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Objectius 

 
Els objectius generals del cicle associats a aquest mòdul, són els següents: 
a) Identificar tècniques i instruments d'observació i registre, seleccionant en funció de les 
característiques de les persones en situació de dependència i del pla d'atenció individualitzat, per 
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 organitzar les activitats assistencials i psicosocials. 
j) Identificar els 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. 
l) Analitzar estratègies psicològiques, rehabilitadores, ocupacionals i de comunicació, adequant-les a 
circumstàncies específiques de la persona en situació de dependència, per a realitzar intervencions de 
suport psicosocial d'acord 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. 
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-lo 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. 
u) 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. 
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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. 
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. 
 

Continguts 

Organització de l'entorn d'intervenció: 

- Factors ambientals en la relació social. Manteniment d'espais i mobiliari. 

- Anàlisi dels espais per afavorir l'autonomia, la comunicació i la convivència. Confecció d'elements 
decoratius i ambientals. 

- Ambientació de l'espai. 

- Iniciativa i creativitat en l'ambientació d'espais. 

Selecció d'estratègies de suport psicosocial i habilitats socials: 

- Les relacions socials en les persones en situació de dependència. 

- Anàlisi d'estratègies que afavoreixin la relació social a les persones en situació de dependència. 

- Habilitats socials en la persona en situació de dependència. 

- Determinació de recursos expressius per afavorir el manteniment de les capacitats de relació. 

- Aplicació de tècniques i estratègies per al desenvolupament d'habilitats socials. 

- Solució de conflictes en l'atenció domiciliària i institucional. 

- Noves tecnologies de l'informació i la comunicació en la relació social. 
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Aplicació de tècniques i exercicis de manteniment i entrenament psicològic, rehabilitador i 
ocupacional: 

- Caracterització de la motivació i l'aprenentatge en les persones grans, discapacitades i malaltes. 

- Exercicis i activitats d'estimulació cognitiva. Anàlisi de l'aplicació d'activitats rehabilitadores i de 
manteniment 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. 

Caracterització de tècniques d'acompanyament per a persones en situació de dependència: 

- Identificació de les necessitats d'acompanyament. 

- Tipus de gestió personal en les que es requereixi acompanyament. 

- Adequació de l'acompanyament a les necessitats i característiques dels usuaris. 

- Acompanyament en situacions d'oci i temps lliure. 

- Registre de les activitats d'acompanyament. 

- Consideració de les orientacions i protocols establerts en la gestió personal i relacional. 

Descripció d'estratègies i tècniques d'animació grupal: 

- Tècniques d'animació destinades a les persones en situació de dependència. 

- Motivació i dinamització d'activitats. 

- Desenvolupament de recursos d'oci i temps lliure. 

- Recursos lúdics per a persones en situació de dependència. 

- Innovació en recursos d'oci i temps lliure. 

- Respecte pels interessos dels usuaris. 

Preparació d'informació als cuidadors no formals: 

- Recursos socials i comunitaris per a les persones en situació de dependència. 

- Confecció d'un fitxer de recursos de suport social, ocupacional i d'oci i temps lliure. 
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- Identificació i emplenament de sol·licituds de prestació de serveis de suport social i comunitari que 
orienti les famílies i a les persones en situació de dependència. 

- Descripció de les necessitats de suport individual o orientació familiar en l'autonomia personal per a 
les activitats de la vida diària. 

- Valoració de l'establiment de relacions fluïdes amb la família i de la comunicació adequada. 

Valoració i seguiment de les intervencions: 

- Identificació dels diferents instruments de recollida d'informació. 

- Emplenament de protocols específics. 

- 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. 

- Valoració de la transmissió d'informació. 

Resultats d’aprenentatge. Criteris d'avaluació 

1. Organitza l'entorn on desenvolupa la seva tasca, 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. 

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 sobre els espais i materials a l'usuari i cuidadors informals per afavorir el 
desenvolupament autònom, la comunicació i la convivència de les persones en situació de dependència. 

i) 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. 
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f) S'han confeccionat els elements de senyalització i simbolització per 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. 

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 establert. 

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 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 de les 
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) S'han seleccionat tècniques i estratègies de suport per 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 establert. 

Criteris d'avaluació: 
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a) S'han descrit les característiques específiques que presenten la motivació i l'aprenentatge de les 
persones grans, discapacitades i malaltes. 

b) S'han identificat estratègies d'intervenció adequades a la realització d'exercicis i activitats dirigides 
al manteniment i millora de les capacitats cognitives. 

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. 

e) 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 només 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 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 al 
domicili, respectant els drets de les persones implicades. 

c) S'han seleccionat criteris i estratègies que afavoreixin l'autonomia personal de les persones en 
situació de dependència en les situacions d'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 seves característiques i 
interessos personals. 
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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 establerts en les tasques 
d'acompanyament. 

5. Descriu estratègies i tècniques d'animació grupal en la institució, analitzant les necessitats de les 
persones en situació de dependència. 

Criteris d'avaluació: 

a) S'han definit les tècniques d'animació per dinamitzar les activitats d'oci de les persones en situació 
de dependència. 

b) S'han descrit les estratègies d'animació i motivació que potenciïn 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 seves 
característiques i les seves utilitats. 

e) 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 dins 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 
dependent 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 seves demandes i necessitats amb 
els recursos comunitaris. 

Criteris d'avaluació: 

a) S'han definit els diferents recursos comunitaris adreçats a persones en situació de dependència. 
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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·licitin 
les prestacions més freqüents. 

d) S'han identificat diferents formats i models de sol·licitud d'ajuts, prestacions i serveis. 

i) S'han utilitzat les tecnologies de l'informació i la comunicació per a localitzar recursos comunitaris. 

f) S'ha justificat l'establiment de relacions amb les famílies i les persones que s'encarreguen dels 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 d'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 al 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 seva tasca 
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 millorar la 
qualitat del treball realitzat. 

Tipus de prova 
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La prova lliure d’ASPS està estructurada en dues parts; la primera (eliminatòria) consta de un tipus test 
de 30 preguntes de quatre opcions de resposta sobre els continguts teòrics, i la segona consisteix en 
dos supòsits pràctics on s’han de desenvolupar mitjançant unes preguntes, tot això seguint criteris 
d’avaluació i aplicant els continguts teòrics i metodològics del mòdul. 
 

Criteris de qualificació de les proves lliures 

 
� L'examen consta de dues parts, una part tipus test i una de supòsits pràctics, essent 

necessari per aprovar el mòdul una puntuació mínima de 5 punts en cada una de les 
parts.  La part tipus test serà eliminatòria, si no s’arriba a un 5 no es corregira la segona 
part. 

� La part test consta de 30 preguntes, i cada una d'elles es puntuaran 0,33 punts si és 
correcta. Es farà la correcció estadística pertinent per errors, és a dir, a un tipus test 
de quatre opcions de resposta cada tres preguntes malament descomptan una de bé. 
No és obligatori respondre totes les preguntes del test, aquelles deixades en blanc ni 
compten ni descompten. 

� A la part tipus test es compten només les respostes contestades degudament segons 
les pautes donades a la plantilla establerta a tal efecte, no es comptaran preguntes 
respostes a altres llocs de l’examen. 

� Els supòsits pràctics consisteixen en dos aplicacions a unes persones usuàries 
determinades sobre els objectius i continguts del mòdul. S'han de desenvolupar seguint 
criteris metodològics establerts als continguts i objectius del mòdul, i als resultats 
d’aprenentatge i criteris d’avaluació. Es puntuarà de 0 a 10 punts tota la prova on cada 
cas pràctic pot puntuar fins a un màxim de 5 punts, a cada pregunta s’establirà el valor 
de cada apartat ben indicat el dia de la prova.  

� La nota final resulta de fer la mitjana de les dues parts (test i casos pràctics), sempre 
que de cadascuna s’obtengui una nota mínima de 5 punts.  

� És fonamental l’ús d’una correcta expressió oral i/o escrita adaptada al llenguatge tècnic 
del mòdul. Així com un raonament coherent i racional que justifiqui les respostes, cal 
dir que sense el raonament o justificació, la puntuació de la resposta serà zero, ja que 
el que es vol és sabre que la persona sap discriminar, raonar i establir les accions més 
adients segons el cas i perquè ha triat aquestes.  

� La presentació, l’organització i netedat podran ser valorat de forma negativa en cas de 
ser deficients fins a 2 punt de la nota final de la prova. 

� A l’examen de redactar es llevaran 0,10 punts per cada falta d’ortografia. En total es 
podran restar fins a 2 punts. La prova es pot redactar en català o castellà.  
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� Els exàmens hauran de ser realitzats en bolígraf blau o negre i només es corregiran les 
respostes contestades en aquests colors.  

 

Referències Bibliogràfiques 

 
Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico en Atención 
a Personas en Situación de Dependencia y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 


