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INFORMACIÓ PROVES LLIURES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 
 

CICLE FORMATIU: CFGM ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA 

CURS: 2019-2020 

MÒDUL: Teleassistència. 
Docent: Aina Munar Riera 

 

Objectius 

 
Els objectius generals del cicle associats a aquest mòdul, són els següents: 
a) Identificar tècniques i instruments d'observació i registre, seleccionant-les 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. 
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. 
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. 
s) Identificar eines telemàtiques i aplicacions informàtiques, seleccionant els protocols 
establerts per a l'emissió, recepció i gestió de trucades del servei de teleassistència. 
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. 
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 
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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 lloc de feina: 

El servei de teleassistència: característiques, funcions i estructura. 
Ordre i manteniment de l’espai físic de la persona teleoperadora. Importància del seu 
manteniment pel torn següent. 
Prevenció de riscos laborals: normes de higiene, ergonomia i comunicació. 
Cooperació en el servei de teleassistència. 
Utilització de hardware i software de teleassistència: tipus. 
Utilització d’eines telemàtiques: components i característiques, manipulació i regulació. 
Terminal i dispositius auxiliars: utilització. Manual d’instruccions. 
Verificació de la contrasenya d’accés. Protecció de dades i confidencialitat. 
Drets de la persona usuària: 
El dret a la intimitat. 
 

b) Gestió de trucades sortints: 
Gestió d’agendes: 
Tipus. 
Localització en l’aplicació informàtica. 
Programació d’agendes: 
Protocols i pautes d’actuació per a la planificació de trucades diàries. 
Criteris de prioritat. 
Altes i modificació de dades a l’expedient de la persona usuària. 
Emissió de trucades en serveis de teleassistència. 
Aplicació de protocols de presentació i acomiadament. Personalització. 
Pautes de comunicació segons agenda. 
Valoració de la importància de adequar la comunicació al interlocutor. 
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c) Gestió de trucades entrants: 
Aplicació de tècniques d’atenció telefònica. 
Aplicació de protocols de presentació i acomiadament. Verificació de l’alta de la persona 
usuària al servei. 
Alarmes: tipus i actuació. 
Aplicació de tècniques de comunicació telefònica eficaç amb les persones usuàries. 
Resposta a les necessitats i demandes de les persones usuàries. 
Identificació de situacions de crisis: tipus i actuació. 
Aplicació de tècniques de control de l’estrès en serveis de teleassistència. 
Gestió de trucades i mobilització de recursos: tipus. Criteris. Pautes d’actuació. 
Nivells d’actuació front a emergències. 
Bones pràctiques professionals. 
 

d) Seguiment de trucades entrants i sortints: 
Registre i codificació de la informació. 
Gestió d’expedients: registres que els composen. 
Recollida d’opinió de persones usuàries. Propostes i alternatives. 
Tipus de informació que hi ha que enregistrar. 
Aplicació de tècniques i procediments de registre de informació. 
Agendes de seguiment: casos en els que es programa i registra. 
Elaboració de informes: tipus, elements, informació, estructura, redacció i presentació. 
Identificació de casos susceptibles d’elaboració de informes. 
Indicadors de qualitat del servei de teleassistència. 
Registre i transmissió de incidències. 
Adaptació a noves necessitats. 
 

Resultats d’aprenentatge. Criteris d'avaluació 

 
1 .Organitza la pròpia intervenció en el servei de teleassistència, tenint en compte les 
característiques i l’equipament tècnic del lloc de feina. 
a)S’han  descrit les característiques, funcions i estructura del servei de teleassistència. 
b)S’ha organitzat l’espai físic de la persona operadora amb criteris de neteja, ordre i prevenció 
de riscos. 
c)S’han descrit les normes de higiene, ergonomia i comunicació que prevenen riscos sobre la 
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salut de cada professional. 
d)S’ha argumentat la necessitat de seguir els protocols establerts per optimitzar la qualitat del 
servei en els diferents torns. 
e)S’han emprat aplicacions informàtiques i eines telemàtiques pròpies del servei de 
teleassistència. 
f)S’han comprovat els terminals i dispositius auxiliars dels serveis de teleassistència. 
g)S’han descrit les contingències més habituals en el ús de les eines telemàtiques. 
h)S’ha justificat la importància de garantir la confidencialitat de la informació i el dret a la 
intimitat de les persones. 
 
2. Aplica procediments de gestió de les trucades sortints emprant aplicacions informàtiques i 
eines telemàtiques 
a)S’ha accedit a la aplicació informàtica mitjançant la contrasenya assignada. 
b)S’han seleccionat en l’aplicació informàtica les agendes que hi ha que realitzar durant el torn 
de feina. 
c)S’han programat les trucades en funció del número, tipus i prioritat establerta al protocol. 
d)S’ha seleccionat correctament la trucada d’agenda en l’aplicació informàtica. 
e)S’ha aplicat un protocol de presentació personalitzat. 
f)S’ha ajustat la conversa a l’objectiu de l’agenda i a les característiques de la persona usuària. 
g)S’han seguit els protocols establerts per a l’acomiadament. 
h)S’ha argumentat la valoració de l’ús d’un llenguatge apropiat a la persona que rep la trucada 
sortint. 
 
3. Aplica procediments de gestió de les trucades entrants seguint el protocol i pautes d’actuació 
establertes. 
a)S’han seguit els protocols establerts per a la presentació, desenvolupament i acomiadament. 
b)S’ha verificat l’alta de la persona al servei. 
c)S’ha adequat la explicació sobre les característiques i prestacions del servei, així com sobre 
el funcionament del terminal i els dispositius auxiliars, a les característiques de la persona 
usuària. 
d)S’han actualitzat les dades de la persona a l’aplicació informàtica. 
e)S’han emprat estratègies facilitadores de la comunicació i un tracte personalitzat. 
f)S’ha respost correctament davant situacions de crisis i emergències. 
g)S’han posat en marxa els recursos adequats per a respondre a la demanda plantejada. 
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h)S’ha argumentat la importància de respectar les opinions i decisions de la persona usuària. 
 
4. Realitza el seguiment de les trucades entrants i sortints enregistrant les incidències i 
actuacions realitzades, i elaborant l’informe corresponent. 
a)S’han explicat els mitjans tècnics que afavoreixen la transmissió de la informació entre torns. 
b)S’han aplicat tècniques i procediments de registre de informació. 
c)S’han descrit els tipus de informes del servei de teleassistència. 
d)S’han elaborat informes de seguiment. 
e)S’han identificat les situacions en les que és necessària la intervenció d’altres professionals. 
g)S’han transmès les incidències i propostes de millora als professionals competents. 
h)S’ha valorat la importància d’adequar la seva competència professional a noves necessitats 
al camp de la teleassistència. 
 

Tipus de prova 

 
La prova estarà estructurada en: 

● Una prova de caire teòric-pràctic que estarà estructurada en dues parts: 
o Un apartat amb preguntes a desenvolupar. 
o Una part que inclou un supòsit pràctic. 

S’ha d’aprovar cada un dels apartats per poder treure la mitjana de l’examen. Si no s’obté la 
puntuació mínima de 5 en algun dels aparts, l’examen queda suspès. 
 

● Una prova de caire pràctic que es realitzarà en una convocatòria diferent a la primera 
prova. Per accedir a la prova pràctica s’ha d’haver superat la prova teòrico-pràctica. 
S’ha d’obtenir la puntuació mínima establerta (5) per a poder treure la mitjana amb la 
prova teòrico-pràctica. 

 
 
 
 

Criteris de qualificació de les proves lliures 

 
La prova inclourà la part tèorico-pràctica i la part pràctica, la qualificació final del mòdul serà 
la mitjana d’ambdós apartats, sempre i quan s’hagi tret la nota mínima establerta en cada una 
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de les parts. Cada part es puntuarà sobre 10 punts. Per poder fer la mitjana de les dues parts, 
s’ha d’obtenir un mínim de 5 punts a cadascuna.  
 
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). 
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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. 

 


