
PROGRAMACIONS LLIURES 2019 

ATENCIÓ PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA 

 

MÒDUL PROFESSIONAL: PRIMERS AUXILIS 

CODI: 0020 

CONTINGUTS 

Segons l’Ordre del Ministeri d’Educació i Cultura ECD/340/2012, de 15 de febrer pel 

qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de Grau Mitjà corresponent al títol de 

Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència, els continguts del mòdul de 

Primers Auxilis són els següents: 

1. Valoració inicial de l’assistència en urgència: 

–  Sistemes d'emergències mèdiques. Objectius i límits dels primers auxilis. Marc legal, 

responsabilitat i ètica professional. 

–  Tipus d'accidents i les seves conseqüències. 

– Signes de compromís vital en poblacions adulta, infantil i lactant: Aturada 

cardiorespiratòria. Trastorns del ritme cardíac. 

–  Mètodes i materials de protecció de la zona. Mesures de seguretat i autoprotecció 

personal. 

– Farmaciola de primers auxilis: classificació de material: materials bàsics i 

complements útils. Característiques d'ús. Sistemes d'emmagatzematge. Manteniment 

i revisió. 

–   Prioritats d'actuació en múltiples víctimes: El triatge simple. Valoració per criteris de 

gravetat. 

–   Signes vitals: nivell de consciència, pols, respiració. 

– Exploració bàsica davant d'una urgència: protocols d'exploració. Mètodes 

d'identificació d'alteracions. Signes i símptomes. 

– Terminologia medicosanitària en primers auxilis. Protocol de transmissió de la 

informació. Valoració de l’actuació amb seguretat i amb confiança amb si mateix. 

 

2. Aplicació de tècniques de suport vital: 

–  Objectiu i prioritats del suport vital bàsic. 

–  Control de la permeabilitat de les vies aèries: Tècniques d'obertura de la via aèria. 

Tècniques de neteja i desobstrucció de la via aèria. 

–  Ressuscitació cardiopulmonar bàsica: respiració boca-boca, respiració boca-nas, 

massatge cardíac extern. 



–  Desfibril·lació externa semiautomàtica (DESA/DEA): Funcionament i manteniment 

del desfibril·lador extern semiautomàtic. Protocol d'utilització. Recollida de dades 

d'un desfibril·lador extern semiautomàtic. 

–  Valoració contínua de l’accidentat. 

–  Atenció inicial en lesions per agents físics: Traumatismes: fractures, luxacions i altres 

lesions traumàtiques; cossos estranys a ull, l’oïda i el nas; ferides i hemorràgies. 

Ennuegament. Calor o fred: cremades, cop de calor, hipertèrmia, hipotèrmia i 

congelació. Electricitat: protocols d'actuació en electrocució. Radiacions. 

– Atenció inicial en lesions per agents químics i biològics: Tipus d'agents químics i 

medicaments. Vies d'entrada i lesions. Actuacions segons tòxic i via d'entrada. 

Mossegades i picades. Xoc anafilàctic. 

– Atenció inicial en patologia orgànica d'urgència: Protocols d'actuació en trastorns 

cardiovasculars d'urgència: cardiopatia isquèmica i insuficiència cardíaca. Protocols 

d'actuació en trastorns respiratoris: insuficiència respiratòria i asma bronquial. 

Protocols d'actuació en alteracions neurològiques: accident vascular cerebral, 

convulsions en nens i adults. 

– Actuació inicial en el part imminent. 

– Actuació limitada al marc de les seves competències. 

– Aplicació de normes i protocols de seguretat i d'autoprotecció personal. 

 

3. Aplicació de procediments de immobilització i mobilització: 

–  Protocol de maneig de víctimes. 

– Avaluació de la necessitat de trasllat: Situació a la zona. Identificació de riscos. 

Indicacions i contraindicacions del trasllat. 

–  Posicions de seguretat i espera de l’accidentat. 

–  Tècniques d'immobilització: Fonaments d'actuació davant fractures. Indicacions de la 

immobilització. Tècniques generals d'immobilització. 

–  Tècniques de mobilització simple: Confecció de lliteres i materials d'immobilització 

senzills. 

–  Protocol de seguretat i autoprotecció personal. 

 

4. Aplicació de tècniques de suport psicològic i d’autocontrol: 

– Estratègies bàsiques de comunicació: Elements de la comunicació. Tipus de 

comunicació. Dificultats de la comunicació. Tècniques bàsiques de comunicació en 

situacions d'estrès. Comunicació amb l'accidentat. Comunicació amb familiars. 

– Valoració del paper del primer intervinent: Reaccions a l'estrès. Tècniques bàsiques 

d'ajuda psicològica a l'intervinent. 



– Tècniques facilitadores de la comunicació interpersonal: habilitats bàsiques que 

milloren la comunicació. 

– Factors d’estrès en situacions d'accident o emergència. 

– Mecanismes i tècniques de suport psicològic. 

 

BIBLIOGRAFIA 

La bibliografia que es pot trobar al mercat, específica per aquest mòdul és la següent: 

 

TÍTOL EDITORIAL ISBN 

Primeros Auxilios Altamar (2015) 9788416415298 

Primeros Auxilios Paraninfo (2013) 9788497324335 

Primeros Auxilios McGraw-Hill (2010) 9788448171759 

Primeros Auxilios Editex (2009) 9788497715478 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÒDUL PROFESSIONAL: ORGANITZACIÓ DE L’ATENCIÓ A LES 

PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA 

CODI: 0210 

CONTINGUTS 

 

1.- EL BENESTAR SOCIAL I L’ ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA 

- L’autonomia personal i la dependència en el nostre entorn. 

- Benestar social i drets socials. 

- La dependència: principis d’actuació. 

- Organismes i institucions. 

- La figura professional de tècnic en atenció a persones en situació de dependència. 

 

2.- L’ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA 

- Serveis i prestacions del sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència. 

- Estructura i característiques dels serveis. 

- El treball en equip. 

- Els equips interdisciplinars: la figura del TAPSD. 

 

3.- L’ ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

- La intervenció centrada en la persona. 

- La planificació de la intervenció. 

- El pla d’atenció individual. 

- La promoció de la vida independent. 

 

4.- L’ACCESSIBILITAT I LA PARTICIPACIÓ 

- La importància de l’entorn en la vida quotidiana. 

- L’entorn i l’autonomia personal. 

- El disseny dels edificis i instal·lacions destinats a persones en situació de dependència. 

- L’organització dels espais. 

 

5.- RECURSOS PER AFAVORIR L’ACCESSIBILITAT 

- Els productes de suport. 

- El mobiliari adaptat. 

- La creació d’entorns i intervencions segures. 

 

6.- DOCUMENTACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 

- La documentació com a eina de la organització de la intervenció. 



- La documentació bàsica de la intervenció. 

- L’expedient individual. 

- Elements bàsics de registre de la informació. 

- Aplicacions informàtiques i utilització de les TIC. 

 

7.- DOCUMENTACIÓ PER A LA ORGANITZACIÓ PERSONAL I DE 

L’EQUIP 

- La documentació com recurs d’organització de la feina. 

- La gestió de la informació: registre, classificació i arxiu. 

- La transmissió de la informació. 

- Aplicacions informàtiques i utilització de les TICS. 

 

BIBLIOGRAFIA 

• Llibre de text del mòdul: Organización de la atención a las personas en situación de 

dependencia, Ed. Mc Graw Hill. 

• Real Decret 1593/2011, de 4 de novembre, pel que s'estableix el títol de Tècnic en 

l'atenció a Persones en Situació de Dependència. 

• FERNÁNDEZ BARUTELL, L i ALMEIDA SÁNCHEZ, J (2012) Organización de la 

atención a las personas en situación de dependencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÒDUL PROFESSIONAL: CARACTERÍSTIQUES I NECESSITATS DE LES 

PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA 

CODI: 0212 

CONTINGUTS 

 

Unitat 1. AUTONOMIA I DEPENDÈNCIA 

1. Conceptes bàsics de psicologia: cicle vital, necessitats humanes, processos cognitius, 

emocionals i conductuals. 

2. Conceptes d’autonomia i dependència. 

3. Les habilitats d’autonomia personal i social. 

4. Promoció de l’autonomia personal. 

5. Les conseqüències emocionals, de la conducta de la dependència. 

6. Psicologia i necessitats de les persones: què és la psicologia. La psicologia i el 

coneixement de les persones. 

7. Aproximació als col·lectius amb característiques i necessitats específiques. 

8. La conducta: Què és? Els components de la conducta. Tipus de conducta. 

9. El cicle vital: etapes. Les crisis del cicle vital. La teoria del desenvolupament 

d’Erikson. 

10. Els processos cognitius, els processos emocionals i de la conducta. Què són les 

funcions cognitives? Quines són: percepció, atenció, memòria: Què és, 

funcionament. L’orientació espaciotemporal, el pensament. El llenguatge. L’estat 

emocional: emocions i sentiments. Caracterització de les emocions. La intel·ligència 

emocional. La personalitat: què és? Els trets de la personalitat. Autoconcepte i 

autoestima. Mecanismes e defensa de la personalitat. 

11. Què són les necessitats? les necessitats humanes des de una perspectiva holística. 

Tipus de necessitats: físiques i psicosocials. Universals i condicionades. 

12. Teories sobre les necessitats: teories clàssiques (Maslow, Kalish,...). Les necessitats 

des de l’àmbit de les ciències de la salut. Els paràmetres funcionals de Mallory 

Gordon. L’evolució de les necessitats. 

 

Unitat 2. LA PERSONA EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA 

1. La importància de la prevenció de l’autonomia personal. 

2. Els drets de la persona depenent. La capacitat d’elecció. 

3. L’entorn familiar i social de la persona depenent. 

4. Els col·lectius en situació de dependència. Les necessitats des d’una perspectiva 

integral. 

5. Identifica els diferents indicadors de la pèrdua d’autonomia personal. 



6. Diferencia entre els diferents tipus de prevenció i descriu les actuacions que 

caracteritzen a cadascun. 

7. Analitza alguns dels principals factors que intervenen en la capacitat d’elecció i com 

en alguns usuaris poden estar condicionats pel seu nivell d’autonomia personal. 

8. Classifica les diferents necessitats dels usuaris segons la seva naturalesa. 

9. Realització dels treballs seguint les pautes indicades en l’annex 1 “presentació de 

treballs”. 

10. El concepte d’independència. El concepte d’autodeterminació. El concepte 

d’autonomia. 

11. La dependència. Les persones dependents i les seves necessitats. Graus i nivells de 

dependència. El concepte de diversitat funcional. La situació de dependència a 

Espanya. Col·lectius específics amb limitacions en la seva autonomia: persones 

majors, persones amb discapacitat, persones amb malalties cròniques i degeneratives, 

les persones amb malalties mentals. 

12. Alteracions psicològiques, emocionals i conductuals associades a la dependència. La 

valoració de la dependència. Escales de valoració funcional: per exemple l’Escala de 

Lawton i Brody d’activitats instrumentals de la vida diària. Índex de Barthel, 

modificació de Granger i altres. Escales de valoració des aspectes cognitius: Mini 

examen cognitiu (MEC) de Lobo. SPMSQ de Pfeiffer. Escala de la Creu Roja 

d’incapacitat psíquica. Escales de valoració de l’estat emocional: escala de depressió 

de Hamilton. Escala de depressió geriàtrica de Yesavage. Escales de valoració de les 

relacions socials i de l’entorn: Qüestionari de suport social i funcional de Duke-

UNC. 

Promoció de l’autonomia personal: prevenció de la dependència. Les institucions i la 

promoció de l’autonomia. L’atenció familiar. El suport informal. L’atenció 

professional. El suport formal. 

 

Unitat 3. LES PERSONES MAJORS EL PROCÉS D’ENVELLIMENT i 

NECESSITATS DE LES PERSONESMAJORS I LA SEVA REPERCUSIÓ EN 

LA VIDA QUOTIDIANA 

1.  Conceptes previs. Models i teories sobre l’envelliment. 

2. El procés d’envelliment. Canvis que provoca l’envelliment: canvis biològics, 

(capacitats sensorials, capacitats orgàniques, capacitats físiques i motrius, canvis 

cerebrals). Característiques i canvis psicosocials. Canvis en les capacitats cognitives: 

atenció i memòria, la pèrdua de memòria, la jubilació, la pèrdua d’independència. 

Canvis en la personalitat. Canvis en les capacitats cognitives: atenció i memòria, 

capacitat d’aprenentatge, funcions intel·lectuals: el llenguatge. 



3.  Les patologies més freqüents en la persona major. 

4.  Les característiques de la malaltia en la persona major. Envelliment i malaltia. Grans 

síndromes geriàtriques: immobilitat, incontinència i restrenyiment, demències, 

depressió, insomni, síndrome confusional aguda o delírium, caigudes, dolor. 

Malalties més freqüents en persones grans. Cardiovasculars i cerebrovasculars, 

Parkinson, malalties osteoarticulars, diabetis mellitus, Alzheimer. Tipus de pacients 

segons la malaltia. 

5. La vellesa i l’envelliment. La vellesa com a estadi de desenvolupament. 

L’envelliment a la nostra societat. 

6. Teories explicatives de l’envelliment. Teories des de el punt de vista biològic i des de 

el punt de vista sociològic. 

7. Necessitats específiques de les persones majors: Característiques i necessitats i la 

seva valoració. 

8. L’envelliment actiu. De l’envelliment satisfactori a l’envelliment actiu. Com envellir 

activament. Factors que afavoreixen l’envelliment actiu. 

9. Necessitats de les persones grans: tipus de necessitats: fisiològiques, de seguretat, de 

consideració i pertinença, d’afecte i autoestima, d’autorealització. La sexualitat en 

les persones grans. 

10. Quan apareix la dependència. Valoració de la dependència, valoració de la 

dependència en diferents àrees. Graus de dependència i tipus de suport. L’atenció a 

domicili propi. Quan no es pot atendre a casa. El procés d’adaptació als serveis 

d’atenció residencial. Els mals tractes a les persones majors. 

11. Qualitat de vida i autonomia. La vida quotidiana de les persones majors. El respecte 

a la capacitat d’autodeterminació. 

 

Unitat 4. LA DISCAPACITAT: CONCEPTES GENERALS, CLASSIFICACIÓ I 

CARACTERÍSTIQUES. NECESSITATS DE LES PERSONES AMB 

DISCAPACITAT I LA SEVA REPERCUSIÓ EN LA VIDA QUOTIDIANA 

1.   Conceptes generals sobre discapacitat. 

2.  Història de la discapacitat. La consideració de la discapacitat: la negació de la 

discapacitat, la reclusió de la discapacitat. El model assistencial i rehabilitador. La 

sistematització de la discapacitat. La CIDDM. Evolució del concepte. Principis de la 

vida independent. 

3.  Classificació de la discapacitat. 

4.  Necessitats psicosocials de les persones amb discapacitat. Necessitats socioafectives, 

la sexualitat. Inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat intel·lectual. 

5. La importància de l’entorn en l’autonomia de les persones amb discapacitat. 



6. La incidència de la discapacitat en la vida quotidiana. 

7. Perspectiva de gènere i discapacitat. 

8. Discapacitat física. Caracterització. Què entenem per discapacitat física? Alteracions 

més freqüents segons la seva procedència. Necessitats comunicatives de les persones 

amb discapacitat física. Necessitats d’accessibilitat de les persones amb discapacitat 

física. Suports d’accessibilitat. Els productes de suport. Suports de tipus personal. 

L’assistència personal. 

9. Necessitats socioafectives de les persones amb discapacitat física. Inserció 

sociolaboral de les persones amb discapacitat física. 

10. Persones amb discapacitat visual. La discapacitat visual. Definició, causes, 

desenvolupament evolutiu. Necessitats comunicatives de les persones amb 

discapacitat visual. Necessitats d’accessibilitat de les persones amb discapacitat 

visual. Necessitats socioafectives de les persones amb discapacitat visual. 

11. Persones amb discapacitat auditiva. Caracterització. Tipologia. Necessitats 

comunicatives de les persones amb discapacitat auditiva. Necessitats d’accessibilitat 

de les persones amb discapacitat auditiva. Necessitats socioafectives de les persones 

amb discapacitat auditiva. 

12. Perspectiva de gènere i discapacitat. 

 

Unitat 5. MALALTIA I DEPENDÈNCIA (I): CARACTERÍSTIQUES I 

NECESSITATS PSICOSOCIALS 

1. La malaltia: conceptes previs i classificació. Salut i malaltia. 

2.  Caracterització de la malaltia: classificació de les malalties. Fases de la malaltia. 

3. Característiques i necessitats psicosocials de a persona malalta. 

4. Pautes d’atenció a les necessitats psicosocials de les persones malaltes. 

5. Repercussions de la malaltia damunt la persona i el seu entorn. 

6. La relació entre la malaltia i dependència. Malaltia generadora de dependència. 

Mesures per prevenir l’aparició de malalties. 

7. Necessitats i característiques de pacients amb malalties agudes. Malalties agudes. La 

convalescència. 

8. Necessitats i característiques de persones amb malalties cròniques. La malaltia 

crònica. Classificació de malalties cròniques. Necessitats del pacient crònic. 

L’atenció al pacient crònic: la promoció de l’autocura, el tractament. 

9. Necessitats i característiques de persones amb malalties terminals. La malaltia 

terminal. Què son? Reaccions davant la malaltia terminal. Necessitats del pacient 

terminal. Les cures pal·liatives. El dol. Dol normal i patològic. 



10. La vivència de la malaltia. Factors que intervenen en la reacció del pacient. La 

reacció del pacient. Activació dels mecanismes de defensa. Alteració en la 

conducta. La reacció davant les recaigudes i la progressió de la malaltia. La 

informació al pacient. 

11. L’atenció a les persones malaltes. La relació d’ajuda. La família com a sistema de 

suport. 

12. L’atenció professional. Burn out o síndrome del professional cremat. 

 

Unitat 6. EL TRASTORN MENTAL 

1. La malaltia mental. Concepte. Causes. Alteracions funcionals causades per la 

malaltia mental. 

2. Principals trastorns mentals: trastorns psicòtics, trastorns de l’estat d’ànim, trastorns 

de la personalitat, demències. L’esquizofrènia: definició, tipus, aparició i curs de 

l’esquizofrènia, el tractament de l’esquizofrènia. La depressió, manifestació de la 

depressió, el tractament de la depressió. Trastorns de la personalitat: paranoide, 

esquizoide, antisocial, histriònica, narcisista. La malaltia d’Alzheimer. Aparició i 

curs de la malaltia, tractament de l’Alzheimer. 

3. Necessitats psicosocials de les persones amb problemes de salut mental. 

Limitacions en el funcionament quotidià, restriccions en la participació. 

4. L’atenció a les persones amb malaltia mental. Detecció i tractament precoços. 

Tractament farmacològic. La rehabilitació psicosocial. El suport familiar. L’atenció 

psicosocial de les persones amb malaltia mental. 

5. Repercussions de la malaltia mental en el seu entorn. 

6. Recursos sanitaris, sociosanitaris i sociolaborals. 

 

Unitat 7. EL CUIDADOR FORMAL I EL CUIDADOR INFORMAL 

1. El cuidador formal i no formal. 

2. La necessària convergència entre el suport informal i els recursos formals. 

3. El cuidador no formal: suport, orientació i assessorament. 

 

MATERIALS I RECURSOS 

 “Caracteristicas y necesidades de las personas en situación de dependencia”. Garcia 

P, Jiménez PR & Osorio M (2012) Editorial Mc Graw Hill, Madrid.  

ISBN: 84-481-7596-4 

 “Características y necesidades de las personas en situación de dependència”. 

Aldave Escrichs, S; López Solé M & Varela Guerrero S. (2014) Editorial 

Paraninfo, Madrid.  



       ISBN978-84-9732-975-0 

 “Caracterísitiques i necessitats de les persones en situació de dependència”. Díaz, 

ME, Reyes, R & Tello, MJ (2012). Editorial Altamar S.A, Barcelona. 

ISBN 978-84-15309-32-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÒDUL PROFESSIONAL: ATENCIÓ I SUPORT PSICOSOCIAL 

 

CODI: 0213 

CONTINGUTS 

1. Organització de l’entorn de intervenció: 

 Factors ambientals en la relació social. L’adaptació a la institució de les persones 

en situació de dependència. Manteniment d’espais i mobiliari. Manteniment de 

productes de recolzament i materials per a la realització de les activitats. 

 Anàlisis dels espais per afavorir l’autonomia, la comunicació i la convivència. 

Elements espacials i materials: distribució i presentació. Confecció d’elements 

decoratius i ambientals. Decoració d’espais comuns de les institucions. Ús de 

llenguatges icònics. 

 Ambientació de l’espai. 

 Iniciativa i creativitat en l’ambientació d’espais. Utilització de les noves 

tecnologies en l’ambientació d’espais. 

 

2. Selecció d’estratègies de recolzament psicosocial i habilitats socials: 

 Les relacions socials en les persones en situació de dependència. Característiques. 

 Anàlisis d’estratègies que afavoreixin la relació social en les persones en situació 

de dependència. Tècniques per afavorir la relació social. Activitats 

d’acompanyament i de relació social, individual i de grup. 

 Habilitats socials en la persona en situació de dependència. Factors. Dificultats. 

 Determinació de recursos expressius per afavorir el manteniment de les capacitats 

de relació. Aplicacions de les noves tecnologies, associacionisme, recursos de 

l’entorn i vies d’accés a les mateixes. 

 Aplicació de tècniques i estratègies per al desenvolupament d’habilitats socials. 

Exercicis d’entrenament en habilitats socials. 

 Solució de conflictes en l’atenció domiciliària i institucional. Procediments i 

estratègies de modificació de conducta. 

 Noves tecnologies de la informació i la comunicació en la relació social. 

 

3. Aplicació de tècniques i exercicis de manteniment i entrenament psicològic, 

rehabilitador i ocupacional: 

 Caracterització de la motivació i l’aprenentatge en les persones majors, 

discapacitats i malaltes. 

 Exercicis i activitats d’estimulació cognitiva. En situacions quotidianes del domicili 

i en una institució social. Memòria, atenció, orientació espacial, temporal i 



personal, raonament. Anàlisis de l’aplicació d’activitats rehabilitadores i de 

manteniment cognitiu. Elaboració d’estratègies d’intervenció. 

 Realització d’activitats de manteniment i millora de l’autonomia personal en les 

activitats de la vida diària. Tècniques, procediments i estratègies de intervenció. 

Importància de l’atenció psicosocial en el treball amb persones en situació de 

dependència. 

 

4. Caracterització de tècniques d’acompanyament per a persones en situació de 

dependència: 

 Identificació de les necessitats d’acompanyament. El concepte d’acompanyament 

de les persones en situació de dependència en la institució. 

 Tipus de gestió personal en les que es requereixi acompanyament. Àrees 

d’intervenció. Estratègies d’actuació, límits i deontologia. 

 Funcions i paper del professional en l’acompanyament tant en una institució com 

en el domicili. 

 Adequació de l’acompanyament a les necessitats i característiques dels usuaris. 

 Acompanyament en situacions d’oci i temps lliure. Activitats a l’aire lliure, 

culturals, socials i de la comunitat. 

 Registre de les activitats d’acompanyament. Gestió i seguiment. Procediment de 

registre de la documentació personal. 

 Consideració de les orientacions i protocols establerts en la gestió personal i 

relacional. 

 

5. Descripció d’estratègies i tècniques d’animació de grup: 

 Tècniques d’animació destinades a les persones en situació de dependència. 

Persones majors, amb discapacitat i malaltes. 

 Motivació i dinamització d’activitats. Estratègies per a motivar. Organització i 

desenvolupament. 

 Desenvolupament de recursos d’oci i temps lliure. Modalitats. Festes, 

esdeveniments especials i jocs. 

 Recursos lúdics per a persones en situació de dependència. Característiques i 

utilitats. Festes, esdeveniments especials i jocs. Cultura i folklore. Naturalesa. 

Esports. Tallers. 

 Innovació en recursos d’oci i temps lliure. Materials lúdics. Tipus. Característiques 

i utilitats. 

 Gestió i préstec de recursos: biblioteca i videoteca, entre altres. 



 Respecte per els interessos dels usuaris. 

 

6. Preparació d’informació als cuidadors no formals: 

 Recursos socials i comunitaris per a les persones en situació de dependència. 

Informació i anàlisis dels recursos socials. 

 Confecció d’un fitxer de recursos de recolzament social, ocupacional i d’oci i temps 

lliure. Estratègies de recerca de recursos. 

 Identificació i complementació de sol·licituds de prestació de serveis de 

recolzament social i comunitari que orienti a les famílies i a les persones en situació 

de dependència. Casos pràctics. Ús de les noves tecnologies per a la 

complementació de sol·licituds. 

 Descripció de les necessitats de recolzament individual o orientació familiar en 

l’autonomia personal per a les activitats de la vida diària. 

 El recolzament durant el període d’adaptació a les institucions. Estratègies 

d’intervenció. 

 Valoració de l’establiment de relacions fluïdes amb la família i de la comunicació 

apropiada. 

 

7. Valoració del seguiment i de les intervencions: 

 Identificació dels diferents instruments de recollida d’informació. Qüestionaris, 

entrevistes i observacions, entre d’altres. 

 Complementació de protocols específics per a un servei d’ajuda a domicili o bé per 

a una institució social. 

 Obtenció d’informació de les persones en situació de dependència i dels seus 

cuidadors no formals. Aplicació de qüestionaris, fulles d’observació i entrevistes, 

entre d’altres. 

 Aplicació d’instruments de registre i transmissió de la informació. 

 Procediment de registre de la documentació personal en la unitat de convivència. 

 Valoració de la transmissió d’informació. 
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MÒDUL PROFESSIONAL: SUPORT DOMICILIARI 

CODI: 0215 

CONTINGUTS 

1. Aproximació al context de l’atenció domiciliària. 

1.1. Les activitats de la vida diària i la dependència. 

1.2. Recursos sociosanitaris per a les persones en situació de dependència. 

1.3. Els serveis d’atenció domiciliària. 

1.4. Les tasques domiciliàries. Necessitats bàsiques. 

1.5. L’accés als serveis d’atenció domiciliària. 

 

2. Disseny, organització i seguiment del pla de treball. 

2.1. El pla de treball. 

2.2. Valoració de les necessitats. Planificació del treball diari. 

2.3. L’elaboració del pla de treball. 

2.4. L’aplicació del pla de treball. 

2.5. L’avaluació i valoració de l’organització del treball domèstic. 

 

3. Administració d’una economia domèstica. 

3.1. Les necessitats i el consum. Valoració del consum responsable. 

3.2. Les economies domèstiques. 

3.3. El pressupost familiar. Previsió de despeses generals de la unitat de 

convivència. 

3.4. Distribució de les partides de despeses mensuals al domicili. Factors que 

condicionen la priorització de les despeses de la unitat de convivència. 

3.5. Tributs: taxes, impostos i contribucions especials. 

3.6. La documentació domiciliària. Interpretació i gestió. Justificació de la necessitat 

d’un equilibri entre els ingressos i les despeses. 

 

4. La compra i l’emmagatzematge de productes de la llar. 

4.1. La compra de productes. Confecció de la llista de la compra. 

4.2. L’etiquetatge dels productes. 

4.3. El procediment de la compra. Criteris de selecció de la compra de productes 

alimentaris, d’higiene i de neteja. 

4.4. L’emmagatzematge dels productes de la llar. Sistemes i mètodes de conservació 

de productes alimentaris a la llar (físics i químics). 

 



5. Neteja i manteniment de la llar. 

5.1. Les tasques de neteja de la llar. 

5.2. L’equip bàsic de neteja. Serveis, materials, productes i utensilis de neteja i 

rentat. 

5.3. Electrodomèstics destinats a la neteja, ús, manteniment i mesures de seguretat. 

5.4. Tècniques de neteja i conservació del mobiliari. 

5.5. La cuina i el bany. 

5.6. L’eliminació de residus i escombraries del domicili. Justificació dels criteris 

mediambientals en l’eliminació i reciclatge de residus i fems. 

 

6. Neteja i manteniment de la roba. 

6.1. La cura de la roba en l’atenció domiciliària. Interpretació de l’etiquetat de les 

peces de vestir. 

6.2. La rentada de la roba. 

6.3. L’assecatge de la roba. 

6.4. La planxada. 

6.5. La reparació de la roba. 

6.6. Col·locació i organització d’armaris. 

 

7. Alimentació i nutrició. 

7.1. Alimentació i nutrició. Característiques nutritives dels diferents tipus 

d’aliments. 

7.2. Els nutrients. Interpretació de l’etiquetat nutricional dels aliments envasats. 

7.3. Els aliments. Interpretació de l’etiquetat nutricional dels aliments envasats. 

7.4. Mètodes de conservació d’aliments. 

7.5. L’alimentació equilibrada. L’elaboració d’una dieta. Racions i mesures caseres. 

7.6. Dietes terapèutiques. Identificació dels menús en funció de les necessitats 

personals. 

7.7. Dietes per col·lectius específics. 

 

8. Tècniques bàsiques de cuina. 

8.1. La cuina. Ús i manteniment del parament, utensilis i electrodomèstics de la 

cuina. 

8.2. Seguretat i higiene alimentària. Principis bàsics de manipulació d’aliments. 

8.3. Tractament bàsic dels aliments. 

8.4. Tècniques culinàries. 

8.5. L’elaboració d’aliments. 



8.6. Conservació, processat i higiene dels aliments. 

8.7. Justificació de la prevenció i de la seguretat en la manipulació d’aliments. 

 

9. Seguiment del pla de treball. 

9.1. Aplicació de tècniques d’observació en l’àmbit domiciliari. 

9.2. Compliment de les fulles de seguiment. 

9.3. Comunicació al responsable del pla d’atenció individualitzat. 

9.4. Transmissió d’informació per procediments establerts i en el moment oportú. 

9.5. Utilització de tecnologies en el registre i comunicació d’informació. 

9.6. Valoració de la importància de transmetre una informació fidedigna. 
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MÒDUL PROFESSIONAL: ATENCIÓ HIGIÈNICA 

 

CODI: 0217 

CONTINGUTS 

Segons l’Ordre del Ministeri d’Educació i Cultura ECD/340/2012, de 15 de febrer pel 

qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de Grau Mitjà corresponent al títol de 

Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència, els continguts del mòdul 

d’Atenció Higiènica són els següents: 

 

1. Organització d’activitats d’atenció higiènica: 

–     Higiene personal i ambiental. Identificació dels principals signes d’higiene personal 

i ambiental. 

– Determinació dels recursos per la neteja i la higiene. 

– Prendre 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 tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència. 

 

2. Aplicació d’activitats d’higiene i neteja de la persona en situació de 

dependència: 

–    Principis anatomifisiològics de la pell i fonaments d’higiene corporal. 

–  Aplicació de tècniques de neteja i higiene corporal. Aplicació de les tècniques 

d’higiene en el pacient enllitat. 

–    Prevenció i tractament de les úlceres per pressió. 

–    Ús d’ajudes tècniques per la neteja i la higiene. 

–    Tècniques de recollida d’eliminacions: col·lectors d’orina. La cunya i botella. 

–    Cures del pacient incontinent i colostomitzat. 

–    Cures postmortem. Finalitat i preparació del cadàver. 

–    Valoració de la necessitat d’higiene en l’atenció integral de la persona en situació de 

dependència. 

3. Aplicació d’activitats d’higiene de l’entorn: 

–     Tipus de llits, accessoris i llenceria. 

–     Realització de llits: ocupat i desocupat. 

–     L’habitació de la persona institucionalitzada. Condicions ambientals. 

–     Prevenció i control d’infeccions. Procediments d’aïllament i prevenció de malalties 

transmissibles: etiologia de les malalties nosocomials – malalties susceptibles 

d’aïllament. 



–    Aplicació de tècniques de rentat de mans. Aplicació de tècniques de col·locació de 

la gorra, mascareta, guants estèrils i bates estèrils. 

–     Medis i tècniques per la recollida i transport de mostres biològiques. 

–     Classificació i gestió de residus biològics. Precaucions universals. 

–     Valoració de les condicions higienicosanitàries de l’entorn de la persona 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. 

–     Procediments de neteja. Identificació de principis bàsics d’esterilització de material. 

Mètodes físics i químics. Preparació de dissolucions i dilucions. Aplicació de 

mètodes d’esterilització. Importància de l’eficiència en l’aplicació dels mètodes 

d’esterilització. 

–    Carros de cures. 

 

4. Control i seguiment de les activitats d’atenció higiènica: 

– Aplicació de tècniques i instruments d’obtenció d’informació sobre la higiene de les 

persones en situació de dependència i el seu entorn: protocols d’observació i registre. 

Obtenció d’informació de les persones usuàries i cuidadors no professionals. 

– Aplicació de tècniques i instruments pel seguiment de les activitats d’atenció 

higiènica. Ús de registres manuals i informatitzats: registre de l’estat de les ajudes 

tècniques per la higiene personal. Registre d’incidències. 

– Transmissió de la importància de la precisió i la objectivitat en el registre de les dades. 
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MÒDUL PROFESSIONAL: FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL 

CODI: 0218 

CONTINGUTS 

1. El Dret del Treball 

 El Dret. 

 El Dret laboral. 

 Excepcions del dret laboral. Determinació de les relacions laborals excloses i 

relacions laborals especials. 

 Fonts del Dret del treball i la seva aplicació. 

 Drets i deures de la relació laboral. 

 Administració i jurisdicció social. 

 Intervenció dels poders públics en les relacions laborals. 

 Anàlisis de la relació laboral individual. 

 

2. El Contracte de treball 

 El contracte de treball. Definició i elements. 

 Modalitats de contracte de treball i mesures de foment de la contractació. 

 El període de prova. 

 Tipus de contractes de treball. 

 Bonificacions per contractació. 

 

3. El temps de treball i com es retribueix 

 Drets i deures derivats de la relació laboral. 

 Condicions de feina. 

 Jornada de treball. 

 Hores extraordinàries. 

 Horari de treball. 

 Salari. 

 Descansos, permisos i vacances. 

 Nòmina. 

 

4. Modificació, suspensió i extinció d'un contracte de treball 

 Modificació del contracte de treball. 

 Suspensió del contracte de treball. 

 Les excedències. 

 Extinció del contracte de treball per voluntat del treballador. 



 Acomiadaments col·lectius. 

 L’acomiadament per causes objectives. 

 

5. Representants dels treballadors 

 Representació de treballadors i empresaris. 

 Negociació col·lectiva. 

 Conflictes col·lectius. 

 Nous entorns d'organització del treball: subcontractació i teletreball, entre altres. 

 Beneficis per als treballadors amb les noves organitzacions: flexibilitat i 

beneficis socials, entre altres. 

 

6. La Seguretat Social i les prestacions que té 

 El sistema de la Seguretat Social i Estructura. 

 Obligacions amb la Seguretat Social. 

 Acció protectora de la Seguretat Social. 

 Classes, requisits i quantia de les prestacions. 

 Concepte i situacions en la protecció per l'atur. 

 

7. L'equip de treball 

 Grups i equips de treball. Avantatges i inconvenients per a l’eficàcia de 

l’organització. Classes d’equipaments en els sectors de la integració social i 

l’animació sociocultural i turística segons les funcions que desenvolupen. 

 Anàlisis de la formació dels equips de treball. Característiques d’un equip de 

treball eficaç. La participació en l’equip de treball. Anàlisis dels possibles rols 

dels seus integrants. 

 Les relacions a l'empresa. 

 El clima laboral. 

 La comunicació en l'àmbit laboral: verbal i no verbal. 

 Els conflictes laborals i la seva resolució. Conflictes individuals i col·lectius. 

 Mètodes per la resolució o supressió del conflicte: mediació, conciliació i 

arbitratge. 

 Sistemes d’assessorament dels treballadors respecte als seus drets i als seus 

deures. 

 

8. El Projecte professional i la recerca de feina 

 El mercat laboral. 



 Itineraris formatius. 

 Anàlisis dels interessos, aptituds i motivacions personals per a la carrera 

professional. 

 Autoorientació professional. 

 Recursos per a la recerca de feina. 

 Autocandidatura. 

 Accés a l’oferta pública. 

 Procés de selecció de personal. 

 La carta de presentació, Currículum Vitae. 

 Les proves i l’entrevista de selecció. 

 Recerca activa de feina. Procés de recerca de feina en petites, mitjanes i grans 

empreses del sector. Tècniques i instruments de recerca de feina. 

 Valoració de la importància de la formació permanent per a la trajectòria laboral 

i professional dels tècnics superiors. 

 Anàlisis dels interessos, aptituds i motivacions personals per a la carrera 

professional. 

 Identificació d’itineraris formatius relacionats amb els tècnics superiors. 

 Responsabilització del propi aprenentatge. Coneixement dels requeriments i dels 

fruïts previstos. 

 Definició i anàlisis dels sectors professionals dels títols de Tècnic Superior. 

 Planificació de la pròpia carrera: Establir els objectius laborals, a mig i llarg 

terme, compatibles amb les necessitats i les preferències. Objectius realistes i 

coherents amb la formació actual i la projectada. 

 Oportunitats d’aprenentatge i feina a Europa: Europass, Ploteus. 

 Valoració de l’autoocupació com a alternativa per a la inserció professional. 

 El procés de pressa de decisions. 

 Establiment d’una llista de comprovació personal de coherència entre pla de 

carrera, formació i aspiracions. 

 

9. La prevenció de riscos laborals 

 Salut laboral i qualitat de vida. 

 Condicions de treball i riscos laborals. 

 Marc normatiu en matèria de prevenció de riscs laborals. Organismes públics 

relacionats amb la prevenció de riscos laborals. Drets i deures en matèria de 

prevenció de riscos laborals. Responsabilitats en matèria de prevenció de riscos 

laborals. 



 Valoració de la relació entre treball i salut. 

 Anàlisis i determinació de les condicions de treball. 

 L’organització, planificació i gestió de la prevenció a l’empresa. Representació 

dels treballadors en matèria preventiva. 

 Els riscos i la seva classificació. Concepte de risc professional. Anàlisi dels 

factors de risc. 

 Riscos lligats a les condicions de seguretat, ambientals, ergonòmiques i 

psicosocials. 

 Avaluació dels riscos específics en el sector. L’avaluació de riscos en l’empresa 

com a element bàsic de l’activitat preventiva. Anàlisis de riscos lligats a les 

condicions de seguretat. Anàlisis de riscos lligats a les condicions ambientals. 

 Anàlisis de riscos lligats a les condicions ergonòmiques i psicosocials. 

 

10. L'anàlisi de riscos laborals 

 Determinació dels possibles danys a la salut del treballador que poden derivar-se 

de les situacions de risc detectades. 

 Les mesures de prevenció individual i col·lectiva, protecció i les finalitats 

diferents que persegueixen. 

 La seguretat en el treball. 

 La higiene industrial. 

 L'ergonomia i la psicosociologia. 

 Els equips de protecció individual. 

 

11. Emergències, actuació en cas d'accident i primers auxilis 

 Mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva. 

 Malaltia professional, malaltia comuna i accident de treball. 

 Classificació de les malalties professionals i normes per la prevenció d’aquestes 

malalties. 

 Protocols i plans d'actuació davant una situació d'emergència. Elaboració d’un 

pla d’emergència a una petita i mitjana empresa. Formació dels treballadors en 

plans d’emergència. 

 Primers auxilis. Urgència mèdica. Conceptes bàsics. 

 Aplicació de tècniques de primers auxilis. 

 Vigilància de la salut dels treballadors. 
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