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DOCENT: CARLOS MUÑOZ PÉREZ 

 
1. ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL 
 
COMPETÈNCIES 

PPS 

RESULTATS 

D'APRENENTATGE 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS 

a) Elaborar 
projectes 

d'integració social, 
aplicant la normativa 

legal vigent i 

incorporant la 
perspectiva de 

gènere. 
 

b) Dirigir la 
implementació de 

projectes 

d'integració social, 
coordinant les 

actuacions 
necessàries per dur-

les a terme i 

supervisant la 
realització de les 

activitats amb criteris 
de qualitat. 
 
c) Realitzar 

actuacions 

administratives 
associades al 

desenvolupament 

RA1. Planifica la 
intervenció en la 

UC, relacionant els 
models d’intervenció 

amb els aspectes 

generals de la 
metodologia 

d’intervenció social 
 

RA2. Organitza la 
intervenció en UC, 

analitzant les 

necessitats de les 
mateixes en l’àmbit 

domèstic, personal i 
relacional. 

 

RA6. Realitza 
activitats per el 

control i 
seguiment de la 

intervenció en la UC, 
jutificant la sel.lecció 

d’estrategies, 

tècniques  
instruments 

d’avaluació.  

1a) S'han identificat els diferents models d'intervenció en UC. 
1b) S'han analitzat els recursos destinats a la intervenció en UC en 

l'àmbit estatal i autonòmic. 
1c) S'han identificat les característiques de la intervenció en el servei 

d'ajuda a domicili, programa de família, teleassistència i recursos residencials 

per a col·lectius específics. 
1d) S'han definit els objectius que cal aconseguir en una intervenció en 

una UC. 
1e) S'han descrit les principals estratègies i tècniques per a la 

intervenció en una UC.. 
1f) S'han definit les activitats dins del projecte d'intervenció en la UC. 

1g) S'han determinat les pautes per a la intervenció directa en les UC. 

 
2c) S'han identificat les necessitats de les UC en l'àmbit domèstic, 

personal i relacional. 
2e) S'han relacionat els objectius i estratègies d'intervenció social 

amb les necessitats que presenta la UC. 

2g) S'han relacionat les carències i alteracions en la vida quotidiana 
de les UC amb la intervenció del tècnic superior en Integració Social. 

 
 

6a) S'han identificat els indicadors del procés de control i seguiment 
de la intervenció en unitats de convivència. 
6b) S'han seleccionat les diferents tècniques, instruments i protocols per 

a la realització del seguiment de la intervenció en les unitats de 
convivència. 
6c) S'han elaborat els instruments d'avaluació que valorin interna i 

a) Planificació de la 
intervenció a la UC: 

- Concepte i tipologia de UC. 
- Concepte i tipologia de família. 

- Models d'intervenció en UC. 

- Anàlisi de serveis, programes i 
recursos residencials en l'AUC i a les 

famílies. 
- Disseny d'intervencions en UC. 

- Estratègies i tècniques específiques en 
la intervenció en UC. 

- Pautes d'intervenció directa en les UC 

 
b) Organització de la 

intervenció en UC: 
- Nivells d'autonomia en les UC. 

- Anàlisi de necessitats a l'àmbit 

domèstic, personal i relacional. 
- Determinació de necessitats de 

formació, informació, supervisió i 
acompanyament. 

- Aplicació de la planificació de la 

intervenció en UC. 
 

c) Disseny d'activitats del 
projecte d'intervenció en UC: 

- Planificació de les activitats 
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del projecte, 
aplicant les 

tecnologies de la 

informació i la 
comunicació per 

gestionar la 
documentació 

generada. 

 

externament la intervenció en la unitat de convivència. 
6d) S'han aplicat tècniques i procediments d'avaluació per valorar el 

nivell de satisfacció de les necessitats de les unitats de convivència. 

d'organització de les tasques de 
manteniment del domicili, tenint en 

compte el projecte d'intervenció. 

 
f) Realització d'activitats per el 

seguiment i control de la 
intervenció en la UC. 
- Determinació del moment i la 

seqüència de les activitats d'avaluació. 
- Establiment d'indicadors d'avaluació 

en la intervenció en unitats de 
convivència. 

- Establiment de tècniques, instruments 
i protocols d'avaluació en la intervenció 

en unitats de convivència. 

- Instruments d'avaluació. 

 
d) Programar 

activitats 
d'integració social, 

aplicant els recursos i 
estratègies 

metodològiques més 

adequades. 
 

g) Organitzar les 
activitats de suport 

a la gestió 

domèstica, en funció 
de les 

característiques de la 
unitat de 

convivència, 
controlant i avaluant 

RA3. Dissenya 

activitats del 
projecte d’intervenció 

en les UC, analitzant 
les estratègies 

d’intervenció. 

 

3a) S'han identificat els protocols d'actuació, tenint en compte les 

característiques de la unitat de convivència. 
3b) S'han planificat les activitats d'organització de les tasques de 

manteniment del domicili, tenint en compte el projecte d'intervenció. 
3c) S'han determinat estratègies i tècniques de suport social i 

emocional en la UC. 

3d) S'ha previst el suport a la gestió domèstica de la UC. 
3e) S'han descrit els suports de comunicació i les ajudes tècniques 

necessàries en la unitat de convivència. 
3f) S'han dissenyat itineraris per a la participació de les persones 

usuàries als espais i activitats d'oci i temps lliure. 

3g) S'han establert processos i activitats d'educació afectiva i sexual. 
3h) S'ha definit l'assessorament a la UC sobre les responsabilitats i accions 

que han d'assumir. 
3i) S'ha simulat la resolució de les contingències en la intervenció en 

UC. 
3j) S'ha valorat la importància que el tracte dispensat a les persones de 

a) Planificació de la 

intervenció a la UC: 
- Disseny d'intervencions en unitats de 

convivència. 
- Estratègies i tècniques específiques en 

la intervenció en unitats de convivència. 

 
b) Organització de la 

intervenció en UC: 
- Nivells d'autonomia en les UC. 

- Anàlisi de necessitats a l'àmbit 

domèstic, personal i relacional. 
 

c) Disseny d'activitats del 
projecte d'intervenció en UC: 

- Anàlisi de protocols d'intervenció. 

-  Anàlisi de relacions de convivència. 
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el desenvolupament 
de les mateixes. 

la unitat de convivència s'ajusti als criteris i normes d'atenció establertes. 
 

- Planificació de les activitats 
d'organització de les tasques de 

manteniment del domicili, tenint en 

compte el projecte d'intervenció. 
- Suport social i emocional. 

 
 

- Gestió domèstica i domiciliària. 

- Supervisió dels serveis de suport. 
- Suports de comunicació. 

- Cuidats bàsics. 
- Acompanyament. 

- Ocupació del temps lliure. 
- Itineraris per a la participació en espais 

i activitats d'oci i temps lliure. 

- Educació afectivo sexual. 
- Assessorament a la UC. 

- Simulació resolució contingències en la 
intervenció en UC. 

- Valoració del tracte dispensat a les 

persones que formen la UC. 

 
e) Dissenyar i 

posar en pràctica 
actuacions per 

prevenir la 
violència 

domèstica, 

avaluant el 
desenvolupament de 

les mateixes. 

RA4. Organitza 

estratègies 
d’intervenció en 

l’àmbit de la 
prevenció de la 

violència 

domèstica, analitzant 
els factors personals 

i socials.  
 

RA5. Desenvolupa 
estratègies 

4a) S'han identificat els factors de risc en diferents col·lectius. 
4b) S'han identificat els diferents nivells de prevenció en la intervenció 
social. 

4c) S'han descrit diferents accions preventives per evitar que es 
produeixin o agreugin situacions de violència domèstica. 

4d) S'han dissenyat estratègies que promoguin la prevenció d'accions 

violentes. 
4e) S'han seleccionat instruments i materials que ofereixin informació 

i formació. 
4f) S'han determinat accions de sensibilització per a les situacions de 

violència domèstica i l'entorn de les mateixes. 
4g) S'han elaborat activitats de sensibilització sobre el problema de la 

d) Organització d’estratègies 

d’intervenció. 
- Factors de risc en diferents col·lectius. 

- Nivells de prevenció en la intervenció 
social. 

- Anàlisi d'accions preventives. 

- Promoció d'activitats de sensibilització 
específiques de la prevenció de la 

violència domèstica. 
- Instruments i materials d'informació i 

formació. 
- Accions de sensibilització per a 
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d’intervenció en 
violència 

domèstica, 

relacionant les 
característiques de la 

situació amb el 
protocol establert. 

 

violència domèstica per a tots els sectors de la població. 
4h) S'ha valorat la utilització de les tecnologies de l'informació i la 

comunicació en la realització d'accions preventives. 

 
5a) S'han definit les característiques de possibles situacions de violència 

domèstica 
5b) S'han descrit els factors de risc en situacions de violència domèstica. 
5c) S'han analitzat les prestacions dels serveis existents relacionats 

amb la detecció i atenció de situacions de violència. 
5d) S'han seleccionat els indicadors de violència domèstica. 
5e) S'han identificat els protocols existents per actuar en situacions de 
violència domèstica. 
5f) S'ha simulat l'acompanyament personal, social i emocional en 
situacions de violència domèstica. 
5g) S'han aplicat tècniques d'atenció psicosocial per a les persones que 

han sofert una situació de violència domèstica. 
5h) S'ha valorat el compliment dels criteris i les normes establertes 

en el protocol d'actuació pel que fa el tracte dispensat a les persones que 
han sofert violència domèstica 

 

situacions de violència domèstica. 
- Creació d'estratègies de promoció de 

la prevenció. 

- Tecnologies de la informació i 
comunicació en la realització d'accions 

preventives. 
e) Desenvolupament d’estratègies 

d’intervenció en violència de 

gènere. 
- Detecció de situacions de violència 

domèstica. 
- Anàlisi de recursos per a la detecció i 

atenció a situacions de violència 
domèstica. 

- Marc normatiu i procedimental en 

casos de violència domèstica. 
- Acompanyament social, personal i 

emocional. 
- Valoració del tractament adequat a les 

persones que han sofert violència 

domèstica. 
 

ny)  Realitzar el 
control i 

seguiment de la 

intervenció amb 
actitud autocrítica i 

aplicant criteris de 
qualitat i 

procediments de 

retroalimentació per 
corregir les 

desviacions 
detectades. 

 

RA6. Realitza 
activitats per el 

control i 

seguiment de la 
intervenció en la UC, 

jutificant la sel.lecció 
d’estrategies, 

tècniques  

instruments 
d’avaluació.  

6a) S'han identificat els indicadors del procés de control i seguiment 
de la intervenció en unitats de convivència. 
6b) S'han seleccionat les diferents tècniques, instruments i protocols per 

a la realització del seguiment de la intervenció en les unitats de 
convivència. 
6c) S'han elaborat els instruments d'avaluació que valorin interna i 
externament la intervenció en la unitat de convivència. 
6d) S'han aplicat tècniques i procediments d'avaluació per valorar el 

nivell de satisfacció de les necessitats de les unitats de convivència. 
6e) S'han registrat les dades en els suports establerts per l'equip 

interdisciplinari. 
6f) S'ha transmès la informació a les persones implicades en la 

intervenció tant directa com indirectament. 

f) Realització d'activitats per el 
seguiment i control de la 

intervenció en la UC. 
- Determinació del moment i la 
seqüència de les activitats d'avaluació. 

- Establiment d'indicadors d'avaluació 
en la intervenció en unitats de 

convivència. 

- Establiment de tècniques, instruments 
i protocols d'avaluació en la intervenció 

en unitats de convivència. 
- Instruments d'avaluació. 

- Nivell de satisfacció de les necessitats 
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u) Supervisar i 
aplicar 

procediments de 

gestió de qualitat, 
d'accessibilitat 

universal i de 
«disseny per a tots», 

en les activitats 

professionals 
incloses en els 

processos de 
producció o prestació 

de serveis. 
 

6g) S'ha valorat la necessitat que el tècnic superior d'Integració 
Social reflexioni sobre les seves pròpies intervencions. 

6h) S'ha justificat la presa de decisions per modificar o adaptar la 

intervenció en les unitats de convivència 

de les UC. 
- Registre de dades en suports 

adequats. 
- Elaboració d'informes i memòries. 
- Valoració de la importància de 

l'avaluació com a recurs per a la millora 
de la intervenció. 

- Valoració de l'avaluació com a 

instrument útil en la presa de decisions. 

o) Mantenir 

relacions fluïdes 
amb les persones 

usuàries i les seves 

famílies, membres 
del grup de treball i 

altres professionals, 
mostrant habilitats 

socials i aportant 
solucions als 

conflictes que 

sorgeixin. 
 

q) Resoldre 
situacions, 

problemes o 

contingències 
amb iniciativa i 

autonomia en 
l'àmbit de la seva 

competència, amb 

RA1. Planifica la 

intervenció en la 
UC, relacionant els 

models d’intervenció 

amb els aspectes 
generals de la 

metodologia 
d’intervenció social 

 
RA2. Organitza la 

intervenció en UC, 

analitzant les 
necessitats de les 

mateixes en l’àmbit 
domèstic, personal i 

relacional. 

 
RA3. Dissenya 

activitats del 
projecte d’intervenció 

en les UC, analitzant 

1h) S'ha valorat el treball en equip per a la planificació de la intervenció. 

 
2f) S'han organitzat l'espai, els recursos i els temps necessaris per a la 

posada en pràctica de la intervenció en les UC, tenint en compte la generació 

d'entorns segurs. 
 

3j) S'ha valorat la importància que el tracte dispensat a les persones de 
la unitat de convivència s'ajusti als criteris i normes d'atenció establertes. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
** Criteris d’avaluació vinculats al RA7: 
7a) S’ha valorat la importància de les HHSS en el desenvolupament de la 

a) Planificació de la 

intervenció a la UC: 
- Valoració del treball en equip 

interdisciplinar com a base de la 

intervenció en unitats de convivència 
 

b) Organització de la intervenció 
en UC: 

- Organització de l'espai en la UC. 

- Organització dels recursos i el temps. 
- Respecte per les decisions de cada 

membre de la UC. 
 
 
 
 
 
** Continguts vinculats al RA7: 
Estils comunicatius 
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creativitat, innovació 
i esperit de millora en 

el treball personal i 

en el dels membres 
de l'equip. 

 
r) Organitzar i 

coordinar equips 

de treball amb 
responsabilitat, 

supervisant el 
desenvolupament 

del mateix, 
mantenint relacions 

fluides i assumint el 

lideratge, així com 
aportant solucions 

als conflictes 
grupales que es 

presentin. 

 
s) Comunicar-se 

amb els seus iguals, 
superiors, clients i 

persones sota la seva 
responsabilitat, 

utilitzant vies 

eficaces de 
comunicació, 

transmetent la 
informació o 

coneixements 

adequats i 
respectant 

l'autonomia i 

les estratègies 
d’intervenció. 

 

 
 

**RA7. 
Implementa 
estratègies i 
tècniques per 
afavorir la 
comunicació i la 
relació social en el 
seu entorn. 

tasca professional. 
7b) S’ha valorat l’ús tant de la comunicació verbal com la no verbal en les 

relacions interpersonals. 

7c) S’ha establert una comunicació eficaç per assignar tasques, rebre 
instruccions i intercanviar idees o opinions.  

7d) S’ha mostrat actitud positiva cap el canvi. 
7e) S’ha valorat la importància de l’autocrítica i l’autoavaluació. 

La comunicació en els grups 
Comunicació verbal i no verbal. 

Equip de feina: estratègies de treball 

cooperatiu. 
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competència de les 
persones que 

intervenen en l'àmbit 

del seu treball. 
 

t) Generar entorns 
segurs en el 

desenvolupament 

del seu treball i el del 
seu equip, 

supervisant i aplicant 
els procediments de 

prevenció de riscos 
laborals i ambientals, 

d'acord amb 

l'establert per la 
normativa i els 

objectius de 
l'empresa. 

 

** S’afegeix “RA7”, així com CA i continguts associats, per donar una resposta més adient a l’avaluació de les CPPS o,q,r,s,t des d’aquest mòdul professional. Aquest 
nou RA, amb els pertinents CA i continguts formen part del mòdul professional “Habilitats socials” del mateix cicle. 
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2. METODOLOGIA  
 

La metodologia que es durà a terme està orientat a millorar les competències de l’alumnat vinculades a aquest mòdul. 

Al llarg del mòdul utilitzarem dues metodologies fonamentals que seran la metodologia constructivista i la metodologia lúdica. 

Així doncs, basarem la nostra metodologia en el constructivisme i en els principis psicopedagògics que genera. Dins dels principis psicopedagògics trobem, la necessitat 

de partir del nivell de desenvolupament i experiències prèvies dels alumnes. En aquesta direcció Ausubel aporta el concepte d'aprenentatge significatiu i reforça la 

importància dels coneixements previs ja que per a ell, l'aprenentatge s'insereix en esquemes de coneixements existents. 

La metodologia lúdica permetrà als nostres alumnes aprendre d'una forma dinàmica i activa, afavorint la participació, a més de conèixer aquest tipus de metodologia 

per posar-la en pràctica en el seu desenvolupament laboral. 

Altres metodologies que utilitzarem per al desenvolupament de les Unitats Didàctiques, atenent als diversos estils d'aprenentatge dels nostres alumnes, seran: 

 

APRENDRE A APRENDRE 

És un procés que contribueix a que els nostres alumnes aprenguin a aprendre. Les actituds, les expectatives i les motivacions també juguen un paper de primer ordre, 

igual que el paper del professor que ha de ser un mediador, un orientador entre l'individu i els nous coneixements. 

CONSTRUCTORS DEL SEU CONEIXEMENT 

Anem a procurar una intensa activitat dels nostres alumnes com proposen Piaget i Vigoski de tal manera que ells seran els protagonistes i constructors del seu propi 

coneixement. 

INVESTIGACIÓ ACCIÓ PARTICIPACIÓ  

Metodologia de desenvolupament en espiral, que per a la tasca d'investigació permetrà als alumnes l'ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació. 

APRENENTATGES FUNCIONALS 
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Utilitzarem també una metodologia funcional que afavoreixi que els nostres alumnes puguin veure la utilitat pràctica dels continguts que estem treballant a l'aula. Per 

això anem a procurar que aquests continguts quedin reflectits en supòsits pràctics que es podran desenvolupar a l'aula i en la mesura les possibilitats portar-los a l'àmbit 

laboral. 

APRENENTATGE COOPERATIU 

Amb aquesta metodologia tractem d'afavorir la interacció entre els alumnes dins l'aula. Aquesta metodologia ha demostrat que no només millora les relacions 

interpersonals sinó que a més afavoreix el rendiment. 

L’APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES 

La metodologia d’aprenentatge basat en projectes procura promoure l’autoaprenentatge, l’autonomia personal i el treball en equip, aspectes claus per potenciar les 

capacitats personals i professionals. A més augmenta la motivació i la participació activa de l’alumnat. 

DIFERENTS AGRUPAMENTS 

També realitzarem els diferents tipus d'agrupament a l'aula com a metodologia. Es podran utilitzar agrupaments en gran grup, petit grup, parella i també de manera 

individual. Amb ell gran grup afavorim la cohesió grupal, amb el petit grup la participació i el diàleg, en parelles faciliten més la participació, la confrontació i el diàleg i 

les habilitats socials  i de manera individual afavorim l'autonomia. 

 

Per tant hi ha tres tipus de treball que es realitzaren amb els alumnes: 

- Treball presencial a l’aula i treball autònom (pràctic o d’estudi) tant a l’aula com a casa amb el recolzament del llibre de text i d’altres documents entregats.  

- Moodle de l’assignatura, és el mitjà per compartir materials de l’assignatura i fer consultes. A més es faram servir altres plataforme com son Drive i/o Classroom. 

- Es realitzarà un mínim de dos visites a contexts vinculats  amb el contingut del mòdul. Si la situació de pandèmia per COVID-19 ho permeteix, si no es contactarà amb 

un professional del àrea per fer de manera telemàtica.  

Es fomentarà l’ús de les noves tecnologies fent ús de diferents aplicacions per dur a terme les activitats, així com la utilització de l’entorn Moodle, Drive i Classroom 

per ell lliurament de les mateixes. 
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3. AVALUACIÓ 
 
a) CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

La avaluació valorarà l’assoliment de les competències vinculades al mòdul. Aquest procés d’avaluació serà continua per tant no únicament es valorarà el resultat o 

producte final si no el procés i les habilitats assolides durant el curs mediants el diferents activitats i treballs. Per superar el mòdul l’alumen ha d’obtenir una nota final 

igual o superior a 5. La qualificació del mòdul serà numèrica, entre 1 i 10, sense decimals. Aquesta nota final s’obtindrà de la ponderació de les diferents activitats 

d’avaluació al llarg del curs. Al final de cada trimestre és farà una devolució individual a cada alumne amb la finalitat de concretar la seva evolució respecte a les 

competències relacionades amb el mòdul.  

Ponderació de les notes: 

 

 PROVES D’AVALUACIÓ: 35% 

Es realitzaran proves teòric-pràctiques objectives que es plantegin al llarg del curs.  Al menys n’hi haurà una per a cada avaluació.  

En relació a les proves teòric-pràctiques objectives: 

 Si un alumne no pot realitzar una prova durant l’avaluació i presenta el justificant corresponent, tindrà dret a realitzar-la durant la mateixa avaluació. En el cas 

que l’absència no es justifiqui correctament, la nota serà un 0. En qualsevol cas, la qualificació obtinguda serà una nota numèrica entre 0 i 10. 

 

 TREBALLS I ACTIVITATS D’AULA REALITZADES TANT A L’AULA COM A CASA : 55 % 

 

Com part del procés d’ensenyament-aprenentatge es sol·licitarà a l’alumne diferents treballs i activitats. L’alumne està obligat a lliurar totes les feines i treballs programats 

i requerits pel professorat dins dels terminis establerts.  

Seran avaluats: 

 L’elaboració de les activitats i treballs obligatoris, individuals i en grup, que al llarg del curs seran requerits pel professorat, tant per fer a classe com a casa.  

 Els treballs s’hauran d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel professorat. 
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El lliurament del treballs fora dels terminis indicats quedaran penalitzats amb un 50% de la nota. 

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. 

 

 Exercicis de coavaluació i autoavaluació: suposaran un 10% de la nota. 

 

En la qualificació de l’alumnat es valorarà, en tot el procés d’ensenyament aprenentatge, l’ús adient de l’expressió, l’ortografia i la gramàtica en les tasques escrites i 

orals.  

 

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. 

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

    Projectes. 

    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 B-e B-f  SET OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI JUN 

      UT 0: Presentació mòdul i programació. x          2 

x x x x  x UT 1: Projecte “La família com a unitat de convivència” x x         28 

   x x x UT 2: Projecte  “Unitats de convivència”   x x       27 

   x x  UT 3: Intervenció en violència dins les Unitats de Convivència  x x x x x x    22 

  x    UT 4: Gestió i suport a la unitat familiar i convivencial  x x x x x x    18 

x x x x x x UT 5: Projecte d’intervenció     X X X    28 

 HORES TOTALS:           125h 
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- www.juntadeandalucia.es Verdugo, M.A y Rodriguez A.;"Hacia la planificación centrada en la persona en los modelos de servicios de atención a personas con 

discapacidad". Junta de Andalucia. 
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- Material divers presentat per la professora al llarg del curs. 
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