualitat infantil i adulta. 
Identitat sexual i de gènere: factors que intervenen en la seva formació.  El      paper dels 
estereotips. 
L'educació sexual en l'Etapa d'Infantil. Actuacions i estratègies. 
Coeducació. Estratègies per a la promoció de la igualtat. 
U.T.  6 L'avaluació en l'àmbit socioafectiu 
Indicadors, variables personals i contextuals 
Instruments i registre d'informació sobre el desenvolupament afectiu, social, mora i 
sexual dels xiquets . Importància de l'avaluació inicial. 
L'adequada interpretació de les observacions .Elaboració i anàlisi d'informes de 
l'avaluació. 
8.2. Distribució temporal de les unitats didàctiques. 
Primer trimestre: .T.1, 2 i part del 3. Segon trimestre: resta de la 3, 4, 5 i 6. 
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MÒDUL PROFESSIONAL: HABILITATS SOCIALS 
PROFESSOR: Carlos M. 
CURS: 2º            DURADA: 100 hores 

 

1.- RESULTATS D'APRENENTATGE 
· Implementar estratègies tècniques per a afavorir la comunicació i relació social amb el 
seu entorn, relacionant-ho amb els principis de la intel·ligència emocional i social 
· Dinamitzar el treball del grup, aplicant les tècniques adequades i justificant la seua 
selecció en funció de les característiques, situacions i objectius del grup. 
· Conduir reunions analitzant les diferents formes o estils d'intervenció i d'organització en 
funció de les característiques dels destinataris i el context. 
· Implementar estratègies de gestió de conflictes i resolució de problemes seleccionant-
les en funció de les característiques del context i analitzant els diferents models. 
· Avaluar els processos de grup i la pròpia competència social per al desenvolupament 
de les seues funcions professionals, identificant els aspectes susceptibles de millora. 
2.- CONTINGUTS I CRITERIS D’ AVALUACIÓ 
Unitat 1: Habilitats Social 
Analitzar i descriure diferents contextos en els quals es donen relacions humanes. 
Identificar les diferents habilitats socials i valora la seua importància. 
Identificar i explicar la causa d'alguns dèficits en les habilitats socials. 
Aplicar tècniques d'ensenyament d'habilitats socials. 
Descriure els principals elements de les actituds i identificar les situacions per a canviar- 
les. 
Explicar què és la intel·ligència emocional valorant la importància de la seua educació. 
Identificar sentiments i emocions i aplicar algunes tècniques per al seu control. 
Analitzar i identificar els mecanismes de defensa davant la frustració. 
Aplicar diferents tècniques de modificació de conducta. 
Unitat 2: La Comunicació 
Descriure què és la comunicació i els seus principals elements, valorant la seua 
importància. 
Analitzar les característiques més importants de la comunicació verbal i no verbal. 
Identificar els elements implicats en la comunicació verbal i no verbal, analitzant la seua 
influència en la comunicació interpersonal. 
Observar i determinar les principals barreres en la comunicació amb origen en l'emissor 
o receptor. 
Aplicar diferents elements per a superar les barreres en la comunicació i facilitar aquest 
procés. 
Explicar i valorar la importància de l'escolta activa en el procés de comunicació. 
Explorar i posar en pràctica diferents tècniques per a aconseguir una comunicació eficaç. 
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Unitat 3: El grup i la seua dinàmica 
Explicar què és un grup, les seues característiques i les raons per les quals es formen. 
Explicar les principals característiques de l'estructura d'un grup. 
Identificar i enumerar els principals rols que s'exerceixen dins d'un grup. 
Analitzar i diferenciar els tipus de grups. 
Descriure les etapes de formació d'un grup. 
Explicar què és la intel·ligència emocional valorant la importància de la seua educació. 
Identificar sentiments i emocions i aplicar algunes tècniques per al seu control. 
Analitzar i identificar les particularitats dels grups infantils. 
Aplicar diferents tècniques sociomètriques i valorar la seua utilitat. 
Unitat 4: Les tècniques de grup 
Analitzar i descriure les principals característiques de les tècniques grupals. 
Identificar les principals fases per les quals passa un grup i diferenciar les seues 
peculiaritats. 
Relacionar una àmplia varietat de tècniques de grup amb la fase grupal més adequada 
per a la seua aplicació. 
Aplicar tècniques de grup per a les diferents fases grupals. 
Unitat 5: Resolució de Conflictes 
Explicar què és un conflicte i identificar diferents tipus. 
Reconèixer i diferenciar maneres d’afrontament de conflictes. 
Utilitzar els aprenentatges per a millorar les seues estratègies personals de resolució de 
conflictes individuals i grupals. 
Determinar i aplicar estratègies de mediació en l'aula com a mitjà per a la resolució de 
conflictes. 
Analitzar i interpretar els elements més importants de la presa de decisions. 
Aplicar diferents tècniques de resolució de conflictes i presa de decisions. 
Unitat 6: Reunions 
Descriure què és una reunió i identificar els diferents tipus que hi ha. 
Analitzar i identificar les diferents fases d'una reunió. 
Aplicar les tècniques apreses per a dur a terme reunions eficaces. 
Aplicar tècniques d'ensenyament d'habilitats socials. 
Enumerar i relacionar diferents estratègies de reunió. 
Analitzar els elements més importants de les reunions. 
Unitat 7: Avaluació de la competència social 
Analitzar i descriure els diferents elements i fases de l'avaluació de la competencia 
social. 
Elaborar indicadors d'avaluació de la competència social. 
Explorar les tècniques d'avaluació i la seua aplicació per a l'avaluació de la competencia 
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social. 
Analitzar i valorar la importància de ser rigorós en les diferents fases de l'avaluació 
perquè aquesta siga veraç. 
Aprofundir i aplicar les diferents tècniques per a l'anàlisi de dades. 
Analitzar i relacionar les principals àrees de la competència social i alguns exemples dels 
seus indicadors. 
3-INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ. 
Amb els continguts, volem que l’alumnat realitze uns treballs on aplique: 
Utilització dels continguts treballats. 
Comprensió de les idees bàsiques i dels continguts. 
Elaboració d'idees pròpies 
Capacitat per a relacionar idees i estructuració coherent en els treballs realitzats. 
Aprofundiment de les anàlisis realitzades 
Fonamentació en les exposicions i opinions. 
Crítica argumentada d'articles, pel·lícules, casos... 
Claredat en les exposicions orals. 
Rigor en la citació de les fonts 
Capacitat i actitud adequada en el treball en equip 
Contribució a crear un clima de confiança i suport 
Actitud de participació, col·laboració i cooperació en classe i en la realització de treballs. 
Realització d'un fitxer de dinàmiques. 
Execució de les dinàmiques. 
Assistència contínua. 
Expressió oral i escrita correcta 
Presentació, organització, i originalitat en els treballs. 
El retard en el lliurament de treballs, es penalitzarà en la nota. 
També es tindrà en compte la: esforç, responsabilitat, autonomia, habilitats de treball, 
capacitat d'autoavaluació, col·laboració, solidaritat, i aportacions personals. 
4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ. 
- L'avaluació serà contínua, i es tindrà en compte la formativa, la sumativa i 
l'autoavaluació. 
Amb l’assistència participativa i continuada al 85%, serà possible fer un seguiment que 
facilite l’avaluació del procés d’aprenentatge. 
- S’avaluarà per mig de: 
- exàmens i proves escrites : 80% 
- activitats : 20% 
Per superar el mòdul cal haver superat els tres tipus de treballs. 
- Les faltes no exclouen l’obligació de realitzar els treballs i activitats relacionades amb 
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els continguts treballats. Les faltes, justificades o injustificades repercutiran en la nota. 
- No es podrà aprovar si no s’entreguen tots els treballs que plantege el professor. El 
retard en la seua entrega baixarà la nota. 
- Alguns treballs i proves escrites podran recuperar-se, altres hi hauran de ser 
compensades en la resta de activitats proposades. 
- L'assistència a les activitats complementaries en horari escolar, és obligatòria, en cas 
de no assistir per causa justificada, es lliurarà un treball. 
- L’assistència a les activitats complementàries fora de horari escolar, no seran 
obligatòries, però comptaran per les notes. 
- La faltes d'ortografia baixaran la nota. 
-Tots els treballs que plantege el professor s'hauran de realitzar. 
Sistemes de recuperació. 
-Si un treball o prova escrita no es supera, es podrà recuperar tornant se a fer o amb una 
activitat o proposta complementaria. 
· Si l’avaluació final es suspèn, el professor decidirà quins treballs i continguts ha de 
recuperar l’alumne en l’avaluació extraordinària de juny. 
. Quan es perga el dret a l’avaluació continua per faltar al 15% de les classes, l’alumne-
a, realitzarà un examen i/o els treballs que l’indique el professor. 
. Les recuperacions tindran una nota màxima de 8. 
5- UNITATS DIDÀCTIQUES 
Unitat 1: Habilitats Socials. 
Les habilitats sociCals. 
L'aprenentatge de les habilitats socials. 
Les actituds. 
Tècniques de modificació de conducta. 
La intel·ligència emocional. 
Tècniques d’assertivitat . 
Unitat 2: La comunicació 
La comunicació verbal i no verbal. 
Barreres en la comunicació. 
Tècniques de comunicació eficaç. 
Unitat 3: El grup i la seua dinàmica. 
Què és un grup. 
Estructura del grup. 
La creació de grups. 
El grup infantil. 
Anàlisi de grups: tècniques sociomètriques. 
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Unitat 4:  
Les tècniques de grup. 
tècniques de grup. 
La fase de coneixement grupal. 
La fase de desenvolupament grupal. 
La fase de maduresa grupal. 
Unitat 5:  
Resolució de conflictes. 
Què és un conflicte. 
La resolució de conflictes. 
La presa de decisions. 
Unitat 6:  
Reunions. 
Concepte i elements d'una reunió. 
Fases d'una reunió. 
Reunions eficaces. 
Tècniques per a les reunions. 
Unitat 7: L'avaluació de la competència social. 
L'avaluació de la competència social. 
Les tècniques i els instruments de recollida d'informació. 
L'anàlisi de dades. 
Àrees de competència social. 
3.-TEMPORALITZACIÓ 
1er Trimestre: Unitats 1, 2, 3, 4. 
2 on Trimestre: Unitats 5, 6, 7. 
*** EL LLIBRE QUE SE SEGUIRÀ SERÀ “HABILIDADES SOCIALES”   
de la EDITORIAL ALTAMAR 
6- ADAPTACIONS DAVANT UN POSIBLE CONFINAMENT. 
Durant tot el curs utilitzarem la plataforma Aules, en paral·lel a la docència presencial. 
Allí hi seran els documents i materials necessaris per la docència, així com arxius i 
enllaços imprescindibles i complementaris per l’adquisició dels continguts. La entrega de 
treballs de l’alumnat també serà, preferiblement per aquest mitjà. 
Els treballs en equip es faran per mig de drive, per tal de mantenir una bona 
comunicació, sense necessitat de la proximitat física. 
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MÒDUL PROFESSIONAL: INTERVENCIÓ AMB FAMÍLIES I ATENCIÓ A MENORS EN 
RISC SOCIAL 
PROFESSORA: Eva B. 
CURS: 2º            DURADA: 100 hores 

  
Si entenem la programació didàctica com una guia per tal d’orientar i donar sentit al 
procés d’ensenyança aprenentatge, no hem d’oblidar que com a tal es disenya i planifica 
de manera oberta, permitint canvis durant el procés, des d’una perspectiva 
d’investigació-acció de la professora i ajustant-se i donant resposta a les necessitats 
canviants de l’alumnat, i durant aquest curs, a les peculiaritats que puguen donar-se per 
la situació d’execepcionalitat que estem vivint. 
1. RESULTATS D’APRENENTATGE 
RA1: Planifica programes i activitats d’intervenció socio-educativa dirigits a xiquets i 
xiquetes acollits en centres de menors analitzant el model d’atenció a la infantesa de la 
institució i normativa vigent. 
RA2: Planifica programes i activitats amb families justificant el paper de la mateixa a 
l’educació i desenvolupament integral del xiquet/a. 
RA3: Implementa activitats socioeducatives dirigides a xiquets i xiquetes en situació de 
risc acollits a centres de menores, relacionant-los amb els bjectius i estrategies 
metodològiques de la institució. 
RA4: Implementa activitats i estrategies que afavorisquen la col.laboració de la familia al 
procés socioeducatiu del xiquets i xiquetes relacionant-los amb les característiques i 
necessitats de les mateixes i els objectius de treball. 
RA5: Avalua el procés i el resultat de les intervencions socioeducativees amb els xiquets 
i xiquetes acollits al centre de menors relacionant l’avaluació amb les variables rellevants 
i els protocols establits a la institució. 
RA6: Avalua el procés i el resultat de les intervencions amb les families identificant les 
variables rellevants al procés i justificant la seva elecció. 
2. COMPETENCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS 
EL perfil profesional del títol ve definit pel RD 1394/2007, del 29 d’octubre i respon a 
l’adquissicío de la competencia general i les competències professionals, personals i 
socials. Aquest mòdul contribuirà de manera directa en l’adquissicó per part de l’alumnat 
a les competencies següents 
- Programar la intervenció educativa i d'atenció social a la  infantesa a partir de les 
directrius del programa de la institució i de les característiques individuals, del grup i del 
context. 
- Organitzar els recursos per al desenvolupament de l'activitat  responent a les 
necessitats i característiques dels xiquets i xiquetes 
-  Desenvolupar les necessitats programades fent servir els recursos i  estratègies 
metodològiques apropiats i creant un clima de confiança. 
- Dissenyar i aplicar estratègies d’actuació amb les famílies, en el marc de les finalitats i 
procediments de la institució, per a millorar el procés d’intervenció. 
-  Donar resposta a les necessitats dels xiquets i xiquetes, així com de les famílies que 
requeresquen la participació d’altres professionals o serveis, utilitzant els recursos i 
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procediments apropiats.   
- Avaluar el procés d'intervenció i els resultats obtinguts, elaborant i gestionant la 
documentació associada al procés i transmitent la informació amb el fi de millorar la 
qualitat del servei.   
- Actuar amb autonomia i iniciativa en el disseny i realització d'activitats,respectant les 
línies pedagògiques d'actuació de la institució en la que es desenvolupa l'activitat 
- Mantenir relacions fluïdes amb els xiquets i xiquetes i les seues famílies,membres del 
grup en el  s’està integrat i altres professionals, mostrant habilitats socials,capacitat de 
gestió de la diversitat cultural i aportant solucions a conflictes que es presenten. 
3. CONTINGUTS 
L’ordre de 29 de juliol de 2009, per la que s’estableix el curriculum del cicle superior 
d’Educació Infantil a la Comunitat Valenciana, reconeix com a contingut base per al 
mòdul d’Intervenció amb families i atenció a menors en risc el següent: 
a)  Planificació de programes i activitats d’intervenció amb famílies: 
Importància de la família en la criança i el desenvolupament personal i social dels fills. 
Identificació de les situacions de risc social en famílies. Prevenció. El maltractament 
infantil: definició i tipologia. Marc legal sobre el maltractament i la desprotecció. Valoració 
del paper de l’educador o l’educadora en la detecció i notificació del maltractament 
infantil. L’acompanyament de famílies en els àmbits educatiu i social. 
b) Implementació de programes, d’activitats i d’estratègies  d’intervenció amb 
famílies: 
La participació de les famílies en la institució: canals i necessitats. L’entrevista:concepte, 
tipologia i fases. Elaboració i realització d’entrevistes. Dificultats més freqüents en les 
relacions amb les famílies. Paper i actitud de l’educadora o l’educador infantil en 
l’acompanyament de les famílies. 
c) Avaluació de la intervenció socioeducativa amb famílies: 
Instruments per a l’avaluació de la intervenció. Models. Informes del procés d’avaluació. 
Valoració de la importància de la confidencialitat de la informació en la intervenció 
familiar. 
d) Planificació de programes i d’activitats d’intervenció socioeducativa amb 
menors: 
La infància i les seues necessitats bàsiques.Legislació sobre la infància: drets i protecció 
en l’àmbit estatal i al País Valencià. La protecció a les xiquetes i xiquets: factors i 
mesures de protecció. Aspectes jurídics. Recursos d’intervenció. El centres de 
protección de menors al País Valencià: organització i funcions. Documents de 
planificació. La intervenció socioeducativa en el centres de menors. 
e) Implementació de programes i d’activitats socioeducatives amb menors: 
Anàlisi de les estratègies metodològiques i organització de la intervenció. Funcions i 
tasques de l’educador o l’educadora infantil en el serveis socials d’atenció a la infància. 
Coordinació amb l’equip de treball i altres professionals. Valoració de la necessitat de 
crear en el centres de menors un clima familiar, de confiança i seguretat afectiva. 
f)Avaluació de la intervenció socioeducativa amb menors en risc 
Caracterçistiques de l’avaluació en la intervenció socio-educativa. Anàlisis de les 
variables personals i contextuals rellevants a l’avaluació. Valoració de la importancia de 
la coordinació i el treball en equip a l’avaluació de la intervenció.Els sistemes de qualitat 
als serveis socials a la infantesa. Instruments per a la intervenció socioeducativa. 
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Models. Informes del procés d’avaluació. Instruments per a la recollida de la informació: 
aplicació i interpretació de la informació obtesa. Models. 
4. CRITERIS D’AVALUACIÓ 
RA1: Planifica programes i activitats d’intervenció socio-educativa dirigits a 
xiquets i xiquetes acollits en centres de menors analitzant el model d’atenció a la 
infantesa de la institució i normativa vigent 
- S’han identificat les difeencies entre els distints tipus de models d’atenció a la 

infantes en la unió europea. 
- S’han identificat i descrit les característiques més significatives de la xarxa de 

serveis socials d’atenció a la infantesa. 
- S’ha ana litzat la legislació vigent en relació als serveis d’atenció a la infantesa. 
- S’ha descrit l'estructura organitzativa i funcional dels diferents centres d'atenció a la 

infantesa. 
- S’han identificat els documents que regulen la inervenció socioeducativa als 

centres de menors. 
- S’han formulat objectius d’acord a les característiques dels xiquests i xiquetes i del 

model socioeducatiu del centre. 
- S’han proposat activitats, recursos i estratègies d’intervenció adecuades. 
- S’han previst els espais i temps necessaris 
- S’han establert els cabdals i mecanismes de coordinació i intercanvi d'informació 

amb altres professionals implicats al procés. 
RA2: Planifica programes i activitats amb famílies justificant el paper de la mateixa 
a l’educació i desenvolupament integral del xiquet/a 
- S’ha identificat i descrit la influencia de les pautes de criança a la familia en el 

desenvolupament integral del xiquet i de la xiqueta 
- S’han descrit els programes d’ajuda i intervenció amb famílies des dels àmbits 

educatiu i social 
- S’han proposat estratègies, activitats i recursos per afavorir la participació de les 

famílies, i en el seu cas millorar la seva competencia educativa. 
- S’han identificat els criteris educatius, aspectes formals i actituds que han de tindre 

en compte en relació a la col.laboració amb les famílies. 
- S’ha valorat la importancia de la col.laboració familia-institució als primers anys. 
- s’ha descrit la problemàtica i indicadors a les famílies en situació de risc social. 
- S’ha identificat els indicadors i requisits que assenyalen la existencia de maltracte. 
- S’han concretat els protocols d’actuació en la detecció de situacions de risc i/o 

maltractament a la família 
- S’ha valorat el paper de la persona educadora en la detecció i comunicació de les 

situacions de risc i/o maltractament infantil. 
- S’ha valorat la necessitat de mantenir una actitud respetuosa cap a les diverses 

situacions familiars 
RA3: Implementa activitats socioeducatives dirigides a xiquets i xiquetes en 
situació de risc acollits a centres de menores, relacionan-los amb els objectius i 
estratègies metodològiques de la institució. 
- S’han emprat tècniques i instruments per a obtindre la informació 
- S’han identificat les característiques i necessitats del grup i el context assignat. 
- S’han organitzat els espais i recursos materials i humans   
- s’han aplicat strategies metodològiques 
- S’ha valorat la necessitat de generar un clima familiar de seguretat afectiva, i 

confiança. 
- S’ha afavorit la consolidació de les rutines del centre amb ritmmes individuals. 
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- S’han resolt les situacions d'urgència i imprevistos   
- S’han emprat mesures de prevenció i seguretat 
- S’han adoptat actituds d’escolta a les propostes dels xiquets/es permetent-li’ls 

participar activament a les decisions que els afecten. 
- S’ha justificat la necessitat de treballar en equip i de la col.laboració amb altres 

professionals. 
RA4: Implementa activitats i estrategies que afavorisquen la col.laboració de la 
familia al procés socioeducatiu del xiquets i xiquetes relacionant-los amb les 
característiques i necessitats de les mateixes i els objectius de treball. 
- Se han identificado los canales de participación de las familias en la institución 
- S’han identificat els canals de participació de les famílies a la institució 

s’han identificat les necessitats educatives i/o de participació de la família 
- S'han preparat reunions i entrevistes seguint els objectius i guions establits 
- S'ha mantingut una actitud receptiva a les iniciatives i propostes de participació de 

les famílies. 
- S'han organitzat els recursos, espais i temps d'acord amb els objectius de l'activitat 
- S'ha respost davant situacions imprevistes 
- S'ha mantingut actitud positiva en relació amb  les famílies. 
- S'ha valorat la importància de les habilitats socials de la persona educadora en la 

relació amb les famílies   
- S'ha mantingut una actitud receptiva a les iniciatives i propostes  de participació 

de les famílies. 
- S'han organitzat els recursos, espais i temps d'acord amb els objectius de l'activitat 
- S'ha respost davant situacions imprevistes 
- S'ha mantingut actitud positiva en relació amb les famílies. 
- S'ha valorat la importància de les habilitats socials de la persona educadora en la 

relació amb les famílies 
- S'ha adaptat la comunicació a les característiques de la família   
- Se ha mantenido una actitud receptiva a las iniciativas y propuestas de 

participación de las familias. 
- S'han organitzat els recursos, espais i temps d'acord amb els objectius de l'activitat 
- S'ha respost davant situacions imprevistes 
- S'ha mantingut actitud positiva en relació amb les famílies. 
- S'ha valorat la importància de les habilitats socials de la persona educadora en la 

relació amb les famílies 
- S'ha adaptat la comunicació a les característiques de la família   

RA5: Avalua el procés i el resultat de les intervencions socioeducativees amb els 
xiquets i xiquetes acollits al centre de menors relacionant l’avaluació amb les 
variables rellevants i els protocols establits a la institució. 

-  S'han dissenyeu o seleccionat instruments adequats per a obtenir informació dels 
xiquets/as. 

- S'han establit les estratègies, tècniques i instruments de seguiment i avaluació de 
la intervenció. 

- S'han aplicat els instruments d'avaluació seguint el procediment correcte. 
- S'ha interpretat correctament la informació obtinguda. 
- S'han identificat els aspectes que cal modificar en a intervenció. 
- S'han proposat les mesures necessàries per a millorar la intervenció.   
- S'ha informat els membres de l'equip seguint els protocols establits. 
- S'han identificat situacions que requereixen la participació dels professionals i les 

pautes d'actuació a seguir. 
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- S'ha informat la família del progrés del xiquet/a de manera individualitzada i 
comprensible 

- S'ha valorat la importància de destacar els aspectes positius de l'avaluació del 
xiquet/a en les informacions facilitades a la família.  

RA6: Avalua el procés i el resultat de les intervencions amb les famílies 
identificant les  variables rellevants al procés i justificant la seva elecció. 

-   S'han seleccionat els indicadors d'avaluació 
- S'han dissenyat o seleccionar instruments adequats per a obtenir informació sobre 

la situació familiar, les necessitats educatives de la família, les possibilitats i 
desitjos familiars de participació. 

- S'han aplicat correctament els instruments d'avaluació 
i s'han arreplegat i interpretat correctament les dades 

- S'han identificat les desviacions respecte als previst en la intervenció. 
- S'han proposat mesures de correcció en situacions problemàtiques. 
- S'ha valorat la participació de la família en l'avaluació de la intervenció. 
- S'ha valorat la importància de mantenir una actitud permanent de  millora en 

eficàcia i qualitat del servei.   
5. PROCEDIMENTS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 
Per tal de garantir un procés avaluatiu inclusiu i democràtic, que tinga en conter els 
diferents estils d'aprenentatge, interessos i motivacions de l'alumnat, s'utilitzaran 
diferents procediments d'avaluació. 
De manera general al mòdul d'intervenció amb famílies i atenció a menors en risc es 
realitzaran: 
- Proves teòriques/pràctiques: bé per trimestre o per unitat didàctica (ajustant-se a les 
necessitats del grup classe). Aquestes proves podran combinar: preguntes test (opció 
múltiple i verdader o fals), preguntes de desenvolupament i la resolució de casos 
pràctics. 
- Treballs individuals: on l'alumnat pot realitzar un aprenentatge més individual i 
reflexiu. 
- Activitats pràctiques directament relacionades amb el perfil professional de l’educador/a 
infanti 
- Activitats formatives proposades a les Unitats Didàctiques, que serviran per a 
consolidar el contingut de les unitats didàctiques, i les actituds associades a les 
competències professionals. 
Els instruments d'avaluació que s'empraran són: 
- Els exàmens i controls 
- El diari de grup 
- El quadern del professor 
- Les taules de puntuació 
- Les fitxes d'observació. 
6. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 
- Seran avaluats els continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals, tenint en 
conter que la nota final s'obtindrà de la següent manera: 
a. Examen: 40% 



	

	 291	

- Els exàmens podran ser tipus test (tres errades resten 1 encert), amb preguntes curtes, 
casos pràctics o una prova que combine totes les opcions. 
b. Treballs individuals o grupals 40% 
- Tant els treballs individuals i les activitats pràctiques es realitzaran seguint les 
indicacions donades per la professora en un document que entregarà a l’alumnat (guia 
per a l’elaboració del treball) 
- Les activitats, treballs i pràctiques no entregades seran qualificades amb un 0, a més 
els treballs entregats fora de la data indicada per la professora no podran puntuar-se 
amb més de 6 
- Per als treballs escrits es tindrà en conte: el format (portada, índex i conclusió, 
màrgens, títols, lletra clara, coherència en el format, neteja), per al contingut es valorarà 
la correcció del contingut, jerarquia d'idees, llenguatge inclusiu, referències a altres 
mòduls, teories... i utilització d'un llenguatge tècnic i apropiat, així com la correcció 
gramatical que suposarà 0,05 per cada dues errades. 
d. Activitats formatives: 20% 
- Activitats que es realitzaran per tal d'ajudar a consolidar el contingut (principalment 
parlem de les activitats proposades per la professora amb relació al contingut de la guia 
didàctica elaborada per la professora). 
- Es puntuarà la seua realització i s'autocorregiran per l'alumnat amb el full de 
correccions entregat per la professora. 
- No es puntuaran com a realitzades les activitats entregades fora de la data d’entrega 
marcada per la professora. 
- Per a la superació de cadascuna de les avaluacions serà necessari que la nota 
calculada (utilitzant la ponderació de cada part) a partir de la mitja de les proves 
teòriques/pràctiques i dels treballs realitzats per l'alumnat, siga igual o superior al 5. 
- La nota final del mòdul s'obtindrà calculat la mitja de les dues avaluacions i serà 
necessari que l'alumne/a obtinga una nota igual o superior al 5. 
- L'alumnat que no es presente als parcials, haurà de presentar-se a la Convocatòria 
Ordinària: que inclourà un examen escrit amb el contingut teòric de tot el curs amb un 
valor de 40%, al què es sumarà el 40%% dels treballs demanats durant el curs i el 20% 
de les activitats formatives. 
Criteris de recuperació 
 - En el cas en el que l’alume/a no obtinga una nota igual o superior al 5 en la 
convocatòria ordinària,haurà de presentar-se a la Convocatòria Extraordinària. 
 - La Convocatòria Extraordinària constarà d’una prova Teòrica, que inclourà tots els 
continguts de les unitats que formen part del mòdul, així com la realització de treballs, 
que es concretaran en  el Pla de Reforç que la professora entregarà de manera 
individual a l’alumnat que es trobe en aquesta situació..   
7. UNITATS DIDÀCTIQUES I TEMPORALITZACIÓ 
7.1. ORGANITZACIÓ DEL CONTINGUT EN UNITATS DIDÀCTIQUES 
Per al curs escolar 2021-22, el contingut del mòdul d’intervenció amb families i atenció 
als menors en risc, al segon curs del cicle superior d’Educació Infantil, a la modalitat de 
semipresencial, quedarà organitzat de la següent manera en unitats didàctiques. 
 UD 0: QUÉ NECESSITA UN XIQUET/A PER A ESTAR BÉ? 
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- Evolució del concepte d’infantesa. 
- El reconeiximent dels xiquets i xiquetes com a persones dignes de drets 
- Trenquem falsos mites i tabús respecte al risc. 
UD 1: MARC NORMATIU DE LA DESPROTECCIÓ INFANTIL 
- Marc normatiu internacional (declaració i convenció dels drets dels xiquets i xiquetes) 
- Figures jurídiques de protecció a la infantesa a nivell estatal. (risc i desamparament) 
- Mesures de protecció a la infantesa a nivell autonòmic (acolliment i adopció) 
UD2: EL MALTRACTE INFANTIL 
- Tipus de maltracte 
- Les conseqüències psicològiques i afectives de maltracte masclista en els xiquets i 
xiquetes víctimes. 
- Característiques i prevenció de l'abús sexual infantil 
- Detecció, notificació i intervenció en situacions de desprotecció des de l’escoleta infantil 
UD3: EL BON TRACTE A LA INFANTESA COM A MÒDEL D’INTERVENCIÓ (QUAN 
L’AMOR CURA) 
- La teoria de l’aferrament. L’aferrament segur com a model d’intervenció. 
- La resiliencia: l’educador/a infantil com a tutor/a de resiliencia 
- La historia de vida: un recurs per a treballar amb xiquets i xiquetes amb mesures de 
protecció. 
UD4: LA FAMILIA 
- Concepte, funcions i cicle vital de les famílies 
- Nous models de families 
- Estils educatius parentals. 
UD5: INTERVENCIÓ AMB FAMÍLIES 
- Intervenció amb les famílies des de l’escola infantil 
- Altres espais de participació. 
7.2. TEMPORALITZACIÓ DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES 
- Primer trimestre: UD0-UD1-UD2- UD3 
- Segon trimestre: UD4- UD5 
8. ADAPTACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ DAVANT D’UN POSSIBLE CONFINAMENT I 
MESURES PER A FACILITAR A L’ALUMNAT AMB SÍMPTOMES (CONFINAT) EL 
SEGUIMENT DE LA PROGRAMACIÓ 
 La professora crearà des dels primers dies de classe, cursos a aules on l’alumnat podrà 
trobar tot el material, activitats i recursos necessaris, per tal de garantir un procés 
d'ensenyament/aprenentatge de qualitat i que permet a l’alumnat assolir els resultats 
d’aprenentatge del mòdul. 
D’aquesta manera l’alumnat que haja de confinar-se per presentar sintomatologa, podrà 
des de la plataforma aules continuar amb les classes. 
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MÒDUL PROFESSIONAL: PRIMERS AUXILIS 
PROFESSORA: Josepa Ll. 
CURS: 2º              DURADA: 40 hores 

 
1.-RESULTATS D'APRENENTATGE 
1. Realitzar la valoració inicial de l'assistència en una urgència, descrivint riscos, 
recursos disponibles i tipus d'ajuda necessària. 
2. Aplica tècniques de suport vital bàsic, descrivint-les i relacionant-les amb l'objectiu que 
cal aconseguir. 
3. Aplica procediments d'immobilització i mobilització de víctimes, seleccionant els 
mitjans materials i les tècniques 
4. Aplica tècniques de suport psicològic i d'autocontrol a la persona accidentada i 
acompanyants, descrivint i aplicant les estratègies de comunicació adequades. 
2.- COMPETÈNCIES 
Actuar davant contingències relatives a les persones, recursos o al medi, transmitint 
seguretat i confiança i aplicant, en el seu cas, els protocols d'actuació establits. 
3.- CONTINGUTS. 
Valoració inicial de l'assistència en urgència: 
– Sistemes d'emergències. 
– Objectius i límits dels primers auxilis. 
– Marc legal, responsabilitat i ètica professional. 
– Tipus d'accidents i les seues conseqüències. 
– Signes de compromís vital en poblacions adulta, infantil i lactant. 
– Mètodes i materials de protecció de la zona. 
– Mesures de seguretat i autoprotecció personal. 
– Farmaciola de primers auxilis. 
– Prioritats d'actuació en múltiples víctimes. Mètodes de triatge simple. 
– Signes i símptomes d'urgència. 
– Valoració del nivell de consciència. 
– Presa de constants vitals. 
– Protocols d'exploració. 
– Terminologia mèdic-sanitària en primers auxilis. 
– Protocol de transmissió de la informació. 
Aplicació de tècniques de suport vital: 
– Control de la permeabilitat de les vies aèries. 
– Ressuscitació cardiopulmonar bàsica. 
– Desfibril·lació externa semiautomàtica (DEA). 
– Valoració de l'accidentat. 
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– Atenció inicial en lesions per agents físics (traumatismes, calor o fred, electricitat i 
radiacions). 
– Atenció inicial en lesions per agents químics i biològics. 
– Atenció inicial en patologia orgànica d'urgència. 
– Actuació limitada al marc de les seues competències. 
Aplicació de procediments d'immobilització i mobilització: 
– Avaluació de la necessitat de trasllat. 
– Posicions de seguretat i espera. 
– Tècniques d'immobilització. 
– Tècniques de mobilització. 
– Confecció de lliteres i materials d'immobilització. 
Aplicació de tècniques de suport psicològic i d'autocontrol: 
– Estratègies bàsiques de comunicació. 
– Valoració del paper del primer intervinent. 
– Tècniques facilitadores de la comunicació interpersonal. 
– Factors que predisposen a l'ansietat en situacions d'accident o emergència. 
Donades les circumstàncies tan especials que estem atravessant a causa del COVID-19, 
i en el cas excepcional que el desenvolupament del curs no ho permeta, es farà una 
selecció dels continguts fonamentals i bàsics del currículum i es potenciaran aquestos 
perquè l'alumnat siga capaç d'aconseguir els objectius proposats. 
4.- CRITERIS D'AVALUACIÓ: 
1) 
a) Assegurar la zona segons el procediment oportú. 
b) Identificar les tècniques d'autoprotecció en la manipulació de persones accidentades. 
c) Descriure el contingut mínim d'una farmaciola d'urgències i les indicacions dels 
productes i medicaments. 
d) Establir les prioritats d'actuació en múltiples víctimes. 
e) Descriure els procediments per a verificar la permeabilitat de les vies aèries. 
f) Identificar les condicions de funcionament adequades de la ventilació-oxigenació. 
g) Descriure i executar els procediments d'actuació en cas d'hemorràgies. 
h) Descriure procediments per a comprovar el nivell de consciència. 
i) Prendre les constants vitals. 
j) Identificar la seqüència d'actuació segons el protocol establit per l'ILCOR (Comitè de 
Coordinació Internacional sobre la Ressuscitació). 
2) 
a) Descriure els fonaments de la ressuscitació cardio-pulmonar. 
b) Aplicar tècniques d'obertura de la via aèria. 
c) Aplicar tècniques de suport ventilatori i circulatori. 
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d) Realitzar desfibril·lació externa semiautomàtica (DEA). 
e) Aplicar mesures post-reanimació. 
f) Indicar les lesions, patologies o traumatismes més freqüents. 
g) Descriure la valoració primària i secundària de l'accidentat. 
h) Aplicar primers auxilis davant lesions per agents físics, químics i biològics. 
i) Aplicar primers auxilis davant patologies orgàniques d'urgència. 
j) Especificar casos o circumstàncies en els quals no s'ha d'intervenir. 
3) 
a) Efectuar les maniobres necessàries per a accedir a la víctima. 
b) Identificar els mitjans materials d'immobilització i mobilització. 
c) Caracteritzar les mesures posturals davant una persona lesionada. 
d) Descriure les repercussions d'una mobilització i trasllat inadequats. 
e) Confeccionar sistemes per a la immobilització i mobilització de malalts/accidentats 
amb materials convencionals i inespecífics o mitjans de fortuna. 
f) Aplicar normes i protocols de seguretat i d'autoprotecció personal. 
4) 
a) Descriure les estratègies bàsiques de comunicació amb la persona accidentada i els 
seus acompanyants. 
b) Detectar les necessitats psicològiques de la persona accidentada. 
c) Aplicar tècniques bàsiques de suport psicològic per a millorar l'estat emocional de la 
persona accidentada. 
d) Valorar la importància d'infondre confiança i optimisme a l'accidentat durant tota 
l'actuació. 
e) Identificar els factors que predisposen a l'ansietat en les situacions d'accident, 
emergència i dol. 
f) Especificar les tècniques que cal emprar per a controlar una situació de duel, ansietat, 
angoixa o agressivitat. 
g) Especificar les tècniques que cal emprar per a superar psicològicament el fracàs en la 
prestació de l'auxili. 
h) Valorar la importància d'autocontrolarse davant situacions d'estrès 
5. INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 
S'avaluarà a l'alumne en l'adquisició de continguts teòrics i pràctics del mòdul de manera 
contínua, la qual cosa implica la realització de les activitats programades per al mòdul, 
que consistiran en proves escrites, preguntes tipus test i de desenvolupament, realització 
d'exercicis escrits amb supòsits pràctics, proves pràctiques simulades a l'aula sobre els 
continguts procedimentals, activitats realitzades  en la plataforma.  
En cada avaluació es realitzarà una prova que inclourà les unitats didàctiques impartides 
durant el trimestre.  
Els alumnes que per motiu degudament justificat (causa mèdica o jurídica) no puguen 
presentar-se a alguna prova, hauran de presentar la justificació per escrit i la prova se'ls 
realitzarà un altre dia. 
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La qualificació mínima per a considerar que la part està recuperada és de 5.  
La recuperació es realitzarà de les UD que queden pendents en cada avaluació.  
Es considera justificada una falta amb l'aportació d'un document legal (citació judicial, 
justificant mèdic, justificant de realització d'un examen oficial,…). La realització d'un 
examen oficial no justifica la no realització de l'examen del mòdul.  
En cap cas es realitzaran exàmens o treballs per a pujar nota.  
Els alumnes que no puguen ser avaluats de manera contínua hauran de ser avaluats 
amb una prova, al final del curs, convocatòria ordinària de juny, que podrà contenir a 
més alguna part pràctica. Se li avaluarà de tot el temari.  
La nota de cada avaluació, s'obtindrà aplicant els següents percentatges:  
1- Continguts Conceptuals i procedimentals= 60%.  
2- Continguts Actitudinals = 40%  
6.- SISTEMA DE RECUPERACIÓ. 
La/es recuperacio/ns de la/es part/s no superada/es s'efectuaran al final  de curs, en la 
convocatòria ordinaria o extraordinària, segons corresponga i amb característiques 
similars a les de l'avaluació.  
La qualificació mínima obtinguda en la recuperació serà de 5 per a superar la matèria.  
La nota final del mòdul s'obtindrà aplicant els següents percentatges:  
1- Continguts Conceptuals: 60%  
2- Continguts Actitudinals: 40%  
7.- MATERIALS I RECURSOS DIDÀCTICS. 
- Bibliografia de l'Alumne/a, Llibres de Text: 
Llibre de text "Primers auxilis" Editorial Mc Graw Hill , Altamar. 
Diccionari mèdic. 
-Recursos didàctics i material específic a l'aula o taller 
Presentacions en Power-point 
- Material específic del taller: 
Llit, tauleta, cadira de rodes, paravent, peu de sèrum, escambell 
Ninot bisexual, tors anatòmic, tors RCP 
gases, esparadrap hipoalérgico, cotó, 
instrumental general i per a especialitats 
Antisèptics ( Betadine®, alcohol, aigua oxigenada) 
Guants, guants estèrils. 
8.- DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DE LES UNITATS DIDACTIQUES. 
SEQÜÈNCIA DE CONTINGUTS. 
La seqüència de continguts s'ha repartit en nou unitats didàctiques corresponents als 
continguts del mòdul,amb un total de 40 h per al cicle de grau superior d'Educació 
Infantil. 
- Continguts del mòdul de Primers Auxilis en el cicle de grau superior d'Educació infantil: 
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1a avaluació. (setembre, octubre, novembre) 
UNITAT DIDÀCTICA 1: Els primers auxilis i la seqüència d'actuacions (5h) 
UNITAT DIDÀCTICA 2: L'avaluació de l'estat de la víctima (3h) 
UNITAT DIDÀCTICA 3:Reanimació cardiopulmonar bàsica (5h) 
UNITAT DIDÀCTICA 4: Desfibril·lació externa semiautomàtica (4h). 
2a avaluació. ( desembre, gener, febrer) 
UNITAT DIDÀCTICA 5: L'asfíxia i les hemorràgies. (5h). 
UNITAT DIDÀCTICA 6: Perduda de consciència. Convulsions. (4h). 
UNITAT DIDÀCTICA 7: Contusions, ferides, fractures i luxacions. (5 h). 
UNITAT DIDÀCTICA 8: Lesions causades per la calor, el fred i l'electricitat (5h). 
UNITAT DIDÀCTICA 9:Cossos estranys i intoxicacions. La farmaciola. (4h) 
  

MÒDUL PROFESSIONAL: FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL 
PROFESSORA: Míriam F. 
CURS: 2º            DURADA: 400 hores 

 
REIAL DECRET 1394/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic 
Superior en Educació infantil i es fixen els seus ensenyaments mínims. 
ORDRE 77/2010 de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el 
mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) dels cicles formatius de 
Formació Professional. 
ORDRE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació ,per la qual s'estableix per 
a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent 
al títol de Tècnic Superior en Educació Infantil. 
REIAL DECRET 1394/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic 
Superior en Educació infantil i es fixen els seus ensenyaments mínims. 
1. RESULTATS D'APRENENTATGE. 
Identificar l'estructura i organització de l'empresa relacionant-la amb el tipus de servei 
que presta. 
Aplicar hàbits ètics i laborals en el desenvolupament de les seves activitats 
professionals, d'acord amb les característiques del lloc de treball i procediments 
establerts de l'empresa. 
Programar activitats dirigides als xiquets i xiquetes, seguint les directrius establides en 
els documents que organitzen la institució en la qual està integrat i col·laborant amb 
l'equip responsable del centre. 
Implementar activitats dirigides als xiquets i xiquetes seguint les directrius establides en 
la programació  i  adaptant-les a  les  característiques  dels xiquets i xiquetes. 
Avaluar programes i activitats intervenint en l'equip de treball, assegurant la qualitat en el 
procés i en la intervenció. 
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CONTINGUTS 
IDENTIFICACIÓ DE L'ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ EMPRESARIAL: 
·         Estructura i organització empresarial del sector de l'educació infantil. 
·         Activitat de l'empresa i la seva ubicació en el sector de l'educació infantil. 
·         Organigrama de l'empresa. Relació funcional entre departaments. 
·         Organigrama logístic de l'empresa. Proveïdors, clients i canals de comercialització. 
·         Procediments de treball en l'àmbit de l'empresa. Sistemes i mètodes de treball. 
·     Recursos humans en l'empresa: requisits de formació i  de  competències 

professionals, personals i socials associades als diferents llocs de treball: 
·         Sistema de qualitat establert en el centre de treball. 
·         Sistema de seguretat establert en el centre de treball. 
APLICACIÓ D'HÀBITS ÈTICS I LABORALS 
·         Actituds personals: empatia, puntualitat 
·         Actituds professionals: ordre, neteja, responsabilitat i seguretat. 
·         Actituds davant la prevenció de riscos laborals i ambientals. 
·         Jerarquia en l'empresa. Comunicació amb l'equip de treball. 
·         Documentació de les activitats professionals: mètodes de classificació, codificació, 

renovació i eliminació. 
·     Reconeixement i aplicació de les normes internes, instruccions de treball, 

procediments normalitzats de treball i uns altres, de la empresa. 
PROGRAMACIÓ D'ACTIVITATS DIRIGIDES ALS XIQUETS I XIQUETES: 
·         Identificació de les característiques del programa aplicat. 
·         Obtenció d'informació sobre els destinataris. 
·         Definició d'una proposta adequada als recursos i materials que disposa. 
·         Proposta d'activitats adaptades a les característiques dels destinataris. 
·         Selecció d'estratègies d'intervenció adequades als objectius i destinataris. 
IMPLEMENTACIÓ D'ACTIVITATS DIRIGIDES ALS XIQUETS I XIQUETES: 
·         Identificació de les característiques dels destinataris. 
·         Determinació de les característiques del context. 
·         Organització dels espais i temps. 
·         Selecció de recursos. 
·         Aplicació d'estratègies metodològiques. 
·         Aplicació d'estratègies de gestió de conflictes. 
·         AVALUACIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATS: 
·         Disseny de l'avaluació a desenvolupar. 
·         Determinació de les activitats d'avaluació. 
·         Aplicació dels instruments d'avaluació. 
·         Control i seguiment de l'activitat. 
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·         Elaboració d'informes d'avaluació. 
·         Comunicació i anàlisi de la informació arreplegada. 
TEMPORALITZACIÓ 
La F.C.T. es realitzarà durant el tercer trimestre, de 2º curs de cicle formatiu, en el mes 
de març fins a completar les 400 hores, amb una assistència diària a l'empresa i amb 
l'horari i calendari acordat per l'instructor, el professor i l'alumne. En aquesta modalitat, 
es pot allargar el termini de les pràctiques formatives per facilitar la realització d’aquesta 
formació i compatibilitzar-la amb el desenvolupament laboral. 
Les alumnes que van presentar renuncia o van suspendre el Mòdul podran desenvolupar 
la fct també en el primer període, tal com especifica la ordre de FCT.. 
Les activitats de la F.C.T es duran a terme: 
En els centres de treball i s'adeqüen als projectes educatius que es desenvolupen en 
aquests centres. 
PROGRAMA FORMATIU 
El programa formatiu estableix que els alumnes i alumnes tinguin un contacte directe 
amb la realitat laboral de les persones que treballen en l'àmbit professional de l'educació 
infantil, per a complementar els coneixements pràctics i teòrics adquirits en els mòduls 
cursats en el centre educatiu. 
Els alumnes desenvoluparan el programa en la següents fases: 
·  Observació de les funcions i tasques que es desenvolupen en el centre, durant la 

primera setmana. 
·  Incorporació gradual a les tasques i activitats que els vaja indicant la persona 

instructora. Açò li permetrà el desenvolupament d'activitats previstes en el programa 
formatiu. 

·   Rotació pels diferents grups de xiquets/as, perquè l'experiència formativa siga el més 
rica i completa possible. 

·   Es realitzarà el plantejament d'algunes activitats setmanals que l'instructor revisarà a 
proposta de l'alumne i que el tutor revisarà en la seva planificació i posada en 
pràctica. 

·   Presentació de les fulls de seguiment al tutor en el termini establert. 
·   Documentació del treball realitzat durant el període de la FCT. 
·  En aquest programa es descriuen les activitats i realitzacions que hauran de dur a 

terme els alumnes per a aconseguir els resultats d'aprenentatge. 
ACTIVITATS FORMATIVES 
La realització de moltes d'aquestes activitats estan relacionades amb el Mòdul 
professional de “Projecte d'atenció a la infància”, ja que serà en la realització d'aquest 
treball on utilitzaran la informació arreplegada i aplicaran aspectes en un context laboral 
real. 
·    Realitzar un informe sobre la incorporació al centre educatiu, o servei d'atenció a la 

infància. 
·     Arreplegar  i elaborar informació per a la realització del treball del Mòdul de Projecte 

d'atenció a la infància referent a: 
·     Anàlisis de la realitat , context on se situa el centre o servei 
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·     Descripció de l'empresa, destinataris, dependències. 
·     Programes i/o projectes del centre. 
·     El marc legal i normatiu que ho regula. 
·   El sistema organitzatiu del centre. Organigrama, funcions. El sistema econòmic, 

sistema de qualitat i sistema de seguretat. 
·   Reflexionar sobre: la qualitat del servei, procediments de treball, competències 

necessàries que presenten els equips de treball per     al desenvolupament òptim de 
la seva activitat, canals de difusió del servei. 

·     Usar adequadament les lleres previstes per al desenvolupament de les activitats en 
el centre. Coneixent la reglamentació, les normes de funcionament atribució de 
funcions. 

·    Adoptar actituds personals i professionals: empatia, puntualitat; responsabilitat, 
neteja, ordre. 

·    Comunicar de forma clara i tolerant les idees, els conflictes i les propostes que 
afecten al desenvolupament del treball en el si de l'equip de l'empresa. 

·      Definir una proposta d'activitats tenint en compte els recursos humans, materials. 
·     Elaborar la programació dels projectes i de les activitats que havien de realitzar en el 

període de FCT adaptant-se a les característiques dels xiquets . 
·      Seleccionar estratègies d'intervenció concordes als objectius i als xiquets. 
·      Dissenyar l'avaluació de la proposta d'intervenció que es va a realitzar. 
·      Identificar les característiques del grup de xiquetes i xiquets assignat. 
·    Utilitzar mètodes i estratègies adequats per a determinar les característiques del 

context. 
·      Organitzar espais segons els criteris establerts en la programació. 
·    Distribució del temps de forma adequada , respectant els ritmes individuals dels 

xiquets i de les xiquetes i la programació prevista. 
·     Realitzar un informe sobre el tractament dels hàbits i les rutines, en l'escola infantil. 
·    Seleccionar i generar en l'àmbit de la seva competència, recursos apropiat per al 

desenvolupament del projecte o de l'activitat. 
·   Intervenir en el desenvolupament de les activitats assignades, aplicant criteris 

metodològics previstos. 
·     Desenvolupar un clima d'afecte i confiança creant llaços de relació adequats amb els 

xiquets i les xiquetes . 
·    Aplicar estratègies per a resoldre conflictes més habituals entre els xiquets en la 

realització d'activitats utilitzant els procediments adequats i les lleres establides quan 
superen la seva competència. 

·     Respondre de forma adequada a les contingències. 
·     Realitzar un el seu control i seguiment de les intervencions. 
·     Desenvolupar activitats d'avaluació en els diferents moments de la seua aplicació. 
·   Aplicar instruments d'avaluació per a realitzar modificacions adequades per al 

desenvolupament del projecte o de l'activitat desplegats, o bé per a futures 
intervencions. 



	

	 301	

·     Elaborar informes d'avaluació on es reflectisquen els canvis en els xiquets i xiquetes 
arran de la seua intervenció. 

·     Dissenyar  instruments per a la recollida d'informació, la seva organització i la seva 
comunicació permetent la presa de decisions a l'equip de treball. 

·     Valoració de les pràctiques realitzades, a l'entorn de treball. 
·     Reflexionar sobre la pròpia intervenció valorant l'aplicació de coneixements, habilitats 

i actituds. 
·     Elaboració de l’avaluació del període de fct. 
6.TUTORIA, SEGUIMENT I AVALUACIÓ 
ORDRE 79/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, 
Als alumnes/as se'ls assigna una persona instructora en el centre de treball, que 
s'encarregarà del seguiment de du formació en les empreses. 
Al llarg d'aquest període, es realitzaran sessions en l'institut amb la tutora, perquè els 
alumnes puguin resoldre dubtes, intercanviar informació sobre les seves experiències en 
els centres de treball. També serviran per a proposar les activitats del programa 
formatiu, així com realitzar consultes referides a les pràctiques o a les activitats del 
programa formatiu i el control de les fulles setmanals. 
El tutor del Centre educatiu , juntament amb la persona instructora del centre de treball, 
seran les responsables del seguiment i de l'avaluació de la F.C.T. 
El tutor de l'institut realitzarà el seguiment i l'avaluació en les visites quinzenals als 
centres de treball, en les quals durà a terme: 
·   Observacions directes dels alumnes/as mentre desenvolupen activitats. 
·   Intercanvis d'informació amb la persona instructora i amb els alumnes. 
·   Realització juntament amb la persona instructora d'informes valoratius dels alumnes. 
·   Avaluació els treballs realitzats: activitats ,projecte de treball, i uns altres. 
L'avaluació final la realitzen la tutora i la instructora, segons el model que es presenta en 
les instruccions de la FCT de la Conselleria, amb la qualificació d’ APTE o NO APTE. 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 
·    Assistència regular i puntualitat als centres de treball. 
·    Adaptació i col·laboració amb l'equip educatiu. 
·    Realització de les activitats del programa formatiu. 
.    Assistència a les reunions de tutoria en el centre educatiu i participació... En aquestes 

reunions es lliuraran les fulles de seguiment, les activitats setmanals, I es comenta el 
desenvolupament de les pràctiques en els centres, es consultaran i revisaran els 
treballs que s'han de realitzar, i qualsevol qüestió relacionada amb la FCT. 

·  L'assistència és obligatòria, les faltes no justificades, suposaran que no es descompten 
de les hores en el centre de treball 

·  Actituds de respecte i relacions adequades amb les companyes de pràctiques. 
· Presentació de tots els documents: fulles setmanals de seguiment de l'alumne…, 

informes, activitats de formació…en la data acordada 
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SISTEMA DE RECUPERACIÓ 
En el cas de ser avaluada l'alumna com NO APTA, haurà de tornar a realitzar la FCT el 
pròxim curs. 
 

MÒDUL PROFESSIONAL: PROJECTE D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA 
PROFESSORA: Míriam F. 
CURS: 2º              DURADA: 40 hores 

 
ORDRE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació ,per la qual s'estableix per 
a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent 
al títol de Tècnic Superior en Educació Infantil. 
REIAL DECRET 1394/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic 
Superior en Educació infantil i es fixen els seus ensenyaments mínims. 
RESULTATS  D'APRENENTATGE. 
· Identificar les necessitats del sector productiu relacionant-lo amb projectes tipus que 
poden satisfer-les 
· Dissenyar projectes relacionats amb les competències expressades en el títol , incloent 
i desenvolupant les fases que ho componen. 
·  Planificar la implementació o execució del projecte determinant el pla  d'intervenció i la 
documentació associada. 
·  Definir els procediments per al seguiment i control en l'execució del projecte, justificant 
la selecció de variables i instruments empleats. 
Aquest Mòdul es relaciona amb totes les competències professionals, personals i socials 
del Títol. 
CONTINGUTS. 
IDENTIFICACIÓ DE L'ORGANITZACIÓ DE L'EMPRESA I DE LES FUNCIONS DELS 
LLOCS DE TREBALL: 
·     Estructura i organització empresarial del sector d'atenció a la infància. 
·     Activitat de l'empresa i la seva ubicació en el sector d'atenció a la infància. 
·     Organigrama de l'empresa. Relació funcional entre departaments 
·    Tendències del sector: productives, econòmiques, organitzatives, d'ocupació i unes 

altres. 
·     Procediments de treball en l'àmbit de l'empresa. Sistemes i mètodes de treball. 
·     Determinació de les relacions laborals excloses i relacions laborals especials. 
·     Conveni col·lectiu aplicable a l'àmbit professional. 
·     La cultura de l'empresa: imatge corporativa. 
·     Sistemes de qualitat i seguretat aplicables en el sector. 
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ELABORACIÓ DE PROJECTES RELACIONATS AMB EL SECTOR D'ATENCIÓ A LA 
INFÀNCIA: 
·     Anàlisi de la realitat local, de l'oferta empresarial del sector, la zona i del context en 

el qual es va a desenvolupar el mòdul professional de formació en centres de treball. 
·     Recopilació d'informació. 
·     Estructura general d'un projecte. 
·     Elaboració d'un guió de treball. 
·    Planificació de l'execució del projecte: objectius, continguts, recursos, metodologia, 

activitats, temporalització i avaluació. 
·     Viabilitat i oportunitat del projecte. 
·     Revisió de la normativa aplicable. 
EXECUCIÓ DE PROJECTES: 
·     Seqüenciació d'activitats. 
·      Elaboració d'instruccions de treball. 
·      Elaboració d'un pla de prevenció de riscos. 
·      Documentació necessària per a l'execució del projecte. 
·      Compliment de normes de seguretat i ambientals. 
·      Indicadors de garantia de la qualitat de projectes. 
AVALUACIÓ DE PROJECTES: 
·    Proposta de solucions als objectius plantejats en el projecte i justificació de les 

seleccionades 
·      Definició del procediment d'avaluació del projecte. 
·      Determinació de les variables susceptibles d'avaluació. 
·      Documentació necessària per a l'avaluació del projecte. 
·      Control de qualitat de procés i producte final. 
·      Registre de resultats 
TEMPORALITZACIÓ, TUTORIA I SEGUIMENT  
Es portarà cap mitjançant tutoria col·lectiva a càrrec del tutor del centre educatiu i tutoria 
individual segons el tutor assignat . 
Amb caràcter general, el mòdul professional de Projecte es desenvoluparà 
simultàniament al mòdul de Formació en Centres de Treball , prèviament a les sessions 
de tutoria es presenta i es donen les orientacions pertinents per a elaborar el Projecte. 
El mòdul professional de Projecte tindrà les següents fases de realització: 
·         Presentació i valoració de la proposta. 
·         Designació de tutor o tutora individual del projecte 
·         Acceptació de la proposta i/o assignació de projectes 
·         Registre de la proposta. 
i) Lliurament, exposició o defensa. 
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Per l'avaluació del Projecte es constituirà un tribunal que estarà format, almenys, pel cap 
de departament de família professional, que actuarà de president, el tutor o la tutora 
individual i que haguera exercit la tutor 
CRITERIS D'AVALUACIÓ I SISTEMA DE RECUPERACIÓ 
ORDE 79/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula 
l'avaluació de l'alumnat dels cicles formatius. 
La avaluació del Projecte es constituirà un tribunal que estarà format, almenys, pel cap 
de departament de família professional, que actuarà de president, el tutor o la tutora 
individual i que haguera exercit la tutoria col·lectiva. 
·     Si avaluarà una vegada cursat el mòdul de Formació en Centres de Treball. 
·     Els criteris de qualificació, com a percentatge de la nota final, seran els següents: 
·    Aspectes formals(presentació, estructura documental, organització i redacció, entre 

uns altres): 20% 
·   Continguts (dificultat, grau de resolució de la proposta, originalitat, actualitat, 

alternatives presentades i resultats obtinguts, entre uns altres): 50% 
·    Exposició i defensa (qualitat de l'exposició oral i de les respostes a les preguntes 

plantejades pels membres del tribunal): 30% 
·     La qualificació del mòdul de Projecte serà numèrica, d'un a deu, sense decimals. 
Si el projecte no obtinguin una qualificació positiva en el seu primer període de 
realització el tribunal elaborarà un informe en el qual consten les defectes que hagin de 
ser esmenats. L'alumne o l'alumna, amb l'orientació del tutor o de la tutora individual, 
podrà completar o modificar el projecte inicial, per a la seva presentació, avaluació i 
qualificació en el segon període de realització. En la convocatòria extraordinària. 
 

MODALITAT PRESENCIAL 
CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR D’ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I 
TURÍSTICA  

 

MÒDUL PROFESSIONAL: ANIMACIÓ I GESTIÓ CULTURAL  
PROFESSOR: Carles M.            DURADA: 224 hores  

Els dos alumnes que varen suspendre el mòdul tindran que presentar-se a un examen 
final en juny. La nota final hi serà la que trauràn en aquest examen. 

 

MÒDUL PROFESSIONAL: ACTIVITATS D´OCI I TEMPS LLIURE 
PROFESSORA: María Dolores C. 
CURS: 2º            DURADA: 120 hores 

 
1. Resultats d'aprenentatge 
1. Planifica projectes d'oci i temps lliure, relacionant els principis de l'animació en l'oci i 
temps lliure amb les necessitats de les persones usuàries i les característiques dels 
equipaments i recursos. 
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2. Organitza activitats d'oci i temps lliure educatiu, analitzant els espais i recursos així 
com la normativa en matèria de prevenció i seguretat. 
3. Implementa activitats d'oci i temps lliure, seleccionant recursos i tècniques educatives 
d'animació. 
4. Realitza activitats d'oci i temps lliure en el medi natural, respectant els principis de 
conservació del medioambiente i les mesures de prevenció i seguretat 
5. Exercix activitats de seguiment i avaluació de les activitats d'oci i temps lliure, 
seleccionant estratègies, tècniques i recursos per a identificar els aspectes susceptibles 
de millora. 
2. Competències professionals, personals i socials 
La formació del mòdul contribuïx a aconseguir les següents competències del títol: 
a) Obtindre informació, utilitzant recursos, estratègies i instruments d'anàlisi de la realitat, 
a fi d'adequar la intervenció sociocultural a les necessitats de les persones destinatàries i 
al context. 
b) Elaborar projectes d'intervenció sociocultural a partir de la informació obtinguda del 
context i les persones destinatàries, incorporant la perspectiva de gènere. 
c) Dirigir la implementació de projectes d'intervenció sociocultural, coordinant les 
actuacions dels professionals i voluntaris a càrrec seu, supervisant la realització de les 
activitats amb criteris de qualitat i facilitant el treball en equip. 
d) Dissenyar espais, estratègies i materials de promoció i difusió de projectes 
d'intervenció sociocultural, aplicant els avanços tecnològics de l'àmbit de la comunicació. 
e) Organitzar departaments, programes i activitats d'animació sociocultural i turística, 
gestionant la documentació i els recursos, així com la financ 
g) Dissenyar, implementar i avaluar activitats lúdiques, culturals i físic- recreatives, 
seleccionant les estratègies metodològiques, organitzant els recursos i manejant els 
equips i mitjans tècnics necessaris per al seu desenrotllament. 
i) Organitzar i gestionar els servicis d'informació juvenil, realitzant activitats d'orientació, 
informació i dinamització que atenguen les necessitats i demandes de les persones 
d'este sector de població. 
j) Dissenyar, implementar i avaluar activitats socioeducatives dirigides a la població 
juvenil, afavorint la igualtat d'oportunitats i aplicant els principis de l'educació no formal. 
m) Realitzar el control i seguiment de la intervenció amb actitud autocrítica, aplicant 
criteris de qualitat i procediments de retroalimentació per a corregir les desviacions 
detectades. 
ñ) Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements 
científics, tècnics i tecnològics relatius al seu entorn professional" 
o) Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l'àmbit 
de la seua competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball 
personal i en el dels membres de l'equip. 
p) Organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat, supervisant el 
desenrotllament del mateix, mantenint relacions fluides i assumint el lideratge, així com 
aportant solucions als conflictes grupals que es presenten. 
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s) Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d'accessibilitat universal i de 
«diseño per a todos», en les activitats professionals incloses en els processos de 
producció o prestació de servicis." 
3. Continguts 
1. Planificació de projectes d'oci i temps lliure: 
- Oci i temps lliure. o Pedagogia de l'oci. 
- Fonaments pedagògics de l'educació en el temps lliure. 
- Oci inclusiu. L'ocupació del temps lliure en les persones amb discapacitat. 
- Planificació de projectes d'oci i temps lliure. 
- Planificació de projectes d'oci i temps lliure per a col·lectius específics. 
- Metodologia de l'animació d'oci i temps lliure. Estratègies i tècniques. o Anàlisi de 
recursos i equipaments d'oci i temps lliure. Centres d'oci i temps lliure. 
- El paper de l'animador en les activitats d'oci i temps lliure. 
- Dinamització i coordinació d'activitats d'oci i temps lliure. 
- Valoració de l'oci i temps lliure per a l'educació en valors." 
2. Organització d'activitats d'oci i temps lliure educatiu: 
- Pedagogia del joc. El valor educatiu del joc. 
- El joc. o Ús del joc en l'animació d'oci i temps lliure. 
- El joguet. 
- Espais de joc. 
- Tipus d'activitats lúdiques. 
- Recursos lúdics. 
- Organització d'espais d'oci. 
- Organització i selecció de materials per a les activitats d'oci i temps lliure. 
- Prevenció i seguretat en espais d'oci i temps lliure. 
- Valoració de la importància de la generació d'entorns segurs en les activitats d'oci i 
temps lliure." 
3. Implementació d'activitats d'oci i temps lliure: 
- Animació i tècniques d'expressió. 
- Creativitat, significat i recursos. 
- Aplicació de tècniques per al desenrotllament de l'expressió oral, plàstica, motriu, 
musical i audiovisual. 
- Realització d'activitats per al desenrotllament de l'expressió. 
- Jocs per al desenrotllament de les habilitats socials i intel·lectuals. 
- Jocs per al desenrotllament motor de la persona. 
- Els tallers en l'educació del temps lliure. 
- Aplicacions dels recursos audiovisuals i informàtics en l'animació d'oci i temps lliure. 
- Disseny d'activitats per a l'oci i temps lliure, a partir de recursos i tècniques expressives. 
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- Adequació dels recursos expressius a les diferents necessitats dels usuaris. 
- Disseny d'activitats d'oci i temps lliure normalitzades per a persones amb discapacitat." 
4. Realització d'activitats d'oci i temps lliure en el medi natural: 
- Educació ambiental. 
- Marco legislatiu en les activitats a l'aire lliure. 
-Ús i manteniment dels recursos en el medi natural. 
- Instal·lacions per a la pràctica d'activitats en el medi natural 
- Organització i exercici d'activitats per al medi natural. 
- Tècniques de descobriment de l'entorn natural. 
- Anàlisi i aplicació de recursos d'excursionisme. 
- Activitats d'orientació en el medi natural. 
- Rutes i campaments. 
- Jocs i activitats mediambientals. 
- Ecosistema urbà. 
- Coordinació de los/as técnicos/as a càrrec seu. 
- Prevenció i seguretat en les activitats d'oci i temps lliure en el medi natural. 
- Situacions d'emergència en el medi natural." 
5. Avaluació de les activitats d'oci i temps lliure: 
- Avaluació de projectes d'animació d'oci i temps lliure. 
- Tècniques i instruments per a la realització de l'avaluació en l'àmbit de l'oci i temps 
lliure. 
- Indicadors d'avaluació. 
- Elaboració i ompliment de registres de seguiment. 
- Elaboració de memòries i informes. 
- Importància de la transmissió de la informació per al desenrotllament de projectes 
d'animació d'oci i temps lliure. 
- Gestió de qualitat en els projectes i activitats d'oci i temps lliure. 
4. Criteris d'avaluació 
1. Planificació de projectes d'oci i temps lliure: 
a) S'han valorat els contextos d'intervenció en l'oci i temps lliure. 
b) S'han caracteritzat els principis de l'animació en l'oci i temps lliure. c) S'han establit les 
bases de l'educació en el temps lliure. 
d) S'ha adequat el projecte d'oci i temps lliure a les necessitats de les persones usuàries. 
e) S'han valorat estratègies per a l'exercici d'activitats d'oci i temps lliure. 
f) S'han seleccionat els equipaments i recursos per als projectes d'oci i temps lliure. 
g) S'han identificat les funcions i el paper de l'animador en les activitats d'oci i temps 
lliure. 
h) S'ha justificat la importància de la intencionalitat educativa en l'oci i temps lliure." 
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2. Organització d'activitats d'oci i temps lliure educatiu: 
a) S'han identificat els principis de la pedagogia del joc. 
b) S'han identificat els tipus i pautes d'evolució del joc. 
c) S'han seleccionat espais, recursos i materials per a l'exercici d'activitats lúdiques. 
d) S'han establit criteris per a l'organització d'espais i materials. 
e) S'han establit estratègies per a la utilització de recursos lúdics en les activitats d'oci i 
temps lliure. 
f) S'han tingut en compte les mesures de seguretat i prevenció en la realització de les 
activitats d'oci i temps lliure educatiu. 
g) S'ha argumentat el valor educatiu del joc." 
3. Implementació d'activitats d'oci i temps lliure: 
a) S'han utilitzat tècniques per al desenrotllament de l'expressió oral, corporal, musical, 
plàstica i audiovisual. 
b) S'han seleccionat jocs per al desenrotllament de les habilitats socials, intel·lectuals i 
motrius. 
c) S'han seleccionat els recursos tenint en compte els objectius de la intervenció. 
d) S'han utilitzat recursos audiovisuals i informàtics com a ferramentes d'animació en 
l'oci i el temps lliure. 
e) S'han condicionat els espais atenent a la potencialitat educativa de les activitats. 
 f) S'han adaptat els recursos i les tècniques d'animació a les necessitats de les 
persones usuàries. 
g) S'ha argumentat la importància de les tècniques d'expressió per al desenrotllament de 
la creativitat de les persones usuàries." 
4. Realització d'activitats d'oci i temps lliure en el medi natural: 
a) S'ha valorat la importància de l'educació mediambiental a través de les activitats d'oci i 
temps lliure. 
b) S'han definit les característiques del medi natural com a espai d'oci i temps lliure. 
c) S'han aplicat tècniques i ferramentes coherents amb els objectius del projecte 
d'activitats d'oci i temps lliure en el medi natural. 
d) S'han seleccionat estratègies i pautes d'actuació per a l'exercici d'activitats educatives 
en el medi natural. 
e) S'ha valorat la importància de generar entorns segurs en el medi natural, minimitzant 
riscos. 
 f) S'han identificat els recursos necessaris per al desenrotllament de les activitats en el 
medi natural. 
g) S'han organitzat els recursos humans per a garantir l'exercici de l'activitat. 
h) S'han aplicat protocols d'atenció en casos de situacions d'emergència en les activitats 
exercides en el medi natural." 
5. Exercici d'activitats de seguiment i avaluació de les activitats d'oci i temps lliure: 
a) Avaluació de projectes d'animació d'oci i temps lliure. 
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b) Tècniques i instruments per a la realització de l'avaluació en l'àmbit de l'oci i temps 
lliure. 
c) Indicadors d'avaluació. 
d) Elaboració i ompliment de registres de seguiment. 
e) Elaboració de memòries i informes. 
f)  Importància de la transmissió de la informació per al desenrotllament de projectes 
d'animació d'oci i temps lliure. 
g) Gestió de qualitat en els projectes i activitats d'oci i temps lliure." 
5. Instruments d´avaluació 
Per avaluar els resultats d’aprenentatge de l’alumnat utilitzarem tècniques 
d´observació i tècniques interrogatives, tant orals com escrites. 
Quant als instruments es proposen els següents: 
● Proves avaluadores. En finalitzar cada trimestre o unitat es realitzarà una prova 
objectiva d´avaluació. Aquestes podran combinar: preguntes tipus test; V/F; preguntes 
curtes i/o dedesenvolupament de conceptes i continguts treballats en cada unitat; de 
resolució de casos, qüestions o supòsits pràctics; de relacionar conceptes; de 
desenvolupament d´una sèrie de qüestions relativament breus; de proves pràctiques en 
la qual l’alumnat haurà de resoldre un supòsit pràctic relacionat amb aspectes teòrics 
dels temes tractats en classe, entre altres. 
● Treballs individuals i grupals. Durant el desenvolupament de cadascuna de les unitats 
de treball, l’alumnat, bé en petit grup o de forma individual, realitzaran un determinat 
nombre de treballs que hauran de ser lliurats per a la seua posterior qualificació. 
● Instruments que permeten registrar l´observació directa tals com a diaris de classe, 
anecdotaris i llistes de control. Aquests instruments permeten avaluar les actituds que 
presenta l´alumnat, tenint en compte aspectes tan importants com són el grau de 
participació, esforç i motivació presentats per l´alumne/a, la conducta i el respecte cap 
als companys, l´autonomia, la perseverança, la responsabilitat, l´originalitat i capacitat 
iniciadora i les habilitats professionals que han d´anar adquirint. 
6. Criteris de qualificació 
Les qualificacions parcials, així com la final del cicle tindrà en compte el següent: 
·         En cada avaluación s'avaluarà les unitats de treball que es realitzen en cada 
trimestre. Els percentatges que utilitzarem per a obtenir la nota serà el següent: 
 -Continguts conceptuals: el 30 / 40% del total de la qualificació. La valoració es farà 
mitjançant proves escrites i/o orals, tenint en compte: la claredat de conceptes, 
expressió, ordre i neteja. 
-Continguts procedimentals: el  40/50% del total de la qualificació. S'avaluaran les 
activitats tant en grup com individualment que es realitzen en classe o fora de la mateixa. 
En aquests continguts s'apreciarà l'adequació a l'objectiu/s proposat/s, creativitat, 
aprofundiment (treballs de recerca), ordre i neteja. 
-Continguts actitudinals: El 10% del total de la qualificació. La conducta és fonamental en 
aquest cicle formatiu ja que ens mostra la capacitat de l'alumne per a treballar en un 
camp com el sociosanitari on la responsabilitat, l'adreça del grup, la participació de forma 
assertiva, la resolució de conflictes, etc. . En l'actitud es valorarà: l'assistència, la 
participació, interès cap a la matèria, respecte, treball en equip, puntualitat, 
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comportament, etc., que es realitzarà a través de l'observació directa pel professor i/o 
diàlegs individualitzats quan siguen necessaris. 
·         Per aprobar el mòdul, l'alumne haurà de superar tots els continguts conceptuals, 
procedimentals i actitudinals. 
·         Al final del trimestre es notificarà a l'alumnat la seua evolució amb una qualificació 
numèrica en una escala de 0 - 10,  considerant-se aprovat a partir d'un 5. (Sempre que 
haja aconseguit, almenys, la meitat del percentatge corresponent a cada contingut 
(conceptual, procedimental i actitudinal)). 
·          Les proves i activitats d’avaluació seran valorades al seu terme entre 0 i 10 punts, 
havent d’obtindre al menys un 5 per a aprovar i poder procedir a efectuar la mitjana. 
·         No es faran proves per a pujar nota d'exàmens ni de treballs. 
·         Els treballs i activitats tant individuals com de grup seran obligatoris per a superar 
l´avaluació. En ells es tindrà en compte: la presentació (neteja, faltes d´ortografia, 
originalitat...), contingut suficient, la seu estructura i organització, aportacions, annexos, 
fonts consultades, relació amb altres coneixements, termini de lliurament... Criteris que 
s´establiran per a cada treball i que l’alumnat haurà de conèixer. 
·         Els treballs no superats hauran de repetir-se o completar-se i entregar-se en la 
recuperació. 
·         En cas de no assistir a un examen o una altra activitat d´avaluació com una 
exposició d´un treball, saurà de lliurar la deguda justificació per a poder realitzar-ho en 
una altra data. En cas de no fer-ho l´alumne/a haurà de presentar-se a la recuperació de 
final de trimestre. 
·         No s’acceptaran treballs entregats fora de termini amb justificació improcedent. Si 
els continguts que es qualifiquen mitjançant els treballs acordats no són realitzats, seran 
qualificats mitjançant control oral o escrit o qualsevol altre instrument que decidisquen 
les professores. 
·         Al finalitzar el trimestre es realitzarà recuperació dels continguts no superats o no 
realitzats per les circumstàncies que siguen a través d’un examen. La nota màxima que 
se podrà obtindre serà un 5. 
·         En el cas de no assistir a una de les activitats extraescolares programades, 
l'alumne haurà de realitzar un treball relacionat amb aquesta activitat. 
·         Els alumnes que siguen sorpresos copiant en un examen tindran el mòdul suspès 
i hauran de presentar-se a la recuperació final de juny amb tota la matèria. 
·         L'avaluació final serà la mitjana de les dues avaluacions que es donen en el curs, 
sent imprescindible haver aprovat tots els requisits conceptuals, procedimentals i 
actitudinals (assistència, compromís, organització, respecte, atenció, actitud cap al 
treball grupal, solidaritat, participació activa…) duts a terme fins a finalitzar el mateix. Sí 
no supera algun dels requisits serà qualificat com No Apte o amb la nota pertinent. 
·         L 'arrodoniment serà a l'alça sempre que la note siga igual a superior al nombre 
enter més mig punt i a la baixa si no ho aconsegueix. El profesor/a tindrà en compte 
l'evolució de l'alumnat a l'hora d'arrodonir la nota final. 
Tractament de les faltes d´assistència i puntualitat per part de l´alumnat: 
·         L’aplicació del procés d’avaluació continua de l’alumnat requereix la seua 
assistència regular a les classes i activitats programades. Per açò, serà necessària 
l´assistència, almenys, al 85% de les classes i activitats previstes del mòdul. 
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·         L´incompliment d´aquest requisit suposarà la pèrdua del dret a l´avaluació 
contínua del mòdul i podrà suposar l´anul·lació de matrícula per inassistència, sempre 
que no se justifiquen degudament. 
·         En cas que hi haja alumnat que, no superant el 15% màxim permès segons la 
legislació vigent, acumule faltes d´assistència no justificades, veurà afectada la nota 
corresponent en l´avaluació final, en la mesura que considere oportú el professorat. 
·         La justificació de les faltes d´assistència serà competència del tutor del grup. Se 
consideren faltes justificades les absències derivades de malaltia o accident de 
l´alumne/a, atenció a familiars o qualsevol altra circumstància extraordinària benvolguda 
per la directora del centre. L´alumnat aportarà la documentació que justifique 
degudament la causa de les absències. 
·         Si un alumne o alumna supera el 15% de faltes d´assistència justificades també 
veurà afectada la seua nota, ja que la inassistència a les classes no permet avaluar els 
continguts actitudinals i el desenvolupament de determinades activitats. 
·         Situacions com una malaltia de llarga durada, maternitat, accident, entre altres, 
que suposen la no assistència continuada al mòdul poden suposar la pèrdua de 
l´avaluació contínua. En aquests casos l´alumnat pot optar per la renúncia al mòdul. 
·         La puntualitat és important. L´incompliment dels horaris d´entrada i eixida a les 
classes serà penalitzat en la nota final. Els retards també seran avaluables, equivalent 
cada tres retards a una falta. 
Sistema de recuperació: 
·         Els alumnes que hagen suspès un trimestre podran realitzar una recuperació en 
acabar l'avaluació corresponent i tindrà una nota màxima de 5 punts sobre 10 en 
cadascun dels apartats (exàmens i treballs). 
·         Els alumnes que no superen alguna de les avaluacions del curs tindran la 
oportunitat de fer una recuperació final en febrer 
·         Abans de la nota final l'alumnat disposarà d'una oportunitat per a recuperar 
aquelles avaluacions que no haja superat. Per a la recuperació del mòdul, a més 
d'aprovar la prova de coneixements, s'hauran de presentar els treballs estipulats de 
cadascuna de les avaluacions, sense el lliurament d'aquests, no es podrà recuperar. 
·         Entenent-se com a avaluació recuperada tota la que obtinga una qualificació 
d'almenys 5 punts en les parts conceptuals i procedimentals a més de superar tots els 
requisits conductuals. La conducta en aquest cicle formatiu és fonamental per aquest 
motiu siga avaluable i també requisit per a la superació del mòdul. 
·         Al mes de juny es realitzarà la convocatòria extraordinària. Aquesta consistirà en 
un examen de tot el temari que es qualificarà sobre 10. Aquest examen pot incloure 
diferentes tipus de preguntes: test, V/F, desenvolupament, supòsits pràctics, entre altres, 
dels continguts treballats al llarg del curs. 
·         En aquells casos en que algun alumne/a haja tingut una implicació continua en el 
mòdul o haja entregat totes les tasques establides, s’estudiarà el seu cas concret. 
Qualificació de l’alumnat que haja perdut el dret a l’avaluació continuada 
·         L’alumnat al qual, sense que li haja estat anul·lada la matrícula haja perdut el dret 
a l’avaluació continuada, podrà presentar-se a un examen final únic, de caràcter global i 
de dificultat màxima. 
·         L’examen es puntuarà de 0 a 10 i la qualificació final del mòdul serà la puntuació 
que l’alumnat haja obtingut en aquest examen. Per a la qualificació del curs no es tindrà 
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en consideració cap altra circumstància, ni el treball que l’alumnat haja pogut realitzar 
durant el curs ni les notes parcials que l’alumnat haja pogut obtenir amb anterioritat a la 
pèrdua del dret a l’avaluació continuada. 
7. Unitats didàctiques 
7.1 Organització dels continguts 
Els continguts d'aquest mòdul es divideixen en six unitats de treball que passem a 
desenvolupar a continuació: 
UT 1: Contextualització de l'oci i el temps lliure 
UT 2: Activitats lúdiques d'oci i temps lliure 
UT3:Organización de materials i espais per a l'activitat lúdica 
UT 4: Activitats d'expressió 
UT 5: Activitats d'oci i temps lliure en l'entorn natural 
UT 6: Planificació i organització d'activitats d'oci i temps lliure en la naturalesa" 
7.2 La temporalització de les unitats de treball seria la següent: 
Primer trimestre: UT 1, UT 2, UT 3 
Segon trimestre: UT 4, UT 5, UT 6 
  

MÒDUL PROFESSIONAL: ANIMACIÓ TURÍSTICA 
PROFESSORA: Eva B. 
CURS: 2º            DURADA: 140 hores 

 
Si entenem la programació didàctica com una guia per tal d'orientar i donar sentit al 
procés d'ensenyança aprenentatge, no hem d'oblidar que com a tal es dissenya i 
planifica de manera oberta, permitent canvis durant el procés, des d'una perspectiva 
d'investigació-acció de la professora i ajustant-se i donant resposta a les necessitats 
canviants de l'alumnat, i durant aquest curs, a les peculiaritats que puguen donar-se per 
la situació d'excepcionalitat que estem vivint. 
1. RESULTATS D’APRENENTATGE 
RA01: Caracteritza l'animació turística, contextualitzant-la en els diferents àmbits en els 
quals es pot dur a terme. 
RA02: Organitza l'àrea d'animació turística, analitzant la seua estructura organitzativa i 
funcional i realitza activitats de gestió econòmica de l'àrea d'animació turística. 
RA03: Realitza activitats dels recursos humans de l'àrea d'animació turística, aplicant les 
directrius del manual d'empresa. 
RA04. Dissenya programes d'animació turística, tenint en compte les necessitats dels 
usuaris i els espais d'intervenció. 
RA05: Realitza vetlades i espectacles, adequant-los a l'àmbit turístic i a les 
característiques de les persones participants. 
RA06: Realitza el seguiment i avaluació dels programes i activitats d'animació turística, 
aplicant sistemes de gestió de qualitat.  
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2.COMPETENCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS  
EL perfil profesional del títol ve definit pel RD  1684/2011 del 18 de Novembre i respon a 
l'adquisició de la competencia general i les competències  professionals, personals i 
socials. Aquest mòdul contribuirà de manera directa en l'adquisició per part de l’alumnat 
a les competencies següents 
a) Obtenir informació, utilitzant recursos, estratègies i instruments d'anàlisis de la realitat, 
amb la finalitat d'adequar la intervenció sociocultural a les necessitats de les persones 
destinatàries i al context. 
b) Elaborar projectes d'intervenció sociocultural a partir de la informació obtinguda del 
context i les persones destinatàries, incorporant la perspectiva de gènere. 
c) Dirigir la implementació de projectes d'intervenció sociocultural, coordinant les 
actuacions dels professionals i voluntaris al seu càrrec, supervisant la realització de les 
activitats amb criteris de qualitat i facilitant el treball en equip. 
d) Dissenyar espais, estratègies i materials de promoció i difusió de projectes 
d'intervenció sociocultural, aplicant els avanços tecnològics de l'àmbit de la comunicació. 
e) Organitzar departaments, programes i activitats d'animació sociocultural i turística, 
gestionant la documentació i els recursos així com el finançament i el control del 
pressupost assignat.  
g) Dissenyar, implementar i avaluar activitats lúdiques, culturals i fisicorecreatives, 
seleccionant les estratègies metodològiques, organitzant els recursos i manejant els 
equips i mitjans tècnics necessaris per al seu desenvolupament.  
m) Realitzar el control i seguiment de la intervenció amb actitud autocrítica, aplicant 
criteris de qualitat i procediments de retroalimentació per a corregir les desviacions 
detectades. 
n) Donar resposta a possibles sol·licituds, suggeriments i reclamacions per a complir les 
seues expectatives i aconseguir la seua satisfacció, podent usar una llengua estrangera. 
ñ) Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements 
científics, tècnics i tecnològics relatius al seu entorn professional, gestionant la seua 
formació i els recursos existents en l'aprenentatge al llarg de la vida i utilitzant les 
tecnologies de la informació i la comunicació. 
o) Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l'àmbit 
de la seua competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball 
personal i en el dels membres de l'equip. 
p) Organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat, supervisant el 
desenvolupament d'aquest, mantenint relacions fluides i assumint el lideratge, així com 
aportant solucions als conflictes grupals que es presenten. 
q) Comunicar-se amb els seus iguals, superiors, clients i persones sota la seua 
responsabilitat, utilitzant vies eficaces de comunicació, transmetent la informació o 
coneixements adequats i respectant l'autonomia i competència de les persones que 
intervenen en l'àmbit del seu treball. 
r) Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i el del seu equip, 
supervisant i aplicant els procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals, 
d'acord amb el que s'estableix per la normativa i els objectius de l'empresa. 
s) Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d'accessibilitat universal i de 
«disseny per a tots», en les activitats professionals incloses en els processos de 
producció o prestació de serveis  
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3. CONTINGUTS 
El decret 120/2017 del 08 de setembre, per la que s’estableix el currículum del cicle 
superior d’Animació Sociocultural i Turística a la Comunitat Valenciana, reconeix com a 
contingut base per al mòdul d’Animació Turística, el següent: 
a) Caracterització de l’animació turística: 
– Aspectes històrics i conceptuals de l’animació turística. 
– Marc legislatiu de l’animació turística. 
– Objectius i funcions dels serveis d’animació turística. 
– Àmbits d’aplicació de l’animació turística: (Allotjaments, terminals de transports, 
transports, restauració, altres serveis turístics) 
– Tendències i àmbits emergents en l’animació turística. 
– El professional de l’animació turística: (Perfils, tasques i deontologia turística,carrera 
professional) 
b) Organització de l’àrea d’animació turística: 
– Àrea d’animació turística. 
– Models d’organització de l’àrea d’animació turística. 
– Organització de l’àrea. Departamentalització. Organigrames. 
– Relacions intradepartamentals i interdepartamentals. 
– La localització i el disseny de les instal·lacions: Accessibilitat. 
– Els recursos materials de l’àrea d’animació turística. 
– Importància de l’organització eficient en l’àrea o departament d’animació turística. 
c) Realització d’activitats de control de la gestió econòmica, financera i administrativa de 
l’àrea d’animació turística: 
– Gestió econòmica i financera en l’àrea d’animació turística. 
– Elaboració de pressupostos. 
– Càlcul i imputació de costos derivats de la gestió de l’àrea d’animació turística. 
– Gestió administrativa. 
– Utilització de ferramentes informàtiques de gestió en animació turística. 
– Rigor en el control de la gestió de l’àrea d’animació turística. 
d) Realització d’activitats de gestió de recursos humans de l’àrea d’animació turística: 
– Manual d’empresa. 
– Direcció d’equips de treball. 
– Previsió de plantilles. 
– Planificació del temps de treball del personal de l’àrea. 
– Selecció de personal. 
– Integració del personal. 
– Utilització d’aplicacions informàtiques per a la gestió del personal. 
– Importància de les ferramentes informàtiques en la gestió del personal. 
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e) Disseny de programes d’animació turística: 
– Anàlisi de programes d’animació turística. 
– Elaboració de programes d’animació turística. 
– Demandants dels serveis d’animació turística. 
– Programes alternatius per a contingències. 
– Determinació de mesures de prevenció i seguretat. 
f) Desenrotllament de vetlades i espectacles: 
– Vetlades i espectacles en l’àmbit turístic. Característiques. 
– Anàlisi dels tipus d’activitats nocturnes. Concursos culturals, musicals, lúdics, xous, 
gales, nits temàtiques, ball i espectacles contractats. 
– Estructuració de les activitats nocturnes. Fases. Temporalització. Organització de 
recursos humans i materials. 
– Estratègies metodològiques per a l’exercici d’activitats nocturnes. 
– Resposta a contingències. Programes alternatius. 
– Determinació de mesures de prevenció i seguretat. 
g) Realització del seguiment i avaluació dels programes i activitats d’animació turística: 
– Anàlisi del procés d’avaluació. 
– Determinació de tècniques, indicadors, criteris i instruments d’avaluació. 
– Elaboració i ompliment de registres de seguiment. 
– La qualitat. Concepte i característiques. 
– Gestió de qualitat en els projectes i activitats d’animació turística. 
– Pla de qualitat. Manual de qualitat. Certificacions de qualitat. 
– Utilització de tecnologies de la informació i la comunicació per a la gestió de la 
documentació associada al procés. 
– Importància de la transmissió de la informació per al desenrotllament de projectes i 
activitats d’animació turística. 
4. CRITERIS D’AVALUACIÓ 
Els diferents aspectes referits a l'avaluació segueixen la normativa establida per 
l'ORDRE 79/2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'avaluació de 
l'alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit 
territorial de la Comunitat Valenciana, i l'RD 1147/2011.  
Criteris d'avaluació  
Els criteris d'avaluació relacionats amb els resultats d'aprenentatge són els que a 
continuació es detallen: 
RA1. Caracteritza l'animació turística, contextualitzant-la en els diferents àmbits en els 
quals es pot duu a terme. 
Criteris d'avaluació: 
a) S'han descrit els serveis d'animació turística i la seua avaluació. 
b) S'ha interpretat el marc normatiu de l'animació turística. 
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c) S'han caracteritzat les funcions dels diferents tipus de serveis d'animació turística. 
d) S'han classificat els serveis d'animació turística segons els àmbits on es puguen dur a 
terme. 
e) S'han analitzat les tendències del mercat en els serveis d'animació turística. 
f) S'han definit les actituds i aptituds del professional de l'animació turística. 
g) S'ha valorat la importància dels serveis d'animació turística com a elements 
complementaris i dinamitzadors en els productes/ serveis/destinacions turístiques. 
RA2. Organitza l'àrea d'animació turística, analitzant la seua estructura organitzativa i 
funcional. 
Criteris d'avaluació: 
a) S'ha caracteritzat l'àrea o departament d'animació turística. 
b) S'han descrit els models d'organització propis de les àrees d'animació turística. 
c) S'han definit les estructures organitzatives i funcionals pròpies dels serveis d'animació 
turística. 
d) S'han analitzat les relacions entre les àrees de l'establiment turístic. 
e) S'han dissenyat organigrames ateses les característiques del servei d'animació 
turística. 
f) S'han descrit les instal·lacions, equips, mobiliari i utensilis necessaris per a cada servei 
d'animació turística. 
g) S'ha valorat la importància de l'organització eficient en l'àrea o departament 
d'animació turística. 
RA3. Realitza activitats de control de la gestió econòmica, financera i administrativa de 
l'àrea d'animació turística, reconeixent els circuits documentals. 
Criteris d'avaluació: 
a) S'ha definit la gestió econòmica i financera de l'àrea d'animació turística. 
b) S'han elaborat diferents tipus de pressupostos per a l'àrea d'animació turística. 
c) S'ha establit l'estructura dels ingressos i despeses en l'àrea d'animació turística. 
d) S'han aplicat processos per al càlcul i imputació de costos. 
e) S'han establit mètodes de control pressupostari. 
f) S'han utilitzat documents interns i externs en els circuits administratius dels serveis 
d'animació turística. 
g) S'han utilitzat eines informàtiques de gestió. 
h) S'ha valorat la rigorositat en el control de la gestió de l'àrea d'animació turística. 
RA4. Realitza activitats de gestió dels recursos humans de l'àrea d'animació turística, 
aplicant les directrius del manual d'empresa. 
Criteris d'avaluació: 
a) S'han definit sistemes de direcció d'equips de treball segons la mena d'àrea 
d'animació turística. 
b) S'han descrit les fases de la planificació de plantilles i previsió de les necessitats de 
personal al llarg del procés productiu de l'àrea. 
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c) S'ha planificat el temps de treball del personal de l'àrea. 
d) S'han establit els mètodes de selecció de personal de l'àrea d'animació turística. 
e) S'han elaborat instruments per a la integració dels professionals. 
f) S'han utilitzat eines informàtiques de gestió de personal. 
g) S'ha valorat la importància de les eines informàtiques en la gestió del personal. 
RA5. Dissenya programes d'animació turística, tenint en compte les necessitats dels 
usuaris i els espais d'intervenció. 
Criteris d'avaluació: 
a) S'han diferenciat els programes d'animació turística. 
b) S'han determinat els destinataris del servei d'animació turística. 
c) S'han determinat els espais i la temporalització de les activitats. 
d) S'han seleccionat els recursos humans, materials i financers del programa d'animació 
turística. 
e) S'ha valorat la importància de la promoció del programa d'animació turística. 
f) S'ha previst l'aparició de contingències, elaborant programes o activitats alternatives. 
g) S'han establit les mesures de prevenció i seguretat. 
RA6. Realitza vetlades i espectacles, adequant-los a l'àmbit turístic i a les 
característiques de les persones participants. 
Criteris d'avaluació: 
a) S'han caracteritzat les activitats de les vetlades i espectacles en l'àmbit turístic. 
b) S'han respectat els objectius programats de les activitats. 
c) S'ha condicionat l'espai i les instal·lacions als requeriments de l'activitat i de les 
persones usuàries. 
d) S'han organitzat els recursos humans i materials per a garantir el desenvolupament 
de l'activitat. 
e) S'han seqüenciat els temps per al desenvolupament de la vetlada i l'espectacle. 
f) S'ha valorat la importància d'implicar a tots els participants en el desenvolupament de 
la vetlada. 
g) S'ha previst l'aparició de contingències, elaborant un programa alternatiu per a la 
vetlada o espectacle. 
h) S'han tingut en compte les mesures de prevenció i seguretat. 
RA7. Realitza el seguiment i avaluació dels programes i activitats d'animació turística, 
aplicant sistemes de gestió de la qualitat. 
a) S'han descrit les fases del procés de seguiment i avaluació. 
b) S'han concretat les tècniques, indicadors, criteris i instruments. 
c) S'han elaborat i emplenat registres de seguiment, informes i memòries. 
d) S'han transmés els resultats de l'avaluació a les persones implicades. 
e) S'han tingut en compte processos de qualitat i millora en el desenvolupament del 
projecte i de les activitats d'animació turística. 
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f) S'ha interpretat un pla de qualitat en l'àmbit de l'animació turística  
 f) S'ha interpretat un pla de qualitat en l'àmbit de l'animació turística per a l'obtenció, en 
el seu cas, de certificats de qualitat. 
g) S'han utilitzat les tecnologies de la informació i la comunicació per a la gestió de la 
documentació associada al procés. 
h) S'ha justificat la importància de l'avaluació per a optimitzar el funcionament dels 
programes i activitats d'animació turística.  
5. PROCEDIMENTS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 
Per tal de garantir un procés avaluatiu inclusiu i democràtic, que tinga en conter els 
diferents estils d'aprenentatge, interessos i motivacions de l'alumnat, s'utilitzaran 
diferents procediments d'avaluació.  
De manera general al mòdul d'intervenció amb famílies i atenció a menors en risc es 
realitzaran: 
- Proves teòriques/pràctiques: bé per trimestre o per unitat didàctica (ajustant-se a les 
necessitats del grup classe). Aquestes proves podran combinar: preguntes test (opció 
múltiple i verdader o fals), preguntes de desenvolupament i la resolució de casos 
pràctics. 
- Treballs individuals: on l'alumnat pot realitzar un aprenentatge més individual i reflexiu. 
- Treballs grupals on es valora la capacitat de treball en equip, resolució de conflictes i 
aprenentatge cooperatiu. 
- Activitats formatives proposades a les Unitats Didàctiques, que serviran per a 
consolidar el contingut de les unitats didàctiques, i les actituds associades a les 
competències professionals. 
Els instruments d'avaluació que s'empraran són: 
- Els exàmens i controls 
- El diari de grup 
- El quadern del professor 
- Les taules de puntuació 
- Les fitxes d'observació. 
6. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 
- Seran avaluats els continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals, tenint en 
conter que la nota final s'obtindrà de la següent manera: 
a. Examen: 20% 
- Els exàmens podran ser tipus test (tres errades resten 1 encert), amb preguntes curtes, 
casos pràctics o una prova que combine totes les opcions. 
b. Treballs individuals o grupals 60% 
- Tant els treballs individuals i les activitats pràctiques es realitzaran seguint les 
indicacions donades per la professora en un document que etregarà a l’alumnat (guia 
per a l’elaboració del treball) 
- Les activitats, treballs i pràctiques no entregades seran qualificades amb un 0, a més 
els treballs entregats fora de la data indicada per la professora no podran puntuar-se 
amb més d’un 6 
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- Per als treballs escrits es tindrà en conter: el format (portada, índex i conclusió, 
màrgens, títols, lletra clara, coherència en el format, neteja), per al contingut es valorarà 
la correcció del contingut, jerarquia d'idees, llenguatge inclusiu, referències a altres 
mòduls, teories... i utilització d'un llenguatge tècnic i apropiat, així com la correcció 
gramatical que suposarà 0,05 per cada dues errades. 
d. Activitats formatives: 20% 
- Activitats que es realitzaran per tal d'ajudar a consolidar el contingut (principalment 
parlem de les activitats proposades per la professora amb relació al contingut de la guia 
didàctica el.laborada per la professora). 
- Es puntuarà la seua realització i s'autocorregiran per l'alumnat amb el full de 
correccions entregat per la professora. 
- No es puntuaran com a realitzades les activitats entregades fora de la data d’entrega 
marcada per la professora. 
- Atenent a la normativa vigent: Per a ser avaluat amb el sistema d’avaluació continua, 
l’alumnat haurà de assistir al 85% de les sessions del mòdul. Es a dir, en superar el 15% 
de faltes d’assisntencia, l’alumnat pedrà el dret a l’avaluació continua. En aquest cas el 
15% de 140 hores del mòdul, son 21 falltes d’assisentencia. 
- L’avaluació continua tindrà seguirà aquest criteris: 
- Per a la superació de cadascuna de les avaluacions serà necessari que la nota 
calculada (utilitzant la ponderació de cada part) a partir de la mitja de les proves 
teòriques/pràctiques i dels treballs realitzats per l'alumnat, siga igual o superior al 5. 
- La nota final del mòdul s'obtindrà calculat la mitja de les dues avaluacions i serà 
necessari que l'alumne/a obtinga una nota igual o superior al 5. 
- L'alumnat que perga el dret a l’avaluació continua es presentarà a la Convocatoria 
Ordinaria amb tot el contingut teòric del mòdul que s’avaluarà amb un examen que 
combinarà preguntes tipus test, preguntes curtes i un cas pràctic, amb una ponderació 
del 60% així com la suma de la part dels treballs realitzats durants el curs amb una 
ponderació del 30% i les activitats formatives amb el 10%. 
• Criteris de recuperació 
- En el cas en el que l’alume/a no obtinga una nota igual o superior al 5 en la 
convocatòria ordinària, haurà de presentar-se a la Convocatòria Extraordinària. 
- La Convocatòria Extraordinària constarà d’una prova Teòrica, que inclourà tots els 
continguts de les unitats que formen part del mòdul, així com la realització de treballs, 
que es concretaran en el Pla de Reforç que la professora entregarà de manera individual 
a l’alumnat que es trobe en aquesta situació..   
7. UNITATS DIDÀCTIQUES I TEMPORALITZACIÓ 
7.1. ORGANITZACIÓ DEL CONTINGUT EN UNITATS DIDÀCTIQUES 
Per al curs escolar 2021-22, el contingut del mòdul d’animació turística, al segon curs del 
cicle superior d’Animació Sociocultural i Turísti, quedarà organitzat de la següent manera 
en unitats didàctiques. 
UNITAT 1: CARACTERITZACIÓ DE L’ANIMACIÓ TURÍSTICA 
- Definició de l’animació turísticas 
- Evolució i tendencies de l’animació turistica 
- Objectius i funcions dels serveis d’animació turistica 
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- Marc legislatiu de l’animació turística 
UNITAT 2: LA FIGURA DE L’ANIMADOR/A TURISTIC 
- Definició d’animador/a turistic 
- Funcions de l’animador/aturistic 
- Qualitats de l’animador/a turistic 
- Activitats de l’animador/a turistic 
- Tipus d’animadors/es 
UNITAT 3: MODELS D’ORGANITZACIÓ DE L’AREA D’ANIMACIÓ 
- Organització de l’area d’animació turística 
- Organigrama del departament d’animació 
- Departamentalització de l’area d’animació turística 
- Les noves tecnologies en gestió personal 
UNITAT 4: RECURSOS HUMANS I MATERIALS 
- El departament d’animació turística 
- Ralcions intradepartamentals 
- Relacions interpedartamentas 
- Les noves tecnologies en les relacions departamentals 
- Instalacions que utilitzarà el departament d’animació 
- Material de l’area d’animació 
UNITAT 5: ORGANITZACIÓ EFICIENT EN ANIMACIÓ TURÍSTICA 
- Gestió eocómica i financera 
- Gestió administrativa 
- Gestió de recursos humans 
UNITAT 6: DISENY DE PROGRAMES D’ANIMACIÓ TURÍSTICA 
- Definició i característiques del programa d’animació 
- Elaboració de programes d’animació turística 
- Activitats d’animació turística 
- Fitxes de preparació d’activitats 
- Demandants dels serveis d’animació turística 
UNITAT 7: DISENY DE LES ACTIVITATS NOCTURNES 
- Introducció 
- Minidisco 
- Vetllades i espectacles nocturs 
- Les noves tecnologies en organització i implementació d’activitats 
UNITAT 8: LA GESTIÓ DE LA QUALITAT 
- Definició de qualitat 
- Sistema de gestió de la qualitat 
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- Manual de qualitat 
- Avaluació de la quailitat de l’animació turística. 
* Com a suport i guia per l’assoliment d’aquest contingut emprarem el llibre de text: 
“Animació Turística” de l’editorial síntesis amb ISBN: 9788490773321 
7.2. TEMPORALITZACIÓ DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES 
- Primer trimestre: unitats 1-2-3-4 
- Segon trimestre: 5-6-7-8 
8. ADAPTACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ DAVANT D’UN POSSIBLE CONFINAMENT I 
MESURES PER A FACILITAR A L’ALUMNAT AMB SÍMPTOMES (CONFINAT) EL 
SEGUIMENT DE LA PROGRAMACIÓ 
- La professora crearà des dels primers dies de classe, cursos a aules on l’alumnat 
podrà trobar tot el material, activitats i recurssos necessaris, per tal de garantir un procés 
d’enssenyament/aprenentatge de qualitat i que permeta a l’alumnat assolir els resultats 
d’aprenentatge del mòdul. 
- D’aquesta manera l’alumnat que haja de confinar-se per presentar simptomatoligia, 
podrà des de la pataforma aules continuar amb les classes.  
  

MÒDUL PROFESSIONAL: INFORMACIÓ JUVENIL 
PROFESSOR: Ramzi A. 
CURS: 2º            DURADA: 100 hores 

1. Resultats d’aprenentatge 
1. Caracteritza el context dels serveis d'informació per a la joventut, analitzant el 
marc legal i competencial. 
2. Planifica la intervenció en informació juvenil, identificant l'estructura del servei 
d'informació juvenil, les demandes i els mitjans de difusió. 
3. Selecciona recursos d'informació per a joves, relacionant-los amb les tècniques de 
cerca i recuperació d'informació. 
4. Realitza accions d'informació i assessorament per a joves, relacionant-les amb les 
necessitats detectades. 
5. Desenvolupa el seguiment del procés, justificant la selecció de les estratègies, 
tècniques i instruments d'avaluació. 
2. Competències professionals, personals i socials 
a) Obtindre informació, utilitzant recursos, estratègies i instruments d'anàlisis de la 
realitat, amb la finalitat d'adequar la intervenció sociocultural a les necessitats de les 
persones destinatàries i al context. 
b) Elaborar projectes d'intervenció sociocultural a partir de la informació obtinguda del 
context i les persones destinatàries, incorporant la perspectiva de gènere. 
c) Dirigir la implementació de projectes d'intervenció sociocultural, coordinant les 
actuacions dels professionals i voluntaris al seu càrrec, supervisant la realització de les 
activitats amb criteris de qualitat i facilitant el treball en equip. 
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d) Dissenyar espais, estratègies i materials de promoció i difusió de projectes 
d'intervenció sociocultural, aplicant els avanços tecnològics de l'àmbit de la comunicació. 
e) Organitzar departaments, programes i activitats d'animació sociocultural i turística, 
gestionant la documentació i els recursos així com el finançament i el control del 
pressupost assignat. 
g) Dissenyar, implementar i avaluar activitats lúdiques, culturals i fisicorecreatives, 
seleccionant les estratègies metodològiques, organitzant els recursos i manejant els 
equips i mitjans tècnics necessaris per al seu desenvolupament. 
h) Proporcionar suport tècnic, documental i logístic per a la constitució i funcionament de 
grups i associacions, capacitant als participants per a l'autogestió i facilitant les relacions 
entre els diferents agents socials. 
i) Organitzar i gestionar els serveis d'informació juvenil, realitzant activitats d'orientació, 
informació i dinamització que atenguen les necessitats i demandes de les persones 
d'aquest sector de població. 
j) Dissenyar, implementar i avaluar activitats socioeducatives dirigides a la població 
juvenil, afavorint la igualtat d'oportunitats i aplicant els principis de l'educació no formal. 
m) Realitzar el control i seguiment de la intervenció amb actitud autocrítica, aplicant 
criteris de qualitat i procediments de retroalimentació per a corregir les desviacions 
detectades. 
n) Donar resposta a possibles sol·licituds, suggeriments i reclamacions per a complir les 
seues expectatives i aconseguir la seua satisfacció, podent usar una llengua estrangera. 
ñ) Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements 
científics, tècnics i tecnològics relatius al seu entorn professional, gestionant la seua 
formació i els recursos existents en l'aprenentatge al llarg de la vida i utilitzant les 
tecnologies de la informació i la comunicació. 
o) Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l'àmbit 
de la seua competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball 
personal i en el dels membres de l'equip. 
p) Organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat, supervisant el 
desenvolupament d'aquest, mantenint relacions fluides i assumint el lideratge, així com 
aportant solucions als conflictes grupals que es presenten. 
q) Comunicar-se amb els seus iguals, superiors, clients i persones sota la seua 
responsabilitat, utilitzant vies eficaces de comunicació, transmetent la informació o 
coneixements adequats i respectant l'autonomia i competència de les persones que 
intervenen en l'àmbit del seu treball. 
r) Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i el del seu equip, 
supervisant i aplicant els procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals, 
d'acord amb el que s'estableix per la normativa i els objectius de l'empresa. 
s) Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d'accessibilitat universal i de 
«disseny per a tots» en les activitats professionals incloses en els processos de 
producció o prestació de serveis. 
3. Continguts. 
Continguts: 
a) Caracterització del context dels serveis d’informació juvenil: 
– Anàlisi dels processos d’informació, orientació i assessorament 
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juvenil: 

- Processos d’informació, orientació i assessorament en l’àmbit de la joventut. 
Història de la informació juvenil. 

- Fonaments i principis de la informació juvenil. 
– La perspectiva de gènere en l’anàlisi dels processos d’informació, 
orientació i assessorament juvenil. 
– Organització dels serveis d’informació juvenil (SIJ): 

- La informació juvenil en les polítiques de joventut. 
- Marc legislatiu i normatiu de la informació juvenil. Procediment administratiu. 

Protecció de dades. 
- Tipologia dels serveis d’informació juvenil. 
- Xarxes d’informació juvenil. 

– Sistemes de qualitat en els serveis d’informació juvenil. 
– Gestió dels serveis d’informació juvenil (SIJ): 

- Recursos materials en els serveis d’informació juvenil: elements. 
- Físics. Organització d’espais informatius. 
- Recursos econòmics: el pressupost. 
- Recursos humans en els serveis d’informació juvenil: perspectiva professional. 

Coordinació entre professionals. 
– Sinergies en la informació juvenil: transversalitat, cooperació i 
treball en xarxa. Recursos relacionals de la informació juvenil. 
b) Planificació de la intervenció en informació juvenil: 
– El perfil biopsicosocial de la realitat juvenil: o característiques 
diferencials dels entorns geogràfics i socioculturals d’intervenció. 

- Tècniques d’investigació social en l’àmbit de la joventut. 
- Observatoris de joventut. 
- Fonts d’informació i documentació sobre jóvens. Observatoris de joventut, 

estudis sociològics, biblioteques especialitzades, censos i publicacions, entre 
altres. 

– La intervenció en el treball amb jóvens. Informació, equipaments 
i activitats: 

- La planificació de la informació juvenil: pla, programa i projecte. 
– Elaboració i difusió de la informació per a jóvens: 

- Disseny i organització de campanyes informatives per a la joventut. 
- Metodologia d’elaboració de la informació per a jóvens: llenguatges expressius. 

Fitxa informativa. 
- Selecció i tractament de la informació i documentació en els espais físics i 

virtuals. Tècniques d’informació i documentació juvenil. 
- Difusió d’informació juvenil: suports, publicacions físiques i virtuals en la 

informació per a jóvens. 
- Dinamització i màrqueting de la informació per a jóvens. 
- Innovació en els projectes d’informació i intervenció socioeducativa 
- amb jóvens: tècniques de creativitat i tècniques de motivació. 
- La difusió i la transferència de les bones pràctiques. 
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c) Selecció de recursos d’informació per a jóvens: 
– Anàlisi dels recursos existents per a jóvens: 

- Guies d’informació juvenil. 
- Recursos i serveis de vivenda: vivendes per a jóvens, ajudes a la vivenda per a 

jóvens, borses d’allotjament i allotjament per a universitaris. 
- Recursos de treball i serveis d’ocupació. Portals d’ocupació. Convocatòries i 

ofertes d’ocupació. Informació sobre l’ocupació pública. La xarxa territorial 
d’oficines d’emancipació jove. Oficina Transfronterera d’Emancipació Jove. 

- Recursos de formació: escoles de formació. Tecnologies de la informació i la 
comunicació. Busca activa d’ocupació. Busca a través d’internet, ajudes i 
subvencions. 

- Recursos per a l’oci i temps lliure. Xarxa espanyola d’albergs juvenils. 
- Federació Internacional d’Albergs Juvenils. Servei de voluntariat (nacional i 

europeu). Club d’idiomes. 
- Recursos per a la mobilitat. Guies turístiques per a viatgers jóvens. 
- Allotjaments juvenils, residències, albergs, campaments i altres instal·lacions. 

Organismes internacionals. 
d) Realització d’accions d’informació i assessorament als jóvens: 
– Selecció de programes per a jóvens: 

- Programes d’informació i assessorament. Assessoria jurídica per a jóvens, 
assessoria psicosocial, assessoria academicolaboral. Eurodesk. 

- Programes d’emancipació: emancipació, rendes d’emancipació, ocupació jove i 
vivenda jove. 

- Programes de projectes europeus i intercanvis juvenils. 
- Projectes d’intercanvis de jóvens (Europa, Amèrica Llatina i altres): plans 

d’intercanvis juvenils. Organismes internacionals. 
- Programes de participació juvenil i voluntariat. Associacionisme juvenil. 

Subvencions. Plans de voluntaris per a cooperació. Grups ecologistes i 
voluntariat ambiental. 

- Programes de formació per a jóvens. Trobades tecnològiques. 
- Organització i gestió de cursos, trobades, fòrums i jornades. Cursos d’idiomes 

per a jóvens en l’estranger. 
- Altres programes. 

– Realització d’accions d’informació i assessorament sobre programes 
per a jóvens. 
– Aplicació d’estratègies d’assessorament. Pautes d’actuació. 
e) Desenrotllament del seguiment del procés: 
– L’avaluació en el procés d’informació juvenil. 
– Metodologia i ferramentes d’avaluació participativa. 
– Protocols i registres d’avaluació d’activitats formatives d’informació 
juvenil. 
– Anàlisi de dades de les avaluacions: continguts i personal formador. 
– Elaboració d’informes i memòries de les activitats formatives 
d’informació juvenil. 
– Valoració de l’avaluació com a element de qualitat en futures accions 
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formatives. 
– Apreciació de la importància de la coordinació i el treball en equip 
en l’avaluació de la intervenció. 
– L’avaluació de la gestió de qualitat en els serveis d’informació 
juvenil. 
4. Criteris d’avaluació. 
1. Caracteritza el context dels serveis d'informació per a la joventut, analitzant el 
marc legal i competencial. 
Criteris d'avaluació: 
a) S'ha descrit l'organització i gestió dels serveis d'informació 
juvenil (SIJ), comprovant la seua especificitat respecte a altres serveis d'informació. 
b) S'ha identificat la legislació autonòmica reguladora dels serveis d'informació 
juvenil 
c) S'han identificat els recursos humans del servei d'informació juvenil amb 
les seues corresponents funcions, d'acord amb les seues titulacions i formació. 
d) S'han identificat els recursos materials i espacials que es precisen. 
e) S'han definit els elements de la gestió de recursos materials i econòmics 
(pressupostos, normes i tipus de subvencions, entre altres) que intervenen 
en programes i projectes d'informació juvenil. 
f) S'han diferenciat les diferents vies de finançament dels serveis d'informació 
juvenil. 
g) S'han valorat els recursos relacionals de la informació juvenil. 
2. Planifica la intervenció en informació juvenil, identificant l'estructura del servei 
d'informació juvenil, les demandes i els mitjans de difusió. 
Criteris d'avaluació: 
a) S'han descrit les necessitats i demandes dels joves, aplicant la 
legislació vigent i d'acord amb els plans estratègics de referència i 
amb els principis deontològics de la informació juvenil. 
b) S'han diferenciat les fonts de documentació sobre joves: observatoris 
de joventut, estudis sociològics, biblioteques especialitzades, censos i 
publicacions, entre altres. 
c) S'han identificat tècniques de selecció i elaboració d'informació, 
orientació i assessorament, en concordança amb els usuaris o usuàries 
joves en espais físics i virtuals. 
d) S'ha identificat el llenguatge i els suports de la informació, adaptant-los 
a l'entorn i a les circumstàncies socioculturals i lingüístiques de les persones 
receptores. 
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e) S'han descrit els diferents mitjans de difusió a través dels quals es realitza 
la transmissió de la informació i la documentació. 
f) S'han identificat els sistemes de recollida de demandes dels joves 
en els serveis d'informació juvenil, que faciliten la millora del procés d'atenció 
i informació. 
g) S'ha justificat la necessitat d'aplicació de procediments de resposta 
personalitzada a les demandes de les persones joves. 
h) S'han valorat les bones pràctiques i l'intercanvi d'aquestes com a mitjà 
per a millores i innovacions. 
3. Selecciona recursos d'informació per a joves, relacionant-los amb les tècniques de 
cerca i recuperació d'informació. 
Criteris d'avaluació: 
a) S'han definit recursos d'informació que cal utilitzar amb els joves. 
b) S'han classificat recursos d'informació tenint com a referència les necessitats de la 
població juvenil. c) S'han descrit els recursos sobre els serveis d'habitatge per a joves. d) 
S'han valorat els recursos sobre serveis d'ocupació per a joves. e) S'han descrit els 
recursos de serveis de formació per a joves. f) S'han considerat els recursos de serveis 
d'oci i temps lliure per a joves. g) S'han descrit els recursos d'informació sobre serveis de 
mobilitat per a joves. 
4. Realitza accions d'informació i assessorament per a joves, relacionant-les amb les 
necessitats detectades. 
Criteris d'avaluació: 
a) S'han considerat els diferents programes existents per a joves. 
b) S'han identificat els principis bàsics de les tècniques d'assessorament en els 
programes d'informació juvenil. 
c) S'ha argumentat la importància dels programes d'emancipació juvenil. 
d) S'han descrit diferents projectes europeus i intercanvis juvenils. 
e) S'ha justificat la necessitat dels programes de participació juvenil i voluntariat. 
f) S'han definit programes de formació per a joves. 
5. Desenvolupa el seguiment del procés, justificant la selecció de les estratègies, 
tècniques i instruments d'avaluació. 
Criteris d'avaluació: 
a) S'han descrit els protocols previstos en el seguiment de l'usuari i de les intervencions. 
b) S'han seqüenciat els diferents moments del procés de control i seguiment de la 
intervenció. 
c) S'han analitzat sistemes d'observació i avaluació continus per a la millora de la qualitat 
dels serveis i activitats en la informació juvenil. 
d) S'han elaborat indicadors, entre joves i personal formador per a l'avaluació de les 
accions de formació. 
e) S'han identificat els protocols i registres d'avaluació d'activitats formatives en el marc 
de la informació juvenil. 
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f) S'han identificat els procediments per a realitzar una memòria que reflectisca la 
informació rellevant que cal transmetre al promotor d'un servei d'informació juvenil. 
g) S'ha valorat l'avaluació com a element de qualitat. 
5. Instruments d ́avaluació 
Per avaluar els resultats d’aprenentatge de l’alumnat utilitzarem tècniques d ́observació i 
tècniques interrogatives, tant orals com escrites. 
Quant als instruments es proposen els següents: 
-Proves avaluadores. En finalitzar cada trimestre o unitat es realitzarà una prova 
objectiva d ́avaluació. Aquestes podran combinar: preguntes tipus test; V/F; preguntes 
curtes i/o dedesenvolupament de conceptes i continguts treballats en cada unitat; de 
resolució de casos, qüestions o supòsits pràctics; de reacionar conceptes; de 
desenvolupament d ́una sèrie de qüestions relativament breus; de proves pràctiques en 
la qual l’alumnat haurà de resoldre un supòsit pràctic relacionat amb aspectes teòrics 
dels temes tractats en classe, entre altres. 
-Treballs individuals i grupals. Durant el desenvolupament de cadascuna de les unitats 
de treball, l´alumnat, bé en petit grup o de forma individual, realitzaran un determinat 
nombre de treballs que hauran de ser lliurats per a la seua posterior qualificació. 
-Instruments que permeten registrar l ́observació directa tals com a diaris de classe, 
anecdotaris i llistes de control. Aquests instruments permeten avaluar les actituds que 
presenta l ́alumnat, tenint en compte aspectes tan importants com són el grau de 
participació, esforç i motivació presentats per l ́alumne/a, la conducta i el respecte cap 
als companys, l ́autonomia, la perseverança, la responsabilitat, l ́originalitat i capacitat 
iniciadora i les habilitats professionals que han d ́anar adquirint. 
6. Criteris de qualificació 
Les qualificacions parcials, així com la final del cicle tindrà en compte el següent: 
-En cada avaluación s'avaluarà les unitats de treball que es realitzen en cada trimestre. 
Els percentatges que utilitzarem per a obtenir la nota serà el següent: 
-Continguts conceptuals: el 40 % del total de la qualificació. La valoració es farà 
mitjançant proves escrites i/o orals, tenint en compte: la claredat de conceptes, 
expressió, ordre i neteja. 
- Continguts procedimentals: el 40 % del total de la qualificació. S'avaluaran les activitats 
tant en grup com individualment que es realitzen en classe o fora de la mateixa. 
En aquests continguts s'apreciarà l'adequació a l'objectiu/s proposat/s, creativitat, 
aprofundiment (treballs de recerca), ordre i neteja. 
- Continguts actitudinals: el 20% de la qualificació. La conducta és fonamental en aquest 
cicle formatiu ja que ens mostra la capacitat de l'alumne per a treballar en un camp com 
el sociosanitari on la responsabilitat, l'adreça del grup, la participació de forma assertiva, 
la resolució de conflictes, etc. és essencial per al TASOCT. En l'actitud es valorarà: 
l'assistència, la participació, interès cap a la matèria, respecte, treball en equip, 
puntualitat, comportament, etc., que es realitzarà a través de l'observació directa pel 
professor i/o diàlegs individualitzats quan siguen necessaris. 
-Per aprobar el mòdul, l'alumne haurà de superar tots els continguts conceptuals, 
procedimentals i actitudinals. 
-Al final del trimestre es notificarà a l'alumnat la seua evolució amb una qualificació 
numèrica en una escala de 0 - 10, considerant-se aprovat a partir d'un 5. (Sempre que 
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haja aconseguit, almenys, la meitat del percentatge corresponent a cada contingut 
(conceptual, procedimental i actitudinal). 
-Les proves i activitats d’avaluació seran valorades al seu terme entre 0 i 10 punts, 
havent d’obtindre al menys un 5 per a aprovar i poder procedir a efectuar la mitjana. 
-No es faran proves per a pujar nota d'exàmens ni de treballs. 
-Els treballs i activitats tant individuals com de grup seran obligatoris per a superar 
l ́avaluació. En ells es tindrà en compte: la presentació (neteja, faltes d ́ortografia, 
originalitat...), contingut suficient, la seu estructura i organització, aportacions, annexos, 
fonts consultades, relació amb altres coneixements, termini de lliurament, etc. Criteris 
que s ́establiran per a cada treball i que l’alumnat haurà de conèixer. 
-Els treballs no superats hauran de repetir-se o completar-se i entregar-se en la 
recuperació. 
-En cas de no assistir a un examen o una altra activitat d ́avaluació com una exposició 
d ́un treball, saurà de lliurar la deguda justificació per a poder realitzar-ho en una altra 
data. 
En cas de no fer-ho l ́alumne/a haurà de presentar-se a la recuperació de final de 
trimestre. 
-No s’acceptaran treballs entregats fora de termini amb justificació improcedent. Si els 
continguts que es qualifiquen mitjançant els treballs acordats no són realitzats, seran 
qualificats mitjançant control oral o escrit o qualsevol altre instrument que decidisquen 
les professores. 
-Al finalitzar el trimestre es realitzarà recuperació dels continguts no superats o no 
realitzats per les circumstàncies que siguen a través d’un examen. La nota màxima que 
se podrà obtindre serà un 5. 
-En el cas de no assistir a una de les activitats complementàries programades, l'alumne 
haurà de realitzar un treball relacionat amb aquesta activitat. 
-Els alumnes que siguen sorpresos copiant en un examen tindran el mòdul suspès i 
hauran de presentar-se a la recuperació final de març amb tota la matèria. 
-L'avaluació final serà la mitjana de les dues avaluacions que es donen en el curs, sent 
imprescindible haver aprovat tots els requisits conceptuals, procedimentals i actitudinals 
(assistència, compromís, organització, respecte, atenció, actitud cap al treball grupal, 
solidaritat, participació activa...) duts a terme fins a finalitzar el mateix. Sí no supera 
algun dels requisits serà qualificat com No Apte o amb la nota pertinent. 
-L 'arrodoniment serà a l'alça sempre que la note siga igual a superior al nombre enter 
més mig punt i a la baixa si no ho aconsegueix. El profesor/a tindrà en compte l'evolució 
de l'alumnat a l'hora d'arrodonir la nota final. 
 Tractament de les faltes d ́assistència i puntualitat per part de l ́alumnat· 
L’aplicació del procés d’avaluació continua de l’alumnat requereix la seua assistència 
regular a les classes i activitats programades. Per açò, serà necessària l ́assistència, 
almenys, al 85% de les classes i activitats previstes del mòdul. 
L ́incompliment d ́aquest requisit suposarà la pèrdua del dret a l ́avaluació contínua del 
mòdul i podrà suposar l ́anul·lació de matrícula per inassistència, sempre que no se 
justifiquen degudament. 
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En cas que hi haja alumnat que, no superant el 15% màxim permès segons la legislació 
vigent, acumule faltes d ́assistència no justificades, veurà afectada la nota corresponent 
en l ́avaluació final, en la mesura que considere oportú el professorat. 
La justificació de les faltes d ́assistència serà competència del tutor del grup. Se 
consideren faltes justificades les absències derivades de malaltia o accident 
de   l ́alumne/a, atenció a familiars o qualsevol altra circumstància extraordinària 
benvolguda per la directora del centre. 
L ́alumnat aportarà la documentació que justifique degudament la causa de les 
absències. 
Si un alumne o alumna supera el 15% de faltes d ́assistència justificades també veurà 
afectada la seua nota, ja que la inassistència a les classes no permet avaluar els 
continguts actitudinals i el desenvolupament de determinades activitats. 
Situacions com una malaltia de llarga durada, maternitat, accident, entre altres, que 
suposen la no assistència continuada al mòdul poden suposar la pèrdua de  l ́avaluació 
contínua. En aquests casos l ́alumnat pot optar per la renúncia al mòdul. 
La puntualitat és important. L ́incompliment dels horaris d ́entrada i eixida a les classes 
serà penalitzat en la nota final. Els retards també seran avaluables, equivalent cada tres 
retards a una falta. 
7. Sistemes de recuperació: 
Els alumnes que hagen suspès un trimestre podran realitzar una recuperació en acabar 
l'avaluació corresponent i tindrà una nota màxima de 5 punts sobre 10 en cadascun dels 
apartats (exàmens i treballs). 
Els alumnes que no superen alguna de les avaluacions del curs tindran la oportunitat de 
fer una recuperació final en març. La convocatòria ordinària es farà mitjançant els 
procediments d ́avaluació que estimen oportú els professors. Podrà recuperar-se parcial 
o totalment. 
Abans de la nota final l'alumnat disposarà d'una oportunitat per a recuperar aquelles 
avaluacions que no haja superat. Per a la recuperació del mòdul, a més d'aprovar la 
prova de coneixements, s'hauran de presentar els treballs estipulats de cadascuna de 
les avaluacions, sense el lliurament d'aquests, no es podrà recuperar. 
Entenent-se com a avaluació recuperada tota la que obtinga una qualificació d'almenys 5 
punts en les parts conceptuals i procedimentals a més de superar tots els requisits 
conductuals. La conducta en aquest cicle formatiu és fonamental per aquest motiu siga 
avaluable i també requisit per a la superació del mòdul. 
Al mes de juny es realitzarà la convocatòria extraordinària. Aquesta consistirà en un 
examen de tot el temari que es qualificarà sobre 10. Aquest examen pot incloure 
diferentes tipus de preguntes: test, V/F, desenvolupament, supòsits pràctics, entre altres, 
dels continguts treballats al llarg del curs. 
L’alumnat que després d’això no supere el mòdul pendent en la convocatòria 
extraordinària de juny, haurà de repetir tot el mòdul. 
Qualificació de l’alumnat que haja perdut el dret a l’avaluació continuada 
L’alumnat al qual, sense que li haja estat anul·lada la matrícula haja perdut el dret a 
l’avaluació continuada, podrà presentar-se a un examen final únic, de caràcter global i de 
dificultat màxima. L’examen tindrà lloc en la convocatòria de març (ordinària) i, en cas de 
no estar superat, l’alumnat tindrà l’opció d’acudir a la convocatòria de juny 
(extraordinària). 
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L’examen es puntuarà de 0 a 10 i la qualificació final del mòdul serà la puntuació que 
l’alumnat haja obtingut en aquest examen. Per a la qualificació del curs no es tindrà en 
consideració cap altra circumstància, ni el treball que l’alumnat haja pogut realitzar 
durant el curs ni les notes parcials que l’alumnat haja pogut obtenir amb anterioritat a la 
pèrdua del dret a l’avaluació continuada. 
8. Unitats didàctiques. 
Els continguts s'agruparan i articularan a través de les següents unitats de treball: 
Unitat de treball 1. Context dels serveis d'informació juvenil 
·      Anàlisi dels procesos d'informació, orientació i assessorament juvenil. 
·      Organització dels serveis d'informació  juvenil (SIJ) 
·      El perfil biopsicosocial de la realitat juvenil 
Unitat de treball 2. Planificació i gestió dels serveis 
·      Gestió dels serveis d'informació juvenil (SIJ) 
·      La intervenció en el treball amb joves. 
·      Elaboració i difusió de la informació per a joves 
Unitat de treball 3. Tractament de la informació i la documentació 
·      Selecció i tractament de la informació i la documentació en els espais físics i virtuals. 
·      Guies d'informació juvenil 
Unitat de treball 4. Selecció i anàlisi dels recursos d'informació 
·       Recursos i serveis d'habitatge. 
·       Recursos de treball i serveis d'ocupació. 
·       Recursos de formació. 
·       Recursos per a l'oci i el temps lliure. 
Unitat de treball 5. Selecció de programes per a joves 
·       Programes d'informació i assessorament 
·       Programes d'emancipació 
·       Programes de projectes europeus i intercanvis juvenils 
·       Programes de formació per a joves 
Unitat de treball 6. Realització d'accions d'informació i assessorament 
·       Realització d'accions d'informació i assessorament sobre programes per a joves. 
·       Aplicació d'estratègies d'assessorament. 
Unitat de treball 7. Seguiment i avaluació 
·       L'avaluació en el procés d'informació juvenil 
·       L'avaluació de la gestió de qualitat en els serveis d'informació juvenil 
·       L'avaluació d'activitats formatives d'informació juvenil 
La temporalització de les Unitats Didàctiques és la següent: 
1o TRIMESTRE 
Unitat de treball 1. Context dels serveis d'informació juvenil 
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Unitat de treball 2. Planificació i gestió dels serveis 
Unitat de treball 3. Tractament de la informació i la documentació 
Unitat de treball 4. Selecció i anàlisi dels recursos d'informació 
2o TRIMESTRE 
Unitat de treball 5. Selecció de programes per a joves 
Unitat de treball 6. Realització d'accions d'informació i assessorament 
Unitat de treball 7. Seguiment i avaluació 
Quant als recursos didàctics utilitzats: 
Els materials que utilitzarem en aquest curs per al mòdul son els que a continuació es 
detallen: 
-       Manual d´Informació Juvenil. Editorial Síntesis. 
-       Recursos digitals. 
El manual obligatori servirà de guia a l'alumnat en el seu procés d'ensenyament-
aprenentatge, els materials complementaris així com les activitats i casos pràctics, 
serviran per aplicar els coneixements apresos.  
9. Adaptació de la programació davant d'un possible confinament i mesures per a 
facilitar a l'alumnat amb símptomes confinat el seguiment de la programació. 
S’utilitzarà la Plataforma Aules des del prinicpi del curs per a l’entrega d’activitats i 
desenvolupament d’algunes activitats, atenent a les criteris de prevenció de la Covid-19. 
D’esta manera, en cas de confinament individual o grupal, l’alumnat ja coneixerà i 
manejarà la Plataforma Aules, mitjançant la qual es desenvoluparà la metèria en cas de 
confinament, atenent a les següents especificacions: 
Si el confinament és grupal s’avançarà en els continguts a través de la Plataforma Aules, 
tractant de proporcionar al alumnat una continuïtat en la matèria semblant a la 
presencial, utilitzant material audiovisual, afavorint la participació del grup i respectant 
els horaris establits per a les classes. Dins d’este horari es contempla també la 
possibilitat de les videoconferències grupals a trevés de Webex. 
Si el confinament és individual, conseqüència de la espera de un resultat del test de la 
Covid- 19, l'alumne o alumna rebrà la informació necessària sobre el desenvolupament 
de les classes a través del correu electrònic o la plataforma Aules, on s'indicarà els 
continguts treballats cada dia així com les activitats proposades en classe. Així mateix, 
s'oferirà la possibilitat de tutories individuals a través de AULES i/o Webex en l'horari que 
el professorat establisca, a fi d'aclarir dubtes concrets sobre els continguts. 
 

MÒDUL PROFESSIONAL: INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN JOVES 
PROFESSORA: Miriam F. 
CURS: 2º            DURADA: 100 hores 

1. Resultats d’aprenentatge. 
RA1: Caracteritza el context de la intervenció socioeducativa amb joves, analitzant el 
marc de l'educació no formal en el concepte global d'educació. 
RA2: Dissenya accions formatives dirigides a la joventut, analitzant les seves demandes 
i necessitats i la metodologia de treball, en l'àmbit de l'educació no formal. 
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RA3: Organitza accions formatives, analitzant les possibilitats educatives dels serveis 
d'informació juvenil i les formes de coordinació de metodologies i continguts amb altres 
formadors, per a la consecució d'objectius comuns. 
RA4: Desenvolupa accions formatives en educació no formal, seleccionant els recursos 
necessaris en funció de les característiques específiques de l'àmbit d'intervenció. 
RA5: Realitza activitats d'avaluació d'intervencions socioeducatives amb joves, 
seleccionant elements i instruments propis de l'educació no formal. 
2. Competències. 
La competència general, tenint en compte el Reial decret 1684/2011, de 18 de 
novembre, consisteix en programar, organitzar, implementar i avaluar intervencions 
d'animació sociocultural i turística, promovent la participació activa de les persones i 
grups destinataris, i coordinant les actuacions dels professionals i voluntaris al seu 
càrrec. 
Aquest mòdul ve a treballar les competències específiques tals com b), c) d), g) i k 
3. Continguts. 
a) Caracterització del context de la intervenció socioeducativa amb joves: 
§  La intervenció socioeducativa amb joves en l’àmbit de l’educació no formal. 
Característiques. 
§  Marc legislatiu i competencial de la intervenció socioeducativa amb joves en l’àmbit de 
l’educació no formal. 
§  Anàlisi de les polítiques juvenils en l’àmbit estatal i autonòmic. 
§  Plans de joventut. 
§  L’educació no formal en les polítiques de joventut. Objectius educatius. 
§  Característiques i funcions. Importància de l’educació no formal en les polítiques de 
joventut. 
§  Valoració de la importància de la intervenció socioeducativa en els processos de 
presa de decisions per part de la població jove. 
§  Reconeixement de l’educació no formal. 
b) Disseny d’accions formatives dirigides a la joventut: 
§  Anàlisi de necessitats i demandes formatives de la població jove. 
§  Mètodes de detecció de necessitats formatives. 
§  Estratègies, tècniques, instruments i recursos. 
§  Anàlisi del procés d’ensenyança-aprenentatge en l’educació no formal. 
§  Característiques específiques. Dinàmiques i metodologies d’aprenentatge. 
§  Disseny de projectes formatius. Activitats formatives. 
§  Anàlisi de mètodes d’educació activa. Participació com a sistema d’aprenentatge. 
§  Tipus d’accions formatives. 
§  Estratègies per a la presa de decisions. Orientació i assessorament. 
§  Sensibilització. 
§  Motivació a la participació. 
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§  Criteris d’accessibilitat i disseny per a tots en el disseny de les accions formatives. 
§  La perspectiva de gènere en els projectes destinats als joves. 
§  Valoració de la importància de l’educació no formal per al desenrotllament integral de 
les persones joves. 
c) Organització d’accions formatives: 
§  Anàlisi del perfil dels agents formatius en l’educació no formal. 
§  Paper i funcions. L’educador de carrer. 
§  El treball en equip amb formadors: 
§  Coordinació, metodologies i gestió. 
§  Coordinació i cooperació interprofessional en el disseny i el desenvolupament 
d’accions formatives. 
§  Possibilitats de les tecnologies de la informació i la comunicació. 
§  Treball en xarxa i xarxes d’intervenció socioeducativa: 
§  Xarxes europees, estatals i autonòmiques. 
§  Anàlisi dels processos de creació, manteniment i ús de xarxes. 
§  Centres coordinadors de xarxes d’informació en la formació per a joves. Funcions. 
§  Estratègies per al treball en xarxa. 
§  Identificació d’objectius, necessitats i demandes de formació comuna. 
§  Espais de trobada destinats a la població jove. 
§  Difusió de les ofertes formatives a través de les tecnologies de la informació i la 
comunicació. 
§  Valoració de la importància de les tecnologies de la informació i la comunicació en els 
processos d’intervenció amb joves. 
d) desenvolupament d’accions formatives en educació no formal: 
§  Àmbits d’intervenció socioeducativa: 
§  Alfabetització informacional (ALFIN). 
§  Desenrotllament d’habilitats socials. 
§  Educació en valors. Educació intercultural. 
§  Promoció d’hàbits saludables, de sostenibilitat i ciutadania. 
§  Prevenció de conductes de risc. 
§  Prevenció de la violència de gènere. 
§  Bases de la formació en processos d’emancipació. 
§  Altres. 
§  Realització d’accions formatives. 
§  Fonts documentals i de recursos. 
§  Selecció i elaboració de materials. 
§  Organització d’infraestructures i materials. 
§  Estratègies i pautes d’actuació en el treball amb joves. 
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§  Valoració de la importància d’establir un clima adequat en el desenvolupament de les 
accions formatives. 
e) Realització d’activitats d’avaluació d’intervencions socioeducatives amb jóvens: 
§  Avaluació participativa en l’educació no formal. 
§  Estratègies d’avaluació i reconeixement de l’aprenentatge no formal. 
§  Estratègies, tècniques i instruments. 
§  Elaboració de protocols i registres d’avaluació d’activitats formatives. 
§  Estratègies i tècniques d’anàlisi de dades de les avaluacions. 
§  Elaboració d’informes i memòries de les activitats formatives. 
§  L’avaluació com a element de qualitat en la intervenció socioeducativa amb jóvens. 
§  Indicadors i criteris de qualitat. 
§  Valoració de la importància de la participació de les persones destinatàries en el 
procés d’avaluació. 
4. Criteris d’avaluació. 
§  S´estableixen uns indicadors per portar un seguiment de les actituds que considerem 
fonamentals per a una tècnica o un tècnic en Animació Sociocultural i Turística 
g) S'han identificat les estratègies d'avaluació i reconeixement de l'aprenentatge no 
formal. 
h) S'han establert protocols d'ús dels resultats de l'avaluació per millorar la qualitat 
d'accions futures. 
§  Les recuperacions de les proves escrites no superades es realitzaran abans de 
finalitzar el trimestre corresponent, si és possible. La nota màxima a la qual es podrà 
optar serà de 5. 
§  Els treballs s’han de lliurar en el termini estipulat, el fet de no lliurar un treball o 
activitat obligatòria en la data acordada implicarà considerar la tasca com a suspesa, en 
aquest cas, la professora proposarà un treball alternatiu la qual cosa implicarà obtenir 
una nota màxima de 5. 
§  L’alumnat que no es presente a un examen o no respecte la data d’entrega d’un 
treball sense tenir una justificació documentada (assistència centre mèdic, ingrés 
hospitalari), caldrà que faça la recuperació i la nota màxima a la que podrà aspirar serà 
de 5. Si es tracta d’una exposició grupal, la persona en qüestió exposarà la seua part 
posteriorment el dia acordat amb la professora. 
En el cas  de que  l´alumnat no supere les recuperacions trimestrals, aquest 
podrà  aprovar el mòdul en la data oficial corresponent a la convocatòria ordinària, o, en 
el seu cas, a través de la convocatòria extraordinària. 
Faltes d’assistència: 
En quant a les faltes d´assistència, aquestes s’han de justificar de manera documentada 
a la tutora o tutor i a la professora o professor corresponent el més aviat possible. És 
responsabilitat de l’alumnat conèixer i justificar les seves pròpies faltes.  Les absències 
als exàmens només es poden justificar per causes de força major degudament 
documentades (com per exemple un ingrés hospitalari).  Si una alumna o alumne reitera 
en faltes d’assistència per motius mèdics, haurà de portar un certificat mèdic per tal de 
justificar-ho. 
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Las faltes justificades no exculpen l’obligació de la realització dels treballs proposats o 
en el seu cas la presentació individual o repetició de l’activitat per requeriment del 
professorat. 
Aquest curs per la situació sanitària que s’està vivint i els possibles “confinaments” 
individuals, i que l’atenció primària en sanitat,  no atén presencialment a les persones es 
tindrà que considerar com a faltes justificades tot el que estiga relacionat amb la salut.  
5. Instruments d’avaluació (i la seua relació amb els criteris d’avaluació). 
§  S’utilitzaran diferents i variats instruments per tal de fer un seguiment real i acurat 
de l´alumnat: 
·         Observació sistemàtica. 
-  Observació directa del treball a l'aula o durant les intervencions fora del centre. 
-  Registre anecdòtic. 
·         Produccions de l’alumnat. 
-  Activitats a l'aula. 
-  Treballs monogràfics. 
-  Projecte d’intervenció o activitats d’aprenentatge finals. 
·         Exposicions orals de l’alumnat. 
-  Debats. 
-  Posades en comú. 
-  Resolució oral d'activitats a classe. 
-  Presentació d’activitats finals. 
·         Proves específiques. 
§  S´estableixen uns indicadors per portar un seguiment de les actituds que considerem 
fonamentals per a una tècnica o un tècnic en Animació Sociocultural i Turística (vore 
apartat següent). 
6. Criteris de qualificació. 
RA1: Caracteritza el context de la intervenció socioeducativa amb joves, analitzant el 
marc de l'educació no formal en el concepte global d'educació: 
a) S'han descrit les característiques de la intervenció socioeducativa amb joves en 
l'àmbit de l'educació no formal. 
b) S'ha interpretat el marc legislatiu i competencial de la intervenció socioeducativa 
dirigida a la població jove en l'àmbit de l'educació no formal. 
c) S'ha analitzat el paper i la importància de l'educació no formal en les polítiques de 
joventut. 
d) S'han valorat les accions formatives des de l'educació no formal com a font de 
recursos per a la presa de decisions per part de les persones destinatàries. 
e) S'han identificat els procediments de reconeixement de l'educació no formal. 
RA2: Dissenya accions formatives dirigides a la joventut, analitzant les seves demandes 
i necessitats i la metodologia de treball, en l'àmbit de l'educació no formal. 
a) S'han establert tècniques i instruments per identificar necessitats i demandes 
formatives de la població jove. 
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b) S'ha descrit el procés d'ensenyament–aprenentatge a l'educació no formal. 
c) S'han descrit dinàmiques i metodologies d'aprenentatge que possibilitin l'adquisició de 
coneixements que contribueixin al desenvolupament d'actituds. 
d) S'ha argumentat sobre la importància de l'educació no formal per al desenvolupament 
d'actituds de participació en una societat democràtica. 
e) S'han dissenyat estratègies formatives d'orientació i assessorament que proporcionen 
recursos per a la presa de decisions. 
f) S'han establert criteris d'accessibilitat i disseny per a tots en el disseny de les accions 
formatives. 
g) S'ha incorporat la perspectiva de gènere en el disseny de les accions formatives. 
h) S'ha valorat la intervenció socioeducativa amb els joves des de l'educació no formal 
com un recurs pel seu desenvolupament integral. 
RA3: Organitza accions formatives, analitzant les possibilitats educatives dels serveis 
d'informació juvenil i les formes de coordinació de metodologies i continguts amb altres 
formadors, per a la consecució d'objectius comuns. 
a) S'ha descrit el paper dels agents formatius a l'educació no formal. 
b) S'ha analitzat el treball en xarxa i els processos de creació, manteniment i ús de les 
xarxes implantades a nivell europeu, estatal i autonòmic. 
c) S'han dissenyat estratègies per al treball en xarxa. 
d) S'han establert espais de trobada accessibles a la població jove. 
e) S'han identificat objectius, demandes i necessitats de formació comunes a diferents 
serveis d'informació juvenil. 
f) S'han descrit les possibilitats de les tecnologies de la informació i la comunicació per a 
la cooperació i coordinació interprofessional en el disseny i desenvolupament d'accions 
formatives. 
g) S'han seleccionat eines per a la difusió de les ofertes formatives a través de les 
tecnologies de la informació i comunicació. 
h) S'han descrit les funcions dels centres coordinadors de xarxes d'informació en la 
formació per a joves. 
RA4: Desenvolupa accions formatives en educació no formal, seleccionant els recursos 
necessaris en funció de les característiques específiques de l'àmbit d'intervenció. 
a) S'han identificat els àmbits d'intervenció socioeducativa amb joves des de l'educació 
no formal. 
b) S'han realitzat activitats dirigides a la intervenció socioeducativa amb joves en 
diferents àmbits. 
c) S'han seleccionat temes d'interès per a la joventut. 
d) S'han seleccionat fonts i recursos documentals per al desenvolupament de les 
accions formatives. 
e) S'han seleccionat infraestructures i materials concordes amb els objectius de la 
intervenció. 
f) S'han establert procediments per a l'organització d'infraestructures i materials, tenint 
en compte els criteris de desenvolupament integral i participació. 
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g) S'han elaborat materials per al desenvolupament de les accions formatives. 
h) S'ha valorat la importància de la creació d'un clima adequat en el desenvolupament de 
les accions formatives. 
RA5: Realitza activitats d'avaluació d'intervencions socioeducatives amb joves, 
seleccionant elements i instruments propis de l'educació no formal. 
a) S'han identificat sistemes d'avaluació de les accions de formació a l'educació no 
formal. 
b) S'ha seleccionat el sistema d'avaluació, en funció de l'activitat de formació 
desenvolupada. 
c) S'han elaborat protocols d'avaluació i registre per recollir la informació de les persones 
participants en l'acció de formació. 
d) S'han establert indicadors per realitzar l'avaluació de les accions formatives. 
e) S'han seleccionat estratègies, tècniques i instruments que possibilitin una avaluació 
participativa de les accions de formació. 
f) S'han utilitzat estratègies i tècniques d'anàlisis de dades per realitzar l'avaluació de les 
accions formatives. 
g) S'han identificat les estratègies d'avaluació i reconeixement de l'aprenentatge no 
formal. 
h) S'han establert protocols d'ús dels resultats de l'avaluació per millorar la qualitat 
d'accions futures. 
7. Sistema de recuperació. 
Es plantejaran molt sovint activitats de reforç i síntesi que afavorisquen l´assoliment dels 
continguts treballats i que ens permeta crear una base sòlida de coneixements. Es 
podran proposar activitats d´ampliació dels continguts curriculars treballats. 
L´avaluació contínua ens anirà donant informació sobre les capacitats, habilitats, 
destreses... no aconseguides o desenvolupades pel nostre alumnat. Se cercaran  eines 
que possibiliten que aquest alumnat puga superar aquells continguts que no hagen estat 
valorats de forma positiva. 
Si l´alumnat que es presenta a la Convocatòria Ordinària no el supera, s´establirà un 
programa de recuperació per a la Convocatòria Extraordinària. 
Igualment, l’alumnat que perdi l’avaluació continua se li prepararà un programa de 
recuperació individual, indicant tot el que necessita per poder superar el mòdul. 
8. Unitats didàctiques: 
UD1 Els  joves del segle XXI 
UD2 Intervenció socioeducativa amb joves. 
UD3 Metodologia de l’Educació No formal. 
UD4 Recursos de la Intervenció. 
UD5 Disseny, execució i avaluació  de la intervenció socioeducativa. 
8.1.Organització de les unitats didàctiques (objectius de la unitat, continguts, criteris 
d’avaluació, competències, activitats d’ensenyament-aprenentatge, recursos didàctics, 
activitats d’avaluació i activitats de reforç i ampliació). 
8.2. Distribució temporal de les unitats didàctiques. 
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Primer trimestre: 
Els joves del segle XXI 
Intervenció socioeducativa amb joves. 
Segon Trimestre: 
Metodologia de l’Educació No formal 
Recursos  de la Intervenció 
Disseny, execució i  avaluació  de la intervenció socioeducativa (Transversal). 
S’emprarà el llibre de l’Editorial Síntesi, que es complementarà amb el visionat de 
documentals, curts, articles de premsa que contextualitzen l’acció social del TASOCT 
avui dia. 
  

MÒDUL PROFESSIONAL: PRIMERS AUXILIS 
PROFESSORA: Carmen P. 
CURS: 2º              DURADA: 40 hores 

1.-RESULTATS D'APRENENTATGE 
1. Realitzar la valoració inicial de l'assistència en una urgència, descrivint riscos, 
recursos disponibles i tipus d'ajuda necessària. 
2. Aplica tècniques de suport vital bàsic, descrivint-les i relacionant-les amb l'objectiu que 
cal aconseguir. 
3. Aplica procediments d'immobilització i mobilització de víctimes, seleccionant els 
mitjans materials i les tècniques 
4. Aplica tècniques de suport psicològic i d'autocontrol a la persona accidentada i 
acompanyants, descrivint i aplicant les estratègies de comunicació adequades. 
2.- COMPETÈNCIES 
Actuar davant contingències relatives a les persones, recursos o al medi, transmitint 
seguretat i confiança i aplicant, en el seu cas, els protocols d'actuació establits. 
3.- CONTINGUTS. 
Valoració inicial de l'assistència en urgència: 
– Sistemes d'emergències. 
– Objectius i límits dels primers auxilis. 
– Marc legal, responsabilitat i ètica professional. 
– Tipus d'accidents i les seues conseqüències. 
– Signes de compromís vital en poblacions adulta, infantil i lactant. 
– Mètodes i materials de protecció de la zona. 
– Mesures de seguretat i autoprotecció personal. 
– Farmaciola de primers auxilis. 
– Prioritats d'actuació en múltiples víctimes. Mètodes de triatge simple. 
– Signes i símptomes d'urgència. 
– Valoració del nivell de consciència. 
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– Presa de constants vitals. 
– Protocols d'exploració. 
– Terminologia mèdic-sanitària en primers auxilis. 
– Protocol de transmissió de la informació. 
Aplicació de tècniques de suport vital: 
– Control de la permeabilitat de les vies aèries. 
– Ressuscitació cardiopulmonar bàsica. 
– Desfibril·lació externa semiautomàtica (DEA). 
– Valoració de l'accidentat. 
– Atenció inicial en lesions per agents físics (traumatismes, calor o fred, electricitat i 
radiacions). 
– Atenció inicial en lesions per agents químics i biològics. 
– Atenció inicial en patologia orgànica d'urgència. 
– Actuació limitada al marc de les seues competències. 
Aplicació de procediments d'immobilització i mobilització: 
– Avaluació de la necessitat de trasllat. 
– Posicions de seguretat i espera. 
– Tècniques d'immobilització. 
– Tècniques de mobilització. 
– Confecció de lliteres i materials d'immobilització. 
Aplicació de tècniques de suport psicològic i d'autocontrol: 
– Estratègies bàsiques de comunicació. 
– Valoració del paper del primer intervinent. 
– Tècniques facilitadores de la comunicació interpersonal. 
– Factors que predisposen a l'ansietat en situacions d'accident o emergència. 
Donades les circumstàncies tan especials que estem atravessant a causa del COVID-19, 
i en el cas excepcional que el desenvolupament del curs no ho permeta, es farà una 
selecció dels continguts fonamentals i bàsics del currículum i es potenciaran aquestos 
perquè l'alumnat siga capaç d'aconseguir els objectius proposats. 
4.- CRITERIS D'AVALUACIÓ: 
1) 
a) Assegurar la zona segons el procediment oportú. 
b) Identificar les tècniques d'autoprotecció en la manipulació de persones accidentades. 
c) Descriure el contingut mínim d'una farmaciola d'urgències i les indicacions dels 
productes i medicaments. 
d) Establir les prioritats d'actuació en múltiples víctimes. 
e) Descriure els procediments per a verificar la permeabilitat de les vies aèries. 
f) Identificar les condicions de funcionament adequades de la ventilació-oxigenació. 
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g) Descriure i executar els procediments d'actuació en cas d'hemorràgies. 
h) Descriure procediments per a comprovar el nivell de consciència. 
i) Prendre les constants vitals. 
j) Identificar la seqüència d'actuació segons el protocol establit per l'ILCOR (Comitè de 
Coordinació Internacional sobre la Ressuscitació). 
2) 
a) Descriure els fonaments de la ressuscitació cardio-pulmonar. 
b) Aplicar tècniques d'obertura de la via aèria. 
c) Aplicar tècniques de suport ventilatori i circulatori. 
d) Realitzar desfibril·lació externa semiautomàtica (DEA). 
e) Aplicar mesures post-reanimació. 
f) Indicar les lesions, patologies o traumatismes més freqüents. 
g) Descriure la valoració primària i secundària de l'accidentat. 
h) Aplicar primers auxilis davant lesions per agents físics, químics i biològics. 
i) Aplicar primers auxilis davant patologies orgàniques d'urgència. 
j) Especificar casos o circumstàncies en els quals no s'ha d'intervenir. 
3) 
a) Efectuar les maniobres necessàries per a accedir a la víctima. 
b) Identificar els mitjans materials d'immobilització i mobilització. 
c) Caracteritzar les mesures posturals davant una persona lesionada. 
d) Descriure les repercussions d'una mobilització i trasllat inadequats. 
e) Confeccionar sistemes per a la immobilització i mobilització de malalts/accidentats 
amb materials convencionals i inespecífics o mitjans de fortuna. 
f) Aplicar normes i protocols de seguretat i d'autoprotecció personal. 
4) 
a) Descriure les estratègies bàsiques de comunicació amb la persona accidentada i els 
seus acompanyants. 
b) Detectar les necessitats psicològiques de la persona accidentada. 
c) Aplicar tècniques bàsiques de suport psicològic per a millorar l'estat emocional de la 
persona accidentada. 
d) Valorar la importància d'infondre confiança i optimisme a l'accidentat durant tota 
l'actuació. 
e) Identificar els factors que predisposen a l'ansietat en les situacions d'accident, 
emergència i dol. 
f) Especificar les tècniques que cal emprar per a controlar una situació de duel, ansietat, 
angoixa o agressivitat. 
g) Especificar les tècniques que cal emprar per a superar psicològicament el fracàs en la 
prestació de l'auxili. 
h) Valorar la importància d'autocontrolarse davant situacions d'estrès 
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5. INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 
S'avaluarà a l'alumne en l'adquisició de continguts teòrics i pràctics del mòdul de manera 
contínua, la qual cosa implica l'assistència regular a classe i la realització de les activitats 
programades per al mòdul, que consistiran en proves escrites, preguntes tipus test i de 
desenvolupament, realització d'exercicis escrits amb supòsits pràctics, proves pràctiques 
simulades a l'aula sobre els continguts procedimentals, activitats realitzades en el 
quadern de treball, treballs individuals o en grup, visites, xarrades, etc.  
Els alumnes confeccionaran un QUADERN DE TREBALL que constarà de:  
1.- Fitxes descriptives de cada tècnica. (material i procediment)  
2.- Catàleg de material: descripció del material i característiques rellevants.  
3.- Vocabulari: Termes emprats i el seu significat.  
El quadern de treball es lliura l'últim trimestre del curs i la qualificació s'afig a la nota final 
obtinguda en el mòdul.  
En cada avaluació es realitzaran les proves que es consideren per a cada unitat 
didàctica.  
Si en una avaluació es realitza més d'una prova, teòric/pràctic, la nota mitjana s'obtindrà 
una vegada que l'alumne haja obtingut en totes elles una puntuació igual o superior a 5.  
Els alumnes que per motiu degudament justificat (causa mèdica o jurídica) no puguen 
presentar-se a alguna prova, hauran de presentar la justificació per escrit i la prova se'ls 
realitzarà un altre dia, al final del trimestre al qual corresponga aquesta prova segons 
criteri del professor.  
Si un alumne no supera l'avaluació podrà realitzar les proves o activitats de recuperació 
al final del trimestre o principi del següent, donant així opció al fet que l'alumne 
aconseguisca els objectius a mesura que es completa el temari i es tinga una visió de 
conjunt de tots els continguts del mòdul.  
Els exàmens seran revisats en hores que el professor indique fora de l'horari de classe 
en la primera setmana després de realitzar-lo.  
La qualificació mínima per a considerar que la part està recuperada és de 5.  
La recuperació es realitzarà de les UD que queden pendents en cada avaluació. En cas 
de no superar aquestes proves (amb més de 3 UD no recuperades) l'alumne realitzarà 
un examen de totes les UD que conformen el mòdul al final del curs. 
L'alumne perd el dret a avaluació contínua si supera el 15% de faltes d'assistència sense 
justificar.  
Es considera justificada una falta amb l'aportació d'un document legal (citació judicial, 
justificant mèdic, justificant de realització d'un examen oficial,…). La realització d'un 
examen oficial no justifica la no realització de l'examen del mòdul.  
En cap cas es realitzaran exàmens o treballs per a pujar nota.  
Els alumnes que no puguen ser avaluats de manera contínua hauran de ser avaluats 
amb una prova, al final del curs, convocatòria ordinària de juny, que podrà contenir a 
més alguna part pràctica. Se li avaluarà de tot el temari.  
La nota de cada avaluació, s'obtindrà aplicant els següents percentatges:  
1- Continguts Conceptuals i procedimentals= 80%.  
2- Continguts Actitudinals = 20%, que inclou:  
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10% :  
Col·laboració en la realització de la pràctica demostrativa.  
Ordenar el material i recollida del mateix  
Participar en l'exposició d'activitats en classe ( lectura, correcció exercicis,…)  
Correcció en l'escriptura , expressió oral,…  
Treballar en grup  
Atenció en classe, en explicacions i exposicions , etc...  
10% :  
Presentació de les activitats dins del termini i en la forma escaient (Quadern de treball, 
unes altres,)  
6.- SISTEMA DE RECUPERACIÓ. 
La/es recuperacio/ns de la/es part/s no superada/es s'efectuaran amb posterioritat, 
podent realitzar-se abans o després d'acabada l'avaluació corresponent i amb 
característiques similars a les de l'avaluació.  
La qualificació mínima obtinguda en la recuperació serà de 5 per a superar la matèria.  
La nota final del mòdul s'obtindrà aplicant els següents percentatges:  
1- Continguts Conceptuals: 40%  
2- Continguts Procedimentals: 40%  
3- Continguts Actitudinals: 20%  
Per als alumnes que tinguen pendent aquest mòdul, hauran de realitzar les activitats 
proposades en cada unitat, a mode de suport i reforçament, I hauran d'examinar-se de 
les proves corresponents a la convocatòria extraordinària. 
7.- MATERIALS I RECURSOS DIDÀCTICS. 
- Bibliografia de l'Alumne/a, Llibres de Text: 
Llibre de text "Primers auxilis" Editorial Mc Graw Hill , Altamar. 
Diccionari mèdic. 
-Recursos didàctics i material específic a l'aula o taller 
Presentacions en Power-point 
- Material específic del taller: 
Llit, tauleta, cadira de rodes, paravent, peu de sèrum, escambell 
Ninot bisexual, tors anatòmic, tors RCP 
gases, esparadrap hipoalérgico, cotó, 
instrumental general i per a especialitats 
Antisèptics ( Betadine®, alcohol, aigua oxigenada) 
Guants, guants estèrils. 
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8.- DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DE LES UNITATS DIDACTIQUES. 
SEQÜÈNCIA DE CONTINGUTS. 
La seqüència de continguts s'ha repartit en nou unitats didàctiques corresponents als 
continguts del mòdul,amb un total de 40 h per al cicle de grau superior d'Educació 
Infantil. 
- Continguts del mòdul de Primers Auxilis en el cicle de TASOCT: 
1a avaluació. (setembre, octubre, novembre) 
UNITAT DIDÀCTICA 1: Els primers auxilis i la seqüència d'actuacions (5h) 
UNITAT DIDÀCTICA 2: L'avaluació de l'estat de la víctima (3h) 
UNITAT DIDÀCTICA 3:Reanimació cardiopulmonar bàsica (5h) 
UNITAT DIDÀCTICA 4: Desfibril·lació externa semiautomàtica (4h). 
2a avaluació. ( desembre, gener, febrer) 
UNITAT DIDÀCTICA 5: L'asfíxia i les hemorràgies. (5h). 
UNITAT DIDÀCTICA 6: Perduda de consciència. Convulsions. (4h). 
UNITAT DIDÀCTICA 7: Contusions, ferides, fractures i luxacions. (5 h). 
UNITAT DIDÀCTICA 8: Lesions causades per la calor, el fred i l'electricitat (5h). 
UNITAT DIDÀCTICA 9:Cossos estranys i intoxicacions. La farmaciola. (4h) 
9. ADAPTACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ DAVANT D’UN POSSIBLE CONFINAMENT I 
MESURES PER A FACILITAR A L’ALUMNAT AMB SIMPTOMES CONFINAT EL 
SEGUIMENT DE LA PROGRAMACIÓ 
S’utilitzarà la Plataforma Aules des del prinicpi del curs per a l’entrega d’activitats i 
desenvolupament d’algunes activitats, atenent a les criteris de prevenció de la Covid-19. 
D’esta manera, en cas de confinament individual o grupal, l’alumnat ja coneixerà i 
manejarà la Plataforma Aules, mitjançant la qual es desenvoluparà la metèria en cas de 
confinament, atenent a les següents especificacions: 
Si el confinament és grupal s’avançarà en els continguts a través de la Plataforma 
Aules,  tractant de proporcionar l’alumnat una continuïtat en la matèria semblant a la 
presencial, utilitzant material audiovisual, afavorint la participació del grup i respectant 
els horaris establits per a les classes. Dins d’este horari es contempla també la 
possibilitat de les videoconferències grupals a trevés de Webex. 
Si el confinament és individual, conseqüència de l’espera d’un resultat del test de la 
Covid-19, l'alumne o alumna rebrà la informació necessària sobre el desenvolupament 
de les classes a través del correu electrònic o la plataforma Aules, on s'indicaran els 
continguts treballats cada dia així com les activitats proposades en classe. Així mateix, 
s'oferirà la possibilitat de tutories individuals a través de Webex en l'horari que el 
professorat establisca, a fi d'aclarir dubtes concrets sobre els continguts. 
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MÒDUL PROFESSIONAL: FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL 
PROFESSORA: Maria Dolores C. 
CURS: 2º            DURADA: 400 hores 

 
ORDRE 77/2010 de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el 
mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) dels cicles formatius de 
Formació Professional. 
DECRET 120/2017, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix per a la 
Comunitat Valenciana el *currículum del cicle formatiu de grau superior *corresponent a 
el títol de Tècnic o Tècnica Superior en Animació Sociocultural i Turística.  
Resultats d'aprenentatge  
1. Planifica projectes d'oci i temps lliure, relacionant els principis de l'animació en l'oci i 
temps lliure amb les necessitats de les persones usuàries i les característiques dels 
equipaments i recursos.  
2. Organitza activitats d'oci i temps lliure educatiu, analitzant els espais i recursos així 
com la normativa en matèria de prevenció i seguretat.  
3. Implementa activitats d'oci i temps lliure, seleccionant recursos i tècniques educatives 
d'animació. 
4. Realitza activitats d'oci i temps lliure en el medi natural, respectant els principis de 
conservació del medioambiente i les mesures de prevenció i seguretat. 
5. Exercix activitats de seguiment i avaluació de les activitats d'oci i temps lliure, 
seleccionant estratègies, tècniques i recursos per a identificar els aspectes susceptibles 
de millora." 
Continguts: 
1. Planificació de projectes d'oci i temps lliure:  
- Oci i temps lliure. 
- Pedagogia de l'oci.  
- Fonaments pedagògics de l'educació en el temps lliure.  
- Oci inclusiu. L'ocupació del temps lliure en les persones amb discapacitat.  
- Planificació de projectes d'oci i temps lliure.  
- Planificació de projectes d'oci i temps lliure per a col·lectius específics.  
- Metodologia de l'animació d'oci i temps lliure. Estratègies i tècniques. 
- Anàlisi de recursos i equipaments d'oci i temps lliure. Centres d'oci i temps lliure. 
- El paper de l'animador en les activitats d'oci i temps lliure.  
- Dinamització i coordinació d'activitats d'oci i temps lliure.  
- Valoració de l'oci i temps lliure per a l'educació en valors." 
2. Organització d'activitats d'oci i temps lliure educatiu:  
- Pedagogia del joc. El valor educatiu del joc. 
- El joc. o Ús del joc en l'animació d'oci i temps lliure.  
- El joguet.  
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- Espais de joc.  
- Tipus d'activitats lúdiques.  
- Recursos lúdics.  
- Organització d'espais d'oci.  
- Organització i selecció de materials per a les activitats d'oci i temps lliure.  
- Prevenció i seguretat en espais d'oci i temps lliure.  
- Valoració de la importància de la generació d'entorns segurs en les activitats d'oci i 

temps lliure." 
3. Implementació d'activitats d'oci i temps lliure:  
- Animació i tècniques d'expressió.  
- Creativitat, significat i recursos. 
- Aplicació de tècniques per al desenrotllament de l'expressió oral, plàstica, motriu, 

musical i audiovisual.  
- Realització d'activitats per al desenrotllament de l'expressió.  
- Jocs per al desenrotllament de les habilitats socials i intel·lectuals. 
- Jocs per al desenrotllament motor de la persona.  
- Els tallers en l'educació del temps lliure.  
- Aplicacions dels recursos audiovisuals i informàtics en l'animació d'oci i temps lliure.  
- Disseny d'activitats per a l'oci i temps lliure, a partir de recursos i tècniques expressives.  
- Adequació dels recursos expressius a les diferents necessitats dels usuaris.  
- Disseny d'activitats d'oci i temps lliure normalitzades per a persones amb discapacitat." 
4. Realització d'activitats d'oci i temps lliure en el medi natural:  
- Educació ambiental.  
- Marco legislatiu en les activitats a l'aire lliure.  
- Ús i manteniment dels recursos en el medi natural.  
- Instal·lacions per a la pràctica d'activitats en el medi natural  
- Organització i exercici d'activitats per al medi natural.  
- Tècniques de descobriment de l'entorn natural. 
- Anàlisi i aplicació de recursos d'excursionisme.  
-  Activitats d'orientació en el medi natural.  
- Rutes i campaments. 
- Jocs i activitats mediambientals.  
- Ecosistema urbà.  
- Coordinació de los/as técnicos/as a càrrec seu.  
- Prevenció i seguretat en les activitats d'oci i temps lliure en el medi natural.  
- Situacions d'emergència en el medi natural. 
 



	

	 346	

5. Avaluació de les activitats d'oci i temps lliure:  
- Avaluació de projectes d'animació d'oci i temps lliure.  
- Tècniques i instruments per a la realització de l'avaluació en l'àmbit de l'oci i temps 

lliure.  
- Indicadors d'avaluació.  
- Elaboració i ompliment de registres de seguiment.  
- Elaboració de memòries i informes.  
- Importància de la transmissió de la informació per al desenrotllament de projectes 

d'animació d'oci i temps lliure.  
- Gestió de qualitat en els projectes i activitats d'oci i temps lliure." 
TEMPORALITZACIÓ 
La F.C.T. es realitzarà durant el tercer trimestre de 2º curs del cicle formatiu, fins a 
completar les 400  hores, amb una assistència diària  a l'empresa  i amb l'horari i 
calendari acordat per l'instructor , el professor-a i l'alumne. 
Les activitats de la F.C.T es duran a terme en els centres de treball i s'adequaran als 
projectes educatius que es desenvolupen en aquests centres. 
PROGRAMA FORMATIU 
El programa formatiu estableix  que els alumnes i alumnes tinguen un contacte directe 
amb la realitat laboral de les persones que treballen en l'àmbit professional de l'educació 
infantil, per a complementar els coneixements pràctics i teòrics adquirits en els mòduls 
cursats en el centre educatiu. 
Els alumnes/as desenvoluparan el programa en la següents fases: 
- Observació  de les funcions i participació activa en  tasques que es desenvolupen en 

el centre, durant la primera setmana. 
- Incorporació gradual a les tasques i activitats que els vaja indicant la persona 

instructora. Açò li permetrà el desenvolupament d'activitats  previstes en el programa 
formatiu. 

- Rotació pels diferents grups , perquè l'experiència formativa siga el més rica   i 
completa possible. Sempre que siga posssible. 

- Es realitzarà el plantejament de desenvolupar d'algunes activitats del PAI que 
desenvolupa cada alumna de forma individual amb el seu tutor.També activitats  que 
l'instructor revisarà a proposta de l'alumne .Sempre que es puga fer, el tutor  de fct 
també  revisarà  la posada en pràctica .  

- Presentació de les fulls de seguiment al tutor en el plaç establert. 
TUTORIA, SEGUIMENT I AVALUACIÓ 
ORDRE 79/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, 
Als alumnes/as  se'ls assigna una persona instructora en el centre de treball, que 
s'encarregarà del seguiment de du formació en les empreses. 
Al llarg d'aquest període, es realitzaran és mantindrà contacte amb la tutora de forma 
presencial al centre educatiu i de forma telemàtica, etc, , perquè els alumnes/as puguen 
resolvar dubtes,  intercanviar informació sobre les seues experiències en els centres de 
treball. També serviran per a proposar les activitats del programa formatiu, així com 
realitzar consultes referides a les pràctiques o a les activitats del programa formatiu i el 
control de les fulles setmanals. 
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La tutora del Centre educatiu ,  juntament  amb la persona instructora del centre de 
treball, seran les responsables del seguiment i de l'avaluació de la F.C.T. 
La tutora de l'institut realitzarà el seguiment i l'avaluació en les visites quinzenals als 
centres de treball, en les quals durà a terme: 
- Observacions directes dels alumnes/as mentre desenvolupen activitats. 
- Intercanvis d'informació amb la persona instructora i amb els alumnes. 
- Realització juntament amb  la persona instructora d'informes valoratius dels alumnes. 
- Avaluació  els treballs realitzats: activitats ,projecte de treball, altres. 
L'avaluació final la realitzaren la tutora i la instructora, segons el módelo que es presenta 
en les instruccions de la FCT de la Conselleria, i la calificació serà APTE  o NO APTE.  
CRITERIS D'AVALUACIÓ 
- Assistència regular i puntualitat als centres de treball. 
- Adaptació i col·laboració amb l'equip educatiu. 
- Realització de les activitats del programa formatiu. 
- Assistència a les reuniones de tutoria en el centre educatiu sempre que la tutora de 

fct ho requerixca. En aquestes reunions es lliuraràn les fulls de seguiment, ies 
comentarà el desenvolupament de les pràctiques en els centres, i es qualsevol 
qüestió relacionada amb la FCT. 

 L'assistència és obligatòria, per cumplir les hores establertes al programa formatiu. 

- Actituds de respecte i relacions adequades amb les companyes de pràctiques. 
- Presentació de tots els documents: fulles setmanals de seguiment de l'alumne…, 

informes, activitats de formació…en la data acordada 
SISTEMA DE RECUPERACIÓ 
En el cas de ser avaluada l'alumna com NO APTA, haurà de tornar a realitzar la FCT en 
el curs seguent. 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  I COMPLEMENTÀRIES 
En el cas de poder realitzar-se aquest any: 

- -  Visita a diversos centres educatius on esten realitzant la FCT o viatge d'estudis. 
- -  Participació en les  Projectes del departament. 
-  

MÒDUL PROFESSIONAL: PROJECTE D'ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA 
PROFESSORA: Maria Dolores C. 
CURS: 2º              DURADA: 40 hores 

 
DECRET 120/2017, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix per a la 
Comunitat Valenciana el *currículum del cicle formatiu de grau superior *corresponent a 
el títol de Tècnic o Tècnica Superior en Animació Sociocultural i Turística. 
El mòdul professional de Projecte d'animació sociocultural i turística, consistirà en la 
realització individual d'un projecte de caràcter integrador i complementari de la resta dels 
mòduls professionals que componen el cicle formatiu, que es presentarà i defensarà, 
davant un tribunal format per professorat de l'equip docent del cicle formatiu. Es 
desenvoluparà amb caràcter general, durant l'últim trimestre del segon curs, podent 
coincidir amb la realització del mòdul professional de Formació en centres de treball. El 
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desenvolupament i seguiment d'aquest mòdul haurà de compaginar la tutoria individual i 
col·lectiva i la seua avaluació, per ser de caràcter integrador i complementari de la resta 
dels mòduls que componen el cicle formatiu, quedarà condicionada a l'avaluació positiva 
d'aquests. 
Continguts: 
 a) Identificació de l'organització de l'empresa i de les funcions dels llocs de treball. 
 – Estructura i organització empresarial del sector. 
 – Activitat de l'empresa i la seua ubicació en el sector. 
 – Organigrama de l'empresa. Relació funcional entre departaments. 
 – Tendències del sector: productives, econòmiques, organitzatives, d'ocupació i altres. 
 – Procediments de treball en l'àmbit de l'empresa. Sistemes i mètodes de treball. 
 – Determinació de les relacions laborals excloses i relacions laborals especials. 
 – Conveni col·lectiu aplicable a l'àmbit professional. 
 – La cultura de l'empresa: imatge corporativa. 
 – Sistemes de qualitat i seguretat aplicables en el sector. 
b) Elaboració d'avantprojectes relacionats amb el sector. 
 – Anàlisi de la realitat local, de l'oferta empresarial del sector en la zona i del context en 
el qual es desenvoluparà el mòdul professional de formació en centres de treball. 
 – Recopilació d'informació. 
 – Estructura general d'un projecte. 
 – Elaboració d'un guió de treball. 
 – Planificació de l'execució del projecte: objectius, continguts, recursos, metodologia, 
activitats, temporalització i avaluació. 
 – Viabilitat i oportunitat del projecte. 
 – Revisió de la normativa aplicable. 
 c) Execució de projectes: 
 – Seqüenciació d'activitats. 
 – Elaboració d'instruccions de treball. 
 – Elaboració d'un pla de prevenció de riscos. 
 – Documentació necessària per a l'execució del projecte. 
 – Compliment de normes de seguretat i ambientals. 
 – Indicadors de garantia de la qualitat de projectes. 
 d) Avaluació de projectes: 
 – Proposta de solucions als objectius plantejats en el projecte i justificació de les 
seleccionades 
 – Definició del procediment d'avaluació del projecte. 
 – Determinació de les variables susceptibles d'avaluació. 
 – Documentació necessària per a l'avaluació del projecte. 
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 – Control de qualitat de procés i producte final. 
 – Registre de resultats. 
TEMPORALITZACIÓ , TUTORIA,  I SEGUIMENT . 
Es portarà cap mitjançant tutoria col·lectiva a càrrec del tutor del centre educatiu  i turoria 
individual segons el tutor asignat  . 
Amb caràcter general, el mòdul professional de Projecte es desenvoluparà 
simultàniament al mòdul 
de Formació en Centres deTreball , previament a les sessions de tutoria és presenta i es 
donen les orientacions pertinents per a elaborar el Projecte. El mòdul professional de 
Projecte tindrà les següents fases de realización: 
a) Presentació i valoració de la proposta. 
b) Designació de tutor o tutora individual del projecte 
c) Acceptació de la proposta i/o assignació de projectes 
d) Registre de la proposta. 
i) Lliurament, exposició o defensa. 
Per l'avaluació del Projecte es constituirà un tribunal que estarà format, almenys, pel cap 
de departament de família professional, que actuarà de president, el tutor o la tutora 
individual i qui haguera exercit la tutoria col·lectiva. 
CRITERIS D'EVALUACION  I SISTEMA DE RECUPERACIÓ 
ORDRE 79/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula 
l'avaluació de l'alumnat dels cicles formatius. 
La avaluació del Projecte es constituirà un tribunal que estarà format, almenys, pel cap 
de departament de família professional, que actuarà de president, el tutor o la tutora 
individual i qui haguera exercit la tutoria col·lectiva. 
Si avaluarà una vegada cursat el módulo de Formació en Centres de Treball. 
Els criteris de qualificació, com a percentatge de la nota final, seran els següents: 
a)Aspectes formals(presentació, estructura documental, organització i redacció, entre 
uns altres): 20% 
b)Continguts (dificultat, grau de resolució de la proposta, originalitat, actualitat, 
alternatives presentades i resultats obtinguts, entre uns altres): 50% 
c)Exposició i defensa (qualitat de l'exposició oral i de les respostes a les preguntes 
plantejades pels membres del tribunal): 30% 
La qualificació del mòdul de Projecte serà numérica, d'un a deu, sense decimals. 
Si el projecte no obtinguera una qualificació positiva en el seu primer període de 
realització el tribunal elaborarà un informe en el qual consten lus defectes que hagen de 
ser esmenats. L'alumne o l'alumna, amb l'orientació del tutor o de la tutora individual, 
podrà completar o modificar el projecte inicial, per a la seua presentació, avaluació i 
qualificació en el segon període de realització. 
 
 
 



ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I 
EXTRAESCOLARS  

CURS 21-22 

DEPARTAMENT SERVEIS SOCIOCULTURALS I 
A LA COMUNITAT 

 
Les activitats complementàries i extraescolars què el Departament ha programat per al 
present curs escolar es detallen en la següent taula, i la majoria d’elles formaven part del: 

- Projecte d’Innovació esportiu. 
- Projecte de l’aigua. 
- Projecte Connekta’t (fins l’any passat Projecte d’Innovació). 
- Projecte d’expressió. 
- Projecte El color de les diferents veus: totes i tots sumem” (fins l’any passat Projecte 

d’Innovació). 

TIPUS 
D’ACTIVIT

AT 
(Visita, 

xerrada, 
eixida, etc.) 

NOM DE 
L’ACTIVITAT 

OBJECTIUS EDUCATIUS DE 
L’ACTIVITAT CURS DATA 

 
COORDIN
ADOR/A 

 
 
 

Visites 

 
Període 
d’adaptació en 
centres 
d’Educació 
Infantil  

Conèixer el procés d'acolliment 
que es desenvolupa a les 
escoletes infantils.  

 
Establir primers contactes de 
l’alumnat amb les escoletes 
infantils de l’entorn. 

  
 
 

2º E.I. 

 
 

22, 23 i 24 
setembre  

  
 

Neus, Lola 

  
 
 

Xarrada 

 
Xerrada a l’IES 
sobre 
l'Alzhèimer, a 
càrrec de 
AFA Benidorm 
 

Donar a conèixer la malaltia 
d'Alzhèimer i les necessitats de 
les persones afectades. 

 
Comprendre les tasques de la 
TAPSD en la atenció a 
persones amb Alzhèimer.  

 
1er 

TAPSD  
A i B 

 
27 

setembre 

  
 

Àfrica 

 
 
 
 

Xarrada 

 
 
Xarrada a l’IES a 
càrrec de 
l’Associació de 
famílies 
acollidores  

Conèixer una mesura de 
protecció social dels menors: 
l’acolliment familiar. 
 
Descobrir recursos relacionats 
amb la protecció de la infància. 
 
Conèixer experiències personals 
en l’entorn de l’acolliment 
familiar: requisits, beneficis, 
dificultats, etc. 

 
 
 

2º E.I. 

 
 
 

26 
d’octubre 

 
 

 
Mª José 
Ramos 



 
Activitat de 

centre 

 
“En valencià 
també fem por”  

Planificar, dissenyar i 
implementar activitats de 
foment de la cultura popular 
amb xiquets i xiquetes.  

 
2º 

TASOCT 

24 de 
setembre  

i 14 
d’octubre 

Quico, Eva, 
Loli, Ramzi i 

Miriam 

 
 

Xarrada/ 
visita 

 
 
Xarrada/visita  
Informació juvenil  

Conèixer els diferents recursos 
d'informació juvenil que hi ha 
en la localitat (La Vila Joiosa i 
Alacant) 
 
Planificar, dissenyar i 
implementar 
activitats  d'informació juvenil 

 
 

2º 
TASOCT 

 
20 

d’octubre i 
17 de 

novembre 

 
 

Ramzi 

 
 
 

Eixida  

 
 
 
Banys de natura 

Fomentar activitats de relaxació 
i autoconeixement en el medi 
natural pròxim (La Vila Joiosa) 
 
Contribuir a alleujar l’estrès i 
l’ansietat. 
 
Millorar la convivència grupal. 

 
 

2º 
TAPSD  

A i B 

27 i 28 
d’octubre; 

25 de 
novembre; 
26 i 27 de 
gener; i 24 
de febrer 

 
 

Àfrica, 
Esther 

 
 

Xarrada 

Xarrada a l’IES a 
càrrec d’una 
TASOC de la 
Residència 
Santa Marta   

Conèixer les funcions i tasques 
pròpies d’un/a TASOCT en un 
centre que atén a persones 
dependents. 
 
 

 
 

1er  
TASOCT 

 
 

Novembre 

 
 

Eva 

Activitat de 
centre 

Activitats contra 
la violència de 
gènere 

Denunciar la violència què 
s'exerceix sobre les dones en 
la societat actual  

Tots els 
grups 

25 
Novembre

  

Neus, 
Àfrica 

 
 

 
 

Xarrada 

 
Xarrada a l’IES a 
càrrec dels 
responsables de 
Benestar Social 
de l’Ajuntament 
de la Vila Joiosa  
 

Conèixer canals de 
comunicació amb els centres 
educatius. 
 
Analitzar la importància de la 
cooperació en la detecció i 
seguiment de situacions de 
risc. 
 
Conèixer protocols d’actuació. 

 
 

1er 
TAPSD  

A i B, 
2º E.I. 

 
 
 

7 
Desembre 

 
 
 

Eva, Mª 
José R, 

Lola 

 
 
 
 

Jornada 

 
Jornada del 
Centre 
Ocupacional i 
residencial Les 
Talaies sobre 
diversitat 
funcional  

Sensibilitzar al voltant de les 
necessitats de les persones 
amb diversitat funcional. 
 
Conèixer el funcionament d’un 
centre d’atenció a les persones 
amb diversitat funcional i les 
tasques de la TAPSD. 
 
Fomentar les relacions amb els 
col·lectius d’intervenció. 
 
 
 
 

 
1er 

TAPSD  
A i B, 

2º 
TASOCT 

i  
1er i 2º 
d’E.I. 

 
 
 

3 
Desembre 

 
 
 
 

Àfrica 



 
 
 
 
 

Eixida 

 
 
 
Activitats 
nadalenques amb 
la Residència 
Santa Marta  

Desenvolupar actituds   
d'empatia i solidaritat en 
l'alumnat. 
 
Vincular els coneixements 
teòrics amb la pràctica. 
 
Propiciar la relació de l'alumnat 
amb els col·lectius d'intervenció. 

 
 

1er 
TAPSD 

A i B, 
2º 

TASOCT 

 
 
 

Desembre 

 
 
 

Sara i Loli 

 
 
 

Activitat de 
centre 

 
 
 
Activitats 
nadalenques 

Fomentar la convivència entre 
l’alumnat. 

 
Donar a conèixer recursos per 
a treballar la temàtica 
nadalenca als centres 
professionals; escoletes, 
centres d’atenció a la 
dependència, centres 
d’animació... 

 
 

Tots els 
grups 

 
 

21 
desembre 

  

 
 
 

Eixida  

Assistència a 
exposicions, 
representacions 
teatrals i 
musicals, de 
l’agenda cultural 
de La Vila Joiosa 
i municipis 
pròxims  

   
 
 

2º 
TASOCT 

   
 
 

Ramzi, 
Miriam, Loli 

 
 
 
 

Activitat de 
centre  

 
 
 
 
Activitats en 
l’hort escolar 
 

Conèixer la importància de l'hort 
urbà amb el col·lectiu de 
dependència. 
 

Relacionar els aliments de 
temporada amb una dieta 
saludable, fent referència a 
l'educació per a la salut. 
 
Utilitzar l'hort urbà com a recurs 
de suport psicosocial  

 
 
 

1er E.I. 
i  

1er 
TAPSD 
 A i B 

 
 
 
 

Tot el curs 

 
 

Neus, 
Ramzi, 

Asun, Loli, 
Marta 

Visita  Visita al 
Vilamuseu  

Conèixer recursos per a les 
activitats i projectes en el 0-6  

1er E.I.         10 
Novembre 

Neus 

 
 

Taller 

 
Taller 
d’expressió oral i 
musical  

Adquirir tècniques i recursos per 
a facilitar l'expressió oral i 
musical. 
 
Posar en pràctica i millorar les 
pròpies capacitats expressives. 

 
 

1er E.I. 

 
17 i 19 de 

gener 

 
Lola, 

Consuelo 

 
 

Xarrada o 
visita 

Xarrada o visita 
de l’Associació de 
persones amb 
sordoceguera de 
la C.V. i al Centre 
Autista Alacant  

Posar en pràctica alguns dels 
SAAC sense ajuda, així com 
els sistemes de comunicació 
específics utilitzats per les 
persones sordcegues y 
persones amb autisme 

 
2º TAPSD 

A i B 

 
 

Gener 

 
 

Lucía 



 
Conéixer les característiques i 
necessitats de tots dos 
col·lectius i els recursos 
materials i tècnics més 
utilitzats. 

 
Conéixer un recurs dirigit a les 
persones amb sordceguera i un 
recurs amb persones amb 
autisme. 

  Activitats amb el 
col·lectiu de 
persones majors 
de la Residència 
Santa Marta 
(videoconferènci
es, intercanvi de 
correspondència, 
etc.)  

Sensibilitzar al voltant de les 
necessitat de les persones 
majors. 
 
Conèixer el funcionament d’un 
centre d’atenció a persones 
majors i les tasques de la 
TAPSD. 
 
Fomentar les relacions amb els 
col·lectius d’intervenció.  

 
 
 

1er 
TAPSD 

A i B 

 
 

14 i  21 de 
gener,  

11 i 18 de 
febrer  

11 i 17 de 
març 

 
 
 
 

Sara, Àfrica 

 
Xarrada 

Xarrada a càrrec 
d’un especialista 
en dislèxia  

   
1er E.I. 

 
Gener 

 
Carles 

 
 
 
 
 

Visita 

 
 
 
 
Visita a 
Xocolates Pérez  

Donar a conèixer la importància 
de la indústria de la xocolata a 
la Vila Joiosa. 
 
Reflexionar sobre l'alimentació 
de proximitat i les seves 
possibilitats en l'elaboració de la 
dieta mediterrània. 
 
Relacionar la influència del 
producte local en l'elaboració de 
la dieta en les llars de la Vila 
Joiosa. 

 
 
 
 

1er 
TAPSD 

A i B 

 
 
 
 
 

Desembre 

 
 
 
 

Ramzi, Loli, 
Asun, 
Marta  

 
 

Xarrada/ 
visita 

Xarrada/visita 
Centre de 
Menors de 
Relleu 
 

Conèixer una mesura de 
protecció social dels menors: 
l’acolliment residencial. 
 
Descobrir recursos relacionats 
amb la protecció de la infància. 

 
2º E.I. 

i  
2º 

TASOCT 

 
13 

Desembre 

 
Eva, 

Mª José R, 
Miriam 

 
 
 

Visita 

Visita al Centre 
d’atenció 
primerenca de 
La Vila Joiosa 

 

Conèixer recursos d’intervenció 
en el 0-6. 
 
Conèixer diferents materials per 
al desenvolupament. 

 
 

1er E.I. 

 
 

23 Febrer 

 
 

Neus 

  Contactes online 
amb les Escoles 
Infantils de la 
Vila Joiosa 

   
 

1er E.I. 

 
 

Febrer 

 
 

Consuelo 



 
Taller 

 
Taller de cabuts 

  2º 
TASOCT 

 
Febrer 

 
Loli 

 
 

Activitat de 
dinamitzaci
ó al centre  

 
 
 
Carnestoltes 

Planificar, dissenyar i 
implementar activitats lúdiques 
que fomenten la participació. 
 
Gestionar i planificar la 
utilització del material necessari 
per a fer activitats en grup.  

 
 

2º 
TASOCT 

 
 
 

Febrer 

 
 

Loli, Ramzi, 
Miriam, 

Quico i Eva 

 
 

Eixida 

Recorregut per 
observar les 
barreres 
arquitectòniques 
i l’accessibilitat 

Observar les dificultats per a la 
mobilitat de les persones amb 
diversitat funcional al seu 
municipi.  

 
Realitzar propostes per la 
millora de la mobilitat urbana. 

 
1er 

TAPSD 
A i B 

 
 

1,2  Març 

 
 

Lola, Sara, 
Davinia 

 
 

Visita 
 

 
Visita sobre 
accessibilitat al 
VilaMuseu  

 
 

Conèixer un espai cultural 
adaptat. 

 
Observar adaptaciones per 
diferents necessitats. 

1er 
TAPSD  

A i B 
i 

2º 
TAPSD  

A i B 

 
 

10 Març 

 
 

Lola, Sara 

 
 

Visita 

 
Visita a la 
Biblioteca 
Municipal  

Conèixer recursos i tècniques 
d’expressió. 
 
Conèixer el funcionament  del 
servei. 

 
1er E.I. 

i 
2º 

TASOCT 

 
23 

Març 

 
Neus, Loli, 
Consuelo  

 
 
 
 

Xarrada  

 
 
 
Xarrada a càrrec 
de l’Associació 
ASMIBE  

Sensibilitzar al voltant de les 
necessitats de les persones 
amb diversitat funcional. 
 
Conèixer el paper de les 
associacions i els serveis que 
oferten. 
 
Fomentar les relacions amb els 
col·lectius d’intervenció.  

 
 

1er 
TAPSD  

A i B 

 
 

7 
Març 

 
 
 

Àfrica 

 
 
 
 

Xarrada  

 
Xarrada a càrrec 
d’UPAPSA, 
sobre voluntariat 
amb persones 
amb diversitat 
funcional 
 

Conèixer les funcions del 
voluntariat en l’atenció a 
persones en situació de 
dependència. 
 
Sensibilitzar sobre la 
participació social en el 
voluntariat. 

 
1er 

TAPSD 
A i B 

i 
2º 

TASOCT 

 
 
 
 

26 Març 

 
 
 
 

Lola, Loli 

 
 

Activitat de 
centre 

 
 
Activitats sobre 
el Dia de la dona 

Visibilitzar el paper de les dones 
en la història. 
 
Visibilitzar la desigualtat 
d’oportunitats existent a la 
societat actual. 

 
 
 

Tots els 
grups 

 
 
 

8 
Març 

 
 
 

Lola, Eva, 
Àfrica 



Fomentar la convivència en 
igualtat. 

 
 
 
 

Xarrada 

Xarrada a càrrec 
d’un TAPSD 
respecte al 
treball amb 
persones amb 
diversitat 
funcional, des 
del model centrat 
en la persona  

Sensibilitzar al voltant de les 
necessitats de les persones 
amb diversitat funcional. 

 
Donar a conèixer la importància 
de la intervenció des del model 
centrat en la persona i el paper 
de la TAPSD en aquesta. 

 

 
 
 

1er 
TAPSD 

A i B 

 
 
 

25  
Març 

 
 
 
 

Àfrica 

 
 
 

Xarrada  

 
Xarrades virtuals 
o presencials 
amb 
usuaris/àries del 
centre Les 
Talaies  

Sensibilitzar al voltant de les 
necessitats de les persones 
amb diversitat funcional. 
 
Fomentar les relacions amb els 
col·lectius d’intervenció.  
 
Descobrir les possibilitats de les 
noves tecnologies en el camp 
de l’atenció a la dependència. 

 
 

1er 
TAPSD 

A i B 

 
29 de març 

5 d’ abril 
 

3,10, 17 i 
24 de 
maig 

 

 
 
 

Àfrica 

Activitat 
d’animació 
i foment de 
la cultura 

comunitària 

 
Rutes 
teatralitzades  

Realitzar activitats de foment 
del patrimoni cultural del 
poble  a través d’activitats 
lúdiques. 

 
2º 

TASOCT 

 
De l’1 al 

25 de 
febrer 

 
Eva, 

Ramzi, 
Miriam, Loli 

 
Visita 

 
Visita al MARQ  

Conèixer recursos per  a 
possibles propostes didàctiques 
en Educació infantil. 

1er E.I. 10 
Maig 

Neus 

 
 
 
 

Eixida 

 
 
Rutes esportives 
i de convivència 
amb els usuaris-
àries del Centre 
Les Talaies, 
ASMIBE i AFEM  
 

Sensibilitzar al voltant de les 
necessitats de les persones 
amb diversitat funcional. 
 
Fomentar les relacions amb els 
col·lectius d’intervenció.  
 
Descobrir les possibilitats de les 
activitats esportives i d’oci en el 
camp de l’atenció a la 
dependència.  

 
 
 

1er 
TAPSD 

A i B 

 
17 març 

 
12 d’abril 

 
29 d’abril 

 
13 maig 

 
 
 

Àfrica, 
Lola,  
Esther 

 
 
 
 

Xarrada 

Xarrada a càrrec 
de Gaspar Pablo 
Tomas, sexòleg 
de APCA, sobre 
la sexualitat i la 
diversitat 
funcional  

Sensibilitzar al voltant de les 
necessitats de les persones 
amb diversitat funcional. 
 
Conèixer propostes d'intervenció 
que recolzen la vivència sexual. 

 
 
 

1er de 
TAPSD A 

i B 

 
 
 
 

28 de març 

 
 
 
 

África 

  Dia del Llibre; 
contacontes i 
altres activitats 
d’animació a la 
lectura 
 

Afavorir en l'alumnat l'interès 
per la lectura. 

 
Treballar l'expressió oral a 
través de diferents obres 
literàries. 

 

 
 
 
 

Tots els 
grups 

 
 
 
 

Abril 

 
 
 
 

Loli, Carles 
 

Sara 



Reflexionar sobre conceptes 
treballats en classe mitjançant 
la lectura de textos literaris. 

 
Compartir l'experiència de 
lectura, anàlisi i reflexió de 
textos literaris amb l'alumnat 
d'altres cicles. 

 
 Activitat  

 
“A les oblidades” 

Treballar la lectura de llibres. 
 
Apropar la realitat del col·lectiu 
reclús femení a l’alumnat. 

  
Tots els 
grups 

 
 Abril  

 
Miriam, 
Davinia 

 
 
 
 
 
 
 

Visita 

 
 
 
 
 
 
 
Visita a la llotja 
de La Vila Joiosa 

Donar a conèixer la importància 
de la indústria pesquera a la Vila 
Joiosa. 
 
Reflexionar sobre l'alimentació 
de proximitat i les seves 
possibilitats en l'elaboració de la 
dieta mediterrània. 
 
Relacionar la influència del 
producte local en l'elaboració de 
la dieta en les llars de la Vila 
Joiosa. 
 
Conèixer les diferències entre 
les propietats nutritives entre el 
peix salvatge i de piscifactoria. 

 
 
 
 
 
 

1er 
TAPSD 

A i B 

 
 
 
 
 
 
 

Abril 

 
 
 
 
 
 

Asun, 
Marta, 

Loli i Ramzi 

 
Xarrada 

Xarrada sobre 
gossos 
terapèutics  

Conèixer experiències de les 
teràpies alternatives amb 
animals. 

1er 
TAPSD 

A i B 

 
28 Abril 

 
Lola 

 
 
 
 

Xarrada 

 
Xarrada sobre 
salut mental, a 
càrrec del CEEM 
Benidorm/ 
Centre Dr. 
Esquerdo de 
Santa Faç  

Sensibilitzar al voltant de les 
necessitats de les persones 
amb problemes de salut mental. 
 
Conèixer el funcionament d’un 
centre d’atenció a persones amb 
problemes de salut mental. 
 
Fomentar les relacions amb els 
col·lectius d’intervenció.   

 
 
 

1er 
TAPSD 

A i B 

 
 
 

6 
Maig 

 
 
 
 

Àfrica 

 
 
 
 

Taller 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Taller de teatre; 
representacions 
titelles 
 

 
 
Utilització dels recursos 
d’expressió.  

 
Desenvolupar propostes 
d’activitats per a xiquets-es de 
0-6 anys. 

 
 

1er E.I. 

 
 

27 
Maig 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Neus, 
Consuelo 



Activitats 
dia del 
llibre  

 
Teatre de titelles  

Fomentar l’interès per la 
literatura infantil. 
 

  
6 Abril 

 

  Trobades 
d’Escoles en 
valencià 

        
1er E.I. 

 
Juny 

Neus, 
Esther 

 
Visita/ 

xarrada 

 
Visita/xarrada a 
càrrec de 
l’Associació 
Anèmona  

Sensibilitzar al voltant de les 
necessitats de les persones 
amb càncer. 
 
Conèixer el paper de les 
associacions i els serveis que 
oferten. 

 
1er 

TAPSD  
A i B 

 
3 

Juny 

 
 

Àfrica 

 
 

 

	


