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INFORMACIÓ PROVES LLIURES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 

 

CICLE FORMATIU: CFGM ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA 

CURS: 2020-2021. 

MÒDUL: Organització de l’atenció a persones en situació de dependència. 

Docent: Juan Lorenzo Llabrés Escobar 

 

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 d'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. 

j) Identificar factors de risc, relacionant-los amb les mesures de prevenció i seguretat, per a 

aplicar les mesures adequades per preservar la integritat de les persones en situació de 

dependència i els propis professionals. 

ñ) Identificar els principis de vida independent, relacionant-los amb les característiques de la 

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 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 a col·laborar en el 

control i seguiment en les activitats assistencials, psicosocials i de gestió. 

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. 

w) Aplicar tècniques de comunicació, adaptant-se als continguts que es van a transmetre, a 
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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. 

y) Analitzar i aplicar les tècniques necessàries per donar resposta a l'accessibilitat universal i 

al «disseny per a tothom». 

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 

● Interpretació de programes d’atenció a persones en situació de 
dependència: 

 
Marc legal de l’atenció a les persones en situació de dependència. 

Models i serveis d’atenció a les persones en situació de dependència. 

Organismes i institucions relacionades amb la cultura de vida independent. 

Equipaments per l’atenció a les persones en situació de dependència. 

L’equip interdisciplinari en els serveis de promoció de l’autonomia personal i atenció a les 

persones en situació de dependència. 

Paper del tècnic en Atenció a les Persones en Situació de Dependència en els diferents 

equips interdisciplinaris. 

 
 

● Organització de la intervenció para l’atenció a les persones en situació de 

dependència: 

 

Mètodes de treball en l’atenció a les persones en situació de dependència. 

El pla d’atenció individualitzat. 

El pla individual de vida independent. 

Recolzament personal per la vida independent. 

Recolzament persona en l’àmbit escolar. 

Funcions i tasques de l’assistent personal. Pla de treball del professional. 

Justificació de la necessitat d’organització de la intervenció. 
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● Organització dels recursos: 

 

Edificis i instal·lacions destinats a persones en situació de dependència. 

Importància de l’entorn en l’autonomia de les persones. 

Mobiliari adaptat. 

Accessibilitat i adaptació de l’entorn per a la vida independent. 

Productes de suport. 

Normativa de prevenció i seguretat. Entorns segurs. 

 

● Gestió de la documentació bàsica: 

 

Documentació per l’organització de l’atenció a les persones en situació de dependència. 

Documents per al control de la feina. 

L’expedient individual. 

Registre d’informació. Tècniques i instruments. 

Transmissió de la informació. 

Ús d’aplicacions informàtiques de gestió i control. 

 

Resultats d’aprenentatge. Criteris d'avaluació 

RA 1. Interpreta programes d'atenció a les persones en situació de dependència, 

relacionant el model organitzatiu i de funcionament amb el marc legal vigent. 

CA 1.1 S'han comparat les normatives en matèria d'atenció a les persones en situació de 

dependència en l'àmbit europeu, estatal, autonòmic i local. 

CA 1.2. S'han descrit els diferents models i serveis d'atenció a les persones en situació de 

dependència. 

CA 1.3. S'han identificat els requisits i les característiques organitzatives i funcionals que han 

de reunir els serveis d'atenció a les persones en situació de dependència. 

CA 1.4. S'han descrit les estructures organitzatives i les relacions funcionals tipus dels 

equipaments residencials dirigits a persones en situació de dependència. 

CA 1.5. S'han descrit les funcions, nivells i procediments de coordinació dels equips 

interdisciplinaris dels serveis d'atenció a les persones en situació de dependència. 

CA 1.6. S'han identificat els recursos humans necessaris per garantir l'atenció integral de les 

persones en situació de dependència. 
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CA 1.7. S'han identificat les funcions del tècnic en Atenció a Persones en Situació de 

Dependència en l'equip interdisciplinari de les diverses institucions i serveis per a l'atenció a 

les persones en situació de dependència. 

CA 1.8. S'ha argumentat la importància d'un equip interdisciplinari en l'atenció a les persones 

en situació de dependència. 

 

RA 2. Organitza la intervenció amb les persones en situació de dependència, 

seleccionant les estratègies en funció de les seves característiques i les directrius 

del programa d'intervenció. 

CA 2.1 S'han descrit les estratègies d'intervenció per al desenvolupament de les activitats 

d'atenció a les persones en situació de dependència. 

CA 2.2 S'han interpretat correctament les directrius, criteris i estratègies establerts en un pla 

d'atenció individualitzat. 

CA 2.3 S'han determinat les intervencions que s'han de realitzar per a l'atenció a les 

persones en situació de dependència a partir dels protocols d'actuació de la institució 

corresponent. 

CA 2.4 S'han seleccionat estratègies per a l'atenció a les persones en situació de 

dependència a partir de les seves característiques i del pla d'atenció individualitzat. 

CA 2.5 S'han seleccionat mètodes de treball, adaptant-los als recursos disponibles i a les 

especificacions del pla de treball o d'atenció individualitzat. 

CA 2.6 S'han temporalitzat les activitats i tasques, atenent a les necessitats de la persona en 

situació de dependència i a l'organització racional del treball. 

CA 2.7 S'han descrit els principis metodològics i pautes d'actuació del tècnic en les tasques 

de suport per a la vida independent. 

CA 2.8 S'ha argumentat la importància de respectar els principis de promoció de la vida 

independent i les decisions de les persones usuàries. 

 

RA 3. Organitza els recursos necessaris per a la intervenció, relacionant el context 

on desenvolupa la seva activitat amb les característiques de les persones en 

situació de dependència. 

CA 3.1 S'han identificat els factors de l'entorn que afavoreixen o inhibeixen l'autonomia de 

les persones en la seva vida quotidiana. 

CA 3.2 S'ha reconegut el mobiliari i els instruments de treball propis de cada context 

d'intervenció. 
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CA 3.3 S'ha condicionat l'entorn per afavorir la mobilitat i els desplaçaments de les persones 

en situació de dependència, així com el seu ús i utilitat. 

CA 3.4 S'ha identificat la normativa legal vigent en matèria de prevenció i seguretat per 

organitzar els recursos. 

CA 3.5 S'han aplicat els criteris que s'han de seguir en l'organització d'espais, equipaments i 

materials per afavorir l'autonomia de les persones. 

CA 3.6 S'han identificat les ajudes tècniques necessàries per afavorir l'autonomia i 

comunicació de la persona. 

CA 3.7 S'han descrit els recursos existents en el context per optimitzar la intervenció. 

CA 3.8 S'ha argumentat la importància d'informar a les persones en situació de dependència 

i a les seves famílies o cuidadors no formals sobre les activitats programades, per afavorir la 

seva participació. 

 

RA 4. Gestiona la documentació bàsica de l'atenció a persones en situació de 

dependència, relacionant-la amb els objectius de la intervenció. 

CA 4.1 S'han identificat els elements que ha de recollir la documentació bàsica de la persona 

usuària. 

CA 4.2 S'han aplicat protocols de recollida de la informació precisa per conèixer els canvis de 

les persones en situació de dependència i el seu grau de satisfacció. 

CA 4.3 S'ha justificat la utilitat i la importància de documentar per escrit la intervenció 

realitzada. 

CA 4.4 S'han identificat els canals de comunicació de les incidències detectades. 

CA 4.5 S'ha integrat tota la documentació, organitzant-la i actualitzant-la, per confeccionar 

un model d'expedient individual. 

CA 4.6 S'han aplicat criteris d'actuació que garanteixin la protecció de dades de les persones 

usuàries. 

CA 4.7 S'han utilitzat equips i aplicacions informàtiques per a la gestió de la documentació i 

els expedients. 

Ca 4.8 S'ha valorat la importància de respectar la confidencialitat de la informació. 

 

Tipus de prova 

La prova estarà estructurada en: 

● Una prova de caire teòric-pràctic que estarà estructurada en dues parts: 

o Un apartat de preguntes tipus test. 
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o Un apartat amb preguntes a desenvolupar. 

 

Criteris de qualificació de les proves lliures 

 

En referència a la prova teòrico-pràctica,  la qualificació final del mòdul serà la mitjana 

ponderada de les dues parts d’aquesta prova. Cada part es puntuarà sobre 10 punts i s’ha 

d’obtenir un mínim de 5 punts a cadascuna d’elles. Cada part té un valor de 50% en la nota 

final.  

 

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. 

 


