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1. Criteris d’Avaluació M8. Suport a la Comunicació 

 

COMPETÈNCIA GENERAL 

Atendre les persones en situació de dependència, en l’àmbit domiciliari i institucional, per tal de mantenir i 

millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la 

gestió domèstica, aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant a altres serveis quan sigui 

necessari. 

 

SUPORT A LA COMUNICACIÓ 

Unitats Formatives HC Data Inicial Data Final 

UF.1. Suport a la comunicació. 66h 13/09/2019 06/06/2020 

RESULTATS D’APRENENTATGE I CRITERIS D’AVALUACIÓ 

UF.1. Suport a la comunicació 

Nucli formatiu Hores Resultats d’aprenentatge 

NF 1.Comunicació i llenguatge 6 1 

NF 2.La comunicació en persones en situació de 

dependència 

8 
1 

NF 3. Els sistemes de comunicació amb ajuda 20 2 

NF 4.Els sistemes de comunicació sense ajuda 20 3 

NF 5.Estratègies d’intervenció i seguiment 12 1, 4 

 

FAMÍLIA: Serveis Socioculturals i a la Comunitat. 

CICLE: Atenció a Persones en Situació de Dependència. GM 

MÒDUL PROFESSIONAL: Suport a la comunicació CODI: M08 

HORES TOTALS: 66 HLLD: 0 

CURS:1r i 2n ANY:2019-20 
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UF 1. Suport a la comunicació 

RA1.  Relaciona els sistemes alternatius i augmentatius de comunicació amb la persona en situació de 

dependència, valorant les seves dificultats específiques. 

Criteris d’avaluació 

1.a. Argumenta la influència de la comunicació en el desenvolupament diari de les persones.  

1.b. Defineix els conceptes de comunicació alternativa i augmentativa.  

1.c. Descriu les característiques dels principals sistemes alternatius i augmentatius de comunicació.  

1.d. Identifica els principals factors que dificulten o afavoreixen la comunicació amb la persona en situació de 

dependència.  

1.e. Interpreta les informacions, sobre el suport a la comunicació, rebudes en el pla / projecte d’atenció 

individualitzat.  

1.f. Selecciona tècniques per afavorir la implicació familiar i de l’entorn social en la comunicació amb la persona 

usuària.  

1.g. Justifica la necessitat d’adoptar mesures de prevenció i seguretat en l’ús de sistemes alternatius de 

comunicació.  

1.h. Diferencia entre els diferents trastorns del llenguatge que causen dificultats en la comunicació. (*) 

1.i. Aplica estratègies comunicatives convencionals per millorar la comunicació amb persones en situació de 

dependència. (*) 

RA2.Realitza activitats de suport a la comunicació, descrivint sistemes alternatius i augmentatius de 

comunicació amb ajuda. 

Criteris d’avaluació 

2.a. Descriu les característiques i utilitzacions bàsiques dels principals sistemes alternatius de comunicació amb 

ajuda. 

2.b. Crea missatges senzills amb els diferents sistemes de comunicació amb ajuda, facilitant la comunicació i 

atenció a la persona usuària.  

2.c. Descriu altres sistemes i elements facilitadors de la comunicació amb ajuda. 
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2.d. Comprèn missatges expressats mitjançant sistemes de comunicació amb ajuda. 

2.e. Aplica els ajustos necessaris en funció de les característiques particulars de les persones usuàries  

2.f. Utilitza les ajudes tècniques necessàries per al suport a la comunicació.  

2.g. Justifica la importància de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats de suport a 

la comunicació.  

RA3. Realitza activitats de suport a la comunicació, descrivint sistemes alternatius i augmentatius de 

comunicació sense ajuda. 

Criteris d’avaluació 

3.a. Descriu estructures bàsiques dels sistemes alternatius sense ajuda.  

3.b. Descriu els principals signes utilitzats en situacions habituals d’atenció a persones en situació de dependència.  

3.c. Crea missatges senzills amb els diferents sistemes de comunicació sense ajuda, facilitant la comunicació i 

l’atenció a la persona en situació de dependència.  

3.d. Aplica els ajustos necessaris en funció de les característiques particulars de les persones en situació de 

dependència.  

3.e.Descriu altres sistemes i elements facilitadors de la comunicació sense ajuda.  

3.f. Comprèn missatges expressats mitjançant sistemes de comunicació sense ajuda. 

RA4.Realitza el seguiment de les actuacions de suport a la comunicació, omplint  

els protocols de registre establerts. 

Criteris d’avaluació 

4.a. Emplena protocols de registre com a mitjà d’avaluació de la competència comunicativa de la persona usuària.  

4.b. Argumenta la importància de transmetre la informació registrada a l’equip interdisciplinari.  

4.c. Estableix criteris per verificar el grau de compliment de les instruccions de suport a la comunicació en l’àmbit 

familiar.  

4.d. Comprova la correcta utilització dels elements que componen el sistema de comunicació triat.  

4.e. Identifica protocols de transmissió a l’equip sobre l’adequació del sistema de comunicació triat.  

4.f. Identifica criteris i indicadors per detectar canvis en les necessitats de comunicació.  

4.g. Argumenta la importància de l’obtenció, registre i transmissió de la informació per millorar la qualitat del 

treball. 
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METODOLOGIA 
 

El mòdul de Suport en la Comunicació té una durada de 66 hores distribuïdes en dues hores setmanals en el 

grup-classe ( 1r i 2n) a l’aula 15 i l’aula d’informàtica 1. Els continguts es treballen estructurats en una unitat 

formativa. 

Les activitats d'ensenyança i aprenentatge de cada nucli formatiu seran les proposades al llibre de text de 

l'alumne/a i pràctiques extretes del professor i de diferents aportacions externes, incloent la part pràctica de 

cada un d’aquests. Treballarem en agrupaments variats: les tasques i activitats del mòdul es realitzaran de 

forma individual i en grup. A més, es portaran a terme xerrades, sortides i activitats pràctiques.  

Treballarem tot el relacionat amb la comunicació i els diferents tipologies existents, coneixent tant la part 

teòrica com la pràctica. 

En definitiva, se seguirà una metodologia activa i participativa que faciliti la interacció entre l’alumnat, 

fomenti la responsabilitat sobre l’aprenentatge, asseguri la motivació i potenciï l’avaluació com un procés de 

retroalimentació continua. On l’alumnat anirà assolint les diferents capacitats claus del cicle. 

 

AVALUACIÓ 
 

L’avaluació 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 possiblel’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 
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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. 

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. 

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. 

La nota màxima per cada UF per als alumnes que es presentin a la segona convocatòria. 

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 11, 12 i 15de juny de 2020. 

Per superar el Mòdul Professional cal superar independentment TOTS ELS NÚCLIS FORMATIUS. 

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

 Prova escrita (PE)(50%) 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 5. 

 Pràctiques (P) (30%) Es podran realitzar en grup o de manera individual segons indiqui el 

professor/a.S’inclouen en la categoria de pràctiques 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 5. 

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

◦ 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 = QUF1 = (QRA1 x 0,35) + (QRA2 x 0,3) + (QRA3 x 0,3) + (QRA4x 0,05) 

 

 

ESPAIS, EQUIPAMENTS 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. 

El llibre de text: M. JOSÉ ESTEVA, ROSA M. OLIVARES, MAR GÓMEZ. (2013). Barcelona: Altamar.  

ISBN:978-84-15309-35-2 

S’utilitzaran eines informàtiques. L’ús del correu electrònic (eorts@iesjulioantonio.cat)  és 

imprescindible per al seguiment dels nuclis formatius, la utilització del drive i moodle.  

Les referències bibliogràfiques específiques es facilitaran en cadascuna de les unitats formatives. 

El material didàctic, proporcionat pel centre és d’ús comú i tots els alumnes són responsables de la seva 

cura i d’utilitzar-lo adequadament. 
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