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1. ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL 

 

COMPETÈNCIES PPS RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS  

F. Realitza activitats de suport (neteja 

corporal, vestit i trasllat, entre altres) a 

nens i nenes i persones adultes no dependents 

presents en una unitat convivencial, 

segons necessitats específiques i instruccions 

rebudes, mantenint una actitud de 

respecte i professionalitat. 

J. Valorar actuacions encaminades a la 

conservació del medi ambient, 

diferenciant les conseqüències de les activitats 

quotidianes que puguin afectar l'equilibri 

d'aquest. 

R. Assumir i complir les mesures de 

prevenció de riscos i seguretat laboral en 

la realització de les activitats laborals, evitant 

danys personals, laborals i 

ambientals. 

RA1. Realitza 

operacions simulades 

de suport a nens i altres 

persones no dependents, 

identificant i descrivint 

les actuacions que cal 

realitzar en funció del 

seu destinatari.  

1a) S'han identificat les activitats incloses 
en el pla d'actuació o instruccions rebudes.  

1b) S'ha valorat la importància de l'adaptació 

del pla d'actuació a les característiques 
dels nens i persones no dependents.  

1c) S'han tingut en compte les necessitats i 
demandes que s'han de cobrir amb els nens i 

persones no dependents.  
1d) S'han respectat les característiques 

pròpies de la unitat de convivència.  

1e) S'ha afavorit l'autonomia personal dels 
nens. 

1f) S'han respectat les directrius i 
orientacions establertes. 

1g) S'ha mantingut una actitud positiva en 

la realització de les tasques encomanades.  
 

B1. Aplicació de tècniques 

d'acompanyament a persones no 

dependents:  

1. La unitat de convivència. 

Característiques.  

2. Persones no dependents.  

3. Tipologia de les persones no 

dependents.  

4. Necessitats i demandes dels nens i 

nenes.  

5. Necessitats i demandes de les 

persones no dependents. 

6. Pla de treball domèstic amb 

persones no dependents. 

7. Principis d'intel·ligència emocional 

aplicada a l'acompanyament de nens i 

nenes, i de persones no dependents.  
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L. Actuar amb respecte i sensibilitat cap a 

la diversitat cultural, el patrimoni històric artístic 

i les manifestacions culturals i artístiques, 

apreciant el seu ús i gaudi com a 

font d'enriquiment personal i social. 

NY. Realitzar explicacions senzilles sobre 

esdeveniments i fenòmens característics 

de les societats contemporànies a partir 

d'informació històrica i geogràfica a la seva 

disposició. 

Q. Comunicar-se eficaçment, respectant 

l'autonomia i competència de les diferents 

persones que intervenen en el seu àmbit de 

treball, contribuint a la qualitat del treball 

realitzat. 

 

 

 

 

RA2. Manté una 

comunicació simulada 

amb persones de diferents 

sexe i edat, descrivint 

normes de bon 

comportament i 

aplicant tècniques 

bàsiques de 

comunicació. 

 

2a) S'han identificat les característiques 

dels possibles membres d'una unitat 

domèstica de convivència. 

2b) S'han adaptat l'actitud i discurs a la 

situació comunicativa.  

2c) S'ha obtingut la informació necessària 

dels membres de la unitat de convivència.  

2d) S'ha valorat la importància de la 

comunicació per a evitar possibles conflictes o 

malentesos.  

2e) S'ha mantingut una conversa fluida, 

sol·licitant, en el seu cas, la informació i 

aclariments pertinents. 

2f) S'ha mantingut una actitud conciliadora 

i sensible als altres, demostrant empatia, 

cordialitat i amabilitat en el tracte.  

2g) S'ha valorat la importància de les 

habilitats socials en l'acompliment de la labor 

professional.  

B2. Aplicació de tècniques 

bàsiques de comunicació en la 

unitat de convivència: 

1. Situacions comunicatives típiques 

amb els membres de la unitat de 

convivència. 

2. Comunicació amb nens i nenes. 

3. Comunicació amb persones majors.  

4. Escolta activa.  

5. Empatia.  

 

 

 

 

 

 

F. Realitza activitats de suport (neteja 

corporal, vestit i trasllat, entre altres) a 

nens i nenes i persones adultes no dependents 

presents en una unitat convivencial, 

segons necessitats específiques i instruccions 

rebudes, mantenint una actitud de 

respecte i professionalitat. 

H. Resoldre problemes predictibles 

relacionats amb el seu entorn físic, social, 

personal 

i productiu, utilitzant el raonament científic i els 

elements proporcionats per les 

ciències aplicades i socials. 

I. Actuar de manera saludable en diferents 

contextos quotidians que afavoreixin 

RA3. Realitza 

operacions 

relacionades amb les 

necessitats bàsiques i 

d'acompanyament de 

nens i nenes, aplicant les 

pautes d'alimentació, 

higiene i descans 

requerides. 

3a) S'han identificat les activitats 

relacionades amb l'alimentació, la higiene i el 

descans amb els requeriments d'edat dels nens i 

nenes i les condicions del pla d'actuació.  

3b) S'han identificat i descrit les 

característiques dels principals tipus de 

menús i la seva adequació a l'edat del nen o 

nena.  

3c) S'han descrit les possibles al·lèrgies i 

intoleràncies alimentàries i possibles 

actuacions.  

3d) S'han descrit i aplicat pautes d'actuació 

en relació a la neteja, higiene, vestit, descans i 

somni infantil.  

B3. Atenció a les necessitats 

bàsiques dels nens i nenes:  

1. Necessitats bàsiques dels nens i 

nenes. 

2.  Planificació de les rutines diàries.  

3. L'alimentació infantil.  

4. Preparacions de menús infantils.  

5. Precaucions davant al·lèrgies o 

intoleràncies. Interpretació de pautes, 

instruccions i menús especials. 

6. La higiene infantil. Pautes.  

7. Jocs i entreteniments per a nens i 

nenes. 

8. El descans infantil.  

9. El vestit infantil. Ajudes.  
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el desenvolupament personal i social, analitzant 

hàbits i influències positives per a la salut 

humana. 

 

3e) S'han realitzat activitats bàsiques 

d'entreteniment de nens i nenes.  

3f) S'han descrit i realitzat les rutines 

diàries establertes. 

3g) S'han realitzat operacions relacionades 

amb l'atenció a les necessitats bàsiques 

dels nens i les nenes en funció de les seves 

característiques.  

3h) S'ha valorat la importància de les 

activitats relacionades amb la satisfacció de 

les necessitats bàsiques dels nens i nenes.  

 

 

F. Realitza activitats de suport (neteja 

corporal, vestit i trasllat, entre altres) a 

nens i nenes i persones adultes no dependents 

presents en una unitat convivencial, 

segons necessitats específiques i instruccions 

rebudes, mantenint una actitud de 

respecte i professionalitat. 

H. Resoldre problemes predictibles 

relacionats amb el seu entorn físic, social, 

personal 

i productiu, utilitzant el raonament científic i els 

elements proporcionats per les 

ciències aplicades i socials. 

I. Actuar de manera saludable en diferents 

contextos quotidians que afavoreixin 

el desenvolupament personal i social, analitzant 

hàbits i influències positives per a la salut 

humana. 

 

 

RA4. Realitza activitats 

relacionades amb les 

necessitats bàsiques i 

d'acompanyament a 

persones adultes no 

dependents, aplicant les 

instruccions rebudes i 

ateses les característiques 

de les persones.  

4a) S'han identificat les activitats 

relacionades amb l'alimentació, la higiene i el 

descans amb els requeriments d'edat d'adults 

no dependents i les condicions del pla 

d'actuació. 

4b) S'han identificat i descrit les 

característiques dels principals tipus de 

menús i la seva adequació a l'edat de l'adult 

no dependent.  

4c) S'han descrit les possibles al·lèrgies i 

intoleràncies alimentàries i possibles 

actuacions.  

4d) S'han descrit i aplicat pautes d'actuació 

en relació al vestit i al descans dels adults 

no dependents.  

4e) S'ha valorat la importància de les 

activitats relacionades amb la satisfacció de 

les necessitats de les persones adultes.  

 

 

 

B4. Atenció a les necessitats 

bàsiques de les persones adultes 

no dependents:  

1. Planificació de les rutines diàries. 

Instruccions. 

2. Alimentació de les persones 

adultes.  

3. Preparació de menús per a 

persones adultes no dependents. 

4. El descans dels adults.  

5. Ajudes al vestit i calçat de les 

persones adultes no dependents. 

6. Acompanyament en activitats 

quotidianes: activitats d'oci i temps 

lliure, entre altres.  
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G. Donar resposta en l'àmbit domèstic durant 

el desenvolupament de la seva activitat 

professional a situacions d'emergència i risc per 

a la salut.. 

O. Adaptar-se a les noves situacions 

laborals originades per canvis tecnològics 

i organitzatius en la seva activitat laboral, 

utilitzant les ofertes formatives al seu abast i 

localitzant els recursos mitjançant les 

tecnologies de la informació i la comunicació. 

S. Complir les normes de qualitat, 

d'accessibilitat universal i disseny per a tots 

que afecten la seva activitat professional. 

U. Exercir els seus drets i complir amb les 

obligacions derivades de la seva activitat 

professional, d'acord amb el que s'estableix en la 

legislació vigent, participant 

activament en la vida econòmica, social i 

cultural. 

 

RA5. Realitza activitats 

d'informació 

relacionades amb la unitat 

de convivència, 

transmetent possibles 

incidències i descrivint 

comunicacions habituals i 

l'estructura que ha de 

tenir el missatge  

 

5a) S'han descrit els principis bàsics de la 

intel·ligència emocional en relació al procés de 

comunicació d'incidències.  

5b) S'han comunicat amb precisió les 

incidències sorgides d'una manera clara i 

concisa.  

5c) S'han descrit les tasques realitzades, 

d'acord amb les instruccions rebudes.  

5d) S'ha mantingut en tot moment el 

respecte per les persones del seu entorn 

professional.  

5e) S'ha demostrat una actitud positiva cap 

a l'aprenentatge. 

5f) S'ha valorat la importància de 

l'autocrítica en el desenvolupament de les 

seves funcions.  

5g) S'ha valorat la importància de la 

correcció en el vestir i de la netedat en la 

imatge personal.  

B5. Informació relacionada amb 

la unitat de convivència: 

1. Organització i desenvolupament de 

les tasques domèstiques 

encomanades.  

2. Informació de les activitats 

realitzades.  

3. Transmissió d'incidències. 

4. Aplicació dels principis bàsics de la 

intel·ligència emocional a la 

comunicació d'incidències.  

5. Comunicació d'incidències.  

6. Neteja personal i avituallament 

correcte 

 

COMPETÈNCIES PERSONALS I SOCIALS, TRANSVERSALS A TOTS ELS RESULTATS D’APRENENTATGE: 

m) Comunicar-se amb claredat, precisió i fluïdesa en diferents contextos socials o professionals i per diferents mitjans, canals i suports al seu abast, 

utilitzant i adequant recursos lingüístics orals i escrits propis de la llengua castellana i, en el seu cas, de la llengua cooficial. 

p) Complir les tasques pròpies del seu nivell amb autonomia i responsabilitat, emprant criteris de qualitat i eficiència en el treball assignat i efectuant-lo de 

manera individual o com a membre d'un equip. 

t) Actuar amb esperit emprenedor, iniciativa personal i responsabilitat en l'elecció dels procediments de la seva activitat professional. 

 

 

 
 

 
 

 

 
2. METODOLOGIA  
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La competència general del títol de CFGB d’Activitats domèstiques i neteja d’edificis consisteix a realitzar activitats domèstiques de neteja, cuina, cuidat de roba i suport a 

persones en l'àmbit domèstic, així com realitzar operacions bàsiques de neteja en edificis, oficines i locals comercials, seguint instruccions i respectant la normes de qualitat, 
observant les normes vigents mediambientals i de seguretat i higiene en el treball, i comunicant-se de manera oral i escrita en llengua castellana i ,en el seu cas, en la llengua 

cooficial pròpia així com en alguna llengua estrangera. 
 

Els continguts que han de treballar-se en tota la formació professional, parteixen de les competències professionals, personals i socials que haurà de tenir el/la professional, 

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.  

 
Partim de la idea que l’alumnat és el subjecte actiu del seu propi aprenentatge, amb capacitat crítica, de raonament i d ’opinió. Per tant, la metodologia de treball dissenyada 

per aquest mòdul fomentarà l’elaboració progressiva dels coneixements (dels continguts del mòdul) per part de l’alumnat, i això implicarà un treball constant, diari de tasques 

que aniran fent-se dins i fora de la classe. Pensam que és l’alumne el responsable del seu aprenentatge. 
 

Les activitats i la metodologia de treball tindran en compte la diversitat de formes d’aprenentatge i sempre estaran encaminades a aconseguir l’autoaprenentatge, per a què 
en acabar el cicle formatiu puguin continuar la seva formació. Per tant, les activitats d’ensenyament aprenentatge tindran com a objectiu prioritari suscitar i assolir la motivació, 

la reflexió, l’observació, el raonament i la participació de l’alumnat. 
  

S’intentarà alternar la teoria amb la pràctica a través de: presentacions, activitats de recerca i treball autònom, tant individual com en grup sempre que la situació ho permeti. 

A més, es fomentarà l’anàlisi, la reflexió i el debat a partir de vídeos i la lectura de documents, articles diversos, entre d’altres. 
 

S’utilitzarà la plataforma  “classroom” per crear una aula virtual del mòdul, a fi que tot l’alumnat pugui accedir en tot moment als continguts del mòdul i a les tasques a 
realitzar, fomentant l’eina com un recurs de comunicació i participació.  

 

Nota per a la programació: Totes les activitats d’ensenyament –aprenentatge assenyalades en les diferents UT d’aquesta programació s’han previst per a la modalitat 
presencial amb la possibilitat online en cas necessari per un canvi d’escenari.  

 

 
3. AVALUACIÓ 

L’avaluació té com objectiu valorar que els resultats finals coincideixin o formin 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. 

 

L'avaluació serà contínua i formativa la qual cosa vol dir que l’alumnat serà avaluat a partir del seu treball diari, proves escrites, elaboració de treballs i els 

procediments durant el llarg del curs.  

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ GENERALS 
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● La qualificació dels mòduls ha de ser numèrica, entre 1 i 10, sense decimals. 

● Es consideren APTES les puntuacions iguals o superiors a cinc punts. Per tal de tenir el mòdul superat cal haver assolit totes les competències professionals, 

personals i socials associades al mòdul. 

● L’alumnat ha de realitzar i lliurar les activitats i treballs que se li encomanen dins dels terminis establerts. El lliurament de les produccions fora dels terminis 

indicats quedarà penalitzat ja que s’entén com una clara falta de respecte cap als companys i companyes que han fet l’esforç d’entregar-ho en el temps 

sol·licitat. En cas que la presentació fora de termini de les produccions recuperables sigui per un motiu justificat, el professorat marcarà un nou termini de lliurament 

dins la mateixa avaluació, sempre i quan sigui possible. 

● S’haurà d’haver presentat tots els treballs i activitats d’aula realitzats durant les avaluacions. 

● Cada una de les produccions de l’alumnat serà avaluada segons els criteris relacionats a les competències professionals, personals i socials que 

s’estableixin en la mateixa i que seran comunicats a l’alumnat en el moment en que se li encomani la realització de la tasca. 

 

Serà objecte d’avaluació:  

 

❖ Assolir els continguts associats a cada resultat d’aprenentatge.  

❖ Resoldre les contingències amb iniciativa i autonomia i mostrant una actitud autocrítica.  
❖ Actuar amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit de la seva competència.   

❖ Organitzar i desenvolupar el treball assignat, cooperant o treballant en equip amb altres professionals en l'entorn de treball. 
❖ Comunicar-se eficaçment i amb coherència en la redacció, la presentació i l’ordre.   

 

Per tenir dret a avaluació s’ha d’assistir a un 85% de les sessions de cada mòdul. En cas de superar el 15% d’absentisme al 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 (article 29 i 30 de l’ordre d’organització i funcionament). 

 

■ Instruments d’avaluació: 

➔ Observació directa i participació en les classes. 

➔ Treballs i/o proves d’avaluació en grup o individuals mitjançant escales d’avaluació.   
➔ Assajos, reflexions sobre temes determinats. 

 
 

 

 

■  Activitats d’ensenyament- aprenentatge: 
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● Explicacions teòriques amb el suport de presentacions digitals.  
● Visionat de curtmetratges i pel·lícules relacionades amb els continguts a desenvolupar.  
● Lectura i anàlisis crítica de textos i documents diversos (projectes, protocols...)  
● Recerca d’informació.  
● Activitats d’anàlisi, reflexió i debat.  
● Activitats grupals per a treballar i/o desenvolupar accions d’intervenció en un servei de teleassistència.  

 
4. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL 

 

BLOCS DE CONTINGUTS  UNITATS DE TREBALL  SEQÜENCIADES CRONOGRAMA    HORES 

B1 B2 B3 B4 B5  SET OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAIG JUNY  

        UT0. Presentació i introducció al mòdul  X          4 

X     
UT1. La família com a unitat de convivència 

fonamental 
 X X        

48 X     
UT2. Necessitats generals i demandes dels 

membres de la unitat de convivència 
  X X       

X     
UT3. Característiques generals del pla de treball 

domèstic 
  

   X       

 X    UT4. Principis bàsics de la comunicació     X X     

48  X    
UT5. Tècniques comunicatives i habilitats socials 

bàsiques  
     X X    

  X   UT6. Necessitats generals dels infants      X X X   

   X  UT7. Necessitats generals dels adults        X X  
30 

    X UT8. Registre, seguiment i avaluació           X 

  HORES TOTALS:      130 

5. BIBLIOGRAFIA BÀSICA DE REFERÈNCIA 
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A mida que es vagi avançant en el contingut s’anirà recomanant bibliografia si fos necessari.  

 


