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DOCENT:  Enric Barrenengoa Loma-Osorio 
 
 

1. ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL 

 
COMPETÈNCIES PPS RESULTATS D’APRENENTATGE CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUT 

i) Aplicar mesures de prevenció i 
seguretat tant per a les persones en 
situació de dependència com per als 

professionals, en els distints àmbits 

d’intervenció 

u) Aplicar els protocols i les mesures 
preventives de riscos laborals i protecció 

ambiental durant el procés productiu, 

per evitar danys a les persones i en 
l’entorn laboral i ambiental.  

R.A.1.- Avalua els riscos derivats de la 
 seva activitat, analitzant les condicions  

de treball i els factors de risc presents 
en el seu entorn laboral. 

a) S'ha valorat la importància de la 

cultura preventiva en tots els àmbits i 

activitats de l'empresa. 

b) S'han relacionat les condicions 

laborals amb la salut del treballador. 

c) S'han classificat els factors de risc en 

l'activitat i els danys derivats dels 

mateixos. 

d) S'han identificat les situacions de 

risc més habituals en els entorns de 

treball del Tècnic en Atenció a 

Persones en Situació de Dependència. 

i) S'ha determinat l'avaluació de riscos 

en l'empresa. 

f) S'han determinat les condicions de 

treball amb significació per a la 

prevenció en els entorns de treball 

relacionats amb el perfil professional 

del tècnic en Atenció a Persones en 

Situació de Dependència. 

g) S'han classificat i descrit els tipus de 

B-a.- Avaluació de riscos 
professionals: 

Importància de la cultura preventiva en 
totes les fases de l'activitat professional. 

Valoració de la relació entre treball i 
salut. 

Anàlisi i determinació de les condicions 

de treball. 
El concepte de risc professional. Anàlisi 

de factors de risc. 
L'avaluació de riscos en l'empresa com a 

element bàsic de l'activitat preventiva. 

Anàlisi de riscos lligats a les condicions 
de seguretat. 

Anàlisi de riscos lligats a les condicions 
ambientals. 

Anàlisi de riscos lligats a les condicions 
ergonòmiques i psicosocials. 

Riscos específics en el sector de 

l'atenció a persones en situació de 
dependència. 

Determinació dels possibles danys a la 
salut del treballador que poden derivar-

se de les situacions de risc detectade 
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danys professionals, amb especial 

referència a accidents de treball i 

malalties professionals, relacionats amb 

el perfil professional del tècnic en 

Atenció a Persones en Situació de 

Dependència. 

x) Exercir els drets i complir amb les 
obligacions derivades de la seva 

activitat professional, d’acord amb 

l’establert a la legislació vigent, 
participant activament en la vida 

econòmica, social i cultural. 

R.A.2.- Determina l'acció protectora 

del sistema de la Seguretat Social 
davantes diferents contingències 

cobertes, identificant les diferents 

classes de prestacions. 

a) S'ha valorat el paper de la Seguretat 

Social com a pilar essencial per a la 
millora de la qualitat de vida dels 

ciutadans. 

b) S'han enumerat les diverses 
contingències que cobreix el sistema 

de Seguretat Social. 
c) S'han identificat els règims existents 

en el sistema de la Seguretat Social. 
d) S'han identificat les obligacions 

d'empresari i treballador dins del 

sistema de Seguretat Social. 
i) S'han identificat en un supòsit senzill 

les bases de cotització d'un treballador 
i les quotes corresponents a treballador 

i empresari. 

f) S'han classificat les prestacions del 
sistema de Seguretat Social, 

identificant els requisits. 
g) S'han determinat les possibles 

situacions legals de desocupació. 

h) S'ha realitzat el càlcul de la durada i 
quantia d'una prestació per 

desocupació de nivell contributiu bàsic. 

B- b.- Seguretat Social, ocupació i 

desocupació: 

El sistema de la Seguretat Social com a 
principi bàsic de solidaritat social. 

Estructura del sistema de la Seguretat 

Social. 

Determinació de les principals 
obligacions d'empresaris i treballadors 

en matèria de Seguretat Social: afiliació, 
altes, baixes i cotització. 

L'acció protectora de la Seguretat 

Social. 

Classes, requisits i quantia de les 
prestacions. 

Concepte i situacions protegibles per 

desocupació. 

Sistemes d'assessorament dels 
treballadors respecte als seus drets i 

deures. 
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r) Actuar amb responsabilitat i 
autonomia a 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 
distintes persones que intervenen en 

l’àmbit del seu treball. 

 

R.A.3- Aplica les estratègies del treball 
en equip, valorant la seva eficàcia i 

eficiència per a la consecució dels 
objectius de l'organització. 

a) S'han valorat els avantatges de 

treball en equip en situacions de treball 

relacionades amb el perfil del tècnic en 

Atenció a Persones en Situació de 

Dependència.. 

b) S'han identificat els equips de treball 

que poden constituir-se en una situació 

real de treball. 

c) S'han determinat les característiques 

de l'equip de treball eficaç enfront dels 

equips ineficaços. 

d) S'ha valorat positivament la 

necessària existència de diversitat de 

rols i opinions assumits pels membres 

d'un equip. 

i) S'ha reconegut la possible existència 

de conflicte entre els membres d'un 

grup com un aspecte característic de 

les organitzacions. 

f) S'han identificat els tipus de 

conflictes i les seves fonts. 

g) S'han determinat procediments per 

a la resolució del conflicte. 

 
 
 

B- c.- Gestió del conflicte i equips 
de treball: 

Valoració dels avantatges i 

inconvenients del treball d'equip per a 
l'eficàcia de l'organització. 

 

Classes d'equips en el sector de 
l'atenció a persones en situació de 

dependència segons les funcions que 

exerceixen. 

 
Anàlisi de la formació dels equips de 

treball. 

 
Característiques d'un equip de treball 

eficaç. 

 
La participació en l'equip de treball. 

Anàlisi dels possibles rols dels seus 
integrants. 

 

Definició de conflicte: característiques, 

fonts i etapes del conflicte. 

 

Mètodes per a la resolució o supressió 

del conflicte: mediació, conciliació i 
arbitratge 
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q) Adaptar-se a les noves situacions 
laborals originades per canvis 

tecnològics i organitzatius en els 
processos productius, actualitzant els 

seus coneixements, Utilitzant els 
recursos existents per a l'aprenentatge 

al llarg de la vida i les tecnologies de la 
informació i la comunicació. 

R.A.4- Selecciona oportunitats  
d'ocupació, identificant les diferents  

possibilitats d'inserció i les alternatives 
d'aprenentatge al llarg de la vida. 

a) S'ha valorat la importància de la 

formació permanent com a factor clau 

per la empleabilidad i l'adaptació a les 

exigències del procés productiu. 

b) S'han identificat els itineraris 

formatius/professionals relacionats 

amb el perfil professional del tècnic en 

Atenció a Persones en Situació de 

Dependència. 

c) S'han determinat les aptituds i 

actituds requerides per a l'activitat 

professional relacionada amb el perfil 

del títol. 

d) S'han identificat els principals 

jaciments d'ocupació i d'inserció laboral 

per al tècnic en Atenció a Persones en 

Situació de Dependència.. 

i) S'han determinat les tècniques 

utilitzades en el procés de cerca 

d'ocupació. 

f) S'han previst les alternatives 

d'autoocupació en els sectors 

professionals relacionats amb el títol. 

g) S'ha realitzat la valoració de la 

personalitat, aspiracions, actituds i 

formació pròpia per a la presa de 

decisions. 

B-d.- Cerca activa d'ocupació: 
Valoració de la importància de la 

formació permanent per a la trajectòria 
laboral i professional del tècnic en 

Atenció a Persones en Situació de 

Dependència. 
Anàlisi dels interessos, aptituds i 

motivacions personals per a la carrera 
professional. 

Identificació d'itineraris formatius 

relacionats amb el tècnic en Atenció a 
Persones en Situació de Dependència. 

Responsabitlizació del propi 
aprenentatge. Coneixement dels 

requeriments i dels fruits previstos. 
Definició i anàlisi del sector professional 

del títol de Tècnic en Atenció a Persones 

en Situació de Dependència. 
Planificació de la pròpia carrera: 

Establiment d'objectius laborals a mitjà i 
llarg termini compatibles amb 

necessitats i preferències. 

Objectius realistes i coherents amb la 
formació actual i la projectada. 

Procés de cerca d'ocupació en petites, 
mitjanes i grans empreses del sector. 

Oportunitats d'aprenentatge i ocupació 
a Europa. Europass, Ploteus. 

Tècniques i instruments de cerca 

d'ocupació. 
Valoració de l'autoocupació com a 

alternativa per a la inserció professional. 
El procés de presa de decisions. 

Establiment d'una llista de comprovació 
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personal de coherència entre pla de 
carrera, formació i aspiracions. 

u) Aplicar els protocols i les mesures 
preventives de riscos laborals i protecció 

ambiental durant el procés productiu, 
per evitar danys a les persones i en 

l’entorn laboral i ambiental.  

i) Aplicar mesures de prevenció i 

seguretat tant per a les persones en 
situació de dependència com per als 

professionals, en els distints àmbits 

d’intervenció.  

 

 

 

 

 

R.A.5- Participa en l'elaboració d'un 
pla de prevenció de riscos en una 

petita empresa, identificant les 
responsabilitats de tots els agents  
implicats. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

a) S'han determinat els principals drets 
i deures en matèria de prevenció de 

riscos laborals. 
b) S'han classificat les diferents formes 

de gestió de la prevenció en l'empresa, 

en funció dels diferents criteris 
establerts en la normativa sobre 

prevenció de riscos laborals. 
c) S'han determinat les formes de 

representació dels treballadors en 
l'empresa en matèria de prevenció de 

riscos. 

d) S'han identificat els organismes 
públics relacionats amb la prevenció de 

riscos laborals. 
i) S'ha valorat la importància de 

l'existència d'un pla preventiu en 

l'empresa que inclogui la seqüenciació 
d'actuacions que cal realitzar en cas 

d'emergència. 
f) S'ha definit el contingut del pla de 

prevenció en un centre de treball 
relacionat amb el sector professional 

del tècnic en Atenció a Persones en 

Situació de Dependència. 
g) S'ha projectat un pla d'emergència i 

evacuació en una empresa del sector. 
 

 

 
 

 

B- e.- Planificació de la prevenció 
de riscos en l'empresa: 

 

Drets i deures en matèria de prevenció 
de riscos laborals. 

 

Responsabilitats en matèria de 
prevenció de riscos laborals. 

 

Gestió de la prevenció en l'empresa. 
Representació dels treballadors en 

matèria preventiva. 

 

Organismes públics relacionats amb la 
prevenció de riscos laborals. 

 

Planificació de la prevenció en 
l'empresa. 

 

Planes d'emergència i d'evacuació en 
entorns de treball. 

 

Elaboració d'un pla d'emergència en una 
petita o mitja empresa del sector. 
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R.A.6- Aplica les mesures de 

prevenciói protecció, analitzant les 

situacions de risc en l'entorn laboral del 
tècnic en Atenció a Persones en 

Situació de Dependència. 

 
 

 
a) S'han definit les tècniques de 

prevenció i de protecció que han 

d'aplicar-se per evitar els danys a 
l'origen i minimitzar les seves 

conseqüències en cas que siguin 
inevitables. 

b) S'ha analitzat el significat i abast 

dels diferents tipus de senyalització de 
seguretat. 

c) S'han analitzat els protocols 
d'actuació en cas d'emergència. 

d) S'han identificat les tècniques de 
classificació de ferits en cas 

d'emergència on existeixin víctimes de 

diversa gravetat. 
i) S'han determinat els requisits i 

condicions per a la vigilància de la salut 
del treballador i la seva importància 

com a mesura de prevenció. 

 

B- f.- Aplicació de mesures de 
prevenció i protecció en l'empresa: 

Determinació de les mesures de 
prevenció i protecció individual i 

col·lectiva. 

Protocol d'actuació davant una situació 
d'emergència. 

Formació als treballadors en matèria de 
plans d'emergència. 

Vigilància de la salut dels treballadors. 

 

x) Exercir els drets i complir amb les 
obligacions derivades de la seva 

activitat professional, d’acord amb 
l’establert a la legislació vigent, 

participant activament en la vida 
econòmica, social i cultural. 

 

R.A.7..- Exerceix els drets i compleix 
les obligacions que es deriven de les  
relacions laborals, reconeixent-les en  
els diferents contractes de treball. 

a) S'han identificat els conceptes bàsics 

del dret del treball. 

b) S'han distingit els principals 

organismes que intervenen en les 

relacions entre empresaris i 

treballadors. 

c) S'han determinat els drets i 

obligacions derivats de la relació 

laboral. 

d) S'han classificat les principals 

modalitats de contractació, identificant 

B- g.- Contracte de treball: 
El dret del treball. 

Intervenció dels poders públics en les 
relacions laborals. 

Anàlisi de la relació laboral individual. 

Determinació de les relacions laborals 
excloses i relacions laborals especials. 

Modalitats de contracte de treball i 
mesures de foment de la contractació. 

Drets i deures derivats de la relació 

laboral.  
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les mesures de foment de la 

contractació per determinats 

col·lectius. 

i) S'han valorat les mesures establertes 

per la legislació vigent per a la 

conciliació de la vida laboral i familiar. 

f) S'han identificat les causes i efectes 

de la modificació, suspensió i extinció 

de la relació laboral. 

g) S'ha analitzat el rebut de salaris, 

identificant els principals elements que 

ho integren. 

h) S'han analitzat les diferents mesures 

de conflicte col·lectiu i els 

procediments de solució de conflictes. 

i) S'han determinat les condicions de 

treball pactades en un conveni 

col·lectiu aplicable a un sector 

professional relacionat amb el títol de 

Tècnic en Atenció a Persones en 

Situació de Dependència. 

j) S'han identificat les característiques 

definitòries dels nous entorns 

d'organització del treball. 

 

Condicions de treball. Salari, temps de 
treball i descans laboral. 

 

Modificació, suspensió i extinció del 
contracte de treball. 

 

Representació dels treballadors. 
Negociació col·lectiva com a mitjà per a 

la conciliació dels interessos de 

treballadors i empresaris. 

 
Anàlisi d'un conveni col·lectiu aplicable a 

l'àmbit professional del tècnic en 
Atenció a Persones en Situació de 

Dependència. 

 
Conflictes col·lectius de treball. 

Nous entorns d'organització del treball: 

subcontractació i teletreball, entre uns 
altres. 

 

Beneficis per als treballadors en les 
noves organitzacions: flexibilitat i 

beneficis socials, entre uns altres. 
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Seguint el pla de contingència 2021-2022 La present programació donarà resposta i s’adaptarà, davant la possibilitat d’un possible canvi 
nivell d’alerta. Tots els  CA i continguts programats s’han de tractar prioritàriament.  
 

2. METODOLOGIA  

 

 Aquesta programació preveu les activitats i recursos necessaris per desenvolupar el mòdul adaptant les eines esmentades a l'escenari 
requerit per les circumstàncies (Modalitat semipresencial, online,... ) 

 

Els continguts que han de treballar-se en aquest mòdul professional parteixen de les competències professionals, personals i socials que 

haurà de tenir el/la professional en Atenció a les persones en situació de dependència, raó per la qual, la relació entre la formació i 

la realitat laboral ha de ser molt estreta. Aquests continguts han de proporcionar a l’alumnat els conceptes teòrics i procedimentals necessaris 

i, al mateix temps, fomentar les actituds associades a la qualificació professional del tècnic/a. 

 

La proposta metodològica la fonamentem en el pricipi de participació, el principi constructivista de l’aprenentatge i en seqüenciar els 

continguts de manera que l’ordre sigui afavoridor per a la comprensió de l’alumnat. Presentarem cada unitat de treball i a continuació amb 

activitats inicials partirem dels coneixements i experiències prèvies del nostre alumnat per a realitzar activitats de desenvolupament per 

construir el seu aprenentatge i activitats de síntesi per a consolidar els nous aprenentatges i la transferència d’allò que han aprés. Així, el 

procés d’ensenyament-aprenentatge s’ha programat basant-se en la realització d’una sèrie d’activitats d’aprenentatge ( individuals i/o de 

grup que afavorirà l’aprenentatge de treball en equip) que pretén propiciar la iniciativa de l’alumnat i el procés d’autoaprenentatge 

desenvolupant capacitats de comprensió i anàlisi, de relació, recerca i tractament de la informació, intentant connectar l’aula amb el món 
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real, les empreses, organitzacions, fundacions, consultories i organismes administratius que conformen l’entorn professional i de treball, i 

complementant aquestes activitats amb explicacions de la professora, Amb intervencions d’experts/es en determinades matèries i amb 

exposicions i debats de l’alumnat. 

 

Seguint la línia general del centre que aposta per la incorporació de les metodologies d’aprenentatge cooperatiu i l’aprenentatge basat en 

projectes (ABP) anirem incorporant activitats basades en aquestes metodologies a mesura que avanci el curs. 

 

Pel que fa a l’organització de l’espai, habitualment farem classe en l’aula  assignada. També utilitzarem el carretó de portàtils i si és possible, 

la biblioteca amb ordinadors com a eina per treballar amb les noves tecnologies a dos nivells: recerca d’informació i utilització de les 

aplicacions informàtiques adients. Els espais comuns es fan servir en aquelles unitats que inclouen treball de camp. 

 

Es procurarà que els recursos didàctics que es facin servir siguin propers a l’alumnat, capaç de despertar-ne l’interès i motivar-lo per realitzar 

tasques d’investigació i/o recerca. D’entre els generals, aplicacions informàtiques com el padlet, documentació diversa: activitats pràctiques, 

notes teòriques elaborades pel professor a partir d’altres fonts, apartats puntuals de manuals i legislació, entre d’altres, documents reals 

(avaluacions de riscos laborals, manuals de prevenció...) i material audiovisual. D’entre els específics per a l’alumnat, es farà servir llibre de 

text (tulibrodefp) i l’eina que s’utilitzarà serà l’entorn clasroom i el correu electrònic per posar a disposició de l’alumnat el material necessari 

durant el curs així com el blogger/ wordpress per la creació de la carpeta d’aprenentatge. A més, aquest serà complementat amb fotocòpies, 

apunts, exercicis i documents reals (nòmines, contractes, parts d’accident de treball, rebut de salaris, model de CV, models de Pla de 

prevenció, etc.), com legislació (ET, conveni col·lectiu, LPRL, RSP,...) així com diaris, revistes especialitzades i material audiovisual. 
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En el nostre mòdul és imprescindible, per a la realització de certes activitats, la utilització de les Tecnologies de la Informació i de la 

Comunicació ( TIC ), sobre tot la navegació per Internet amb la visita de pàgines web (MITRAMISS, SEPE, de les Conselleries de les IB, 

PalmaActiva, sindicats, associacions empresarials, cercadors, INSHT, CAEB...) per a la millora de la formació sobre sistemes de recerques 

que permetin localitzar documents o informació necessària per a l’aprenentatge de la matèria. També farem servir el correu electrònic i 

l’entorn moodle pel lliurament de material i d’activitats i resolució de dubtes,... com l’ús de recursos audiovisuals com vídeos editats pel 

SEPE i l’INSST, a més de pel·lícules. Totes les TIC anomenades les utilitzarem com a recurs del professor i de l’alumne/a. 

 

 
 

2. AVALUACIÓ 

 
 
Marc legal: 

● L’Ordre d’organització i funcionament del 13 de juliol del 2009 (BOIB núm. 108 de 25 de juliol de 2009) que especifica que cada 

mòdul podrà ser objecte d’avaluació en 4 convocatòries, excepte el de FCT que ho serà en dues, 

● L’article 34 d’aquest Ordre que especifica que, d’aquest nombre màxim de convocatòries, l’alumnat pot assistir de forma 

presencial a les activitats programades per a cada mòdul un màxim de dos cursos. Estableix que les convocatòries no 

necessàriament han de ser consecutives. 
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L’article 32 d’aquest que especifica que s’han d’avaluar els resultats esperats i que han de coincidir o formar part de 

les competències professionals que han de ser assolides per l’alumnat. En aquests resultats esperats 

d’aprenentatge s’han d’incloure el saber fer, saber estar i saber ser de l’alumnat en comportaments observables. 

Amb la finalitat de poder valorar de manera objectiva i precisa el saber estar i el saber ser, es vol posar èmfasi en l’avaluació de 

les competències personals i socials que impregnen el currículum de la formació professional, entenent que les competències 

personals i socials fan que una persona professional desenvolupi de forma eficaç la seva tasca, podent-les relacionar amb les 

conductes i les actituds  de les persones. 

L’article 33 estableix que, l’avaluació serà contínua i formativa, la qual cosa vol dir que l’alumnat serà avaluat a partir 

del seu treball diari de classe, proves escrites, activitats avaluatives i d’aprenentatge (elaboració de treballs, tríptics, 

pòsters, vídeos, esquemes, projectes...) i els procediments, les estratègies i les actituds demostrades, així com l’interès 

per la matèria, la tolerància als diferents ritmes d’aprenentatge, la cooperació amb companys/es, les aportacions fetes a 

classe, la iniciativa i l’entusiasme. S’intentarà potenciar un aprenentatge significatiu, dinàmic, participatiu, creatiu i 

motivador. 

Els articles 29 i 30 de l’ordre d’organització i funcionament afirma que per tenir dret a l’avaluació s’ha d’assistir a un 85% 

de les sessions del mòdul. En cas de superar el 15% d’absentisme (ANJ) no continuat o el 10% continuat, el mòdul no 

podrà ser avaluat i es donarà de baixa d’ofici a l’alumne/a, prèvia comunicació oficial i tenint en compte les causes que 
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contempla la normativa. 

Per avaluar es tindran en compte els següent principis: 

1. L'avaluació serà Formativa. 

2. L'avaluació ha d’identificar el grau en que l’alumnat ha desenvolupat cada competència. 

3. És imprescindible implicar l’alumnat en el procés d’avaluació. 

4. S’ha de basar en procediments pràctics i funcionals. 

5. L'avaluació ha de ser transparent (L’alumnat ha de conèixer els paràmetres d’avaluació des del començament).  

 

Aquesta avaluació es presenta com un procés continu i global de retroalimentació sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

Aquest es basarà en els resultats d’aprenentatge associats al mòdul que ha d’adquirir l’alumnat. Aquests són ponderats en funció en 

funció del temps que es treballa i de la importància que en tenen per la competència del perfil professional, social i personal i del mòdul. 

(veure-n cuadre d'ancoratje: taules per RA’s i percentatge). Tots aquests elements es treballaran i es temporalitzaran en distintes unitats 

de treball i activitats avaluatives i d’aprenentatge. 

Totes les activitats avaluables desenvolupades durant el curs s'avaluen mitjançant els Criteris d'avaluació associats 

als Resultats d'aprenentatge. Aquestes notes es ponderen en relació a les CPPS vinculades a cada R,A. Finalment la nota 
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de cada avaluació surt de la ponderació de les CPPS avaluades en el mateix període. D'aquesta manera contemplem per a 

la nota final: 

CPPS Percentatge 

Qualificació (%) 
COMPETÈNCIES PROFESSIONALS 

q) Adaptar-se a les noves situacions laborals i les tecnologies de la 

informació i la comunicació. (R.A.4) 

20 

i) Aplicar mesures de prevenció i seguretat tant per a les persones en 
situació de dependència com per als professionals, en els distints 

àmbits d’intervenció. (R.A.1) (R.A.6) 

15 

u) Aplicar els protocols i les mesures preventives de riscos laborals i 
protecció ambiental durant el procés productiu, per evitar danys a les 
persones i en l’entorn laboral i ambiental. (R.A.5)(R.A.6) 

15 

x) Exercir els drets i complir amb les obligacions derivades de la seva 
activitat professional, d’acord amb l’establert a la legislació vigent, 

participant activament en la vida econòmica, social i cultural. (R.A.2) 
(R.A.7) 

20 

COMPETÈNCIES SOCIALS 
r) Actuar amb responsabilitat i autonomia a 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.(R.A.3) 

10 
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t) Comunicar-se eficaçment, respectant l’autonomia i competència de 
les distintes persones que intervenen en l’àmbit del seu treball. (R.A.3) 

10 

COMPETÈNCIES PERSONALS q) Utilitzar els recursos existents per a l'aprenentatge (R.A.4) 10 

 100 

 

I per a cada avaluació: 

Distribució CPPS per Avaluacions //  Percentatge qualificació 

CPPS 1Av 2 Av 3a Av Av Ord Av 

extraord 

COMPETÈNCIES 

PROFESSIONALS q) Adaptar-se a les noves situacions laborals i les tecnologies de 

la informació i la comunicació. 

 10 50 20 20 

i) Aplicar mesures de prevenció i seguretat tant per a les 
persones en situació de dependència com per als professionals, 

en els distints àmbits d’intervenció.  

25   15 15 

u) Aplicar els protocols i les mesures preventives de riscos 
laborals i protecció ambiental durant el procés productiu, per 
evitar danys a les persones i en l’entorn laboral i ambiental.  

25   15 15 

x) Exercir els drets i complir amb les obligacions derivades de la 
seva activitat professional, d’acord amb l’establert a la legislació 

vigent, participant activament en la vida econòmica, social i 
cultural. 

20 50 10 20 20 
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COMPETÈNCIES SOCIALS 
r) Actuar amb responsabilitat i autonomia a 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. 

10 10 15 10 10 

t) Comunicar-se eficaçment, respectant l’autonomia i 
competència de les distintes persones que intervenen en l’àmbit 
del seu treball. 

10 10 15 10 10 

COMPETÈNCIES PERSONALS p) Utilitzar els recursos existents per a l'aprenentatge 10 10 10 10 10 

 100 100 100 100 100 

 

L’alumnat està obligat a lliurar totes les feines i treballs programats i requerits pel professorat dins dels terminis establerts. El 

lliurament fora de termini sense justificació serà avaluat però no qualificat i haurà de lliurar-ho amb la data programada. Seran 

avaluats: 

L’elaboració de les activitats i treballs obligatoris, individuals i en grup, que al llarg del curs seran requerits pel 

professorat. 

Els treballs s’hauran d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel professorat i pel departament. 

Les competències professionals, personals i socials relacionades amb les tasques individuals i en grup plantejades.   

Per aprovar el curs s’han d’assolir les CPPS imprescindibles del mòdul. La qualificació final del mòdul s’obtindrà per la ponderació de 
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cadascuna de les competències vinculades als Resultats d'aprenentatge, tenint en compte els diversos paràmetres indicats abans. La nota 

mínima per a superar el mòdul és d’un cinc. Per a obtenir la qualificació final del mòdul s’arrodonirà al número sencer més proper (A partir 

0,50 per la següent unitat). 

Si l’alumnat té conductes contràries a la integritat i honradesa acadèmiques: presentar un treball que no és original, presentar un 

treball sense referir-se a les fonts d’informació, copiar en un examen, permetre que et copiïn en un examen o en la realització d’un treball, 

disposar de material no autoritzat per fer els exàmens, copiar, col·lidir, plagiar, se li aplicarà la sanció de suspendre la matèria i sanció 

d’acord amb els articles 53 i 58 del Decret 121/2010 de 10 de desembre, pel qual s'estableixen els drets i els deures dels alumnes i les 

normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears. 

1. Instruments d’avaluació: 

Els instruments d’avaluació seran diversos. No s’utilitzarà un únic instrument, sinó la combinació de diferents mitjans com, entre d’altres, la 

realització de proves objectives, activitats i casos pràctics i d’expressió oral, així com l’observació sistemàtica. Es concretarà entre els 

següents: 

 

Rúbriques d’avaluació per les activitats i casos pràctics, exposicions orals, simulacions (individuals o en grup), plantejats en 

classe i realitzats per l’alumnat amb regularitat a l’aula o a casa. S’avaluarà l’ordre, pulcritud i correcció gramatical en la 
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presentació, a més dels continguts, així com la realització i lliurament dels treballs dins del termini oportú. També s’avaluarà 

haver assumit la responsabilitat i dut a terme la feina corresponent com a membre del grup.i en el cas de les exposicions orals, 

el nivell d’expressió oral, la claredat i correcció en l’exposició dels continguts, així com els recursos i mitjans utilitzats com a 

suport. En resum les rúbriques han de relacionarse amb els criteris d’avaluació vinculats als R.A. corresponents 

  

Qüestionaris d'autoavaluació i coavaluació: Necessaris per fer l’alumnat partícip i conscient del procés avaluador com a 

part del procés d'ensenyament-aprenentatge. L’alumnat ha de valorar el seu procés i el del seu grup.   

Carpeta d’aprenentatge/ BLOG on l’alumnat anirà recopilant i reflexionant sobre allò que ha après i el seu aprenentatge per 

activitats o unitats de treball. 

Observació directa mitjançant el quadern del professorat de l’actitud i interès vers el mòdul, professorat i companys/es, el 

comportament adequat a l’aula, aprofitament, assistència i participació, així com una actitud de respecte per l’alumnat, el 

professorat i les instal·lacions. 

Les proves individuals objectives seran de caràcter periòdic, concretant-se en 1 prova escrita com a mínim en cadascuna 

de les avaluacions i constaran de preguntes curtes, supòsits pràctics i, si escau, de preguntes tipus test (part pràctica i teòrica).  

Activitats complementàries com sortides i visites programades així com tallers impartits per personal extern. 

Avaluació docent: enquesta d’avaluació del professor per a omplir per l’alumnat de forma anònima: L’alumnat avaluarà la 
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metodología, materials, funcionament i dinàmica de les classes, per tal de fer anàlisi del procés en relació a modificar qualque 

element que no enriqueix el procés d’aprenentatge. La propia autoavaluació en relació als objectius marcats i assolits serà altra 

eina en aquest sentit.   

Instrument de qualificació:  

La ponderació de les qualificacions a les CPPS (Vinculades als RA) es farà amb l’aplicació Gestib. Aquesta eina pot ser consultada per 

l’alumnat per tal de fer seguiment de la seva avaluació. 

 Pel que fa al sistema de recuperació, l’alumnat que suspèn (No ha assolit) una o més competències amb una qualificació inferior a 4 haurà 

d’examinar-se d’aquesta part en una prova de recuperació global corresponent a la 1a convocatòria. Així, el professor indicarà la prova 

escrita, activitats, casos pràctics i/o treballs adients a dur a terme, segons el seu criteri professional. S’haurà d’haver presentat tots els 

treballs i activitats d’aula realitzats durant les avaluacions. 

Si l’alumnat per causes degudament justificades no ha pogut realitzar una prova objectiva durant una avaluació, tindrà dret a realitzar 

aquesta prova dins l’avaluació corresponent, si és possible per raó de calendari. 

 

Pel que fa a l’alumnat que després de la 2a convocatòria, dugui suspès el mòdul, , haurà de matricular-se de nou al següent curs acadèmic 

per a repetir de manera presencial els mòduls no superats o bé podrà recuperar seguint una Fitxa de recuperació individualitzada de mòdul 

que se facilitarà a l’alumnat afectat: la prova escrita, activitats, casos pràctics i/o treballs adients a dur a terme, segons el seu criteri 
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professional, la data i hora per a la seva presentació i els criteris de qualificació que es tindran en compte. 

 

NORMATIVA CONVOCATÒRIA  NO PRESENCIAL  

 A primer curs, només tindran dret a la convocatòria no presencial de  setembre els alumnes que  promocionin a  segon.  Per tenir-hi dret, l'alumne  no ha de tenir 

pendent d'aprovar una càrrega lectiva superior a les 330 hores (això vol dir,  que els mòduls suspesos o pendents de cursar,  no poden superar en el seu conjunt les 

330 hores). En el CFGM també han de tenir els mòduls de suport aprovats ( Primers Auxilis i Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència) 

  

L'alumne que compleix tots els requisits per poder presentar-sei no ho fa, sense haver-hi renunciat dins termini, perd la convocatòria. (Termini 15 de juliol, Ordre de la  

Conselleria d’Educació de 18 de febrer de 2014) 

L'alumne de segon curs que compleix tots els requisits per poder-se presentar a la convocatòria no presencial de juny i no ho fa, sense haver-hi renunciat dins termini, 

perd la convocatòria. (Termini abril) 

 

Cada professor podrà establir una pla de recuperació individual (treballs, proves teòrico-pràctiques…) per a la convocatòria no presencial. 

SISTEMES DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS (Convocatòria no presencial) 

Per a recuperar el mòdul pendent de cursos anteriors es farà, al mes de febrer i/o juny,  una prova teòrica-pràctica de tots els continguts del mòdul. 

L’alumnat amb mòduls pendents s’acolliran a un pla de recuperació que pot incloure tutories, tasques, treballs…. 

 
 
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I A LES NECESSITATS EDUCATIVES DE L’ALUMNAT:  
 

El Real Decret 1147/2011, de 29 de juliol, d'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, la Llei Orgànica 2/2006, de 

3 de maig, d'Educació y la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, para la millora de la qualitat educativa determinen la importància 
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esencial dels procesos inclusius i no discriminatoris dins el procés educatiu. D'acord amb el Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula 

l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics (BOIB 5/5/2011 núm. 67) 

s'ha dut a terme l'anàlisi de la diversitat en aquest centre, segons l'articulat en concret el número 12 i l'article 9, amb l’objectiu d’eliminar 

barreres a l’aprenentatge i fomentar la participació. Les mesures ordinàries de suport tenen com a finalitat proporcionar una atenció 

adequada a cada alumne per tal que assoleixi els objectius i les competències de cada etapa. 36 Per això, definim, la diversitat com una 

característica intrínseca dels grups humans, ja que cada persona té una manera especial de pensar, de sentir i d'actuar, independentment 

que, des del punt de vista evolutiu, existeixin uns patrons cognitius, afectius i conductuals amb unes certes semblances. Tot i que dins la 

Formació professional no es modificaran o suprimiran objectius o continguts hem de proposar mesures d'atenció a la diversitat adequades 

per tal d’aconseguir que el procés d’ensenyament - aprenentatge permeti la futura inserció laboral d’aquells/es alumnes que les presentin 

necessitats específiques de recolzament educatiu. Entre les actuacions o vies que es plantegen per al tractament de la diversitat podem 

trobar les següents: - S'empraran metodologies didàctiques diferents, que s'adeqüin als diferents graus de capacitats prèvies, als diferents 

nivells d'autonomia i responsabilitat dels alumnes i a les dificultats detectades en processos d'aprenentatge anteriors. - S'adaptaran les 

activitats a les motivacions i necessitats de l'alumnat, plantejant aquelles a un nivell situat entre el que ja saben fer autònomament i el que 

són capaços de fer amb l'ajuda i guia del professor o dels seus companys. S'establirà de menor a major la dificultat de les tasques, de tal 

forma que tots els alumnes puguin trobar espais de resposta adequats a les seves capacitats. - Les activitats/pràctiques grupals propostes 

es desenvoluparan en grups heterogenis, parant esment al repartiment de tasques i a una assignació de funcions flexible. - Es respectaran 

els ritmes d'aprenentatge dels/les alumnes, en funció dels seus interessos, motivacions i capacitats. - En les activitats de recuperació 

programades, per als alumnes amb més dificultats d'aprenentatge es definiran de manera clara els conceptes que els costa treball 

comprendre. Es plantejaran aquestes activitats tenint present els nivells mínims que hauran d'aconseguir els alumnes. - Es plantejaran 
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activitats d'ampliació per als alumnes que poden ampliar el procés d'aprenentatge. - Es millorarà l'hàbit d'estudi i la responsabilitat. - Es 

fomentaran les relacions socials i la integració dels alumnes del grup. S’ha de destacar que es manté un diàleg continu durant tot el curs 

amb el departament d’orientació per tal de coordinar les adaptacions d’accés i no significatives per casos d’integració tardana, altes 

capacitats, NESE, NEE  

 
3. 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 B- g  SET 
OC

T 

NO

V 
DES 

GE

N 
FEB 

MA

R 
ABR MAI JUN  

                                          PRESENTACIÓ MÒDUL            

X 

 
   X X  1. UT:  EMERGÈNCIES X  X          

X    X X  

2. UT:  LA PRL: CONCEPTES BÀSICS 

 

 

 

 X          

X    X X  3. UT:  LA PRL: LEGISLACIÓ I ORGANITZACIÓ  X          

X    X X  4. UT:  FACTORS DE RISC I LA SEVA PREVENCIÓ   X         

      X 5. UT:  EL DRET DEL TREBALL   X         
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      X 6. UT:  EL CONTRACTE DE TREBALL    X X       

      X 7. UT:  LA JORNADA LABORAL     X       

      X 8. UT:  EL SALARI I LA NÓNIMA      X      

      X 9. UT:  MODIFICACIÓ, SUSP. I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE      X      

  X    X 10. UT: PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS       X     

 X      11. UT: SEGURITAT SOCIAL I ATUR        X    

  X X    12. UT: ORIENTACIÓ LABORAL         X   

 HORES TOTALS: 90  

 
 

4. BIBLIOGRAFIA BÀSICA DE REFERÈNCIA 

 

● Llibre de text: Formació i orientació laboral. Editorial TuLibrodeFP 

● Legislació laboral: de Seg-social, de Seguretat i higiene, etc., referida als continguts del mòdul. 

 


