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1. ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL 

 
COMPETÈNCIES PPS RESULTATS D’APRENENTATGE CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS  
a) Determinar les necessitats 

assistencials i psicosocials de la 

persona en situació de 
dependència, mitjançant la 

interpretació de la informació 
obtinguda sobre la persona a 

través del pla d'atenció individual, 

respectant la confidencialitat de la 
mateixa. 
i) Aplicar mesures de prevenció i 
seguretat tant per a les persones 

en situació de dependència com 
pels professionals, en els diferents 

àmbits d'intervenció. 
u) Aplicar els protocols i les 
mesures preventives de riscos 

laborals i protecció ambiental 
durant el procés productiu, per 

evitar danys en les persones i en 

l'entorn laboral i ambiental. 
v) Aplicar procediments de 

qualitat, d'accessibilitat universal i 
de disseny per a tothom en les 

activitats professionals incloses en 
els processos de producció o 

prestació de serveis. 

RA1: Organitza la pròpia intervenció 

en el servei de teleassistència tenint en 

compte les característiques i 
l'equipament tècnic del lloc de treball. 

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 
netedat, ordre i prevenció de riscos. 
c) S’han descrit les normes d'higiene, 

ergonomia i comunicació que preveuen 
riscos sobre la 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 utilitzat 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 l'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.   

Bloc a 
1. El servei de teleassistència: 

característiques, funcions i 
estructura. 

2. Ordre i manteniment de l'espai 
físic de la persona teleoperadora. 

Importància del seu manteniment 

per al torn següent. 
3. Prevenció de riscos laborals: 

normes d'higiene, ergonomia i 
comunicació. 

4. Cooperació en el servei de 
teleassistència. 

5.Utilització de maquinari i 

programari de teleassistència: tipus. 
6.Utilització d'eines telemàtiques: 

components i característiques, 
manipulació i regulació. 

7.Terminal i dispositius auxiliars: 

utilització. Manual d'instruccions. 
8.Verificació de la contrasenya 

d'accés. 9.Protecció de dades i 
confidencialitat. 

10.Drets de la persona usuària 
11. El dret a la intimitat. 
12. Les persones usuàries 
 
 

n) Assessorar la persona en RA2: Aplica procediments de gestió de a) S'ha accedit a l'aplicació informàtica Bloc b 
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situació de dependència, als 
familiars i cuidadors no formals, 

proporcionant pautes d'actuació en 

la cura i l'atenció assistencial i 
psicosocial, i adequant la 

comunicació i les actituds a les 
característiques de la persona 

interlocutora. 
ny) Resoldre les contingències amb 
iniciativa i autonomia, mostrant 

una actitud autocrítica i buscant 
alternatives per afavorir el benestar 

de les persones en situació de 
dependència. 
t) Comunicar-se eficaçment, 

respectant l'autonomia i 
competència de les diferents 

persones que intervenen en l'àmbit 
del seu treball. 
v) Aplicar procediments de 

qualitat, d'accessibilitat universal i 
de disseny per a tothom en les 

activitats professionals incloses en 
els processos de producció o 

prestació de serveis. 

les trucades sortints utilitzant 
aplicacions informàtiques i eines 

telemàtiques.  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

mitjançant la contrasenya assignada. 
b) S'han seleccionat en l'aplicació 

informàtica les agendes que cal 

realitzar durant el torn de treball. 
c) S'han programat les trucades en 

funció del número, tipus i prioritat 
establerta en el 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 al comiat. 

h) S'ha argumentat la valoració de l'ús 
d'un llenguatge apropiat a la persona 

que rep la trucada sortint. 
 

1. Gestió d'agendes: 
- Tipus. 

- Localització en l'aplicació 

informàtica. 
2. Programació d'agendes: 

- Protocols i pautes d'actuació per a 
la - planificació de trucades diàries. 

- Criteris de prioritat. 

3. Altes i modificació de dades en 
l'expedient de la persona usuària. 

4. Emissió de trucades en serveis de 
teleassistència. 

5. Aplicació de protocols de 
presentació i comiat. Personalització. 

6. Pautes de comunicació segons 

agenda. 
7. Valoració de la importància 

d'adequar la comunicació a 
l'interlocutor.  

i) Aplicar mesures de prevenció i 
seguretat tant per a les persones 

en situació de dependència com 
pels professionals, en els diferents 

àmbits d'intervenció. 
n) Assessorar la persona en 
situació de dependència, als 

familiars i cuidadors no formals, 
proporcionant pautes d'actuació en 

la cura i l'atenció assistencial i 

RA3 Aplica procediments de gestió de 
les trucades entrants seguint el 

protocol i pautes d'actuació establerts.  

a) S'han seguit els protocols establerts 
per a la presentació, desenvolupament 

i comiat. 
b) S'ha verificat l'alta de la persona en 

el servei. 

c) S'ha adequat l'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. 

Bloc c 
1. Aplicació de tècniques d'atenció 

telefònica. 
2. Aplicació de protocols de 

presentació i comiat. Verificació de 

l'alta de la persona usuària en el 
servei. 

3. Alarmes: tipus i actuació. 
4. Aplicació de tècniques de 

comunicació telefònica eficaç amb les 
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psicosocial, i adequant la 
comunicació i les actituds a les 

característiques de la persona 

interlocutora. 
ny) Resoldre les contingències 

amb iniciativa i autonomia, 
mostrant una actitud autocrítica i 

buscant alternatives per afavorir el 

benestar de les persones en 
situació de dependència. 
r) Actuar amb responsabilitat i 
autonomia en l'àmbit de la seva 

competència, organitzant i 
desenvolupant el treball assignat, 

cooperant o treballant en equip 

amb altres professionals en l'entorn 
de treball. 
t) Comunicar-se eficaçment, 
respectant l'autonomia i 

competència de les diferents 

persones que intervenen en l'àmbit 
del seu treball. 

d) S'han actualitzat les dades de la 
persona en l'aplicació informàtica. 

e) S'han utilitzat 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. 

h) S'ha argumentat la importància de 
respectar les opinions i decisions de la 

persona usuària.  

persones usuàries. 
5.Resposta a les necessitats i 

demandes de les persones usuàries. 

6. Identificació de situacions de 
crisis: tipus i actuació. 

7. Aplicació de tècniques de control 
d'estrès en serveis de teleassistència. 

8. Gestió de trucades i mobilització 

de recursos: tipus. Criteris. Pautes 
d'actuació. 

9. Nivells d'actuació enfront 
d'emergències. 

10. Bones pràctiques professionals  

o) Col·laborar en el control i 
seguiment de les activitats 

assistencials, psicosocials i de 

gestió domiciliària, omplint els 
registres oportuns, manejant les 

aplicacions informàtiques del servei 
i comunicant les incidències 

detectades. 
p) Gestionar les trucades entrants i 
sortints del servei de 

teleassistència, rebudes i emeses 
segons els protocols establerts i 

utilitzant aplicacions  

RA4 Realitza el seguiment de les 
trucades entrants i sortints registrant 

les incidències i actuacions realitzades, 

i elaborant l'informe corresponent.  

a) S'han explicat els mitjans tècnics 
que afavoreixen la transmissió 

d'informació entre torns. 

b) S'han aplicat tècniques i 
procediments de registre d'informació. 

c) S'han descrit els tipus d'informes del 
servei de teleassistència. 

d) S'han elaborat informes de 

seguiment. 
e) S'han identificat els aspectes de la 

seva pràctica laboral susceptibles de 
millora. 

f) S'han identificat les situacions en les 

Bloc d 
1. Registre i codificació de la 

informació. 

2. Gestió d'expedients: registres que 
els componen. 

3. Recollida d'opinió de persones 
usuàries. Propostes i alternatives. 

4.Tipus d'informació que cal 

registrar. 
5. Aplicació de tècniques i 

procediments de registre 
d'informació. 

6.Agendes de seguiment: casos en 
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informàtiques i eines telemàtiques. 
r) Actuar amb responsabilitat i 

autonomia en l'àmbit de la seva 

competència, organitzant i 
desenvolupant el treball assignat, 

cooperant o treballant en equip 
amb altres professionals en l'entorn 

de treball. 
s) Resoldre de forma responsable 
les incidències relatives a la seva 

activitat, identificant les causes que 
les provoquen, dins l'àmbit de la 

seva competència i autonomia. 

quals 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 en el 

camp de la teleassistència.  

els quals es programa i registra. 
7. Elaboració d'informes: tipus, 

elements, informació, estructura, 

redacció i presentació. 
8. Identificació de casos susceptibles 

d'elaboració d'informes. 
9. Indicadors de qualitat del servei 

de teleassistència. 

10. Registre i transmissió 
d'incidències. 

11. Adaptació a noves necessitats.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
2. METODOLOGIA  
 
Els continguts que s’ han de treballar en la formació professional parteixen de les competències professionals, personals i socials que haurà de tenir el/la professional i 

han de proporcionar a l'alumnat els conceptes teòrics i procedimentals necessaris i, al mateix temps, fomentar les actituds associades a la qualificació professional. 

Es partirà d'un enfocament procedimental del mòdul  utilitzant una metodologia activa i motivadora que impliqui la participació de l'alumnat com a agent actiu d'un 

procés d'ensenyament–aprenentatge. Per tant, les activitats d’ensenyança-aprenentatge tindran com a objectiu prioritari suscitar i assolir la motivació, la reflexió, 

l’observació, el raonament i la participació de l’alumnat. 
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S’anirà alternant la teoria amb la pràctica a través de: presentacions, activitats de recerca i treball autònom, tant individual com en petit o gran grup. A més, es 

fomentarà l’anàlisi, la reflexió i el debat a partir de vídeos i la lectura de documents, articles diversos, entre d’altres. L’ús dels tallers serà freqüent durant 

determinades unitats per treballar, sobretot trucades entrants i sortints. 

 

Es procurarà que l’alumnat vagi descobrint els interessos personals per determinats temes. El professorat intentarà canalitzar aquests interessos animant a l’alumnat a 

aprofundir-hi i a cercar informació. Així es valoraran les lectures, els treballs, les recopilacions,.. que l’alumnat dugui a terme de forma voluntària sobre temes del seu 

interès. 

 

Es farà ús del llibre de text “Teleassistència” de l’Editorial Altamar  A la plataforma Moodle es compartirà part dels elements esmentats anteriorment, a més es 

potenciarà l’ús de les eines que aquest posseeix com: fòrum, notícies, enquestes... Serà un recurs de comunicació i participació. 

 
 
3. AVALUACIÓ 

 

a. Criteris de qualificació  

La qualificació del mòdul  serà numèrica, entre 1 i 10, sense decimals. 
 
Es consideren APTES les puntuacions iguals o superiors a cinc punts i, per tant, es considerarà l'avaluació superada sempre i quan s'obtingui una mitjana de 5 entre 

els resultats obtinguts en cada apartat. 

 
Per aprovar el curs s’han d’aprovar les dues avaluacions i cal haver assolit TOTES les competències professionals, personals i socials associades al mòdul. 
 

 

Qualificacions trimestrals i finals: 

A) Proves d’avaluació: 40% de la nota final del mòdul 
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En cada UT es realitzaran  proves objectives de diferents tipus, almenys n’hi haurà una per a cada avaluació (casos pràctics; qüestions a desenvolupar; preguntes 

tipus test...) que ajudarà a comprovar si s'han assolit les competències associades a cada unitat temàtica. 

En relació a les proves teòrico-pràctiques objectives: 

 La nota global d'aquest apartat serà el resultat de la mitjana de totes les proves realitzades durant l'avaluació. 

 La realització d'aquestes proves és obligatòria. Si un alumne no pot realitzar una prova durant l’avaluació i presenta el justificant corresponent, tendrà dret       

a realitzar-la durant la mateixa avaluació, sempre que sigui posible. En el cas que l’absència no es justifiqui correctament, l’alumne perd el dret a realitzar la 

prova dins la mateixa avaluació, i per tant, es podrà presentar a la recuperació del mes de març. En qualsevol cas, la qualificació obtinguda serà una nota 

numèrica entre 1 i 10.  

 

B) Treballs i activitats d’aula: 60% de la nota final del mòdul 

● L’alumnat haurà de lliurar les activitats d’aula i els treballs que se li encomanin dins els terminis establerts.  

● Cada treball o activitat serà avaluat segons els criteris que s'estableixin i que seran comunicats a l'alumnat en el moment en què s'encomana la tasca. 

● El lliurament del treballs fora dels terminis indicats quedaran penalitzats amb una qualificació màxima de 5. 

● El lliurament dels treballs de forma adequada pel que fa al contingut, presentació i temporització, així com la participació activa en les sessions en que es 

realitzen, serà fonamental per aprovar els treballs.  

● Es farà la mitjana de totes les notes obtingudes en aquest apartat. 

● En el cas que la no presentació dels treballs al llarg de l’avaluació sigui per un motiu justificat, el professorat marcarà un nou termini de lliurament dins la 

mateixa avaluació, sempre i quan sigui possible.  

● També es valoraran les competències transversals relacionades amb les tasques individuals i en grup plantejades com: capacitat de resolució de problemes, 

capacitat d’organització del treball, responsabilitat a la feina, capacitat per treballar en equip, autonomia, relació interpersonal, capacitat d’iniciativa, originalitat, 

creativitat… 
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Sistema de recuperacions 

Es seguiran les indicacions aprovades a nivell de cicle: 

Es podran realitzar recuperacions per trimestre. Es dissenyaran activitats de recuperació al final de trimestre per tal d'oferir la possibilitat a l'alumnat d'assolir aquelles 

competències vinculades a les UT no superades. 

A més, després de l’avaluació ordinària podran optar a la recuperació del mòdul. La nota final del mòdul vindrà donada per la mitjana aritmètica de les tres 

avaluacions, sempre que les tres estiguin aprovades. Si un alumne no aconsegueix una puntuació igual o superior a cinc (5) a cada avaluació, per poder aprovar s’haurà 

de presentar a la recuperació a final de curs. La recuperació es farà per avaluacions suspeses. Les proves de recuperació dels parcials suspesos es puntuaran amb una 

nota màxima de 5. És imprescindible per tenir dret al sistema de recuperacions, haver presentat tots els treballs i activitats d’aula realitzats durant les avaluacions.  

 
b. Instruments d’avaluació  

El model d´avaluació formativa exigeix un ús d´instruments variats i adaptats a la diversitat d´alumnes i situacions d´aprenentatge, per aquest motiu s’utilitzaran: 

● Proves escrites (proves d’elaboració de resposta, de selecció de resposta, etc.), permeten una avaluació clara i detallada dels continguts més conceptuals. 

● Exposicions orals. 

● Diàlegs, entrevistes, debats... 

● Resolució de casos pràctics. 

● Recerca de temes concrets 

● Mètodes d’observació directa (diari del professorat, rúbriques, etc.). 

● Carpeta d’aprenentatge, diari de classe, quadern de classe... 

● Elaboració i anàlisi de documents, projectes, treballs, recerques, mapes conceptuals, esquemes... 

Es tindran en compte la consulta de fonts d’informació, l’ús adequat de la terminologia específica del mòdul i l’ús de tècniques adequades per obtenir la informació.  
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4. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL 

 
BLOCS DE CONTINGUTS  

(segons currículum) 
UNITATS DE TREBALL  SEQÜENCIADES CRONOGRAMA HORES 

B-a B-b B-c B-d  SET OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI JUN  

       Unitat de treball 0. Presentació i introducció. X          4 

X    

Unitat de treball 1. Aproximació al servei de 

teleassistència. 

 

X X         24 

x    
Unitat de treball 2. Dispositius de teleassistència. 

 
 X X        21 

x  x  

Unitat de treball 3. Organització del servei de 

teleassistència. 

 

  X X       18 

x  x  

Unitat de treball 4. L’atenció i la gestió de trucades 

entrants. 

 

   X X      21 

 x  x 

Unitat de treball 5. La gestió de les trucades sortints 

del centre d’atenció. 

 

    X X     21 

   x 
Unitat de treball 6. Seguiment de les trucades 

entrants i sortints 
     X X    21 
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 HORES TOTALS:            130 

 
5. BIBLIOGRAFIA BÀSICA DE REFERÈNCIA 

 
       El material bàsic per la realització del curs serà el llibre de text: 

 Felage, A. Teleassistència. (2013). Barcelona: Altamar. 

 Atienza Mañas, M; Comas Colom, C. Madrid: Paraninfo 

Aquest es complementarà amb els recursos-presentacions, vídeos, etc.-que es trobaran a la pàgina web de l'editorial. http://www.altamar.cat 

Altres: 

 Biblioteca dependència UIB: www.portalsocial.uib.cat 

 Portal dependència CAIB: http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=194 

 Portal dependència IMSERSO: http://www.dependencia.imserso.es 

 Els recursos materials, pel.lícules i documentals que figuren a cada unitat didàctica. 

http://www.altamar.cat/
http://www.portalsocial.uib.cat/
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=194
http://www.dependencia.imserso.es/

