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Objectius 

 

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 individualitzada, per a 
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 a organitzar les activitats assistencials i 
psicosocials. 

c) Identificar les possibilitats i limitacions de les persones en situació de dependència, seleccionant el 
tipus d'ajuda segons els seus nivells d'autonomia i autodeterminació, per a la realització de les 

activitats d'higiene personal i vestit, i seguint les pautes marcades en el pla d'atenció individualitzat. 

h) Seleccionar tècniques de preparació per a l'exploració, administració i control de medicació i 
recollida de mostres de la persona en situació de dependència, relacionant-les amb les seves 

característiques i les pautes establertes per dur a terme intervencions relacionades amb l'estat físic. 

i) Seleccionar procediments i ajudes tècniques, seguint les directrius del pla d'atenció individualitzat i 

adequant-los a la situació de les persones en situació de dependència, per a realitzar els trasllats, 
mobilitzacions i suport a la deambulació dels mateixos. 

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 del 
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. 

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, a fi 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. 

a.a) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura emprenedora, empresarial i d'iniciativa 

professional, per realitzar la gestió bàsica d'una petita empresa o emprendre un treball. 

a.b) Reconèixer els seus drets i deures com agent actiu en la societat, tenint en compte el 

marc legal que regula les condicions socials i laborals per a participar com a ciutadà democràtic. 

 

Continguts 

 
B.a) Organització d’activitats d’atenció higiènica: 

- Higiene personal i ambiental 

- Identificació dels principals signes de falta d’higiene personal i ambiental. 

- Determinació dels recursos per a la neteja i la higiene personal. 

- Presa de consciència sobre la importància d’afavorir les possibilitats d’autonomia de la persona en 
situació de dependència en les activitats de neteja i higiene. 

- Paper del TAPSD  

B.b) Aplicació de les activitats d’higiene i condícia de la persona en situació de dependència:  

- Principis anatòmics-fisiològics de la pell i fonaments de higiene corporal. 

- Aplicació de tècniques de neteja i higiene corporal. 

- Aplicació de les tècniques de higiene al pacient enllitat. 

- Prevenció i tractament d’úlceres per pressió (UPP). 

- Utilització d’ajudes tècniques per a la higiene i neteja. 

- Tècniques de recollida d’eliminacions: col·lectors d’orina: cunya i botella 

- Cures del pacient incontinent i colostomitzat. 

- Cures post mortem.  Finalitat i preparació del cadàver. 

- Valoració de la necessitat de higiene en l’atenció integral dela persona en situació de dependència.  

B.c) Aplicació d’activitats d’higiene de l’entorn: 

 - Tipus de llits, accessoris i llenceria. 

- Realització de llits: ocupada i desocupada. 

- L’habitació de la persona institucionalitzada. Condicions ambientals. 

- Prevenció i control d’infeccions. Procediment d’aïllament i prevenció de malalties transmissibles: 

● Etiologia de les malalties nosocomials.  

● Malalties susceptibles d’aïllament.  

● Aplicació de les tècniques de rentat de mans.  

● Aplicació de tècniques de col·locació de casquet, mascareta, guants i bates estèrils.  

- Mitjans i tècniques per a la recollida i transport de mostres biològiques. 

- Classificació i gestió de residus biològics. Precaucions universals. 

- Valoració de les condicions higièniques-sanitàries de l’entorn de la persona en situació de 

dependència. 
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- Neteja i desinfecció de material i utensilis. 

Principis bàsics de desinfecció. 

- Identificació dels principis bàsics aplicables a la neteja del material sanitari. 

- Procediment de neteja. 

- Identificació de principis bàsics d’esterilització del material. 

- Mètodes físics i químics. 

- Preparació de dissolucions i dilucions. 

- Aplicació de mètodes d’esterilització. 

- Carretó de cures. 

- Importància de l’eficiència en l’aplicació dels mètodes d’esterilització 

B.d) 

Control i seguiment de les activitats d’atenció higiènica: 

- Aplicació de tècniques i instruments d’obtenció d’informació sobre la higiene de les persones en 

situació de dependència i del seu entorn. 

- Protocols d’observació i registre. 

- Obtenció d’informació de les persones usuàries i persones que cuiden no professionals. 

- Aplicació de  tècniques e instruments per al seguiment de les activitats d’atenció higiènica. 

- Utilització de registres manuals e informatitzats. 

- Registre de l’estat de les ajudes tècniques per a la higiene personal. Registre d’incidències. 

- Transmissió de la informació recollida a l’equip interdisciplinar. 

- Valoració de la importància de la precisió i l’objectivitat en el registre de dades. 

 

Resultats d’aprenentatge. Criteris d'avaluació 

 

R.1.- Organitza les activitats d'higiene de les persones en situació de dependència i el seu entorn 

relacionant-les amb les característiques i necessitats de les mateixes. 

Criteris d'avaluació: 

a) S'ha interpretat el pla de cures individualitzat de la persona en situació de dependència. 

b) S'han identificat les atencions higièniques requerides per una persona, tenint en compte el seu 

estat de salut i nivell de dependència. 

c) S'han relacionat les circumstàncies de la persona en situació de dependència amb les dificultats 

que impliquen en la seva vida quotidiana. 

d) S'han identificat les característiques de l'entorn que afavoreixen o dificulten l'autonomia de la 

persona i el seu estat d'higiene personal. 

e) S'ha comprovat que les condicions ambientals són adequades per atendre a les necessitats 

específiques de la persona. 

f) S'ha argumentat la necessitat de conèixer les possibilitats d'autonomia i participació de la persona 



 

 

en les activitats higiènic-sanitàries i de manteniment de les seves capacitats físiques. 

g) S'han seleccionat els recursos necessaris indicats en el pla de cures individualitzat o en el pla de 

vida independent. 

h) S'han proposat ajudes tècniques adequades per facilitar l'autonomia de la persona en la satisfacció 

de les seves necessitats d'higiene.  

 

R.2.- Realitza les activitats d’higiene i neteja personal analitzant les necessitats condicions de la 

persona en situació de dependència i el seu entorn. 

Criteris d'avaluació: 

a) S'han explicat les principals mesures preventives de les úlceres per pressió així com els productes 

sanitaris per a la seva prevenció i tractament. 

b) S'han aplicat els procediments de condícia i higiene personal, total o parcial, en funció de l'estat i 

necessitats de la persona. 

c) S'han realitzat tècniques de vestit i calçat, tenint en compte les necessitats i nivell d'autonomia de 

la persona. 

d) S'ha mostrat sensibilitat cap a la necessitat de potenciar l'autonomia de la persona. 

e) S'han descrit les tècniques de recollida de mostres i eliminacions, tenint en compte les 

característiques de la persona en situació de dependència. 

f) S'han aplicat els procediments bàsics postmortem seguint el protocol establert. 

g) S'han adoptat mesures de prevenció i seguretat així com de protecció individual en el transcurs de 

les activitats d'higiene. 

h) S'ha informat a les persones en situació de dependència i cuidadors no professionals pel que fa als 

hàbits higiènics saludables així com sobre els productes i materials necessaris i la seva correcta 

utilització.  

 

R.3.- Realitza activitats d'higiene de l'entorn seleccionant els procediments i materials amb criteris 

d'eficàcia, prevenció i seguretat. 

Criteris d'avaluació: 

a) S'han descrit les condicions higiènic-sanitàries i d'ordre de l'habitació de la persona usuària. 

b) S'han aplicat diferents tècniques de realització i neteja del llit de la persona usuària, adaptant-les a 

l'estat i condicions de la mateixa, per afavorir la seva comoditat i confort. 

c) S'han descrit les mesures generals de prevenció de les malalties transmissibles. 

d) S'han descrit els principis de les tècniques d'aïllament en funció de l'estat de la persona. 

e) S'han aplicat els mètodes i tècniques de neteja, desinfecció i esterilització de materials d'ús comú 

respectant els controls de qualitat d'aquests processos i la normativa en el tractament de residus. 

f) S'han adoptat mesures de prevenció i seguretat així com de protecció individual en el transcurs de 

les activitats d'higiene. 
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g) S'ha informat a la persona usuària, la família o cuidadors informals pel que fa a les condicions 

higièniques que ha de reunir l'entorn. 

h) S'ha informat a la persona usuària i als cuidadors no professionals pel que fa a la utilització dels 

productes i materials necessaris per a la higiene de l'entorn.  

 

R.4.- Realitza el control i seguiment de les activitats d’atenció higiènica a persones en situació de 

dependència analitzant els protocols d’observació i registre establerts . 

Criteris d'avaluació: 

a) S'han identificat les característiques que han de reunir els protocols d'observació, control i 

seguiment de l'estat d'higiene personal de les persones usuàries i del seu entorn. 

b) S'ha recollit informació sobre les activitats relatives a la higiene de la persona usuària i del seu 

entorn i a les contingències que s'hagin presentat. 

c) S'han emplenat protocols d'observació, manuals i informatitzats, seguint les pautes establertes en 

cada cas. 

d) S'ha obtingut informació de la persona o persones al seu càrrec mitjançant diferents instruments. 

e) S'han aplicat les tècniques i instruments d'observació prevists per realitzar el seguiment de 

l'evolució de la persona, registrant les dades obtingudes segons el procediment establert. 

f) S'ha transmès la informació pels procediments establerts i al moment oportú. 

g) S'ha argumentat la importància del control i seguiment de l'atenció higiènica de la persona usuària 
per millorar el seu benestar.  

 

 

Tipus de prova 

 

La prova estarà estructurada en: 

1.- Prova teòrica-pràctica: estructurada en dos blocs: 

● Bloc 1:  conceptes teòrics amb la formulació de preguntes tipus test de vertader o fals, 

resposta múltiple, preguntes de resposta breu, visu de material. 

● Bloc 2: resolució de  2 supòsits pràctics.  

Per superar aquest prova s’han d’aprovar els dos blocs amb una puntuació mínima de 5. Si no 

s’obté la puntuació mínima en algun dels dos blocs no se traurà la mitjana i  l’examen queda suspès. 

La superació d’aquesta prova és imprescindible per poder realitzar posteriorment la prova pràctica.  

 

* Si se suspèn algun dels dos blocs que formen part de la prova teòrica l’alumne no tindrà opció a fer 

la prova pràctica.   

 

2.- Prova pràctica: simulació d’aplicació de tècniques per a la cura i assistència de les  persones en 

situació de dependència  (el material necessari per la prova serà facilitat pel centre).  

Per superar aquesta prova s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 5.  



 

 

Criteris de qualificació de les proves lliures 

 

La qualificació final del mòdul serà la mitjana de les dues proves (teòrica-pràctica i pràctica), sempre i 

quan s’hagi tret la nota mínima establerta en cada una 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 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). 
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