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Objectius 

 

La formació d'aquest mòdul permet assolir els següents objectius generals del títol: 

 

a) Interpretar informació seleccionant les estratègies i recursos pertinents per a elaborar projectes de 

integració social adequats a la persona destinatària, el context i el marc legal vigent i que incorporin la 

perspectiva de gènere, així com la defensa dels drets de les víctimes de violència de gènere i dels seus 

fills/es. 

b) Identificar les competències pròpies i esperades del tècnic superior en integració social i als membres 

de l’equip multidisciplinari, analitzant el context d’intervenció i els criteris de qualitat establerts en la 

planificació, per dirigir i supervisar la posada en pràctica de projectes i programes. 

d) Seleccionar recursos i estratègies metodològiques, interpretant les normatives relatives a requisits 

tècnics i instal·lacions per a programar activitats de integració social. 

f) Identificar les necessitats d’atenció física de les persones usuàries, relacionant-les amb les ajudes 

tècniques disponibles per dissenyar, supervisar i avaluar activitats que les donin resposta. 

h) Seleccionar estratègies metodològiques i pautes d’actuació, identificant els recursos necessaris per 

organitzar, dur a terme i avaluar activitats de suport psicosocial. 

i) Seleccionar estratègies metodològiques i pautes d’actuació, concretant les ajudes tècniques 

necessàries per organitzar, dur a terme i avaluar activitats d’entrenament en habilitats d’autonomia 

personal i social. 

j) Seleccionar estratègies metodològiques i d’avaluació, aplicant els criteris establerts per l’equip 

interdisciplinari per a dissenyar i dur a terme activitats de intervenció socioeducativa. 

ñ) Seleccionar tècniques i instruments d’avaluació, analitzant els criteris i seguiment de qualitat 

establerts en la programació per realitzar el control, seguiment i retroalimentació de la intervenció. 

o) Analitzar les habilitats socials requerides en l’entorn professional, identificant els factors influents per 

a mantenir relacions fluïdes amb les persones implicades en la intervenció i superar els possibles 

conflictes. 



 

DC080501-1 

q) Desenvolupar la creativitat i l’esperit d’innovació per a respondre als reptes que es presenten als 

processos i en l’organització del treball i la vida personal. 

r) Prendre decisions de forma fonamentada, analitzant les variables implicades, integrat coneixements 

de diferents àmbits i acceptant els riscos i la possibilitat d’equivocació en les mateixes, per a afrontar i 

resoldre diferents situacions, problemes o contingències. 

t) Aplicar estratègies i tècniques de comunicació, adaptant-se als continguts que s’han de transmetre, 

a la finalitat i a les característiques dels receptors, per assegurar l’eficàcia als processos de comunicació.  

u) Avaluar situacions de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, proposant i aplicant 

mesurades de prevenció personals i col·lectives, d'acord amb la normativa aplicable en els processos de 

treball, per garantir entorns segurs. 

v) Identificar i proposar les accions professionals necessàries, per a donar resposta a l’accessibilitat 

universal i al “disseny per a tots”. 

w) Identificar i aplicar paràmetres de qualitat en els treballs i activitats realitzats al procés 

d’aprenentatge, per a valorar la cultura de l’avaluació i de la qualitat i ser capaços de supervisar i millorar 

procediments de gestió de qualitat. 

 

 

Continguts 

 

a) Elaboració de programes d'entrenament d'habilitats d'autonomia personal i social: 

-Promoció de l'autonomia personal. 

-Autonomia, dependència i autodeterminació. 

-Atenció a la dependència. 

-Graus i nivell de dependència 

-Suports 

-Assistència Personal 

-Habilitats d'autonomia personal i social: concepte i components; conceptes relacionats. 

-Paper de les habilitats d'autonomia personal i social en la vida quotidiana de les persones. 

-Identificació de les manques i alteracions més freqüents en habilitats d'autonomia personal i social. 

-Procés general d'adquisició d'habilitats bàsiques. 

-Fonaments de psicologia de l'aprenentatge: conceptes i processos bàsics; models conductuals, 

cognitius i cognitiu conductuals. 

-Teories de l’aprenentatge 

-Aprenentatge en situació de vulnerabilitat 

-Tècniques de modificació i adquisició de conductes 

-Programes d'entrenament en habilitats d'autonomia personal i social: fases i elements. 

-Coordinació amb l'equip interdisciplinari i la família. 
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-Vocabulari específic dels continguts en anglès 

 

b) Organització d'activitats d'adquisició d'habilitats de la vida diària: 

-Habilitats de la vida diària: concepte i classificació. 

-Programes d'entrenament d'habilitats de la vida diària. 

-Tècniques d'entrenament d'habilitats de la vida diària. 

-Habilitats d’autocura. 

-Habilitats d'organització de la vida quotidiana. 

-Ajudes tècniques per a les activitats de la vida diària. 

-Alfabetització tecnològica. 

-Adaptació de l'entorn. 

-Valoració de la importància de promoure entorns segurs. 

-Vocabulari específic dels continguts en anglès 

 

c) Organització d'activitats d'adquisició de competències bàsiques de mobilitat: 

-Orientació i mobilitat: concepte i fonaments teòrics. 

-Programes d'entrenament de competències bàsiques de mobilitat. 

-Tècniques d'entrenament de competències bàsiques de mobilitat: 

-Tècniques d'orientació. 

-Tècniques de trasllat. 

-Tècniques de mobilització. 

-Ajudes tècniques per a la prevenció de la pèrdua i manteniment de mobilitat. 

-Maneig i adaptació d'ajudes tècniques. 

-Selecció, adequació i posada a punt dels mitjans i les ajudes tècniques. 

-Accessibilitat. 

-Valoració de la importància de promoure entorns segurs. 

-Vocabulari específic dels continguts en anglès 

 

d) Organització d'activitats d'entrenament i adquisició d'habilitats socials: 

-Adquisició d'habilitats socials: factors que influeixen en la seva adquisició. 

-Components de les habilitats socials 

-Valoració del dèficit en habilitats socials 

-Programes d'entrenament i adquisició d'habilitats socials: programes educatius; programes específics. 

-Tècniques d'entrenament i adquisició d'habilitats socials. 

- Vocabulari específic dels continguts en anglès. 
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e) Organització d'activitats d'estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats 

cognitives: 

-Estimulació i manteniment cognitiu: concepte i fonaments teòrics. 

-Programes d'entrenament, d'estimulació i manteniment cognitiu. 

-Tècniques d'entrenament, d'estimulació i manteniment cognitiu. 

-Tècniques per a la millora de la memòria. 

-Tècniques per a la millora de l'atenció. 

-Tècniques per a la millora de l'orientació. 

-Altres tècniques. 

-Disseny d'activitats de manteniment i millora de la capacitat cognitiva. 

-Valoració del caràcter preventiu dels programes d'estimulació cognitiva. 

-Vocabulari específic dels continguts en anglès 

 

f) Desenvolupament d'activitats d'adquisició i entrenament d'habilitats bàsiques 

d'autonomia personal i social: 

-Adaptació d'activitats segons els casos i nivells d'autonomia. 

-Adaptació d'ajudes tècniques segons els casos i nivells d'autonomia. 

-Elaboració de materials. 

-Paper del tècnic/a: funcions i actituds. 

-Actuació en situacions de crisis. 

-Relació amb les persones usuàries i el seu entorn. 

-Respecte per l'autodeterminació de la persona usuària. 

-Vocabulari específic dels continguts en anglès 

 

g) Realització d'activitats de seguiment del procés de promoció d'habilitats d'autonomia 

personal i social: 

-Indicadors del nivell d'autonomia de la persona usuària.  

-Tècniques i instruments d'avaluació de l'autonomia personal i social: selecció, elaboració i aplicació. 

-Elaboració d'informes 

-Tipus d'informes. 

-Transmissió de la informació. 

-Valoració de la importància de la coordinació i el treball en equip en l'avaluació de la intervenció. 

-Vocabulari específic dels continguts en anglès 
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Criteris d'avaluació 

 

Resultats d'aprenentatge 1:  

Elabora programes d'entrenament d'habilitats d'autonomia personal i social, seleccionant 

les tècniques pròpies de la intervenció. 

Criteris d'avaluació: 

a) S'han identificat les fases d'un programa d'entrenament d'habilitats d'autonomia personal i social. 

b) S'han determinat els elements d'un programa d'entrenament d'habilitats d'autonomia personal i 

social. 

c) S'ha valorat l'estat de les persones usuàries a fi de determinar els objectius del programa. 

d) S'han identificat estratègies d'intervenció en l'entrenament d'habilitats d'autonomia personal i social. 

i) S'han seleccionat tècniques d'entrenament d'habilitats d'autonomia personal i social en funció de la 

situació d'intervenció. 

f) S'han seqüenciat les actuacions dirigides a l'aprenentatge i manteniment d'hàbits d'autonomia 

personal i social. 

g) S'han determinat els recursos del programa d'entrenament en habilitats d'autonomia personal i social. 

h) S'han dissenyat les adaptacions necessàries al programa d'intervenció per atendre les necessitats 

individuals de les persones. 

i) S'han establert les pautes d'actuació i col·laboració amb l'equip interdisciplinari i la família. 

j) S'ha argumentat la importància de les habilitats d'autonomia personal i social en la vida quotidiana 

de les persones. 

 

Resultats d'aprenentatge 2: 

Organitza activitats d'adquisició d'habilitats de la vida diària, descrivint les fases del procés 

de promoció d'autonomia. 

Criteris d'avaluació: 

a) S'ha valorat l'estat de les persones per determinar els objectius de les 

activitats. 

b) S'han definit diferents situacions d'ensenyament-aprenentatge de promoció de l'autonomia en les 

activitats de la vida diària. 

c) S'han seleccionat les tècniques per afavorir l'autonomia en les activitats de la vida diària. 

d) S'han seleccionat els mitjans i ajudes tècniques. 

i) S'han seqüenciat activitats de promoció d'autonomia en les activitats de la vida diària. 

f) S'han establert les adaptacions de les ajudes tècniques en funció de les característiques de la persona. 

g) S'han establert mesures de prevenció i seguretat, seguint la normativa legal vigent. 

h) S'ha valorat la necessitat d'establir estratègies de col·laboració amb la família. 
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Resultats d'aprenentatge 3: 

Organitza activitats d'adquisició de competències bàsiques de mobilitat, descrivint les fases 

del procés. 

Criteris d'avaluació: 

a) S'ha valorat l'estat de les persones per determinar els objectius de les activitats. 

b) S'han seleccionat les tècniques d'orientació i mobilitat. 

c) S'han seleccionat els mitjans i ajudes tècniques. 

d) S'han seqüenciat activitats d'adquisició de competències bàsiques de mobilitat. 

i) S'han establert les adaptacions de les ajudes tècniques en funció de les característiques de la persona. 

f) S'han establert mesures de prevenció i seguretat seguint la normativa legal vigent. 

g) S'ha valorat la necessitat de controlar les variacions en la situació de la persona pel que fa a la seva 

mobilitat. 

h) S'ha valorat la necessitat d'establir estratègies de col·laboració amb la família. 

 

Resultats d'aprenentatge 4: 

Organitza activitats d'entrenament i adquisició d'habilitats socials, justificant la seva 

elecció. 

Criteris d'avaluació: 

a) S'han identificat els principals obstacles que dificulten la comunicació i interacció social de la persona. 

b) S'ha valorat l'estat de les persones per determinar els objectius de les 

activitats. 

c) S'han definit diferents situacions d'ensenyament-aprenentatge d'adquisició d'habilitats socials. 

d) S'han concretat les estratègies metodològiques que s'han de seguir en el procés d'intervenció. 

i) S'han seleccionat les tècniques i procediments que s'han d'aplicar en el desenvolupament d'habilitats 

socials. 

f) S'han organitzat les tasques que cal realitzar per a l'adquisició d'habilitats socials. 

g) S'ha valorat la importància del paper del professional com a model en l'adquisició d'habilitats socials. 

h) S'ha determinat el protocol d'actuació per a una situació d'alteració de conducta. 

 

Resultats d'aprenentatge 5: 

Organitza activitats d'estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives, 

seleccionant-les en funció de les necessitats que presentin. 

Criteris d'avaluació: 

a) S'ha valorat l'estat de les persones per determinar els objectius de les activitats. 

b) S'han seleccionat estratègies d'intervenció dirigides al manteniment i millora de les capacitats 

cognitives. 
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c) S'han definit les tècniques i procediments que cal aplicar en el desenvolupament d'activitats 

d'estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives. 

d) S'han seleccionat recursos per a la realització d'exercicis i activitats proposades. 

i) S'han seqüenciat activitats d'estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives. 

f) S'han establert adaptacions en les activitats en funció de les característiques de les persones. 

g) S'ha valorat la necessitat de controlar les variacions en la situació de la persona pel que fa a les seves 

capacitats cognitives. 

h) S'ha valorat la necessitat d'establir estratègies de col·laboració amb la família. 

 

Resultats d'aprenentatge 6: 

Desenvolupa activitats d'entrenament d'habilitats d'autonomia personal i social, 

seleccionant-les en funció de les característiques de les persones usuàries. 

Criteris d'avaluació: 

a) S'han realitzat activitats per al manteniment i millora de l'autonomia personal i social. 

b) S'han adaptat les activitats a les necessitats de les persones usuàries. 

c) S'han utilitzat els mitjans i ajudes tècniques establerts al programa d'intervenció. 

d) S'han utilitzat els materials amb iniciativa i creativitat. 

i) S'ha assessorat a la persona usuària sobre els serveis i recursos comunitaris 

i la seva manera d'utilització. 

f) S'han aplicat protocols d'actuació davant situacions de crisis en les persones. 

g) S'han adoptat mesures de prevenció i seguretat. 

h) S'han resolt de manera eficient les contingències sorgides. 

i) S'ha valorat la importància de respectar la capacitat d'elecció de les persones usuàries. 

 

Resultats d'aprenentatge 7: 

Realitza activitats de seguiment del procés de promoció d'habilitats d'autonomia personal 

i social justificant la selecció de les estratègies, tècniques i instruments d'avaluació. 

Criteris d'avaluació: 

a) S'han seleccionat criteris i indicadors per a l'avaluació del programa d'entrenament. 

b) S'han elaborat instruments d'avaluació per al programa d'entrenament.  

c) S'han registrat les dades en els suports establerts. 

d) S'han elaborat informes sobre el desenvolupament del programa. 

i) S'han transmès els resultats de l'avaluació a les persones implicades. 

f) S'ha respost de manera eficaç a les contingències sorgides en la intervenció. 

g) S'ha valorat la importància de la transmissió de la informació a l'equip interdisciplinari. 

h) S'ha argumentat la importància del seguiment de la intervenció per a la millora de la mateixa. 
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Criteris en llengua anglesa: 

L’alumnat ha de demostrar destreses comunicatives en llengua anglesa; concretament, s’ha de mostrar 

competent en el domini del vocabulari específic del mòdul. 

 

 

Tipus de prova 

 

Les proves estaran estructurades en: 

● Una prova de caire teòric-pràctic que pot estar estructurada en dues parts (català/castellà): 

● Un apartat de preguntes tipus test. 

● Un apartat amb preguntes a desenvolupar. 

 

● Una prova de caire teòric-pràctic que pot estar estructurada en dues parts (anglès): 

● Un apartat de preguntes tipus test. 

● Un apartat amb preguntes. 

 

Criteris de qualificació de les proves lliures 

 

El mòdul s’avaluarà en dues llengües (tal i com s’estableix per normativa); la part en anglès tindrà una 

aportació del 30% i la part en català/castellà tindrà una aportació del 70% sobre el total de la nota 

final. 

 

Cada una de les dues parts de la prova (anglès i  català/castellà) es puntuarà sobre 10 punts. Per poder 

fer la mitjana de les dues parts i calcular, per tant, la nota obtinguda al mòdul, s’ha d’obtenir un mínim 

de 5 punts a cadascuna d’elles. Si no s’obté la puntuació mínima de 5 en alguna de les parts, el mòdul 

queda suspès. 

 

A ambdues parts de la prova (anglès i català/castellà), l’apartat de preguntes tipus test serà eliminatòria. 

Això implica, per tant, que per aprovar ambdues parts de l’examen, obligatòriament s’ha d’haver superat 

l’apartat de preguntes tipus test. 

 

En l’apartat de preguntes tipus test, les preguntes contestades erròniament descomptaran puntuació 

seguint el següent criteri: 

● 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 de totes les parts). 
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