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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 sobre la persona a 
través del pla d'atenció 

individual, 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 família, i tenint en 

compte les  directrius 
establertes en el pla d'atenció 

individualitzada. 

 

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. 

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 

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. 
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i) Aplicar mesures de prevenció 
i seguretat tant per a les 

persones en situació de 
dependència com per als 

professionals, en els diferents 

àmbits d'intervenció. 
n) Assessorar a la persona en 

situació de dependència, als 
familiars i cuidadors no formals, 

proporcionant-los pautes 
d'actuació en la cura i l'atenció 

assistencial i psicosocial, i 

adequant la comunicació i les 
actituds a les característiques de 

la persona interlocutora. 
ñ) Resoldre les contingències 

amb iniciativa i autonomia, 

mostrant una actitud autocrítica 
i    buscant    alternatives    per 

afavorir   el   benestar   de   les 
persones en situació de 

dependència. 
s) Resoldre de forma 

responsable les incidències 

relatives a la seva activitat, 
identificant les causes que les 

provoquen, dins de l'àmbit de la 
seva competència i autonomia. 

t) Comunicar-se eficaçment, 

respectant l'autonomia i 
competència de les diferents 

persones que intervenen en 
l'àmbit del seu treball. 

u) Aplicar els protocols i les 

 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. 
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a) c) Realitzar les tasques d'higiene 

personal i vestit de les persones 
en situació de dependència, 

aportant l'ajuda precisa, 
afavorint al màxim la seva 

autonomia en les activitats de la 
vida diària i mantenint cap a ells 

una actitud de respecte i 

professionalitat. 
 

g) Realitzar les intervencions 
relacionades amb l'estat físic de 

les persones en situació de 

dependència, seguint les pautes 
establertes i mostrant en tot 

moment respecte per la seva 
intimitat. 

 
h)Realitzar els trasllats, 

mobilitzacions i suport a la 

deambulació de les persones en 
situació de dependència, 

emprant els protocols i les 

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. 

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 

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. 

mesures preventives de riscos 

laborals i protecció ambiental 
durant el procés productiu, per 

evitar danys en les persones i 

en l'entorn laboral i ambiental. 
v)Aplicar procediments de 

qualitat, accessibilitat universal i 
de disseny per a totes les 

activitats professionals incloses 
en els processos de producció o 

prestació de serveis. 
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ajudes tècniques necessàries, 

seguint les pautes marcades en 
el pla d'atenció individual (PAI) i 

adoptant mesures de prevenció i 

seguretat. 
i) Aplicar mesures de prevenció i 

seguretat tant per a les persones 
en situació de dependència com 

per als professionals, en els 
diferents àmbits d'intervenció. 

n) Assessorar a la persona en 

situació de dependència, als 
familiars i cuidadors no formals, 

proporcionant-los pautes 
d'actuació en la cura i l'atenció 

assistencial i psicosocial, i 

adequant la comunicació i les 
actituds a les característiques de 

la persona interlocutora. 
ñ) Resoldre les contingències 

amb iniciativa i autonomia, 
mostrant una actitud autocrítica i    

buscant    alternatives    per 

afavorir   el   benestar   de   les 
persones en situació de 

dependència. 
s) Resoldre de forma 

responsable les incidències 

relatives a la seva activitat, 
identificant les causes que les 

provoquen, dins de l'àmbit de la 
seva competència i autonomia. 

t) Comunicar-se eficaçment, 

respectant l'autonomia i 

com sobre els productes i materials 
necessaris i la seva correcta utilització. 
 

- Valoració de la necessitat de 

higiene en l’atenció integral dela 
persona en situació de 

dependència. 
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competència de les diferents 

persones que intervenen en 
l'àmbit del seu treball. 

u) Aplicar els protocols i les 
mesures preventives de riscos 

laborals i protecció ambiental 

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

l'entorn laboral i ambiental. 
v) Aplicar els protocols i les 

mesures preventives de riscos 
laborals i protecció ambiental 

durant el procés productiu, per 

evitar danys en 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 
diferents àmbits d'intervenció. 

n) Assessorar a la persona en 
situació de dependència, als 

familiars i cuidadors no formals, 

proporcionant-los pautes 
d'actuació en la cura i l'atenció 

assistencial i psicosocial, i 
adequant la comunicació i les 

actituds a les característiques de 

la persona interlocutora. 
ñ) Resoldre les contingències 

amb iniciativa i autonomia, 
mostrant una actitud autocrítica i    

buscant    alternatives    per 

afavorir   el   benestar   de   les 

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

a) S'han descrit les condicions higiènic- 

sanitàries i d'ordre de l'habitació de la 
persona usuària. 

b) 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. 

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 

nocosomials. 
 Malalties susceptibles 

d’aïllament. 
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persones en situació de 

dependència. 
s) Resoldre de forma 

responsable les incidències 

relatives a la seva activitat, 
identificant les causes que les 

provoquen, dins de l'àmbit de la 
seva competència i autonomia. 

t) Comunicar-se eficaçment, 
respectant l'autonomia i 

competència de les diferents 

persones que intervenen en 
l'àmbit del seu treball. 

u) Aplicar els protocols i les 
mesures preventives de riscos 

laborals i protecció ambiental 

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

l'entorn laboral i ambiental. 
v)Aplicar els protocols i les 

mesures preventives de riscos 
laborals i protecció ambiental 

durant el procés productiu, per 

evitar danys en les persones i en 
l'entorn laboral i ambiental. 

f) S'han adoptat mesures de prevenció i 

seguretat així com de protecció individual 
en el transcurs de les activitats d'higiene. 

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. 

 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 pesona en situació de 
dependència. 

- 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 disolucions i 

dilucions. 

- Aplicació de mètodes 
d’esterilització. 
- Carretó de cures. 

- Importància de l’eficiència en 

l’aplicació dels mètodes 
d’esterilització. 
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n) Assessorar a la persona en 

situació de dependència, als 
familiars i cuidadors no formals, 

proporcionant-los pautes 

d'actuació en la cura i l'atenció 
assistencial i psicosocial, i 

adequant la comunicació i les 
actituds a les característiques de 

la persona interlocutora. 
ñ) Resoldre les contingències 

amb iniciativa i autonomia, 

mostrant una actitud autocrítica i    
buscant    alternatives    per 

afavorir   el   benestar   de   les 
persones en situació de 

dependència. 

o) Col·laborar en el control i 
seguiment de les activitats 

assistencials, psicosocials i de 
gestió domiciliària, emplenant els 

registres  oportuns, manejant les 
aplicacions informàtiques del 

servei i comunicant les 

incidències detectades. 
s) Resoldre de forma 

responsable les incidències 
relatives a la seva activitat, 

identificant les causes que les 

provoquen, dins de l'àmbit de la 
seva competència i autonomia. 

t) Comunicar-se eficaçment, 
respectant l'autonomia i 

competència de les diferents 

persones que intervenen en 

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. 

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. 

B.d) 

Control i seguiment de les 
activitats detenció 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. 
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l'àmbit del seu treball. 

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. 

a)  

*n), ñ), s) i t): consideren competències transversals a tots els RA (competències personals i socials) 

 

2. METODOLOGIA 

El conjunt de continguts que inclou el mòdul d’Atenció higiènica i que l’alumnat ha d’aprendre requereixen una metodologia d’ensenyament variada, activa i 

motivadora. L’ensenyament del mòdul s’ha de fer partint de coneixements previs que té l’alumnat per així ampliar-los i, en cas de que no siguin correctes, modificar-

los. Per aconseguir un aprenentatge actiu i significatiu s’ha de fer un ensenyament actiu, entès aquest com la participació de l’alumnat en el procés 

d’ensenyament aprenentatge proposat, facilitat per l’organització d’activitats de treball individual i en grup per estimular la cooperació entre l’alumnat, treballar el 

diàleg, el repartiment de tasques per arribar a un objectiu comú, el respecte per altres punts de vista i l’empatia.  

Cada tema nou començarà amb una activitat de coneixements previs (bateries de preguntes, plantejaments de situacions hipotètiques, pluja d’idees) o una activitat 

d’introducció-motivació (noticies de premsa, debats...). A partir d’aquesta activitat es començarà a treballar els continguts del tema corregint els seus coneixements 

en cas de que siguin incorrectes. Es procurarà que l’alumnat vegi la utilitat dels conceptes que aprèn i així pugui aplicar-ho a casos concrets del seu entorn. Per 

transmetre aquests conceptes emprarem presentacions en Powerpoint, vídeos, recursos específics del taller, esquemes, dibuixos a la pissarra. A més, sempre 

complementats amb activitats didàctiques de desenvolupament, consolidació i ampliació que treballin els continguts.  



MD020202b-1 

 

 

PROGRAMACIÓ DEL MÒDUL: 
ATENCIÓ HIGIÈNICA 

CFGM ATENCIÓ A LES PERSONES  
EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA 

Curs: 22-23 
 

 

 

No empraran llibre de text i les presentacions que es projecten a l’aula es penjaran al curs de classroom, així com activitats, esquemes, vídeos, protocols de 

pràctiques...Per altra banda l’exposició teòrica es complementarà amb pràctiques als tallers o espai habilitat per les mateixes, exposicions orals o on-line per part de 

l’alumnat, xerrades organitzades al centre si les condicions ho permeten, elaboració de treballs d’investigació per part de l’alumnat, etc.  

Les pràctiques als tallers o espai habilitat començaran comentant els protocols de les mateixes prèviament penjats al curs de classroom del mòdul i explicació dels 

procediments al inici de la sessió, comentant els punts crítics i les possibles dubtes de l’alumnat (prèviament hauran d’haver llegit els protocols) i a continuació es 

realitzarà la pràctica. Una vegada finalitzada, deu minuts abans de que acabi la sessió es recollirà i s’ordenaran les aules hospitalàries o espais habilitats. A les 

pràctiques l’alumnat hauran de venir amb el pijama hospitalari net, sabates adequades, així com amb els cabells recollits, les ungles curtes, netes i sense esmalt, 

fora anells, rellotge, polseres i arracades que dificultin l’activitat, a més d’una higiene adequada. L’alumnat practicarà les tècniques, per parelles o agrupaments 

petits a criteri del professorat, segons els criteris fixats.  

El grup classe durant les pràctiques es desdoblarà en dos subgrups estables els quals contaran amb un docent cada grup que anirà intercanviant-se a mesura que 

es realitzin les diferents pràctiques als tallers i a l’aula i seran avaluats per ambdues professores.  

3. AVALUACIÓ 

L’avaluació parteix del marc legal i es basa amb: 

 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. 

 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. 
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 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. 

 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 contempla la normativa. 

Per avaluar es tindran en compte els següents principis: 

1. L’avaluació es basa tant amb els objectius del títol com els generals de l’FP (article 3 del RD 1147/2011)  

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

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

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

 

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).  

6. L'avaluació serà Formativa. 

Per això, aquesta avaluació es serà 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 
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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. 

a. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ GENERALS 

La nota global de l’avaluació i del mòdul es treu aplicant la ponderació indicada a la següent graella: 

 

*Aquests percentatges són susceptibles a modificacions per motius justificats segons el criteri del professorat 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS D’APRENENTATGE 
(RA) 

PONDERACIÓ DE CADA RA 
(%) AL FINAL DEL MÒDUL  

RA AVALUATS I 
PONDERATS A 1a 

AVALUACIÓ  

RA AVALUATS I 
PONDERATS A 2a 

AVALUACIÓ 

RA AVALUATS I 
PONDERATS A 3a 

AVALUACIÓ 

RA1 10% 20%   

RA2 40% 20% 60% 50% 

RA3 45% 60% 40% 50% 

RA4 5% 10%   

TOTAL 100% 100% 100% 100% 
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RESULTATS D’APRENENTATGE 

(RA) 

PONDERACIÓ DE CADA RA  

(%) 

EINES D’AVALUACIÓ PER RA PONDERACIÓ DE LES EINES 

D’AVALUACIÓ 

RA1 10%  Prova escrita UT1 (tipus test) 100% 

RA2 40%  Prova pràctica/seguiment 

aula-taller (UPP-descàrregues, 
higienes, ostomies) 

 

70% 

 Prova teòrica  
 UT2: pell+UPP 

 UT5: Ostomies 
 

25% 

 Activitat recerca UT7 

 

5% 

RA3 45%  Prova pràctica/seguiment 
aula-taller (llit, aïllaments, recollida 

de mostres) 
 

70% 

 Proves teòriques  

 UT3: infeccions i aïllaments 
 UT4: test de neteja, 

desinfecció i esterilització 
 UT6: residus i recollida de 

mostres 

 

30% 

RA4 5%  Cas pràctic i ompliment 

registre 
 

100% 
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*Aquests percentatges són susceptibles a modificacions per motius justificats segons el criteri del professorat 

Les qualificacions trimestrals i finals es conformaran a partir de:  

- PROVA PRÀCTICA GLOBAL A NIVELL INDIVIDUAL: on l’alumnat haurà de demostrar les competències professionals, socials i personals associades a cada RA 

adquirides durant les sessions pràctiques.  

Aquesta prova es farà durant l'avaluació en la qual l'alumnat haurà de respondre a distintes situacions de simulació (l’alumnat ha d’actuar com si estàs 

en una situació real). 

La rigorositat en la part pràctica és un tema essencial per la qual cosa la es valorarà la puntualitat, la destresa, l'habilitat, la capacitat de treball en equip, 

la comunicació, sempre assegurant les condicions de seguretat per l’usuari/a i per l’alumnat.  

Si l’alumnat, el dia de la prova pràctica no porta l’uniforme hospitalari net, una higiene personal correcte, sabates adequades a més dels cabells recollits, 

ungles curtes, netes i sense esmalt, fora anells, polseres, rellotge ni arracades no podrà realitzar la prova pràctica. 

Si l’alumnat no pot realitzar aquesta prova durant l’avaluació, encara que sigui per un motiu justificat, suspendrà l’avaluació, la qual podrà recuperar 

el dia de l’avaluació pràctica del següent trimestre.  

En el cas de suspendre la primera, segona i/o tercera avaluació, tendrà dret a una recuperació el mes de juny. L’avaluació serà continua, de manera que a 

qualsevol de les proves pràctiques es podrà avaluar de qualsevol contingut pràctic treballat.   

Si l’alumnat no ha assolit els RA a final de curs tendrà dret a una convocatòria extraordinària marcada per les instruccions de Conselleria d’Educació.   

El no portar a les pràctiques la indumentària necessària l’alumnat no podrà fer les pràctiques.  

- PROVES ESCRITES I TREBALLS 

 

Aquestes poden incloure:  

- Activitats d’aula individual o de grup i/o  

- Exposicions orals individual o de grup i/o (que s’hauran d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel 

professor) 
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- Treballs de recerca i/o (s’hauran d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel professor)  

- Proves escrites (tipus test, preguntes curtes, làmines mudes, preguntes a desenvolupar, casos teòrico-pràctics…) 

 

 Criteris de qualificació de Treballs i tasques 

L’alumnat està obligat a lliurar totes les feines i treballs programats i requerits pel professorat dins dels terminis establerts i amb les pautes d’elaboració fixades pel 

professorat.  

- El lliurament dels treballs o tasques: si es lliura una feina posterior a la data límit d’entrega sense justificació oficial, en cas de que compleixi tots els requisits 

es qualificarà amb una nota màxima de 5 punts dins la setmana posterior a la data d’entrega.   

En el cas que la no presentació dels treballs i/o activitats d’aula i/o exposicions orals al llarg de l’avaluació sigui per un motiu justificat, el professorat marcarà un 

nou termini de lliurament dins la mateixa avaluació, sempre i quan sigui possible.  

Per avaluar els treballs i tasques escrites no tan sols es tendran en compte els continguts si no que també es valorarà com s'expressa i la pulcritud de la 

presentació.  

 Criteris de qualificació de Proves escrites 

Si l’alumnat no pot realitzar alguna prova escrita per un motiu justificat durant l’avaluació, sempre que sigui possible, es realitzarà dintre de la mateixa avaluació.  

Recuperacions  

En cas de suspendre algun RA s’haurà de recuperar els continguts suspesos relacionats amb aquest RA. L’alumnat tindrà dret a 2 convocatòries per 

recuperar, una convocatòria ordinària en el mes de juny i una convocatòria extraordinària fixada per les instruccions de Conselleria. 

Per aprovar el mòdul s’han d’haver superat tots els RA. 
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Qualificació numèrica de l’avaluació ordinària i extraordinària 

Donat que l'actual sistema de qualificació no permet posar notes numèriques decimals es seguiran els següents criteris:  

– Les notes trimestrals s'arrodoniran a la baixa quedant el nombre enter.  

– Els decimals que no s'han comptabilitzat seran reservats i afegits a la nota final del curs.  

– Per a la mitjana global, les fraccions decimals per sota del 0,5 s'arrodoniran a la baixa. Si el decimal està comprès entre 0,5 i 0,7 es valorarà l'evolució de 

l'alumnat. Si és igual o superior a 0,7 s'arrodonirà a l'alça, a excepció d'aquells casos que no es consideri adient aplicar aquesta pujada.  

➢ Per aprovar el curs s’han d’aprovar les dues avaluacions on estarán incloses totes les competències associades al mòdul.  

  

4. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL 

 
Durada total del mòdul: 96 hores. Hores setmanals: 3 

 

 

UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES 

 

CRONOGRAMA 
 

HORES 

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

    UT 0: Presentació del mòdul 1          1 

X  X X 
UT 1: El paper del tècnic en les les activitats d’higiene. L’habitació de 

la persona institucionalitzada. Preparació de llit. 
2 12 10  

      
24 

 X 
 

 UT 2: La pell. Tècniques de neteja i higiene corporal. Cura i prevenció 
d’UPP’s 

  
2 

 

6 
 

12 
 

6 
 

 

    

26 

 

 

  

X 

 
UT 3: Prevenció i control de malalties transmissibles en l’atenció a 

persones en situació de dependència 

      

 

3 

 
6 

    
9 
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X 

 
UT 4: Neteja, desinfecció i esterilització dels materials i equips 

      3    3 

 X   UT 5: Atenció a les necessitats d’eliminació. 
      3 

9 4 
 

16 

  
X  UT 6: Recollida mostres biològiques. Classificació i gestió dels residus 

sanitaris 

        
11 

 
3 14 

 
X   

 

UT 7: Cures pal·liatives. La mort i les cures postmortem 

         
3 3 

 
   HORES TOTALS: 3 12 12 6 12 9 12 9 15 6 96 

 

*El nombre de sessions per cada UT és susceptible a modificacions per motius justificats segons el criteri del professorat 
 

5. BIBLIOGRAFIA BÀSICA DE REFERÈNCIA 
 

 Atenció higiènica. CFGM Atenció a persones en situació de dependència. Ed. Altamar. 2012 

 Atenció higiènica. Servicios socioculturales a la comunidad. Ed. Mc Graw Hill. 2016 

 Al llarg del curs, el professor/a anirà recopilant material visual i documental per facilitar als alumnes i per utilitzar com a font metodològica dins l’aula. 

 

 


