
MP07 SUPORT DOMICILIARI 

UF 1: ORGANITZACIÓ DEL TREBALL DOMICILIARI.  

RA 1. Organitza el pla de treball al domicili de persones en situació de 

dependència, interpretant les directrius establertes. 

Criteris d’ avaluació 

1.1 Identifica les característiques del pla de treball. 

1.2 Descriu la importància de l’adaptació del pla de treball a la realitat de la persona en 

situació de dependència. 

1.3 Identifica les característiques de l’usuari o unitat de convivència assignada. 

1.4 Identifica les tasques que s’han de realitzar al domicili. 

1.5 Seqüència les tasques domèstiques diàries que s’han de realitzar al domicili, en 

funció del pla de treball i de les adaptacions en ell realitzades, si hagués estat precís. 

1.6 Analitza les necessitats i demandes que s’han de cobrir al domicili. 

1.7 identifica els diferents tipus de plans d'atenció a la persona en situació de 

dependència al domicili. 

1.8 Relaciona els elements fonamentals de les activitats de recolzament domiciliari de 

persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, malaltes cròniques, o persones 

grans, amb els aspectes generals de l'autonomia personal i social. 

1.9 Seqüència estratègies que afavoreixi la implicació a l'usuari i/o els cuidadors 

principals. 

1.10 Respecta les característiques culturals pròpies de la unitat de convivència. 

1.11 Valora la importància d'ajustar la seqüència de l'execució d'activitats, a fi de 

rendibilitzar temps i esforços. 

 

RA2. Realitza el seguiment del pla de treball al domicili de persones en situació de 

dependència, descrivint el protocol establert. 

Criteris d’ avaluació 

2.1 Identifica les fonts d'informació, les tècniques de seguiment i la detecció de 



situacions de risc. 

2.2 Analitza els diferents recursos, seleccionant-los segons les necessitats de les 

persones en situació de dependència. 

2.3 Registra les dades en el suport establert. 

2.4 Interpreta correctament la informació recollida. 

2.5 Identifica les situacions en les quals és necessària la col·laboració d'altres 

professionals. 

2.6 Valora la importància de l'avaluació per a millorar la qualitat del servei. 

2.7 Valora la importància de l’avaluació en cadascuna de les àrees d’intervenció. 

 

UF 2: GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA LLAR.  

RA1. Organitza l’actuació de la gestió econòmica del pla de treball al domicili de 

persones en situació de dependència, interpretant les directrius establertes. 

Criteris d'avaluació: 

1.1Identifica  les característiques de l'usuari o unitat de convivència assignada. 

1.2 Identifica  les tasques de la gestió econòmica a realitzar en el domicili. 

1.3 Seqüència les tasques de gestió econòmica diàries que s’han de realitzar al domicili. 

1.4 Analitza les necessitats i demandes de la gestió econòmica que s’han de cobrir al 

domicili. 

1.5 Seqüència estratègies que afavoreixi la implicació a  l'usuari i/o els cuidadors 

principals. 

1.6 Respecta les característiques culturals pròpies de la unitat de convivència. 

1.7 Valora la importància d'ajustar la seqüència de l'execució d'activitats de la gestió 

econòmica, a fi de rendibilitzar temps i esforços. 

 

RA2. Realitza la gestió de la despesa relacionant les tècniques bàsiques d'administració 

amb les necessitats de la unitat de convivència. 

Criteris d'avaluació: 



2.1 Analitza la documentació relacionada amb les despeses de la unitat convivencial. 

2.2 Reconeix la necessitat de saber interpretar els documents de gestió domiciliària. 

2.3 Elabora un dossier de les partides de despesa general mensual. 

 

2.4 Elabora un dossier de despeses extraordinàries d'una unitat convivencial. 

2.5 Enumera els factors que condicionen la distribució del pressupost mensual d'una 

unitat de convivència. 

2.6 Enumera i classifica les despeses ordinàries i d'aprovisionament d’existències en 

una unitat de convivència tipus. 

2.7 Analitza les despeses mensuals de diferents unitats de convivència. 

2.8 Valora la necessitat d'equilibri entre ingressos i despeses. 

2.9 Elabora estratègies que afavoreixi la implicació a  l'usuari i/o els cuidadors 

principals. 

2.10 Desenvolupa actituds positives  en l’anàlisi de les despeses i la implicació de 

l’usuari i/o assistents. 

 

RA3. Realitza el proveïment de la unitat de convivència descrivint les 

característiques dels productes. 

Criteris d'avaluació: 

3.1 Analitza diferents tipus de documentació publicitària, seleccionant productes. 

3.2 Valora les tecnologies com a font d'informació. 

3.3 Determina la llista de la compra. 

3.4 Analitza l'etiquetatge de diferents productes de consum i aliments. 

3.5 Identifica  els llocs apropiats per al correcte emmagatzematge dels productes, tenint 

en compte les seves característiques. 

3.6 Enumera els tipus d'establiments i serveis destinats a venda de productes 

d'alimentació, neteja, higiene i manteniment del domicili. 

3.7 Estableix criteris per a la col·locació dels diferents productes atenent a criteris 

d'organització, seguretat i higiene. 

3.8 Utilitza  les noves tecnologies en les tasques de proveïment. 



3.9 Elabora estratègies que afavoreixi la implicació a l'usuari i/o els cuidadors principals. 

RA4. Realitza el seguiment de l’actuació de la gestió econòmica del pla de treball al 

domicili de persones en situació de dependència, descrivint el protocol establert. 

4.1 Identifica les situacions en les quals és necessària la col·laboració d'altres 

professionals. 

4.2 Registra les dades de l’actuació de la gestió econòmica en el suport establert. 

4.3 Interpreta correctament la informació de l’actuació de la gestió econòmica recollida. 

4.4 Valora la importància de l'avaluació en l’actuació de la gestió econòmica. 

 

UF 3: GESTIÓ I PREPARACIÓ DE L’ALIMENTACIÓ. 

RA1. Organitza l’actuació d’alimentació del pla de treball al domicili de persones 

en situació de dependència, interpretant les directrius establertes. 

Criteris d'avaluació: 

1.1 Identifica  les característiques de l'usuari o unitat de convivència assignada. 

1.2 Identifica  les tasques de gestió de l’alimentació a realitzar en el domicili. 

1.3 Seqüència les tasques de gestió de l’alimentació diàries que s’han de realitzar al 

domicili. 

1.4 Analitza les necessitats i demandes gestió de l’alimentació que s’han de cobrir al 

domicili. 

1.5  Respecta les característiques culturals pròpies de la unitat de convivència. 

1.6 Seqüència estratègies que afavoreixi la implicació a  l'usuari i/o els cuidadors 

principals. 

1.7 Valora la importància d'ajustar la seqüència de l'execució d’activitats gestió de 

l’alimentació, a fi de rendibilitzar temps i esforços. 

 

RA2. Selecciona aliments del menú relacionant les seves característiques i 

proporcions amb les prescripcions establertes. 

Criteris d'avaluació: 

2.1 Analitza els conceptes bàsics relacionats amb l'alimentació i la nutrició. 

2.2 Classifica els aliments en funció de les seves característiques. 



2.3 Identifica  les característiques d'una dieta saludable, així com els tipus d'aliments 

que ha d'incloure. 

2.4 Identifica  les racions i mesures casolanes. 

2.5 Analitza l'etiquetatge nutricional d'aliments envasats. 

2.6 Selecciona els aliments que han de formar part de la ingesta diària, tenint en compte 

les prescripcions establertes. 

2.7 Valora la importància d'una dieta saludable. 

2.8 Elabora estratègies que afavoreixi la implicació a  l'usuari i/o els cuidadors 

principals. 

2.9 Es responsabilitza de la selecció adequada dels aliments en la dieta proposada. 

 

RA3. Elabora aliments relacionant el procés de preparació amb tècniques 

bàsiques de cuina. 

Criteris d'avaluació: 

3.1 Reconeix la necessitat d'aplicar mesures d'higiene, prevenció de riscos i eliminació 

de productes, en la preparació dels aliments. 

3.2 Identifica  les tècniques culinàries bàsiques d'aplicació a la cuina familiar indicant en 

cada cas: fases d'aplicació, procediments, temps, parament. 

3.3 Recopila receptes de cuina, ajustant les quantitats i els temps que s'han d'utilitzar en 

funció del nombre de comensals i les seves necessitats específiques. 

3.4 Identifica  els procediments previs al cuinat: descongelat, tallat, pelat, trossejat i 

rentat dels diferents productes. 

3.5 Classifica els materials, estris i electrodomèstics necessaris per procedir a la 

preelaboració dels aliments. 

3.6 Aplica tècniques de cuina per a l'elaboració de primers plats, segons plats i postres, 

adequats, a la dieta dels membres de la unitat de convivència. 

3.7 Reconeix la necessitat de complir les normes de seguretat, i higiene, establertes per 

a la manipulació i processat d'aliments. 

3.8 Valora la importància de la presentació dels aliments. 

3.9 Aplica les pautes d’ordre, manteniment i neteja en els materials emprats per a 

l’elaboració dels aliments. 

3.10 Té en compte les condicions higienicosanitàries en la manipulació i processat 



d’aliments. 

3.11Elabora estratègies que afavoreixi la implicació a  l'usuari i/o els cuidadors 

principals. 

3.12 Es responsabilitza de la necessitat de l’ordre, manteniment, condicions higiènica 

sanitàries en el procés d’elaboració i preparació dels aliments. 

 

RA4. Realitza el seguiment de l’actuació d’alimentació del pla de treball al domicili 

de persones en situació de dependència, descrivint el protocol establert 

Criteris d'avaluació: 

4.1 Identifica  les situacions en les quals és necessària la col·laboració d'altres 

professionals. 

4.2 Registra les dades de l’actuació de d’alimentació en el suport establert 

4.3 Interpreta correctament la informació  recollida de l’actuació d’alimentació. 

4.4 Valora la importància de l'avaluació en l’actuació d’alimentació. 

 

UF 4: MANTENIMENT I NETEJA DE LA LLAR.  

RA1. Organitza l’actuació de manteniment i neteja de la llar del pla de treball al 

domicili de persones en situació de dependència, interpretant les directrius 

establertes. 

Criteris d'avaluació: 

1.1 Identifica  les característiques de l'usuari o unitat de convivència assignada. 

1.2 Identifica  les tasques de manteniment i neteja de la llar a realitzar en el domicili. 

1.3 Seqüència les tasques de manteniment i neteja de la llar diàries que s’han de 

realitzar al domicili. 

1.4 Analitza les necessitats i demandes de manteniment i neteja de la llar que s’han de 

cobrir al domicili. 

1.5 Respecta les característiques culturals pròpies de la unitat de convivència. 

1.6 Valora la importància d'ajustar la seqüència de l'execució d'activitats de 

manteniment i neteja de la llar, a fi de rendibilitzar temps i esforços. 

1.7 Seqüència estratègies que afavoreixi la implicació a  l'usuari i/o els cuidadors 



principals manteniment i neteja de la llar. 

 

RA2. Realitza 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: 

2.1 Analitza diferents tipus de residus i escombraries que es generen al domicili. 

2.2 Identifica  els tipus, maneig, riscos i manteniment d’ús dels electrodomèstics 

utilitzats al domicili: rentadora, assecadora, planxa, aspirador. 

2.3 Recopila en un dossier les tècniques de neteja de terres, estris, mobiliari, finestres i 

sanitaris. 

2.4 Identifica  els productes de neteja i desinfecció que han d'utilitzar-se, descrivint les 

seves aplicacions, riscos d'ús, i la seva ubicació al domicili. 

2.5 Descriu els riscos derivats del maneig i ús de les instal·lacions elèctriques al 

domicili. 

2.6 Descriu les tècniques de rentat 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. 

2.7 Valora el compliment de les normes de seguretat, higiene, prevenció i eliminació de 

productes, establertes, per al desenvolupament de les activitats de manteniment de la 

llar. 

2.8 Descriu les pautes d'interpretació de l'etiquetatge de les peces, classificant la roba 

en funció del seu posterior procés de rentat. 

2.9 Descriu els criteris de manteniment dels suports i ajuts tècnics   

2.10 Aplica les tècniques de neteja i manteniment de la llar. 

2.11 Elabora estratègies que afavoreixi la implicació a  l'usuari i/o els cuidadors 

principals. 

2.12 Es responsabilitza de la necessitat del manteniment adequat en la llar així com 

dels suports i ajuts tècnics 

 

RA3. Realitza el seguiment de l’actuació de manteniment i neteja de la llar del pla 

de treball al domicili de persones en situació de dependència, descrivint el 

protocol establert 



Criteris d’avaluació 

3.1Identifica  les situacions en les quals és necessària la col·laboració d'altres 

professionals. 

3.2 Registra les dades de manteniment i neteja de la llar en el suport establert. 

3.3 Interpreta correctament la informació recollida. 

3.4 Valora la importància de l'avaluació en el manteniment i neteja de la llar. 

 

 

 


