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Objectius 

 
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 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. 
e) 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. 
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-los a la situació de les persones en situació de dependència, per 
realitzar els trasllats, mobilitzacions i suport a la deambulació dels mateixos. 
l) Analitzar estratègies psicològiques, rehabilitadores, ocupacionals i de comunicació, 
adequant-les a les circumstàncies específiques de la persona en situació de dependència, per 
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 
les persones, pel 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 les persones 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 
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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 aptituds, relacionant-les amb les característiques de 
l’interlocutor, per assessorar a les persones en situació de dependència, famílies i cuidadors 
no formals. 
r) Complimentar 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, seleccionat els protocols establerts 
per a l’emissió, recepció i gestió de cridades del servei de teleassistència. 
y) Analitzar i aplicar les tècniques necessàries per donar resposta a l’accessibilitat universal i 
al “disseny per a tots”. 
 
 

Continguts 

1. Conceptes bàsics de psicologia: cicle vital, necessitats humanes, processos cognitius, 
emocionals i conductuals. 

2. Conceptes d’autonomia i dependència. Les habilitats d’autonomia personal i social. 
Promoció de l’autonomia personal. Les conseqüències emocionals i conductuals de la 
dependència 

3. La importància de la prevenció de l’autonomia personal. Els drets de la persona depenent. 
La capacitat d’elecció. 

4. L’entorn familiar i social de la persona depenent. 

5. Conceptes generals sobre discapacitat. Història de la discapacitat. Evolució del concepte. 
Principis de la vida independent. Classificació de la discapacitat. 

6. La malaltia: conceptes previs i classificació.  Característiques i necessitats psicosocials 
de a persona malalta. Pautes d’atenció a les necessitats psicosocials de les persones 
malaltes. Repercussions de la malaltia damunt la persona i el seu entorn. 

7. Necessitats específiques de les persones majors: Característiques i necessitats i la seva 
valoració. El procés d’adaptació als serveis d’atenció residencial. La vida quotidiana de les 
persones majors. 

8. El cuidador formal i no formal. La necessària convergència entre el suport informal i els 
recursos formals. El cuidador no formal: suport, orientació i assessorament 

9. La malaltia mental. Concepte. Principals trastorns mentals. Necessitats psicosocials de 
les persones amb malaltia mental. Repercussions de la malaltia mental en el seu entorn. 
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3. Resultats d’aprenentatge. Criteris d'avaluació 

1 
Resultats d’aprenentatge: 
- Caracteritza el concepte d’autonomia personal, analitzant els factors que intervenen tant en 
la seva prevenció i promoció com en el seu deteriorament. 
Criteris d’avaluació: 
- S’ha reflexionat sobre alguns dels conceptes de psicologia que poden ajudar a comprendre 
millor als usuaris. 
- S’han descrit els processos bàsics associats a la promoció de l’autonomia personal i la vida 
independent. 
- S’han caracteritzat les habilitats d’autonomia personal. 
- S’han identificat els factors que afavoreixen o inhibeixen el manteniment de la vida personal 
i la vida independent. 
- S’han descrit les principals alteracions emocionals i conductuals associades a la pèrdua 
d’autonomia personal. 
 
2: 
Resultats de l’aprenentatge: 
- Caracteritza el concepte d’autonomia personal, analitzant els factors que intervenen tant en 
la seva prevenció i promoció com en el seu deteriorament. 
Criteris d’avaluació: 
- S’han identificat els indicadors generals de la pèrdua d’autonomia. 
- S’ha justificat la necessitat de respectar la capacitat d’elecció de la persona en situació de 
dependència. 
- S’ha argumentat la importància de la prevenció per retardar les situacions de dependència. 
- S’ha valorat la importància de la família i de l’entorn de l’usuari en el manteniment de la seva 
autonomia personal i el seu benestar físic i psicosocial. 
- S’ha comprès que les necessitats de les persones han de ser abordades des d’una perspectiva 
integral. 
 
3: 
Resultats de l’aprenentatge: 
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Classifica els nivells de dependència i les ajudes necessàries associades al procés d’envelliment, 
analitzant els canvis i el deteriorament produïts pel mateix procés. 
Criteris d’avaluació: 
- S’han relacionat els canvis biològics, psicològics i socials propis de l’envelliment amb les 
dificultats que impliquen la vida diària de les persones. 
- S’han identificats les patologies més freqüents en la persona major. 
- S’han identificat les principals manifestacions de deteriorament personal i social propis de les 
persones majors. 
- S’han relacionat els nivells de deteriorament físic, psicològic i social amb els graus de 
dependència i el tipus de suport necessari. 
 
4: 
Resultats de l’aprenentatge: 
Classifica els nivells de dependència i les ajudes necessàries associades al procés d’envelliment, 
analitzant els canvis i el deteriorament produïts pel mateix procés. 
Criteris d’avaluació 
- S’han descrits les principals característiques de les persones majors. 
- 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. 
- S’han identificat les necessitats d’orientació i suport dels cuidadors familiars i no professionals 
de la persona major. 
- S’ha valorat la importància de respectar les decisions i interessos de les persones majors. 
 
5: 
Resultats de l’aprenentatge: 
Reconeix les característiques de les persones amb discapacitat, relacionant-les amb els nivells 
de dependència i l’ajuda necessària. 
Criteris d’avaluació: 
- S’ha relacionat l’evolució del concepte de discapacitat amb els canvis socials, culturals, 
econòmics i científic-tecnològics. 
- S’han relacionat diferents tipologies i nivells de discapacitat amb el grau de dependència i els 
tipus de suport necessari. 
- S’han identificat els principis de la vida independent. 
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6: 
Resultats de l’aprenentatge: 
Reconeix les característiques de les persones amb discapacitat, relacionant-les amb els nivells 
de dependència i l’ajuda necessària. 
Criteris d’avaluació: 
- S’han relacionat els diferents tipus de discapacitat amb les dificultats que impliquen en la 
vida quotidiana de les persones. 
- S’han descrit les principals necessitats psicològiques i socials de les persones amb 
discapacitat. 
- S’ha argumentat la importància de l’eliminació de les barreres físiques per afavorir 
l’autonomia de les persones amb discapacitat física a sensorial. 
- S’ha argumentat la importància de respectar les decisions i interessos de les persones amb 
discapacitat. 
 
7: 
Resultats de l’aprenentatge: 
Descriu les enfermetats que generen dependència i assenyala els seu efectes sobre les 
persones 
Criteris d’avaluació: 
- S’han caracteritzat les malalties agudes, cròniques i terminals per a la seva influència en 
l’autonomia personal de la persona malalta. 
- S’han identificat les principals característiques i necessitats psicològiques i socials de les 
persones amb malalties que generen dependència. 
- S’han identificat les necessitats de suport assistencial i psicosocial de les persones malaltes 
en funció de la tipologia d'infermetat que presenten. 
- S’han descrit les principals pautes d’atenció a les necessitats psicològiques i socials de les 
persones malaltes. 
 
8: 
Resultats de l’aprenentatge: 
Descriure les malalties generadores de dependència i determinar els seus efectes damunt les 
persones que la pateixen. 
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Criteris d’avaluació:  
1. S’ha analitzat el concepte de trastorn mental. 
2. S’ha definit les principals característiques de les malalties mentals més freqüents. 
3. S’ha descrit la influència de les malalties mentals en l’autonomia personal i social de les 
persones que la pateixen. 
 
 
9: 
Resultats de l’aprenentatge: 
1. Descriure les malalties generadores de dependència i determinar els seus efectes damunt 
les persones que la pateixen. 
2. Reconeix les característiques de les persones amb discapacitat, relacionant-les amb els 
nivells de dependència i l’ajuda necessària. 
3. Classifica els nivells de dependència i les ajudes necessàries associades al procés 
d’envelliment, analitzant els canvis i el deteriorament produït. 
Criteris d’avaluació: 
1. S’han identificat les necessitats d’orientació i suport dels cuidadors familiars i no 
professionals de la persona major. 
2. S’han descrit les necessitats d’orientació i suport als cuidadors no professionals de la persona 
amb discapacitat. 
3. S’han descrit les necessitats d’orientació i suport als cuidadors no professionals de la persona 
malalta. 
 

Tipus de prova 

 
La prova lliure de Característiques està estructurada en dues parts; la primera consta de 10 
preguntes a desenvolupar sobre els continguts teòrics, i la segona consisteix en un supòsit 
pràctic sobre  un cas que s’ha de desenvolupar seguint criteris d’avaluació i aplicant els 
continguts teòrics estudiats i la metodologia de casos. 
 

Criteris de qualificació de les proves lliures 
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� L'examen consta de dues parts, una part teòrica i un supòsit pràctic, essent 
necessari per aprovar el mòdul una puntuació mínima de 5 punts en cada una 
de les parts.  

� La part teòrica consta de 10 preguntes, i cada una d'elles es puntuaran de 0 a 
1 punt.  

� El supòsit pràctic consisteix en un cas, que s'ha de desenvolupar seguint criteris 
metodològics de casos, i que es puntuarà de 0 a 10 punts.  

� La nota final resultarà de la suma de la mitja de les dues parts.  
� És fonamental l’ús d’una correcta expressió oral i/o escrita, així com un 

raonament coherent i racional que justifiqui els resultats obtinguts. La 
presentació, l’organització i netedat i la correcció ortogràfica i gramatical 
podran ser valorat de forma negativa en cas de ser deficients. 

� En els exàmens que són a redactar es llevaran 0,10 punts per cada falta 
d’ortografia. En total es podran restar fins a 2 punts. 

� Els exàmens escrits hauran de ser realitzats en bolígraf blau o negre i només 
es corregiran les respostes contestades en aquests colors. 

 

Bibliografia 

 
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. 

 


