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Objectius 

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 de 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. 
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. 
f) Analitzar procediments d'administració i control de despeses, relacionant amb els recursos i 
necessitats de les persones en situació de dependència per gestionar el pressupost de la unitat de 
convivència. 
g) Identificar procediments de manteniment del domicili, seleccionant els recursos i mitjans necessaris 
que garanteixin les condicions d'habitabilitat, higiene i ordre amb criteris de qualitat, seguretat i cura 
del medi ambient, per a realitzar les activitats de manteniment i neteja. 
j) Identificar 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. 
p) Seleccionar estils de comunicació i actituds, relacionant-les amb les característiques de l'interlocutor, 
per assessorar 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. 
s) Identificar eines telemàtiques i aplicacions informàtiques, seleccionant els protocols establerts per a 
l'emissió, recepció i gestió de trucades del servei de teleassistència. 
t) Analitzar i utilitzar els recursos existents per a l'aprenentatge al llarg de la vida i les tecnologies de la 
informació i la comunicació per aprendre i actualitzar els seus coneixements, reconeixent les possibilitats 
de millora professional i personal, per adaptar-se a diferents situacions professionals i laborals. 
u) Desenvolupar treballs en equip i valorar la seva organització, participant amb tolerància i respecte, i 
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prendre decisions col·lectives o individuals per actuar amb responsabilitat i autonomia. 
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. 
x) Analitzar els riscos ambientals i laborals associats a l'activitat professional, relacionant-los amb les 
causes que els produeixen, per tal de fonamentar les mesures preventives que es van adoptar, i aplicar 
els protocols corresponents, per evitar danys en un mateix, en les altres persones, en l'entorn i en el 
medi ambient. 
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. 
 

Continguts 

a) Organització del pla de treball en la unitat de convivència: 
Elements del pla de treball. 
Factors que determinen les necessitats i demandes que cal cobrir al domicili. 
Necessitats bàsiques domiciliàries. 
Planificació del treball diari. 
Valoració de l'organització del treball domèstic. 
 
b) Planificació de la gestió del pressupost de la unitat de convivència: 
Previsió de les despeses generals de la unitat de convivència. 
Distribució de les partides de despesa mensual al domicili. 
Factors que condicionen la priorització de les despeses de la unitat de convivència. 
Interpretació i maneig de la documentació de gestió domiciliària. 
Justificació de la necessitat d'un equilibri entre ingressos i despeses. 
 
c) Organització del proveïment de la unitat de convivència: 
Tipus d'establiments de compra. 
Tipus de compres: directa, virtual i per telèfon. 
Confecció de la llista de la compra. 
Criteris de selecció de compra de productes alimentosos, higiene i neteja. 
Utilització de sistemes i mètodes de conservació de productes alimentosos al domicili. 
Distribució i emmagatzematge en la llar. 
Interpretació de l'etiquetatge. 
Valoració del consum responsable. 
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d) Preparació del manteniment i neteja del domicili: 
Tasques de neteja. 
Selecció de materials, productes i utensilis de neteja i rentat. 
Ús i manteniment d'electrodomèstics destinats a la neteja. 
Mesures de seguretat i precaucions en el maneig dels electrodomèstics. 
Neteja i conservació del mobiliari. 
Interpretació de l'etiquetatge de les peces de vestir. 
Col·locació, organització i neteja d'armaris. 
Condicions d'higiene i manteniment d'electrodomèstics: frigorífic i congelador. 
Justificació dels criteris mediambientals en l'eliminació i reciclat de residus i escombraries. 
 
e) Selecció dels aliments del menú: 
Els aliments. 
Característiques nutritives dels diferents tipus d'aliments. 
Interpretació de l'etiquetatge nutricional dels aliments envasats. 
L'alimentació equilibrada. 
Identificació dels menús en funció de les necessitats personals. 
Racions i mesures casolanes. 
Valoració de la dieta saludable. 
 
f) Aplicació de tècniques bàsiques de cuina: 
Ús i manteniment del parament, utensilis i electrodomèstics de cuina. 
Principis bàsics en la manipulació dels aliments. 
Tractament bàsic dels aliments. 
Tècniques bàsiques de cuina. 
Elaboracions elementals de cuina. 
Conservació, processament i higiene dels aliments. 
Justificació de la prevenció i seguretat en la manipulació d'aliments. 
 
g) Seguiment del pla de treball: 
Aplicació de tècniques d'observació en l'àmbit domiciliari. 
Emplenament de fulles de seguiment. 
Comunicació al responsable del pla d'atenció individualitzat. 
Transmissió de la informació pels procediments establerts i al moment oportú. 
Utilització de les tecnologies en el registre i comunicació d'informació. 
Valoració de la importància de transmetre una informació fidedigna. 
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Resultats d’aprenentatge. Criteris d'avaluació 

1. Organitza el pla de treball al domicili de persones en situació de dependència, 
interpretant les directrius establertes. 
a) S'han identificat les característiques del pla de treball. 
b) S'ha descrit la importància de l'adaptació del pla de treball a la realitat de la persona en situació de 
dependència. 
c) S'han identificat les tasques que s'han de realitzar al domicili. 
d) S'han seqüenciat les tasques domèstiques diàries que cal realitzar al domicili, en funció del pla de 
treball i de les adaptacions realitzades, si fos necessari. 
e) S'han analitzat les necessitats i demandes que s'han de cobrir al domicili. 
f) S'han respectat les característiques culturals pròpies de la unitat de convivència. 
g) S'han identificat els diferents tipus de plans d'atenció a la persona en situació de dependència al 
domicili. 
h) S'ha valorat la importància d'ajustar la seqüència de l'execució d'activitats, a fi de rendibilitzar temps 
i esforços. 
 
2. Planifica la gestió de la despesa, relacionant les tècniques bàsiques d'administració amb 
les necessitats de la unitat de convivència. 
a) S'ha analitzat la documentació relacionada amb les despeses de la unitat de convivència. 
b) S'ha reconegut la necessitat de saber interpretar els documents de gestió domiciliària 
c) S'ha elaborat un dossier de les partides de despesa general mensual. 
d) S'ha elaborat un dossier de despeses extraordinàries d'una unitat de convivència. 
e) S'han enumerat els factors que condicionen la distribució del pressupost mensual d'una unitat de 
convivència. 
f) S'han enumerat i classificat les despeses ordinàries i d'aprovisionament d'existències en una unitat de 
convivència tipus. 
g) S'han analitzat les despeses mensuals de diferents unitats de convivència. 
h) S'ha valorat la necessitat d'equilibri entre ingressos i despeses. 
 
3. Organitza el proveïment de la unitat de convivència, descrivint les característiques dels 
productes. 
a) S'han analitzat diferents tipus de documentació publicitària, seleccionant productes. 
b) S'han valorat les tecnologies com a font d'informació. 
c) S'ha determinat la llista de la compra. 
d) S'ha analitzat el etiquetatge de diferents productes de consum i aliments. 
e) S'han identificat els llocs apropiats per al correcte magatzematge dels productes, tenint en compte 
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les seves característiques. 
f) S'han enumerat els tipus d'establiments i serveis destinats a la venda de productes d'alimentació, 
neteja, higiene i manteniment del domicili. 
g) S'han establert criteris per a la col·locació dels diferents productes, atenent a criteris d'organització, 
seguretat i higiene. 
 
4. Prepara el manteniment del domicili de persones en situació de dependència, 
seleccionant les tècniques i productes amb criteris de qualitat, seguretat i higiene. 
a) S'han analitzat els diferents tipus de residus i fems que es generen en el domicili. 
b) S'han identificat els tipus, maneig, riscos i manteniment d’ús dels electrodomèstics utilitzats en el 
domicili: rentadora, assecadora, planxa, aspiradora i altres. 
c) S’han recopilat en un dossier les tècniques de neteja de sòls, estris, mobiliari, finestres i sanitaris. 
d) S'han identificat els productes de neteja i desinfecció que s’han d’utilitzar, descrivint les seves 
aplicacions, riscos d’ús i la seva ubicació en el domicili. 
e) S’han descrit els riscos derivats del maneig i ús de les instal·lacions elèctriques en el domicili. 
f) S’han descrit les tècniques de rentat de roba a màquina i a mà, en funció de les característiques de 
la peça, el tipus de taca i el grau de brutícia d’aquesta. 
g) S’ha valorat l’acompliment de les normes de seguretat, higiene, prevenció i eliminació de productes, 
establertes per al desenvolupament de les activitats de manteniment de la llar. 
h) S’han descrit les pautes d’interpretació de l’etiquetatge de les peces classificant la roba en funció del 
seu posterior procés de rentat. 
 
5. Selecciona aliments del menú, relacionant les seves característiques i proporcions amb 
les prescripcions establertes. 
a) S'han analitzat els conceptes bàsics relacionats amb l'alimentació i la nutrició. 
b) S'han classificat els aliments en funció de les seves característiques. 
c) S'han identificat les característiques d'una dieta saludable, així com els tipus d'aliments que ha 
d'incloure. 
d) S'han identificat les racions i mesures casolanes. 
e) S'ha analitzat l'etiquetatge nutricional d'aliments envasats. 
f) S'han seleccionat els aliments que han de formar part de la ingesta diària, tenint en compte les 
prescripcions establertes. 
g) S'ha valorat la importància d'una dieta saludable. 
 
6. Aplica tècniques bàsiques de cuina en el procés de preparació amb tècniques bàsiques 
de cuina, relacionant-ho amb les necessitats de la persona usuària i els protocols establerts. 
a) S'ha reconegut la necessitat d'aplicar mesures d'higiene, prevenció de riscos i eliminació de productes, 
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en la preparació dels aliments. 
b) S'han identificat les tècniques culinàries bàsiques d'aplicació en la cuina familiar, indicant en cada cas 
les fases d'aplicació, procediments, temps i parament. 
c) S'han recopilat receptes de cuina, ajustant les quantitats i els temps en funció del nombre de 
comensals i les seves necessitats específiques. 
d) S'han identificat els procediments previs al cuinat: descongelat, tallat, pelat, trossejat i rentat dels 
diferents productes. 
e) S'han classificat els materials, utensilis i electrodomèstics necessaris per procedir a la preelaboració 
dels aliments: descongelar, tallar, pelar i rentar. 
f) S'han aplicat tècniques bàsiques de cuina per a l'elaboració de primers plats, segons plats i postres 
adequades a la dieta dels membres de la unitat de convivència. 
g) S'ha reconegut la necessitat de complir les normes de seguretat i higiene establertes per a la 
manipulació i processament d'aliments. 
h) S'ha valorat la importància de la presentació dels aliments. 
 
7. Realitza el seguiment del pla de treball al domicili de persones en situació de 
dependència, descrivint el protocol establert. 
a) S'han identificat les fonts d'informació, les tècniques de seguiment i la detecció de situacions de risc. 
b) S'han analitzat els diferents recursos, seleccionant-los segons les necessitats de les persones en 
situació de dependència. 
c) S'han registrat les dades en el suport establert. 
d) S'ha interpretat correctament la informació recollida. 
e) S'han identificat les situacions en les quals és necessària la col·laboració d'altres professionals. 
f) S'ha valorat la importància de l'avaluació per millorar la qualitat del servei. 
 

Tipus de prova 

 
La prova estarà estructurada en: 

● Una prova de caire teòric-pràctic que pot estar estructurada en tres parts: 
o Un apartat de preguntes tipus test. 
o Un apartat amb preguntes a desenvolupar. 
o Una part que inclou un supòsits pràctics. 

 
 

Criteris de qualificació de les proves lliures 

 
En cas que la prova només consti de la part teòrico-pràctica, la qualificació final del mòdul serà la 
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mitjana ponderada de les tres parts d’aquesta prova. Cada part es puntua sobre 10 punts i s’ha d’obtenir 
un mínim de 5 punts a cadascuna d’elles. La part test té un valor del 30%, la part de preguntes a 
desenvolupar un 30% i la part de supòsits pràctics un 40%. 
En l’apartat de preguntes tipus test, les preguntes contestades erròniament descomptaran puntuació 
seguint el següent criteri: 

● Dues opcions de resposta:1/1 (una bé per una malament) 
● Tres opcions de resposta:1/2 (dues malament resten una bé) 
● Quatre opcions de resposta:1/3 (tres malament resten una bé) 

 
En cas de suspendre algun dels apartats, la nota final que es publicarà serà la corresponent a l’apartat 
suspès (ja que impossibilita treure la mitjana corresponent). 
 

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. 


