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MÒDUL: Atenció sanitària 

Docent: Cristina Fontcuberta Molinas 

 

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. 

e) Identificar les necessitats de suport a la ingesta de les persones en situació de dependència, 

relacionant-les amb les tècniques i suports d'ajuda per administrar els aliments. 

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 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) 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. 

q) Identificar els protocols d’actuació, relacionant-los amb les contingències, per resoldre-les amb 

seguretat i eficàcia.  

r) Identificar els protocols d'actuació, relacionant-los amb les contingències, per resoldre-les amb 

seguretat i eficàcia. 

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. 

v) 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. 
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w) 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. 

x) 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. 

z) Analitzar i aplicar les tècniques necessàries per donar resposta a l'accessibilitat universal i al disseny 

per a tothom. 

 

Continguts 

1. Aplicació de tècniques i instruments d'obtenció d'informació sobre l'estat físic i sanitari. 
2. Aplicació de tècniques i instruments per al seguiment de les activitats d'atenció sanitària. 

3. Utilització de registres manuals i informatitzats. 

4. Transmissió de la informació a l'equip interdisciplinari. 
5. Valoració de la importància de la precisió i l'objectivitat en el registre de les dades. 

6. Principis anatomo-fisiològics dels sistemes cardiovascular, respiratori, digestiu i reproductor. 
7. Necessitats d'atenció sanitària de les persones en situació de dependència. 

8. Anàlisi de les condicions ambientals en l'atenció sanitària. 

9. Estratègies per a la promoció de l’autocura. 
10. El servei de menjars en institucions. 

11. Aplicació de tècniques d'administració de menjars. 
12. Aplicació d'ajudes tècniques per a la ingesta. 

13. Prevenció de situacions de risc associades a l'alimentació. 
14. Recollida i eliminació d'excretes. 

15. Orientació a la persona usuària i els seus cuidadors principals sobre la ingesta d'aliments, la recollida 

d'excretes i la seva eliminació. 
16. Valoració de la importància de l'actitud del tècnic enfront de les necessitats de suport a la ingesta. 

17. Principis anatomo-fisiològics de sustentació i moviment del cos humà. 
Posicions anatòmiques. 

18. Tècniques de mobilització, trasllat i deambulació. 

Aplicació dels principis de mecànica corporal en la prevenció de riscos professionals. 
19. Aplicació de mesures de prevenció i seguretat. 

20. Utilització d'ajudes tècniques per la deambulació, trasllat i mobilització de persones en situació de 
dependència. 

21. Valoració de la importància de la implicació de la persona en la realització de les activitats. 
22. Posicions anatòmiques precises per a l'exploració mèdica. 

23. Principis de farmacologia general. 

24. Preparació i administració de medicaments. 
25. Prevenció de riscos en l'administració de medicaments. 

26. Aplicació de tècniques d'aplicació local de fred i calor. 
27. Aplicació de tècniques hidrotermals. 

28. Aplicació de tècniques de mobilització de secrecions en malalties de l'aparell respiratori. 

29. Aplicació de tècniques de massatge. 
30. Recolzament en l'aplicació de tècniques específiques de rehabilitació. 

31. Aplicació de tècniques i procediments de mesurament i registre de constants vitals. 
32. Valoració de la importància de la implicació de la persona i el seu entorn en les activitats sanitàries. 

 

 

 

Resultats d’aprenentatge. Criteris d'avaluació 
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Resultat Aprenentatge 1.  

Organitza les activitats d'atenció sanitària a persones en situació de dependència, relacionant-les amb 
les característiques i necessitats de les mateixes. 

Criteris d’avaluació 
1a. S’han descrit les característiques anatomo-fisiològiques bàsiques i les alteracions més freqüents 

dels sistemes cardiovascular, respiratori, digestiu i reproductor. 
1b. S’han descrit les principals característiques i necessitats d'atenció física de les persones en situació 

de dependència. 

1c. S’han identificat els principals signes de deterioració física i sanitari associats a situacions de 
dependència. 

1d. S’han  identificat les característiques de l'entorn que afavoreixen o dificulten l'estat físic i de salut 
de la persona usuària. 

1e. S’han  interpretat les prescripcions d'atenció sanitària establertes en el pla de cures. 

1f. S’han  definit les condicions ambientals favorables per a l'atenció sanitària. 
1g. S’ha argumentat la importància de la participació de la persona en les activitats sanitàries. 

1h. S’ha valorat la importància de promoure l’autocura. 
Resultat Aprenentatge 2.  

Aplica tècniques de mobilització, trasllat i deambulació, analitzant les característiques de la persona en 
situació de dependència. 

Criteris d’avaluació 

2a. S’han aplicat les tècniques més freqüents de posicionament de persones enllitades, adequant-les a 
l'estat i condicions de les mateixes. 

2b. S’han aplicat tècniques de mobilització, deambulació i trasllat de persones en situació de 
dependència, adaptant-les al seu estat i condicions. 

2c. S’han aplicat procediments que garanteixin una càrrega segura i la prevenció d'aparició de 

possibles lesions en el professional. 
2d. S’han utilitzat les ajudes tècniques de mobilització, transport, deambulació i posicionament en llit 

de persones en situació de dependència més adequades al seu estat i condicions. 
2e. S’han adoptat mesures de prevenció i seguretat. 

2f. S’han descrit les tècniques de neteja i conservació de pròtesi, precisant els materials i productes 
adequats en funció de l'estat i necessitats de la persona usuària. 

2g. S’han proporcionat pautes d'actuació a la persona en situació de dependència i el seu entorn, que 

afavoreixen la seva autonomia en relació amb la mobilitat i el manteniment de les ajudes tècniques. 
2h. S’han mostrat sensibilitat cap a la necessitat de potenciar l'autonomia de la persona usuària. 

Resultat Aprenentatge 3.  
Caracteritza activitats d'assistència sanitària, relacionant les necessitats i característiques de la 

persona usuària amb el que s’estableix en el pla de cures. 

Criteris d’avaluació 
3a. S’han seleccionat les posicions anatòmiques més adequades per facilitar l'exploració de les 

persones usuàries. 
3b. S’han  preparat i previst l'administració dels medicaments, complint les pautes establertes en el 

pla de cures individualitzat i les prescripcions específiques per a cada via i producte. 

3c. S’han identificat els principals riscos associats a l'administració de medicaments. 
3d. S’han seleccionat tractaments locals de fred i calor atenent a les pautes d'un pla de cures 

individualitzat. 
3e. S’han  identificat els signes de possibles alteracions en l'estat general de la persona durant 

l'administració de medicaments 
3f. S’han  pres les constants vitals de la persona, utilitzant els materials adequats i seguint les 

prescripcions establertes. 

3g. S’ha valorat la importància d'afavorir la participació de la persona usuària i el seu entorn en les 
activitats sanitàries.  

3h. S’han emprat les mesures de protecció, higiene i seguretat establertes tant per al personal com 
per a la persona usuària. 

Resultat Aprenentatge 4.  

Organitza activitats d'alimentació i suport a la ingesta, seleccionant les tècniques, instruments i ajudes 
necessàries. 
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Criteris d’avaluació 

4a. S’ha organitzat la distribució i servei dels menjars en la institució, seguint les prescripcions de la 
fulla de dietes. 

4b. S’han aplicat diferents tècniques de suport a la ingesta, en funció de les característiques i 
necessitats de la persona. 

4c. S’ha informat a la persona en situació de dependència i a les famílies sobre la correcta 
administració d'aliments. 

4d. S’ha comprovat que la ingesta de les persones s'ajusta al pla de cures. 

4e. S’ha assessorat a la persona i a la família sobre la utilització dels materials de recollida d'excretes i 
la seva posterior eliminació. 

4f. S’ha mostrat sensibilitat cap a la importància que l'hora del menjar sigui un moment agradable per 
a la persona. 

4g. S’han identificat els possibles riscos associats a les situacions d'ingesta. 

4h. S’han adoptat mesures de seguretat i prevenció de riscos. 
Resultat Aprenentatge 5.  

Realitza el control i seguiment de les activitats d'atenció sanitària, analitzant els protocols d'observació 
i registre establerts. 

Criteris d’avaluació 
5a. S’han identificat les característiques que han de reunir els protocols d'observació, control i 

seguiment de l'estat físic i sanitari de les persones usuàries. 

5b. S’han emplenat protocols d'observació i registre, manuals i informatitzats, seguint les pautes 
establertes en cada cas. 

5c. S’ha recollit informació correcta i completa sobre les activitats realitzades i les contingències que 
es van presentar. 

5d. S’ha obtingut informació de la persona o persones al seu càrrec mitjançant diferents instruments. 

5e. S’han aplicat les tècniques i instruments d'observació previstos per realitzar el seguiment de 
l'evolució física de la persona, registrant les dades obtingudes segons el procediment establert. 

5f. S’han registrat les dades per a la seva comunicació responsable del pla de cures individualitzades. 
5g. S’ha transmès la informació pels procediments establerts i al moment oportú. 

5h. S’ha argumentat la importància del control i seguiment de l'evolució física i sanitària de la persona 
per millorar el seu benestar. 

 

Tipus de prova 

La prova estarà estructurada en: 

● Una prova de caire teòric-pràctic que pot estar estructurada en tres parts: 

o Un apartat de preguntes tipus test. 

o Un apartat amb preguntes a desenvolupar. 

o Una part que inclou un supòsit pràctic. 

 

Criteris de qualificació de les proves lliures 

 

La qualificació final del mòdul serà la mitjana ponderada de les tres 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.  

La nota final s’obté de la següent ponderació: 

- Preguntes tipus test: 20% 

- Preguntes a desenvolupar: 30% 

- Supòsit pràctic: 50%  
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La primera i segona prova serà les preguntes tipus test i preguntes a desenvolupar que es durà a 

terme el mateix dia. Per poder accedir a la tercera prova, que serà un altre dia, cal haver aprovat 

amb un 5 cada una de les proves anteriors.  

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

seguint el següent criteri: 

● Quatre opcions de resposta: 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 

 

● Reial Decret 1593/2011 pel qual s’estableix el títol de Tècnic en atenció a persones en situació 

de dependència. 

● Ordre ECD/340/2012 que estableix el currículum del Cicle Formatiu de Grau Mitjà 

corresponent al títol de Tècnic en atenció a persones en situació de dependència. 

 


