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1.RELACIÓ D’UNITATS FORMATIVES I NUCLIS FORMATIUS 

FAMÍLIA: Serveis Socioculturals i a la Comunitat.  

CICLE: Atenció a Persones en Situació de Dependència. GM 

MÒDUL 1: Organització de l’atenció a persones en situació de dependència  

 

MP 01 Organització de l’atenció a persones en situació de dependència 

Unitats 

Formatives 
HC 20% Data Inicial Data Final 

UF.1: Context de 

la intervenció 

sociosanitària. 

44h 9h 16/09/2019 05/12/2019 

UF2:Organització 

de la intervenció 

sociosanitària. 

88h 16h 09/12/2019 04/06/2020 

 

Pel que fa a l’ordre de les unitats formatives farem primer la UNITAT FORMATIVA 1, doncs 

serveix per contextualitzar el tema, per després, continuar amb la concreció de la intervenció 

a la UNITAT FORMATIVA 2. 

2.RESULTATS D'APRENENTATGE, CRITERIS D'AVALUACIÓ 

 

UF.1. Context de la intervenció sociosanitària 

Nucli formatiu Hores Resultats d’aprenentatge 

NF 1. Programes, serveis i recursos d’atenció a 

persones en situació de dependència 

28 
1 
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NF 2. Els professionals dels serveis d’atenció a 

persones en situació de dependència 

16 
1 

UF.2. Organització de la intervenció sociosanitària 

Nucli formatiu Hores Resultats d’aprenentatge 

NF3. Edificis, espais i productes destinats a 
persones en situació de dependència 

18 2 

NF4. La planificació de la intervenció en 
persones en situació de dependència 

20 1 

NF5. Execució de la intervenció: protocols i 
registres 

16 1,3 

NF6. Execució de la intervenció en l’entorn 
residencial 

14 1,2 

NF7. Planificació, gestió i documentació del 
centre asistencial 

20 3 

UF1.  Context de la intervenció sociosanitària 

RA1 Interpreta programes d'atenció a les persones en situació de dependència relacionant el 

model organitzatiu i de funcionament amb el marc legal vigent. 

Criteris d'avaluació 

1.a. Compara les normatives en matèria d'atenció a les persones en situació de dependència en 
l'àmbit europeu, estatal, autonòmic i local. Extreu la informació més important en l’àmbit de 
Catalunya. (*) 
1.b. Descriu els diferents models i serveis d'atenció a les persones en situació de dependència. 

1.c. Identifica els requisits i les característiques organitzatives i funcionals que han de reunir els 

serveis d'atenció a les persones en situació de dependència. 

1.d. Descriu les estructures organitzatives i les relacions funcionals tipus dels equipaments 

residencials dirigits a persones en situació de dependència. 

1.e. Descriu les funcions, nivells i procediments de coordinació dels equips interdisciplinaris dels 

serveis d'atenció a les persones en situació de dependència. 

1.f. Identifica els recursos humans necessaris per a garantir l’atenció integral de les persones en 

situació d’independència. 

1.g. Identifica les funcions del Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència dins 
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l'equip interdisciplinari de les diverses institucions i serveis per a l'atenció a les persones en 

situació de dependència. 

1.h. Argumenta la importància d'un equip interdisciplinari en l'atenció a les persones en situació 

de dependència. 

1.i. Desenvolupa actituds positives en les argumentacions  i valoracions de la importància de les 
relacions inter i intra disciplinar. 

1.j. Valora la importància de la necessitat de la interpretació de la informació legal, normativa, 

organitzativa i funcional. 

1k. Contextualitza l’atenció a la dependència en el marc de l’estat del benestar i el Sistema per 

l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència. (*) 

1l. Coneix el fonament del moviment de cultura independent i les organitzacions des d’on 

s’estructura. (*) 

1m. Participa en la presa de decisions de l’equip de treball a través dels instruments i tècniques 

establertes per a fer-ho.  

 

UF2 Organització de la intervenció sociosanitària 

RA1  Organitza la seva intervenció amb les persones en situació de dependència seleccionant 

les estratègies en funció de les seves característiques i les directrius del programa 

d'intervenció.. 

Criteris d'avaluació 

1.a. Descriu les estratègies d'intervenció per al desenvolupament de les activitats d'atenció a les 

persones en situació de dependència. 

1.b. Interpreta correctament les directrius, criteris i estratègies establerts en un pla d'atenció 

individualitzat. 

1.c. Determina 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. 

1.d. Selecciona estratègies per a l'atenció a les persones en situació de dependència a partir de 

les seves característiques i del pla d'atenció individualitzat. 

1.e. Selecciona mètodes de treball adaptant-los als recursos disponibles i a les especificacions 

del pla de treball d'atenció individualitzada. 

1.f. Temporalitza les activitats i tasques atenent les necessitats de la persona en situació de 
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dependència i a l'organització racional del treball 

1.g. Descriu els principis metodològics i pautes d'actuació del Tècnic en les tasques de suport 

per a la vida independent. 

1.h. Argumenta la importància de respectar els principis de promoció de la vida independent i les 

decisions de les persones usuàries. 

1.i. Argumenta la forma de recolzar a altres professionals en l’acompanyament al nou usuari a 

l’arribada a una institució seguint un protocol d'acollida i estada. 

1.j. Mostra responsabilitat i sensibilitat cap a la necessitat de potenciar l’autonomia de la 

persona amb els ajuts tècnics més escaients. 

1.k. Maneja amb soltesa un programa informàtics de gestió en la programació i gestió dels 

residents i les seves agendes. (*) 

1.k. Utilitza aplicacions informàtiques per l’elaboració i gestió dels plans individualitzats i 
la seva aplicació. (*) 

RA2 Organitza els recursos necessaris per a la seva intervenció relacionant el context on 

desenvolupa la seva activitat amb les característiques de les persones en situació de 

dependència. 

Criteris d'avaluació 

2.a. Identifica els factors de l'entorn que afavoreixen o inhibeixen l'autonomia de les persones 

en la seva vida quotidiana. 

2.b. Reconeix el mobiliari i els instruments de treball propis de cada context d'intervenció. 

2.c. Condiciona l'entorn per afavorir la mobilitat i desplaçaments de les persones en situació de 
dependència així com el seu ús i utilitat. 

2.d. Identifica la normativa legal vigent en matèria de prevenció i seguretat per organitzar els 

recursos. 

2.e. Aplica els criteris a seguir en l'organització d'espais, equipaments i materials per afavorir 

l'autonomia de les persones. 

2.f. Identifica els ajuts tècnics necessaris per afavorir l'autonomia i comunicació de la persona. 

2.g. Descriu els recursos existents en el context per optimitzar la intervenció 

2.h. Argumenta la importància d'informar les persones en situació de dependència i les seves 
famílies o assistents no formals sobre les activitats programades, per afavorir la seva 
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participació. 

2.i. Valora la importància de la gestió i aprofitament del temps. 

2.j. Valora la necessitat de ser autònom en l’organització i gestió del pla de treball. 

RA3. Gestiona la documentació bàsica de l'atenció a persones en situació de dependència 

relacionant-la amb els objectius de la intervenció. 

Criteris d'avaluació 

3.a. Identifica els elements que ha de recollir la documentació bàsica de la persona usuària. 

3.b. Identifica les característiques més significatives de les persones en situació de dependència 

que és precís recollir en la seva documentació bàsica. 

3.c. Aplica protocols de recollida de la informació precisa per conèixer els canvis de les 

persones en situació de dependència i el seu grau de satisfacció. 

3.d. S'han identificat els diferents objectius que es pretenen amb la intervenció i la documentació 

associada a la mateixa. 

3.e. Justifica la utilitat i la importància de documentar per escrit la intervenció realitzada. 

3.f. Identifica els canals de comunicació de les incidències detectades. 

3.g. Integra tota la documentació, organitzant-la i actualitzant-la, per confeccionar un model 

d'expedient individual. 

3.h. Aplica criteris d'actuació que garanteixin la protecció de dades de les persones usuàries. 

3.i. Utilitza equips i aplicacions informàtiques per a la gestió de la documentació i els expedients. 

3.j. Identifica els criteris i indicadors de la qualitat del servei. (*) 

3.k. Valora la importància de respectar la confidencialitat de la informació. 

3.l. Contrasta informacions i fets derivats de la documentació de l’expedient individual així com 

les incidències detectades. 

3.m. Maneja i interpreta els documents destinats a la gestió del treball: torns, horaris i distribució 

de tasques. (*) 

 

3.CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MÒDUL 

D’acord a la ponderació de cada Unitat Formativa, la qualificació del Mòdul Professional 

(QMP) s’obté a partir de la fórmula següent: 
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QMP = (0,33 x QUF1) + (0,67 x QUF2) 

 

L’avaluació de les Unitat Formatives serà continua. La nota de cada unitat es calcularà a 

partir de les activitats d’avaluació. Els criteris d’avaluació es faran públics al correu 

electrònic de l’ institut i al taulell d’anuncis de la classe. 

El barem de puntuació ponderarà de la seguen manera: 80% continguts (exàmens, 

treballs, presentacions ja sigui grupals o individuals,...) 20% procediments (actitud, 

puntualitat tant en l’entrada a classe com en el lliurament de treballs, cura de l’entorn i del 

material de classe, participació en classe i treballs de classe, assistència, comportament...) 

L’assistència al 80% de les hores del mòdul (i de cada UF) és obligatòria per fer possible 

l’avaluació continua positiva. En el cas de que no es pugui assistir a una activitat 

d’avaluació (sigui examen o activitat pràctica) en el dia i hora indicats, es perdrà el dret a 

l’avaluació contínua excepte en casos de demostrada i documentada força major. S’entén 

com a força major malalties greus o assistències a tribunals. 

La puntualitat i l’acompliment dels terminis previstos per al lliurament dels treballs són 

una condició necessària i imprescindible per poder assolir una bona dinàmica de treball a 

l’aula i els objectius planificats. Els treballs no presentats dins els terminis establerts no 

podran ser avaluats positivament. Si un treball no s’ha presentat dins del termini establert, 

es podrà presentar com a molt tard en el termini d’una setmana posterior a la data de 

lliurament. En aquest últim cas obtindrà una nota màxima de 5.  

No serà admès cap treball individual o col·lectiu que no contingui les referències 

bibliogràfiques consultades i citades.  El plagi està penalitzat amb una nota inferior a 5. Hi 

ha l’obligació de citar tot allò que no sigui producció pròpia. Quan l’alumnat utilitza treballs 

anteriorment realitzats té obligació de fer-lo saber en el text i diferenciar les aportacions 

noves de les que va fer en el passat o en treballs presentats en altres mòduls. Les 

actuacions que no corresponguin amb aquestes normes tindran conseqüències en 

l’avaluació de l’alumne. 

En els treballs es tindran en compte les faltes d’ortografia, que poden descomptar. Si hi ha 

més de 10 faltes en un treball aquest s’haurà de repetir. En el cas d’exàmens es valorarà el 

tipus de faltes comeses. De la mateixa manera es valorarà la bona presentació, l’ordre i la 

netedat. 

Aquells alumnes que superin el 20% de les faltes d'assistència injustificades no tindran dret 

a l'avaluació contínua i hauran d'anar directament a la 2a convocatòria. 
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    En el cas que una o vàries activitats d’avaluació de la Unitat Formativa no s’hagin 

realitzat o presentat en el límit de temps establert o bé no hagin obtingut una qualificació 

positiva, existeix  la possibilitat de presentar-se a segona convocatòria amb tota la 

matèria de la unitat formativa.  

Aquestes proves poden constar, segons la UF, d'una prova pràctica i/o prova escrita. 

El calendari i les estratègies de segona convocatòria de la o les UF que restin suspeses 

queda previst en aquesta programació per la segona convocatòria  del 11 al 15 de juny de 

2020.  

Per superar el Mòdul Professional cal superar independentment TOTES unitats formatives. 

L'arrodoniment de la nota es farà a partir de 0,6. 

La qualificació d'una UF s'obté segons la següent ponderació: 

 Prova escrita (PE)(60%) Examen sobre tots els continguts treballats. 

◦ Per tenir dret a l'avaluació contínua, la nota mitja dels exàmens de la UF no podrà 

ser menor a 4 punts. 

 Pràctiques (P) (20%) Es podran realitzar en grup o de manera individual segons indiqui 

el professor/a. S’inclouen en la categoria de practiques les sortides relacionades amb 

l’observació directa de l’àmbit de treball. Les sortides acadèmiques són curriculars, i 

per tant és obligatòria l’assistència.  

 El seu lliurament es farà dins del termini establert. Es tindrà en compte el següent: 

◦ Els/les alumnes que lliurin pràctiques fora de termini, sempre en els 8 dies següents,  

tindran una puntuació màxima de 5. Si no es presenta dins d’aquest terminis 

l’alumne anirà amb tota la UF a la 2a. Convocatòria. 

◦ Per a tenir dret a l'avaluació contínua la mitja de les pràctiques de la UF no podrà 

ser menor a 4. En el cas de ser menor, la/el alumne haurà d'anar a 2a convocatòria. 

◦ No s'admetran en cap cas pràctiques copiades ni d'Internet ni de companys. 

 Graella d'actitud (GA): (20%) Enregistrament del treball a classe, assistència i actitud. 

Dins de l'actitud es tindrà en compte el següent: 

◦ Puntualitat i assistència a classe. 

▪ Tres retards equivalen a una falta d'assistència injustificada. 

▪ Per tenir dret a l'avaluació contínua no es pot superar el 20% de les faltes 

d'assistència injustificades per cada UF. 

◦ Respecte als companys, professorat i material del centre. 

◦ Participació a classe. 

◦ Pulcritud i ordre en el lliurament de les pràctiques. 
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◦ Autonomia de treball. 

◦ Demostració d’interès 

◦ Raonament dels processos. 

◦ Respecte de les normes del centre (no utilitzar mòbils, no menjar, ni fumar a classe, 

l'accés a pàgines no autoritzades, jugar a classe, etc.) 

 

Així els resultats d'avaluació (RA) s'obtenen a partir de la següent fórmula: 

RA = 0,6 PE + 0,2 P + 0,2 GA 

 

4.ESPAIS, EQUIPAMENTS, MATERIALS I RECURSOS 

 

Aquest mòdul s’impartirà bàsicament a l’aula de TAPSD2, que està equipada amb un 

ordinador connectat a Internet i canó de projecció. A l’aula comú d’us múltiples “La Cuina”. 

Al pati del Centre. I a l’aula d’’Informàtica 1, equipada amb un ordinador per a cada alumne. 

 

El material bàsic per la realització del curs serà el llibre de text: 

SORRIBAS, M. 

Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència. (2018) 

ISBN   978-84-17144-57-9 

Barcelona: Altamar.  

Recursos a: http://www.altamar.cat 

Aquests es complementarà amb els recursos –presentacions, vídeos, etc.– que es trobaran 

a la pàgina web de l’editorial.  

http://www.altamar.cat 

A més de tots aquells altres que la professora consideri adients. 

 

També serà necessari disposar d’un programa, tutorial o demo d’un programa de gestió de 

residències, en concret oferim el Gerusalus. 


