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DOCENT:  APOL·LÒNIA MIRALLES XAMENA 
 
La programació és un projecte obert, flexiu i reflexiu, on el professorat adapta la normativa a la realitat d’aula i a la diversitat d’interessos i capacitats de l’alumnat, 

disposant-hi així una declaració d’intencions d’aquells aspectes principals en relació amb el seu mòdul (objectius, competències, continguts, metodologia, avaluació...). 

Aquesta programació té un caràcter viu i es troba en constant revisió segons les circumstàncies, imprevists, necessitats i dificultats que poden aparèixer durant el 

transcurs, desenvolupament i aplicació de la programació.  

 

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 
d’aquesta. 

 
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. 

 
i) Aplicar mesures de prevenció i seguretat 

tant per a les persones en situació de 

 
RA1. Relaciona els 

sistemes alternatius 
i augmentatius de 

comunicació amb la 

persona en situació 
de dependència, 

valorant les seves 
dificultats 

específiques. 

1.a) S’ha argumentat la influència de la 
comunicació en el desenvolupament 

diari de les persones. 
1.b) S’han definit els conceptes de 

comunicació alternativa i 

augmentativa. 
1.c) S’han descrit les característiques 

dels principals sistemes alternatius i 
augmentatius de comunicació. 

1.d) S’han identificat els principals 

factors que dificulten o afavoreixen la 
comunicació amb la persona en 

situació de dependència. 
1.e) S’han interpretat les informacions, 

sobre el suport a la comunicació, 
rebudes en el pla/projecte d'atenció 

individualitzat. 

1. Comunicació i llenguatge. 

1.1 La comunicació. 

1.2 El llenguatge. 

1.3 Els trastorns del llenguatge.  

 

2. Identificació de sistemes de comunicació. 

2.1 Característiques de la comunicació en les 
persones en situació de dependència. 

2.2 Estratègies comunicatives convencionals. 

  2.3. Sistemes de comunicació alternatius i 
augmentatius. 

2.4 Factors afavoridors i inhibidors de la 
comunicació. 

2.5 Tècniques per afavorir la implicació familiar i 
l’entorn social en la interacció comunicativa.  

Importància del tècnic com a model comunicatiu. 

  2.6 Mesures de prevenció i seguretat en l'ús de 
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dependència com per als professionals, en 

els diferents àmbits d’intervenció. 

 

1.f) S’han seleccionat tècniques per 

afavorir la implicació familiar i de 
l'entorn social en la comunicació amb 

la persona usuària. 

1.g) S’ha justificat la necessitat 
d'adoptar mesures de prevenció i 

seguretat en l'ús de sistemes 
alternatius de comunicació. 

sistemes alternatius de comunicació. 

 

 

k) Implementar intervencions de suport 
psicosocial, emprant ajudes tècniques, 

suports de comunicació i tecnologies de la 
informació i la comunicació, i seguint les 

pautes marcades en el pla d’atenció 

individual. 
 

l) Aplicar tècniques i estratègies per al 
manteniment i desenvolupament de les 

habilitats d’autonomia personal i social de 

les persones en situació de dependència, 
utilitzant ajudes tècniques i de 

comunicació d’acord amb les pautes 
marcades en el pla d’atenció individual. 

RA2. Executa 
activitats de suport 

a la comunicació, 
descrivint sistemes 

alternatius i 
augmentatius de 

comunicació amb 

ajuda. 

 

RA3. Executa 
activitats de suport 

a la comunicació, 

descrivint sistemes 
alternatius i 

augmentatius de 
comunicació sense 

ajuda. 

2. a) S’han descrit les característiques i 
utilitzacions bàsiques dels principals 

sistemes alternatius de comunicació 
amb ajuda. 

2. b) S’han creat missatges senzills amb 
els diferents sistemes de comunicació 
amb ajuda, facilitant la comunicació i 

atenció a la persona usuària. 

2. c) S’han descrit altres sistemes i 
elements facilitadors de la comunicació 
amb ajuda. 

2. d) S’han comprès missatges 
expressats mitjançant sistemes de 

comunicació amb ajuda. 

2. e) S’han aplicat els ajustaments 
necessaris en funció de les 

característiques particulars de les 
persones usuàries. 

2. f) S’han utilitzat les ajudes tècniques 
necessàries per al suport a la 

comunicació. 

2. g) S’ha justificat la importància de l'ús 
de les tecnologies de la     informació i la 
comunicació en les activitats de suport a 

la comunicació. 

 

 

3. Característiques de les activitats de 
suport a la comunicació mitjançant sistemes 

de comunicació alternativa amb ajuda: 

3.1. Sistemes de comunicació amb ajuda.  

 Persones usuàries. 

 Estratègies facilitadores de la 
comunicació. 

3.2 Components i criteris d’aplicació.  

 Els suports físics: taulers de 
comunicació... 

 Tipus de símbols: pictogràfics, arbitraris 
i ideogràfics, entre altres.  

 Els codis: colors i ubicació dels símbols, 
entre altres. 

 Els sistemes d’interacció. 

3.2. Utilització del sistema SPC. 

3.3. Utilització del sistema Bliss. 

3.4  Identificació d’altres sistemes de comunic. 
amb ajuda: Rebuss, TEACCH, Premarck, PIC, 

Minspeak, PECS, ARASAAC, #SoyVisual.  

3.5. Valoració dels sistemes de comunicació amb 
ajuda. 
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3. a) S’han descrit estructures bàsiques 

dels sistemes alternatius     sense ajuda. 
3. b) S’han descrit els principals signes 

utilitzats en situacions habituals 

d'atenció a persones en situació de 
dependència. 

3. c) S’han creat missatges senzills amb 
els diferents sistemes de comunicació 

sense ajuda, facilitant la comunicació i 
l'atenció a la persona en situació de 

dependència. 

3. d) S’han aplicat els ajustaments 
necessaris en funció de les 

característiques particulars de les 
persones en situació de dependència. 

3. e) S’han descrit altres sistemes i 

elements facilitadors de la comunicació 
sense ajuda. 

3. f) S’han comprès missatges 
expressats mitjançant sistemes de 

comunicació sense ajuda 

4. Característiques de les activitats de 
suport a la comunicació mitjançant sistemes 

de comunicació alternativa sense ajuda: 

4.1. Principals sistemes de comunicació sense 
ajuda: Finalitat, tipologia i elecció del sistema 

4.2 Mètodes gestualistes: l’alfabet dactilològic i  

la LSE.  
4.3 Principals característiques de la llengua de 

signes: Paràmetres formacionals dels signes. 
Utilització del vocabulari bàsic de la llengua de 

signes.  

4.4 Mètodes oralistes:  Elements que regeixen 
els sistemes de comunicació sense ajuda. 

4.5. El sistema bimodal. Utilització del vocabulari 
bàsic en el sistema bimodal. 

4.6. Ús d’altres sistemes no generalitzats de 
comunicació sense ajuda: mímica, gestos 
naturals, dactilològic, moviments oculars, 

escriptura en «palma» i altres. 

4.7. Valoració dels sistemes de comunicació 
sense ajuda. 

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 cercant alternatives 

per afavorir el benestar de les persones en 
situació de dependència. 

RA4. Realitza el 
seguiment de les 

actuacions de 
suport a la 

comunicació, 

emplenant els 
protocols de 

registre establerts. 

4.a) S’han emplenat els protocols de 

registre com a mitjà d’avaluació de la 
competència comunicativa de la 

persona usuària. 

4.b) S’ha argumentat la importància 
de transmetre la informació registrada 

a l’equip interdisciplinari. 
4.c) S’han establert criteris per 

verificar el grau de compliment de les 
instruccions de suport a la 

comunicació a l’àmbit familiar. 

4.d) S’ha comprovat la correcta 
utilització dels elements que 

 

5. Estratègies d’intervenció i seguiment. 

5.1. La implantació d’un SAAC. 

 L’equip professional interdisciplinari.  

 El pla o projecte de suport a la 
comunicació.  

5.2 L’etapa d’anàlisi. 

 Informació. 

 Instruments. 

 Estratègies. 

5.3 L’etapa de diagnòstic. 

 Selecció del sistema.  

 Disseny personalitzat del sistema. 



 

 

 

PROGRAMACIÓ DEL MÒDUL: 
Suport a la Comunicació 

CFGM ATENCIÓ A LES PERSONES  
EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA 

Curs: 
2022/2023 

 

 

MD020202a-1 
4 

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 manera 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 

persones que intervenen a l’àmbit de 
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 

componen el sistema de comunicació 

triat. 
4.e) S’han identificat protocols de 

transmissió a l’equip sobre l’adequació 

del sistema de comunicació triat. 
 4.f) S’han identificat criteris i 

indicadors per detectar canvis en les 
necessitats de comunicació. 

 4.g) S’ha argumentat la importància 
de l’obtenció, registre i transmissió 
de la informació per millorar la 

qualitat del treball realitzat. 

5.4 L’etapa d’implementació.  

 El procés d’aprenentatge. 

 Estratègies d’ensenyament. 

 Estratègies d’interacció. 

 Estratègies dirigides a l’entorn de la 

persona usuària. 

5.5. L’etapa de seguiment.  

 El seguiment com a recurs educatiu. 

 El seguiment com a recurs 
d’acompanyament. 

 

 

 

 
 
2. METODOLOGIA  
(Afegir material i recursos específics per al mòdul: llibre de text, Moodle...) 

Les estratègies metodològiques que utilitzarem es fonamenten en l’enfocament constructivista que promou un aprenentatge actiu, participatiu, significatiu i 

funcional,  ja que partim de la idea que l’aprenentatge constitueix un procés de construcció personal, on l’alumnat és el protagonista i constructor del seu 

aprenentatge, amb capacitat d'anàlisi, raonament, crítica i deducció, per tant el procés d’Ensenyament-Aprenentatge s’ha de poder adaptar a les diferents 

característiques de cada alumne/a. 

La metodologia de treball dissenyada per aquest mòdul fomentarà l’elaboració progressiva dels coneixements per part de l’alumnat, i això implicarà un treball 

constant i diari de tasques que aniran fent prioritàriament dins l’aula.  
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Per fomentar l’autoaprenentatge de l’alumnat i per atendre la diversitat de formes d’aprenentatge que es presenten dins l’aula, s’utilitzaran diverses estratègies 

metodològiques, com el treball cooperatiu i l’adaptabilitat de les tasques a diferents nivells. Les sessions de treball seran teòric-pràctiques i la metodologia de treball 

tindrà com a objectiu prioritari suscitar i assolir la motivació, la implicació, la reflexió, l’observació, el raonament i la participació de l’alumnat. S’intentarà alternar 

aquesta teoria amb la pràctica a través de: presentacions, exposicions, activitats de recerca, quaderns d’aprenentatge, supòsits pràctics i treball autònom, tan 

individual com en petit o gran grup. A més, es fomentarà l’anàlisi, la reflexió i el debat a partir de vídeos i la lectura de documents i articles diversos, entre d’altres.  

Les competències, els resultats d’aprenentatge, i els continguts associats al mòdul es treballaran en les diferents unitats de treball amb diferents tipus d’activitats: 

 Activitats d’inici, per a la introducció i sensibilització de la unitat de treball: idees i coneixements previs i presentació d’objectius i continguts. Aquestes 

activitats tenen l’objectiu de conèixer el nivell competencial que té l’alumnat, a la vegada que s’introdueixen els primers continguts de la unitat de 

treball. 

 Activitats de desenvolupament i aprenentatge: explicació de conceptes, dinàmiques, rolles playings, creació de tríptics, exposicions i 

presentacions orals, resolució de casos pràctics... 

 Activitats de síntesi i consolidació: reestructuració dels continguts, relació de conceptes, resum i aclariment de dubtes i reforç i consolidació de 

coneixements i aprenentatges. Activitats de gamificació, dinàmiques, proves escrites i exposicions orals.  

Totes aquestes activitats es complementaran amb visites i/o sortides a entitats que ens puguin mostrar la realitat laboral i d'intervenció real sobre els continguts 

del mòdul, estudi de casos, estudi de sistemes, tallers per a confecció de material, etc. 

RECURSOS ESPECÍFICS. 

Es fomentarà l'ús de les TIC i TAC, facilitant l’accés a la informació i posant a disposició una gran varietat de recursos i eines. Per una banda, s’utilitzarà 

l’Aula Virtual (Google Classroom) com a eina bàsica de seguiment, on es compartirà tot el material, recursos, eines, instruments... treballats a cada unitat 

de treball, per tal que l’alumnat pugui accedir-hi en tot moment i pugui consultar el material, entregar treballs i activitats, compartir tasques...  Es potenciarà 

l’ús de les eines que aquest posseeix com: fòrum, notícies, enquestes... com un recurs de comunicació i participació. Per altra banda, l’ús de les TIC es farà 

per la recerca d’informació, selecció de les referències bibliogràfiques, utilització de traductors i correctors ortogràfics...  

Quant a les TAC, es fomentarà el seu ús per tal de potenciar i millorar els processos d’ensenyament aprenentatge, on l’alumnat crearà, plasmarà i consolidarà 

el seu propi coneixement a través de les distintes eines i aplicacions com Padlet, Clipchamp, Kahoot, Loom, Genially...  

Quadern d’aprenentatge:  s’utilitzarà per facilitar que l'aprenentatge sigui cada vegada més reflexiu i autònom i per tant ajudi a l'adquisició de competències 



 

 

 

PROGRAMACIÓ DEL MÒDUL: 
Suport a la Comunicació 

CFGM ATENCIÓ A LES PERSONES  
EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA 

Curs: 
2022/2023 

 

 

MD020202a-1 
6 

de manera que l'alumnat desenvolupi les capacitats necessàries per a regular cada cop més i millor el seu procés d'aprenentatge, planificant-lo, supervisant-

lo i avaluant-lo de la manera més adequada. En el Quadern d’aprenentatge constarà la reflexió sobre totes les activitats i aprenentatges realitzats. 

S’utilitzarà el llibre de text Suport a la comunicació d’Altamar com a material obligatori per a l’alumnat. 

 

3. AVALUACIÓ 

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

 A_ Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 28 de gener de 2022 per la qual es dicten les instruccions relatives a l’avaluació, la promoció i 

la titulació en els ensenyaments de formació professional 

 2.4. En els cicles de grau mitjà i de grau superior i en els cursos d'especialització, l'avaluació s'ha de fer prenent com a referència tant els objectius, expressats 

en resultats d'aprenentatge (cicles i cursos d'especialització LOE) 

 2.5 Les proves i les dades obtingudes en l'avaluació final de cadascun dels mòduls no han d'invalidar les dades obtingudes durant l'avaluació contínua, sinó que 

han d'ajudar a decidir sobre les parts que un alumne necessita reforçar o recuperar i han de permetre que l'equip educatiu pugui prendre en consideració la 

promoció de curs o l'accés al mòdul de Formació en Centres de Treball per part de l'alumne en qüestió 

 8.3. Les proves d'avaluació corresponents a la segona convocatòria dels mòduls de segon curs s'han de dur a terme, en general, entre la darrera quinzena del 

mes de maig i la primera quinzena del mes de juny. Excepcionalment, per atendre situacions concretes que afectin un alumne, i prèvia autorització del director 

general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, la segona convocatòria es pot dur a terme, com a màxim, fins al 15 de juliol. Aquesta 

autorització es pot demanar fins al 31 de març de 2022.  

 8.4. Els alumnes poden renunciar a ser avaluats en la segona convocatòria dels mòduls de segon curs en el termini i mitjançant el procediment que estableixi 

cada centre. 
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B. Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 13 de juliol de 2009 per la qual es regula l’organització i el funcionament dels cicles formatius de formació 

professional del sistema educatiu que s’imparteixen d’acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, a les Illes Balears, en la modalitat d’ensenyament 

presencial.  

 Específica a l’article 34 que cada mòdul podrà ser objecte d’avaluació en 4 convocatòries, excepte el de FCT que ho serà en dues. 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 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 contempla la normativa. 

Per avaluar es tindran en compte els següents principis: 

1. L’avaluació es basarà tant en els objectius del títol com els generals de l’FP (article 3 del RD 1147/2011), tals com: 

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

 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. 

 Potenciar la creativitat, la innovació i la iniciativa emprenedora. 

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

2. L'avaluació serà Contínua i Formativa. 

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).  
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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 (concretar aspectes no recollits als generals, si escau) 
 
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 UT, es plantejarà una avaluació contínua per fer el seguiment i reconduir el procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat, partint de: 

 

 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 l’UT, les quals poden ser treballs, casos pràctics, elaboració de 
material, carpeta d’aprenentatge, 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 de la plataforma Classroom, fent-ne possible així la transparència d’aquest des del principi. El percentatge sobre la nota serà del 60%. 

 
 Una avaluació final o de síntesi (avaluable) consistent amb una prova escrita competencial i teòrica-pràctica sobre les competències treballades, 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, supòsits pràctics, etc. Aquesta prova no superarà el 50% de la nota final del trimestre, tal com 

es va acordar a nivell de Departament de Família Professional. En aquest cas serà del 40% de la nota. 

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

avaluació sempre que sigui possible. 

 
 
b. Instruments d’avaluació (generals per al mòdul, a concretar a la programació d’aula) 
 
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 dels resultats d’aprenentatge i de les competències seguint l’ancoratge curricular (criteris d’avaluació i objectius associats). 
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Els procediments i instruments d’avaluació que s’empraran es concretaran a la programació d’aula i podran ser: 

 
o Proves individuals d’avaluació competencial objectives, escrites i/o orals. 

 
o 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.  

 
o Quaderns i diaris de classe, carpetes d’aprenentatge i/o portafolis. La carpeta d’aprenentatge consisteix en una eina d’aprenentatge i autoavaluació que 

recull i engloba les evidències del mateix procés de l’alumnat, il·lustrant l’assoliment de les competències i on s’hi recullem les reflexions sobre el propi 
procés, una opinió crítica de les activitats d’ensenyament-aprenentatge, tasques... desenvolupades i que particularitzen el procés. 

 
o 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... 

 
o Diàlegs, entrevistes, debats... 

 
o Enquestes i qüestionaris. 

 

o Jocs de gamificació com Kahoot, Passa paraula... 
 

o Sortides i visites tècniques. 
 

o Tallers i/o xerrades d’especialistes dins l’aula.  

 
o Qualsevol altra a activitat o tasca que es pugui desenvolupar i es consideri s’ha d’incloure dins el procés avaluatiu. 

 
També es contemplarà l’avaluació docent i de la tasca del professorat, com un procés necessari de millora contínua. L’alumnat avaluarà el procés d’ensenyament-

aprenentatge del docent i plasmarà el seu grau de satisfacció i la seva opinió a través de dues eines bàsiques: la carpeta d’aprenentatge i un qüestionari de Google 
Forms (omplert al final de cada avaluació de manera anònima) on apareixen preguntes tipus Likert i preguntes obertes. L’anàlisi d’aquestes farà possible l’ajustament 

òptim i la millora d’aquest procés.  
Aquestes eines contemplaran tant la metodologia utilitzada, la temporalització, el nivell i la dificultat dels resultats d’aprenentatge, dels continguts i competències 
treballades, de les activitats fetes, així com la distribució de les unitats de treball, l’avaluació, els recursos i els materials emprats...  

L’objectiu d’aquestes eines és que siguin una guia per la millora i reflexió docent, per tal d’incorporar els aspectes necessaris i corregir aquells que ho requereixin. 
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4. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL 
 

BLOCS DE 

CONTINGUTS  

(segons currículum) 

UNITATS DE TREBALL  SEQÜENCIADES CRONOGRAMA 

HORES 

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

X     1. UT:  Comunicació i llenguatge. X X         12 

X     2. UT: La comunicació en persones en situació de 
dependència 

 X X        15 

 X    3. UT: Aplicació de sistemes alternatius i augmentatius de 
comunicació amb ajuda 

  X X       25 

  X   4. UT: Aplicació de sistemes alternatius i augmentatius de 
comunicació sense ajuda 

    X X     25 

   X  
5. UT: Seguiment de les actuacions de suport a la comunicació 

     X X    23 

 HORES TOTALS:           100 
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