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DOCENTS: JUAN P. GEA RAMÓN  

 

1. ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL 
 

COMPETÈNCIES PPS RESULTATS D’APRENENTATGE CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS 

a) Determinar les necessitats 

assistencials i psicosocials de la 

persona en situació de 

dependència, mitjançant la 

interpretació de la informació 

obtinguda a través del pla 

d’atenció individualitzat, 

respectant la confidencialitat de 

la mateixa. 

 

b) Organitzar les activitats 

d’atenció a les persones en 

situació de dependència, 

afavorint la seva col·laboració i 

la de la seva família, tenint en 

compte les directrius establertes 

en el pla d’atenció 

individualitzat. 

 

g) Realitzar les intervencions 

relacionades amb l’estat físic de 

les persones en situació de 

dependència seguint les pautes 

establertes i mostrant en tot 

a) 

g) 

k) 

RA 1. Caracteritza el concepte 

d’autonomia personal, analitzant els 

factors que intervenen tant en la 

seva prevenció i promoció com en 

el seu deteriorament. 

a) S'han descrit els processos bàsics associats a 

la promoció de l'autonomia personal i la vida 

independent. 

b) S'han caracteritzat les habilitats d'autonomia 

personal. 

c) S'han identificat els factors que afavoreixen o 

inhibeixen el manteniment de l'autonomia 

personal i la vida independent. 

d) S'han descrit les principals alteracions 

emocionals i conductuals associades a la pèrdua 

d'autonomia personal. 

e) S'han identificat els indicadors generals de la 

pèrdua d'autonomia. 

f) S'ha justificat la necessitat de respectar la 

capacitat d'elecció de la persona en situació de 

dependència. 

g) S'ha argumentat la importància de la 

prevenció per a retardar les situacions de 

dependència. 

h) S'ha valorat la importància de la família i de 

l'entorn del subjecte en el manteniment de la 

seva autonomia personal i el seu benestar físic i 

psicosocial. 

Caracterització del concepte 

d'autonomia personal: 

1.1. Conceptes bàsics de 

psicologia: cicle vital, processos 

cognitius, emocionals i 

conductuals. 

1.2. Autonomia i dependència. 

1.3. Habilitats d'autonomia 

personal. 

1.4. Promoció de l'autonomia 

personal. 

1.5. Alteracions emocionals i 

conductuals associades a la 

pèrdua d'autonomia. 

1.6. Valoració de la prevenció i 

la promoció de l'autonomia 

personal com a estratègia 

d'actuació enfront de la 

dependència. 

1.6. Sensibilització sobre la 

importància de respectar la 

capacitat d'elecció de les 

persones en situació de 

dependència. 

1.7. Paper de l'entorn familiar. 
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moment respecte per a la seva 

intimitat. 

 

k) Implementar intervencions de 

suport psicosocial, utilitzant 

ajudes tècniques, suports de 

comunicació i tecnologies de la 

informació i la comunicació, i 

seguint les pautes marcades en 

el pla d’atenció individualitzat. 

 

 

n) Assessorar a la persona en 

situació de dependència, als 

seus familiars i cuidadors no 

formals, proporcionant-los 

pautes d’actuació en la cura i 

atenció assistencial i psicosocial, 

i adequant la comunicació i les 

aptituds a les característiques 

de la persona interlocutora. 

 

o) Col·laborar en el control i 

seguiment de les activitats 

assistencials, psicosocials i de 

gestió domiciliària, 

complimentant els registres 

oportuns, manejant les 

aplicacions informàtiques del 

servei i comunicant les 

incidències detectades. 

g) 

i) 

k) 

RA 2. Classifica els nivells de 

dependència i les ajudes 

necessàries associades al procés 

d’envelliment, analitzant els canvis i 

el deteriorament produïts pel 

mateix procés. 

a) S'han relacionat els canvis biològics, 

psicològics i socials propis de l'envelliment amb 

les dificultats que impliquen en la vida diària de 

la persona. 

b) S'han identificat les patologies més freqüents 

en la persona major. 

c) S'han descrit les principals característiques i 

necessitats de les persones majors. 

d) S'han identificat les principals manifestacions 

de deterioració personal i social propi de les 

persones majors. 

e) S'han relacionat els nivells de deterioració 

física, psicològic i social amb els graus de 

dependència i el tipus de suport requerit. 

f) S'han descrit les conductes i comportaments 

característics de les persones majors durant el 

període d'adaptació al servei d'atenció a la 

dependència i al professional de referència. 

g) S'han identificat les necessitats d'orientació i 

suport dels cuidadors familiars i no professionals 

de la persona major. 

h) S'ha valorat la importància de respectar les 

decisions i interessos de les persones majors. 

Classificació dels processos 

d'envelliment: 

2.1. El procés d'envelliment. 

2.2.Incidència de l'envelliment 

en la qualitat de vida i 

l'autonomia de la persona 

major. 

2.3. Patologies més freqüents 

en la persona major. 

2.4. Identificació de les 

necessitats especials d'atenció i 

suport integral de les persones 

majors. 

2.5. El procés d'adaptació de la 

persona major al servei 

d'atenció i als professionals que 

l'atenen. 

2.6. Sensibilització cap a les 

repercussions de l'envelliment 

en la vida quotidiana de les 

persones majors i el seu 

entorn. 

2.7. El respecte a la capacitat 

d'autodeterminació en les 

persones majors. 

a) 

b) 

g) 

n) 

o) 

v) 

RA 3.Reconeix les característiques 

de les persones amb discapacitat, 

relacionant-les amb els nivells de 

dependència i l’ajuda necessària. 

a) S'ha relacionat l'evolució del concepte de 

discapacitat amb els canvis socials, culturals, 

econòmics i científic-tecnològics. 

b) S'han relacionat els diferents tipus de 

discapacitat amb les dificultats que impliquen en 

la vida quotidiana de les persones. 

Reconeixement de les 

característiques de les persones 

amb discapacitat: 3.1. 

Concepte, classificació i 

etiologies freqüents. 
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v) Aplicar procediments 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 

 

c) S'han descrit les principals necessitats 

psicològiques i socials de les persones amb 

discapacitat. 

d) S'han relacionat diferents tipologies i nivells 

de discapacitat amb el grau de dependència i 

tipus de suport precisat. 

e) S'han identificat els principis de la vida 

independent. 

f) S'han descrit les necessitats d'orientació i 

suport als cuidadors no professionals de la 

persona amb discapacitat. 

g) S'ha argumentat la importància de 

l'eliminació de barreres físiques per a afavorir 

l'autonomia de les persones amb discapacitat 

física o sensorial. 

h) S'ha argumentat la importància de respectar 

les decisions i interessos de les persones amb 

discapacitat. 

3.2. Identificació de les 

característiques i necessitats de 

les persones amb discapacitat. 

3.3. Discapacitat, autonomia i 

nivells de dependència. 

3.4. Influència de les barreres 

físiques en l'autonomia de les 

persones amb discapacitat. 

3.5. Promoció de l'autonomia 

en les persones amb 

discapacitat. 

3.6. Vida independent. 

3.7. Suport i orientació a les 

persones de l'entorn de la 

persona amb discapacitat. 

3.8. La perspectiva de gènere 

en la discapacitat. 

3.9 Sensibilització sobre la 

incidència de la discapacitat en 

la vida quotidiana de les 

persones afectades i el seu 

entorn. 

a) 

b) 

g) 

n) 

o) 

RA 4. Descriu les malalties que 

generen dependència i assenyala 

els seu efectes sobre les persones 

que les pateixen. 

a) S'han caracteritzat les malalties agudes, 

cròniques i terminals per la seva influència en 

l'autonomia personal de la persona malalta 

b) S'han identificat les principals característiques 

i necessitats psicològiques i socials dels pacients 

amb malalties generadores de dependència. 

c) S'han definit les principals característiques de 

les malalties mentals més freqüents. 

Descripció de les malalties 

generadores de dependència: 

4.1. Situacions de dependència 

associades a malalties 

cròniques o degeneratives. 

4.2. Identificació de les 

característiques i necessitats en 

situacions de malaltia i 

convalescència. 
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d) S'ha descrit la influència de les malalties 

mentals en l'autonomia personal i social de les 

persones que les pateixen. 

e) S'han identificat les necessitats de suport 

assistencial i psicosocial de les persones 

malaltes en funció de la tipologia de malaltia 

que pateixen. 

f) S'han descrit les principals pautes d'atenció a 

les necessitats psicològiques i socials de les 

persones malaltes. 

g) S'han descrit les necessitats d'orientació i 

suport als cuidadors no professionals de la 

persona malalta. 

h) S'ha sensibilitzat sobre la influència de la 

malaltia en la conducta de la persona malalta 

4.3. Les persones amb malaltia 

mental. 

4.4. Suport i orientació als 

cuidadors no professionals de la 

persona malalta. 

4.5. Sensibilització cap a les 

repercussions de la malaltia en 

les persones que les pateixen i 

el seu entorn. 

 

 

 

 

2. METODOLOGIA  

Es realitzaran classes expositives i classes de treball autònom de l’alumnat, algunes de treball individual i d’altres per grups, per tal de poder 

desenvolupar competències transversals i les tan relacionades amb l’organització i la responsabilitat com amb el treball en equip. En ocasions 

es complementarà amb recursos audiovisuals, visites/videoxerrades de persones tècniques en la matèria i si la situació sanitària ho permetés 

es realitzarien visites a entitats i serveis.  

 

Es realitzaran activitats que propiciïn en l’alumnat l’aplicació dels seus coneixements, habilitats i creativitat, per a trobar solucions a qüestions 

complexes. Es tindran en compte, com a referent per a l’avaluació́ ́́ principalment, els resultats d’aprenentatge. Es faran servir instruments 

diferents per poder avaluar les competències incloent l'autoavaluació i la coavaluació com a procediments complementaris a 

l'heteroavaluació. L’avaluació es realitzarà en els moments idonis al llarg del procés d’ensenyament-aprenentatge per garantir una avaluació 

que ajudi a l’alumnat a mostrar el que ha aprés. Les rubriques mostraran i ajudaran a l’alumnat a poder corregir allò que ha de millorar. El 
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mòdul comptarà amb Classroom i Drive, així com padlet en els quals es penjaran materials complementaris i didàctics i altres recursos útils 

i que puguin ser d’interès per l’alumnat.  

 

 Els principis i les estratègies del procés d'ensenyament-aprenentatge que permeten assolir les competències del mòdul versaran sobre:  

 

 

Principis metodològics Estratègies didàctiques 

Aprenentatge significatiu Relacionar l’ensenyament amb el que l’alumnat ja sap. 

Relacionant-lo amb el món laboral. 

Aprendre  

a  

aprendre 

Educació global i útil per a tota la vida. 

Aprendre a fer, a ser i a estar. 

Facilitació de l'autoaprenentatge, l’autocorrecció d'activitats i la reflexió dels 

continguts per a desenvolupar un aprenentatge autònom. 

Metodologia activa i 

participativa 

Aquesta forma de treball concep als participants dels processos com a agents 

actius en la construcció, reconstrucció del pensament. 

Classe magistral participativa Introducció gradual dels continguts 

Aprenentatge serveis Motivar a l’alumnat al voluntariat i a activitats que suposin un benefici social. 

Aprenentatge per 

descobriment 

Tècnica d’aprenentatge basada en indagacions, considerat un enfocament 

constructivista basat en l’educació. 

 



 

 

 

PROGRAMACIÓ DEL MÒDUL NECESSITATS I 

CARACTERÍSTIQUES DE LES PERSONES EN 

SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA 

CFGM TAPSD 

 

Curs: 

2021-2022 

 

MD020202b-1 
6 

 

3. AVALUACIÓ 

 

L’avaluació d’aquest mòdul té com a referència el marc legal que la regula. 

Per avaluar es tindrà en compte el RD 1147/2011: 

● L’article 51.2 el qual assenyala que l’avaluació es realitzarà prenent com a referència els objectius expressats en RA i CA. 

● L’article 3 que marca els principis i objectius generals, destacant entre aquests: 

c) Consolidar hàbits de disciplina treball individual i en equip, així com la capacitat d’autoaprenentatge i capacitat crítica i apartat  

d) Establir relacions interpersonals i socials, en l'activitat professional i personal, basades en la resolució pacífica dels conflictes, el respete 

a les altres persones i el rebuig a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als comportaments sexistes   

g) Potenciar la creativitat, la innovació i la iniciativa emprendedora.  

h) Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, així com les llengües estrangeres necessàries en la seva activitat professional. 

i) Comunicar-se de forma efectiva en el desenvolupament de l’activitat professional i personal.  

A més es basarà en els següents principis: 

○ L'avaluació serà Formativa. 

○ L'avaluació ha d’identificar el grau en que l’alumnat ha desenvolupat cada competència. 
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○ És imprescindible implicar l’alumnat en el procés d’avaluació. 

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

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

Per això, aquesta avaluació es copsarà com un procés continu i global de retroalimentació sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

Aquest es basarà amb les competències PPS, els resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i objectius generals associats al mòdul, els 

que ha d’adquirir l’alumnat. Aquests RA’s són ponderats en funció del temps que es treballa i de la importància que en tenen per la 

competència del perfil professional i del mòdul. Tots aquests elements es treballaran i es temporalitzaran en distintes unitats de treball i 

activitats avaluatives i d’aprenentatge. Per tant: 

● La qualificació trimestral s’extraurà a partir dels instruments d’avaluació associats als Resultats d’Aprenentatge treballats.   

● La qualificació final s’extraurà de la ponderació dels Resultats d’Aprenentatge. 

a.    Criteris de qualificació 

La qualificació del mòdul serà numèrica, entre 1 i 10, sense decimals. El mòdul es superarà sempre que s’obtingui una nota igual o superior 

a 5. 

Seguint l’estructura de les Unitats de Treball (UT), es plantejarà una avaluació contínua per fer el seguiment i reconduir el procés 

d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat, partint de: 
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● Una avaluació inicial (no avaluable) en què s’obtindrà la informació sobre els coneixements previs de l’alumnat. 

● Una avaluació de procés (avaluable) en què es valoraran totes les activitats dutes a terme en la UT com treballs, casos pràctics, 

elaboració de material, visites dins o fora del centre, etc. que es determinaran a cada UT. L’alumnat ha de realitzar i lliurar les activitats i 

treballs dins els terminis establerts i s’haurà d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel departament. 

Cada treball o activitat serà avaluada segons les competències que treballen i els criteris que s’estableixen, els que seran comunicats a 

l’alumnat en el moment en què s’encomana la tasca i els quals podran consultar per mitjà del GESTIB, fent-ne possible així la transparència 

d’aquest des del principi.  

● Una avaluació final o de síntesi (avaluable) consistent amb una prova escrita competencial i teòrica-pràctica sobre els continguts 

treballats, per tal de verificar-ne la seva adquisició. Aquesta prova pot constar de diverses parts: preguntes a desenvolupar, preguntes tipus 

test, realització d’esquemes o mapes conceptuals, identificació d’imatges, comentaris i/o reflexions, resolució de casos, etc. Aquesta prova 

no superarà el 50% de la nota final del trimestre, tal i com es va acordar a nivell de Departament de Família Professional.  

Si l’alumnat no pot realitzar una activitat d’ensenyament-aprenentatge o una prova d’avaluació de manera justificada, tindrà dret a realitzar-

la durant la mateixa avaluació.  

a.     Instruments d’avaluació 

L’avaluació del procés d’aprenentatge es durà a terme mitjançant diversos instruments d’avaluació globals, ja que així és com ho exigeix el 

model d’avaluació formativa, per tal d’assegurar i comprovar l’assoliment de les competències i els resultats d’aprenentatge seguint 

l’ancoratge curricular (criteris d’avaluació i objectius associats). Els procediments i instruments d’avaluació que s’empraran es concretaran 

a la programació d’aula i podran ser: 
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- Proves individuals d’avaluació competencial objectives, escrites i/o orals. 

- Rúbriques d’avaluació (avaluació, autoavaluació i coavaluació). L’autoavaluació i coavaluació es copsen com a necessàries perquè 

l’alumnat sigui partícip i conscient del seu propi procés. 

- Registres d’observació i fulls de seguiment de l’actitud i interès vers el mòdul, professorat i companys/es, el comportament adequat 

a l’aula, l’assistència i la participació, l’actitud de respecte per l’alumnat, el professorat i les instal·lacions... 

- Diàlegs, entrevistes, role-playings, debats, reflexions... 

- Enquestes i qüestionaris. 

- Jocs de gamificació com Kahoot, genially, padlet, passaparaula... 

- Sortides i visites tècniques. 

- Altres. 

També es contemplarà l’avaluació docent i de la tasca del professorat, com un procés necessari de millora contínua. 

Alguns dels continguts del mòdul són molt propers a continguts fonamentals del CFGM d’Atenció a persones en situació de dependència. En 

concret, pel que fa al mòdul de Destreses Socials. Per tal de rendibilitzar els recursos docents i discents, es planteja la col·laboració en 

l’ensenyament entre ambdós cicles durant el tercer trimestre. 

 

Projectes i col·laboracions 
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- El mòdul de HS queda obert a altres col·laboracions i projectes que puguin sorgir al llarg del curs.  

 

 

Activitats complementàries 

- El mòdul d’HS aportarà les hores oportunes a les visites a centres i entitats, xerrades i altres participacions que vagin sorgint al 

llarg del curs i que contribueixin a l’assoliment de les competències professionals, personals i socials del cicle, sempre i quan aquestes 

activitats tinguin el vist i plau de la Coordinadora de Cicle i de la Prefactura d’Estudis.  

 

4. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL 

 

BLOCS DE 

CONTINGUTS 

(segons 

currículum) 

UNITATS DE TREBALL  SEQÜENCIADES CRONOGRAMA 

H 

O 

R 

E 

S 
B-a B-b B-c B-d  SET OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI JUN 

    0 UT. Presentació mòdul. X          2 

X X   1 UT. Les necessitats humanes. X X         14 

X    2 UT. Autonomia Personal i dependència.  X X        12 
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   X 3 UT. Les persones amb malalties generadores de dependència.   X X       14 

 X   4 UT. Característiques i necessitats de les persones grans.    X X      17 

  X  5 UT.  Característiques i necessitats de les persones amb DF.     X X     10 

  X  6 UT. Característiques i necessitats de les persones amb DF Intel·lectual.      X X    19 

  X  7 UT. Característiques i necessitats de les persones amb DF física       X X   20 

  X  8 UT.Característiques i necessitats de les persones amb DF sensorial.        X X  12 

  X X 9 UT. Característiques i necessitats de les persones amb problemes de salut mental.         X X 20 

Hores totals  140 
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