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1.COMPETÈNCIA GENERAL 

 

Proporcionar cures auxiliars al pacient i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn, com a membre 

d’un equip d’infermeria en els centres sanitaris d’atenció especialitzada i d’atenció primària sota la 

dependència del diplomat/graduat d’infermeria o si escau, també com a membre d’un equip de salut en 

l’assistència derivada de la pràctica de l’exercici liberal, sota la supervisió corresponent. 

 

 

2. DURADA DEL CICLE FORMATIU 

 

La durada total del cicle formatiu és de 1400 h. 

- 990h de Formació online ( de les quals 43 h són de formació presencial al centre ) 

- 410h de Formació en centres de treball. 

 

S’impartiran de manera presencial al centre: 

- C3: Benestar del pacient: necessitats d’higiene, repòs i moviment. ( 6 hores ) 

- C4: Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats de l’ésser humà. (25 hores ) 

- C9: Tècniques d’ajuda odontològica/estomatològica. ( 12 hores ) 

 

Els professors que impartiran aquests crèdits de manera presencial seran els mateixos que 

impartiran aquests crèdits online.  

Horari de les classes presencials: els divendres de 16:00 a 19:00h. 

La resta es farà online utilitzant la plataforma Alexia Classroom. 
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3. PROFESSORAT DEL CICLE FORMATIU 

PROFESSOR CRÈDIT TITULACIÓ 

 

Dolores Martínez 

 

C1: Operacions administratives i documentació 

sanitària  

 

Ciències 

empresarials, 

ADE, Treball 

social 

 

Mónica Martín 

 

C2: L’ésser humà davant la malaltia 

 

Biologia 

 

 

Javier Cancela 

 

C3: Benestar del pacient: necessitats d’higiene, 

repòs i moviment. 

 

Nutrició humana i 

dietètica 

 

 

Carolina Grau 

 

C4: Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les 

necessitats de l’ésser humà. 

 

Infermeria 

 

Javier Cancela 

 

C5: Primers auxilis. 

 

Nutrició humana i 

dietètica 

 

 

Carolina Grau 

 

C6: Higiene del medi hospitalari i neteja del 

material. 

 

Infermeria 

 

Mercè Canes 

 

C7: Recolzament psicològic al pacient/client. 

 

Psicopedagogia, 

mestra primària 

 

Mónica Martín 

 

C8: Educació per a la salut. 

 

Biologia 

 

 

Javier Cancela 

 

C9: Tècniques d’ajuda 

odontològica/estomatològica 

 

Nutrició humana i 

dietètica 

 

 

Dolores Martínez 

 

C10: Relacions en l’equip de treball. 

 

Ciències 

empresarials, 

ADE, Treball 

social 

 

Dolores Martínez 

 

C11: Formació i orientació laboral. 

Ciències 

empresarials, 

ADE, Treball 

social 
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4. CONTINGUT CURRICULAR  

 

La proposta d’itinerari formatiu que es presenta, s’ha dissenyat per a realitzar-la de manera 

semestral. 

Aquesta és la taula amb la relació dels crèdits i el nombre d’hores de cadascun d’ells 

 

CRÈDIT HORES 

TOTALS 

1r 

Semestre 

2n 

Semestre 

C1: Operacions administratives i documentació 

sanitària 

62  x 

C2.: L’ésser humà davant la malaltia 62  x 

C3: Benestar del pacient: necessitats d’higiene, 

repòs i moviment. 

62 (6 

presencials) 

x  

C4: Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les 

necessitats de l’ésser humà. 

248 (25 

presencials) 

X  

C5: Primers auxilis. 31  x 

C6: Higiene del medi hospitalari i neteja del material. 124 x  

C7: Recolzament psicològic al pacient/client. 62  x 

C8: Educació per a la salut. 62  x 

C9: Tècniques d’ajuda odontològica/estomatològica. 93 (12 

presencials) 

x  

C10: Relacions en l’equip de treball. 62  x 

C11: Formació i orientació laboral. 62 x  

C12: Formació en centres de treball. 410  x 

C13: Síntesi. 60  x 
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5. EQUIPAMENT 

Relació de material: 

 

- Carro de cures 

- Carro de roba bruta 

- Ciments i medicaments dentals 

- Matalàs antiescares 

- Contenidor de brossa 

- Equip de llit i neteja 

- Equip de sondes i drenatge 

- Esfigmomanòmetre 

- Esquelet humà 

- Fonendoscopi 

- Llenceria de quiròfan 

- Material bàsic per a l’exploració dental 

- Taula de reconeixement 

- Mobiliari mòbil per a unitat dental 

- Models anatòmics 

- Nino de bolquers 

- Nino bisexe 

- Nino de primers auxilis 

- Peu de goter amb rodes 

- Projector de vídeo  

- Cadira de rodes d’ús clínic 

- Televisió 

- Farmaciola 

- Taula de reunions amb sis cadires 

- Vitrina de Clínica 
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6. OBJECTIUS TERMINALS 

 

Crèdit 1: Operacions administratives i documentació sanitària 

 

1.- Descriure i comprendre l’estructura del sistema públic de salut i diferenciar els nivell i tipus 
d’assistència que ofereixen.  

2.- Elaborar  organigrames hospitalaris i d’infermeria. Funcions 

3.- Descriure les prestacions sanitàries 

4.-Conèixer  el concepte salut. Indicadors sanitaris. Factors productors d’infermetat 

5.-Elaboració de resums històrics de la professió d’infermeria. Funcions de la professió d’infermeria 
. Comprendre la importància dels antecedents històric. 

6.- Conèixer les distintes etapes del procés d’atenció d’infermeria (PAE). Importància de  l’aplicació 
d’un mètode adequat al pacient. Funcions que té l’auxiliar d’infermeria en  el procés d’atenció 
d’infermeria.   

 7.- Relacionar els diferents tipus de documentació clínica i no clínica amb les seves aplicacions, 
descrivint els llits de tramitació i maneig dels mateixos en funció del tipus de servei o institució 
sanitària. 

8.-Seleccionar tècniques d’emmagatzemament, distribució i control d’existències de mitjans 
materials que permeten el funcionament correcte d’una unitat, gabinet o servei d’atenció a pacients 
/ clients. 

9.- Elaborar pressupostos i factures detallades d’intervencions / actes sanitaris, relacionant el tipus 
d’acte sanitari amb la tarifa i tenint en compte les normes de funcionament definides. 

10.- Realització de treballs senzills de tipus sanitari amb aplicacions informàtiques de caràcter 
general. 
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Crèdit 2: L’ésser humà davant la malaltia 
 

1. Relacionar les funcions de l'ésser humà amb les característiques dels teixits, òrgans i sistemes 
o aparells. 

2. Interpretar la informació de documentació tècnica i de la prescripció facultativa de productes 
farmacèutics relacionada amb indicacions, contraindicacions, efectes secundaris, reaccions 
adverses, via d'administració, dosificació i forma farmacèutica i pauta terapèutica dels fàrmacs d'ús 
més habitual. 

3. Relacionar signes i símptomes del pacient/client amb possibles reaccions adverses a fàrmacs i 
la necessitat de notificació de les observacions. 

4. Calcular dosis de fàrmacs a partir de la prescripció facultativa i tenint en compte les 
característiques del pacient/client, i la forma farmacèutica i la pauta terapèutica prescrita. 

5. Relacionar les vies d'administració de fàrmacs oral, rectal i tòpica amb les característiques 
anatòmiques de la zona, el procediment d'administració, les precaucions que cal tenir en compte, 
la preparació prèvia del pacient i els materials necessaris. 

6. Realitzar l'administració de fàrmacs de forma simulada per via oral, rectal i tòpica, i la preparació 
prèvia necessària si escau, tenint en compte les característiques i condicions del pacient/client i del 
tipus de medicament que cal administrar. 

7. Identificar la funció, les condicions de manipulació, d'higiene i de manteniment de l'instrumental, 
material i equips d'ús habitual en l'exploració mèdica. 

8. Preparar l'instrumental, material i equips, en funció de l'exploració mèdica que s'ha de realitzar. 

9. Preparar i posicionar al pacient/client per a la realització de procediments d'exploració o 
terapèutics, segons protocols i tenint en compte les condicions del pacient. 

10. Informar al pacient/client de forma amable i respectuosa adaptant el llenguatge i el contingut de 
la informació segons el context, característiques del pacient, procediment de preparació o 
intervenció que s'ha de realitzar. 

11. Relacionar els principals grups de malalties amb els signes i símptomes que presenta i les 
causes que les produeixen. 

12.Determinar el material necessari per a la correcta aplicació de les tècniques hidroteràpica i 
d'aplicació de fred i calor, en funció de les característiques i necessitats del pacient/client. 

13.Preparar el material amb ordre i pulcritud, segons la tècnica hidroteràpica o d'aplicació de fred i 
calor i les característiques del pacient/client 

14. Aplicar els tractaments hidrotermals, segons la prescripció facultativa, els protocols tècnics 
establerts i les característiques del pacient/client. 
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Crèdit 3: Benestar dels pacients: necessitats d’higiene, repòs i moviment 

 

1. Relacionar  les  estructures  de  la pell amb les funcions i malalties més freqüents. 

2. Relacionar  les  estructures  de l'aparell locomotor amb les funcions i malalties més freqüents. 

3.  Formalitzar    gràfics,    fulls    de    registre,    fulls d'observacions, altres, a partir de les dades i 
resultats de  l'observació   i   comunicació   amb   el  pacient/client  i acompanyants  amb relació a 
les necessitats d'higiene, repòs  i moviment. 

4. Programar  la  seva  activitat, en funció de les necessitats tant del servei com dels 
pacients/clients. 

5.  Identificar els objectius establerts per l'equip de treball, 
a   partir  del  pla  de  cures  i  dels  protocols  tècnics d'actuació. 

6.  Identificar  les necessitats i demandes d'higiene i moviment del pacient/client  a partir de la 
història clínica, el pla de   cures   i   la  comunicació  amb  el  pacient/client  i acompanyants. 

7. Identificar el tipus d'atencions higièniques que requereixen els  pacients/clients,  en  funció de les 
seves necessitats, del grau de dependència i del pla de cures. 

8. Seleccionar  els  productes, materials i estris d'ús comú en funció  l'estat  del  pacient/client  i del 
tipus de tècnica d'higiene que cal aplicar. 

9. Realitzar  la higiene de les diferents parts del cos amb les 
condicions  d'ordre,  pulcritud,  destresa  i respecte de la intimitat del pacient/client, segons els 
protocols d'atenció i criteris higienicosanitaris. 

10. Detectar  signes  indicadors  o  premonitoris  d'úlceres per pressió, a partir de l'observació de 
les característiques de la   pell   i   de   les   característiques   i   estat  del pacient/client. 

11. Determinar  els  canvis  posturals  i  les  mesures  que cal adoptar per a la 
prevenció d'úlceres  per  pressió  en pacients/clients   enllitats,   en   funció   de  les  seves 
característiques i del pla de cures. 

12. Identificar les necessitats de mobilització, immobilització, trasllat  i deambulació, en funció de 
les característiques i de les necessitats del pacient/client. 

13. Seleccionar els materials necessaris en funció de la tècnica o  tipus  de  mobilització, trasllat i 
deambulació, i de les característiques del pacient/client. 

14. Aplicar    les    tècniques   de   trasllat,   mobilització, immobilització  i  ajuda  a  la deambulació 
segons el pla de cures  i  protocols  tècnics  amb  seguretat  i  segons  els principis de la mecànica 
corporal. 

15. Relacionar  els  principis  de  la  mecànica corporal amb la seguretat  del  pacient/client durant 
la seva mobilització o trasllat,  i  amb  la  prevenció  de  lesions en el personal sanitari implicat. 
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Crèdit 4: Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats de l’ésser humà 

 

1.Relacionar les estructures dels aparells respiratori, circulatori, digestiu, urinari, reproductor, i els 
sistemes endocrí, nerviós i òrgans dels sentits, amb les funcions que desenvolupen i les malalties 
més freqüents de cada un d'ells. 
 
2.Formalitzar gràfics, fulls de registre, fulls d'observacions i d'altres, a partir de les dades i resultats 
de l'observació i comunicació amb el pacient/client i acompanyants amb relació a les necessitats 
de respirar, menjar, beure, eliminar i relació. 
 
3.Programar la seva activitat, en funció de les necessitats tant del servei com dels pacients/clients. 
 
4.Identificar les necessitats i demandes de respirar, menjar, beure, eliminar del pacient/client a partir 
de la història clínica, el pla de cures i la comunicació amb el pacient/client i acompanyants. 
 
5.Identificar els objectius establerts per l'equip de treball, a partir del pla de cures i dels protocols 
tècnics d'actuació. 
 
6.Determinar el tipus d'atencions relacionades amb les necessitats de respirar, menjar, beure, 
eliminar i de relació, que requereixen els pacients/clients, en funció de les seves necessitats, del 
grau de dependència i del pla de cures. 
 
7.Relacionar cada una de les constants vitals amb el lloc anatòmic de la presa i la tècnica per 
mesurar-la, amb el significat del valor obtingut i les conseqüències sobre l'organisme. 
 
8.Prendre les constants vitals amb precisió, amb els mitjans materials i la tècnica adequada en 
funció de les característiques i les condicions del pacient/client. 
 
9.Relacionar els diferents tipus de dietes amb les indicacions, els aliments que intervenen i la seva 
composició, i l'aportació nutricional. 
 
10.Realitzar el suport a la ingesta del pacient amb el material i la tècnica adients en funció de la 
prescripció facultativa, de les condicions del pacient/client i segons les normes higienicosanitàries. 
 
11.Determinar els materials que cal utilitzar en els sondatges, drenatges, aspiracions i administració 
d'ènemes d'un pacient/client. 
 
12.Controlar la qualitat i quantitat dels productes eliminats a través de sondes, drenatges, 
aspiracions, bosses recol·lectores i el funcionament dels equips i la permeabilitat de la sonda. 
 
13.Administrar ènemes amb pulcritud i precisió segons el protocol tècnic i d'acord amb la prescripció 
facultativa i el pla de cures. 
 
14.Determinar el material necessari per a l'aplicació de les tècniques d'aerosolteràpia i oxigeno 
teràpia. 
 
15.Detectar anomalies en el material i equips utilitzats en la recollida d'eliminacions, oxigeno teràpia 
i aerosolteràpia, a partir de l'observació de la seva funcionalitat. 
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16.Classificar l'instrumental quirúrgic bàsic segons la seva funció. 
 
17.Realitzar la preparació preoperatòria del pacient/client segons el protocol establert i el tipus 
d'intervenció quirúrgica que s'ha de realitzar. 
 
18.Determinar els materials i productes necessaris per efectuar la tècnica d'amortallament del 
cadàver. 
 
19.Realitzar l'amortallament del cadàver segons els protocols d'atenció postmortem, de preparació 
i aïllament del cadàver i les indicacions dels acompanyants. 
 

Crèdit 5: Primers auxilis 
 
 
1.Identificar la funció dels instruments i aparells sanitaris emprats en els primers auxilis. 

2.Identificar els protocols d'actuació, i els signes i símptomes del pacient/client o accidentat, per 
poder aplicar les tècniques de primers auxilis requerides. 
  

3.Determinar els materials i productes necessaris per poder aplicar les tècniques de primers auxilis, 
en funció de l'estat del pacient/client o accidentat. 
  

4.Aplicar les tècniques de reanimació cardiopulmonar i d'immobilització i transport de ferits i malalts, 
en funció dels protocols de primers auxilis establerts. 
  

5.Aplicar tècniques per al tractament de ferides, hemorràgies, cremades, hipotèrmia, lesions 
traumatològiques, intoxicacions, altres, a partir dels protocols establerts. 
6.Determinar els materials i productes sanitaris bàsics que ha de contenir una farmaciola 
d'urgències i l'equip de reanimació cardiopulmonar. 
  

7.Valorar la gravetat d'accidents a partir de les dades de les constants vitals i de l'observació dels 
signes i símptomes. 

 

Crèdit 6: Higiene del medi hospitalari i neteja de material 

 

1. Determinar la tècnica de neteja, desinfecció i esterilització del material segons la seva 
composició, característiques, utilitat i el grau de contaminació.  

2. Realitzar la neteja, desinfecció o esterilització dels diferents tipus de materials a partir dels 
protocols establerts.  

3. Identificar els resultats de l'esterilització del material a partir dels controls físics, químics i 
biològics.  

4. Realitzar els diferents tipus de llit, amb pulcritud, destresa i temps establert, utilitzant els 
accessoris necessaris, i en funció de l'estat del pacient/client.  

5. Realitzar el llit ocupat tenint en compte el principis de la mecànica corporal en la mobilització i 
segons criteris de màxim confort i benestar del pacient/client.  
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6. Detectar les necessitats del pacient/client amb relació als hàbits higiènics personals i de l'entorn, 
a partir de l'observació de les seves condicions i de la comunicació amb el pacient/client o 
acompanyants.  

7. Determinar les accions necessàries per al manteniment de les condicions higièniques de l'entorn 
del pacient/client, en funció de les seves característiques i necessitats.  

8. Transmetre la informació relacionada amb les necessitats higièniques pròpies i de l'entorn del 
pacient/client amb amabilitat i adaptació del llenguatge al context situacional.  

9. Relacionar les característiques fisiopatològiques de les malalties transmissibles amb les mesures 
de prevenció i aïllament corresponents.  

10. Determinar els materials necessaris i el procediment que cal utilitzar per a l'aïllament del 
pacient/client, del personal amb qui es relaciona i de l'entorn, segons el tipus de malaltia 
transmissible i els protocols establerts.  

11. Identificar les condicions de recollida, conservació, transport i eliminació de diferents tipus de 
mostres humanes, segons condicions higièniques establertes per a cada cas.  

12. Preparar el material necessari per a la recollida i transport de mostres humanes, segons els 
criteris higiènics establerts, en funció del tipus de mostra i patologia del pacient/client.  

13. Realitzar la recollida de mostres d'orina, femtes i esputs i el seu transport en les condicions 
higièniques establertes.  

14. Determinar la seqüència d'operacions i el tipus d'informació que cal donar al pacient/client, en 
l'acte de recepció i allotjament a la unitat del pacient/client.  

 

Crèdit 7: Recolzament psicològic al pacient 

 

1.Detectar les necessitats psicològiques bàsiques i conductes anòmales dels diferents tipus de 
pacients/clients a partir de dades obtingudes en l'observació i la comunicació amb el pacient/client 
i acompanyants. 

 

2. Relacionar factors que provoquen ansietat al pacient/client amb les accions o mecanismes que 
la disminueixen o eviten. 
 

3. Identificar els mètodes o actuacions que es poden utilitzar per a la prevenció o disminució de 
l'ansietat i el recolzament psicològic de pacients/clients en diferents situacions. 
 

4. Aplicar tècniques de recolzament psicològic que evitin l'ansietat amb eficàcia i en funció de les 
característiques del pacient/client i de la conducta observada. 
5. Identificar els elements que interfereixen o milloren la comunicació amb els pacients/clients. 
 

6. Comunicar-se amb pacients/clients i acompanyants tenint en compte les fases de la relació 
d'ajuda. 
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7. Relacionar diferents comportaments, actituds i conductes psicològiques específiques amb les 
característiques de pacients/clients en situacions especials. 
 

8. Relacionar-se amb el pacient/client tenint en compte les característiques de l'etapa evolutiva en 
què es troba, la malaltia o alteració que presenta, els elements que condicionen la comunicació i 
les pautes de la relació d'ajuda. 
 

9. Relacionar les característiques, comportament, actituds i hàbits del pacient/client amb l'etapa 
evolutiva en què es troba i el tipus de malaltia o alteració que presenta. 
10. Realitzar les activitats de desenvolupament individual amb correcció i eficàcia, segons la 
programació del pla de cures. 

 

Crèdit 8: Educació per a la salut 

 

1. Relacionar el concepte holístic de l'ésser humà amb les necessitats bàsiques. 

2. Seleccionar els mètodes i els mitjans materials d'educació o informació sanitària en funció del 
tipus de programa i del col·lectiu a qui es dirigeix. 

3. Adaptar el nivell d'informació i el material pedagògic de les activitats d'educació sanitària 
programades a les característiques de les persones receptores. 

4. Relacionar factors ambientals, biològics, associats a l'estil de vida i d'altres, amb el procés salut-
malaltia. 

5. Relacionar les necessitats de la persona com a ésser biopsicosocial, amb la seva influència en 
el procés salut-malaltia. 

6. Relacionar les necessitats d'autocura, de manteniment d'aficions, de relacions socials, d'activitats 
de lleure, de recolzament a familiars/acompanyants, amb el grau de benestar emocional del 
pacient/client. 

7. Seleccionar la informació necessària (fulls, manuals, adreces d'associacions, altres) per als 
pacients/clients acompanyants, per fomentar els hàbits d'autocura, segons les seves necessitats 

 

Crèdit 9: Tècniques d’ajuda odontològic/estomatològica 

1. Identificar les funcions, prestacions, característiques, condicions d'ús i de manteniment dels 

equips radiogràfics bucodentals, a partir de manuals tècnics.  

2. Seleccionar el tipus de pel·lícula i els elements de suport i posicionament en funció del 

registre radiogràfic que cal realitzar, el tipus de projecció i la zona anatòmica que s'ha d'explorar.  

3. Relacionar els efectes de les radiacions ionitzants sobre l'organisme amb les mesures de 

radioprotecció que cal emprar.  
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4. Seleccionar i col·locar els elements de radioprotecció personals i del pacient/client en funció 

de la tècnica radiogràfica, les característiques del pacient/client i els protocols establerts.  

5. Preparar el pacient/client per a l'obtenció de radiografies dentals segons les seves 

característiques i la projecció radiogràfica que cal realitzar.  

6 Revelar, fixar i assecar pel·lícules radiogràfiques bucodentals amb la qualitat requerida, amb 

ordre, pulcritud i segons protocols establerts.  

7 Identificar, classificar i arxivar registres radiogràfics segons criteris establerts i els requeriments 

de conservació dels mateixos.  

8 Preparar materials d'impressió i obturació de forma manual o automatitzada, segons la quantitat, 

dosi dels components i condicions de textura i fluïdesa preestablertes.  

9 Relacionar la funció, utilitat, procediments de preparació i requeriments de conservació dels 

materials dentals amb la seva composició i característiques fisicoquímiques.  

10 Identificar les funcions, prestacions, característiques, condicions d'ús i de manteniment de 

l'equip dental i instrumental rotatori, a partir de manuals tècnics.  

11 Mantenir en estat operatori i en condicions higienicosanitàries els equips, instrumental i material 

bucodental, a partir de protocols d'utilització i manteniment.  

12 Determinar el tipus i característiques del material i instrumental odontològic en funció del tipus i 

quantitat d'intervencions programades.  

13 Seleccionar les tècniques de neteja, desinfecció o esterilització de les instal·lacions, equips, 

instrumental i material d'una consulta odontològica en funció de les seves característiques i 

condicions d'ús.  

14 Identificar la funcionalitat i utilitat de l'instrumental de mà i rotatori, a partir de les seves 

característiques i el seu disseny o complements.  

15-Adaptar els elements de l'equip dental a les característiques del pacient/client i a les necessitats 

del facultatiu, en funció del tipus i requeriments de la tècnica operatòria bucodental.  

16-Donar al facultatiu i altres membres de l'equip, si cal, l'instrumental de mà, en les condicions 

asèptiques requerides, amb precisió, destresa i antelació suficient, en funció de la tècnica 

operatòria que es realitza i el tipus de suport assistencial que es presta.  

17-Preparar de forma eficaç el camp operatori amb els materials indicats, en funció de la tècnica 

que cal realitzar.  

18-Mantenir el camp operatori en les condicions d'il·luminació i operativitat necessàries per a la 

intervenció que es realitza.  

19-Identificar la composició, dosificació, indicacions i contraindicacions de productes farmacològics 

d'ús habitual en la clínica odontològica a partir de documentació tecnicocomercial.  
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20-Identificar les estructures anatòmiques del cap i el coll, les relacions entre ells i la funció que 

desenvolupen a partir de gràfics i mòduls anatòmics.  

21-Identificar les diferents peces dentàries en funció de les seves característiques i localització en 

la cavitat bucodental.  

22-Formalitzar registres dentals amb la terminologia tècnica i codificació establerta, a partir de les 

dades d'identificació, d'alteracions o patologies i de propostes d'intervenció detectades pel 

facultatiu.  

23-Informar de forma clara i eficaç, dels procediments d'higiene personal bucodental, de la 

utilització dels instruments i l'aplicació de mesures dietètiques preventives i higièniques, de forma 

oral, escrita i amb altres recursos materials existents.  

24-Determinar les tècniques de relaxació i de recolzament psicològic per aplicar a un pacient/client 
amb l'objectiu de disminuir l'ansietat i millorar la comunicació.  

 

Crèdit 10: Relacions en l’equip de treball 

1. Descriure i utilitzar eficaçment les tècniques de comunicació en el se medi laboral per rebre i 
emetre  instruccions i informació, intercanviar idees o opinions, assignar tasques i coordinar 
projectes. 

  2. Analitzar i afrontar els conflictes que s'originin en l'entorn del seu treball i oferir respostes 
mitjançant la  negociació i la consecució de la participació de tots els membres del grup en la 
detecció de l'origen del  problema, evitant judicis de valor i resolent el conflicte, centrant-se en 
aquells aspectes que es puguin  modificar.   

 

3. Prendre decisions a partir dels objectius de l'organització, contemplant les circumstàncies que 
obliguen  a prendre les mateixes i tenint en compte les opinions dels altres respecte a les vies de 
solució  possibles.   

 

4. Exercir el lideratge d'una manera efectiva en el marc de les seves competències professionals, 
adoptant  l'estil més apropiat en cada situació i valorant el comportament individual de les persones 
a partir de  sistemes de supervisió i control.   

 

5. Conduir, moderar i / o participar en reunions, col • laborant activament o aconseguint la 
col·laboració dels participants, partint sempre dels objectius que es volen assolir i de l'aplicació de 
les tècniques de  direcció i dinamització d'equips de treball.  

  

6. Impulsar el procés de motivació en el seu entorn laboral, facilitant la millora en l'ambient de treball 
i el  compromís de les persones amb els objectius de l'empresa.   

     

  



 
 

16 
 

Crèdit 11: Formació i orientació laboral 

 

1.Identificar les situacions de risc derivades del treball d’acord amb les causes que 
les  generen, la classificació dels diversos grups de risc i els danys que provoquen en 
la  persona i en la col·lectivitat. 

  

 2. Identificar els mitjans de prevenció i protecció que cal emprar en les situacions de 
risc,  segons la naturalesa de la situació i l’abast, personal o ambiental, d’actuació del risc. 
3. Aplicar les mesures d’intervenció en cas d’accident segons la prioritat d’actuació 
que  escaigui i d’acord amb la urgència que requereixi amb relació a les lesions produïdes. 
4. Reconèixer els drets, els deures i els procediments que es deriven de les relacions 
laborals. 

 
3.Identificar les condicions de treball del sector corresponent que figuren en el 
conveni  col·lectiu. 
  

4.Diferenciar les modalitats de contractació actualment més utilitzades en el sector, 
segons  el tipus i la finalitat del treball.  

 

5.Especificar les prestacions del règim general de la Seguretat Social, segons les 
condicions  exigides per tenir-hi dret, el temps de durada i les quantitats econòmiques, si fa 
al cas.  

 

6. Relacionar els requeriments del lloc de treball amb les actituds i capacitats personals. 

 
6. Diferenciar els requisits i les característiques de la inserció laboral d’acord amb la  modalitat 

de treballador/a autònom/a, empresa social, assalariat/ada o funcionari/ària. 

 

Crèdit 12: Formació en centres de treball 

 

1.Adaptar-se de manera responsable i participativa a les funcions pròpies del sector sanitari, en 

l’atenció del pacient /client en els àmbits de l’atenció primària comunitària i especialitzada 

2.Afrontar amb progressiva autonomia, organització i iniciativa en el treball, les tasques de gestió del 

material i documentació de la unitat/ consultes/ servei, aplicació de tècniques bàsiques d’infermeria, 

participació en el manteniment de les condicions higièniques i sanitàries de l’entorn del pacient/client 

i realització de tasques d’instrumentació en equips de salut bucodental 

3.Valorar les tasques que es poden desenvolupar en empreses del sector sanitari, a partir dels 

interessos i aptituds personals i de l’experiència acumulada en la formació rebuda al centre de treball 
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Crèdit 13: Crèdit de síntesi 

 

1.Realitzar la gestió de diversos materials i productes d’una consulta/servei, avaluant les 
necessitats, efectuant les comandes i administrant les existències. 

2.Formalitzar la documentació clínica: gràfics, fulls de registres, fulls d’observacions, altres, a partir 
de l’observació directa del pacient/client amb l’ajut de tècniques instrumentals, i la documentació 
no clínica relacionada amb la gestió administrativa d’una consulta/servei. 

3.Determinar els tipus d’atencions sanitàries que cal donar als pacients/clients/usuaris per satisfer 
les necessitats d’higiene, moviment, nutrició i eliminació, de recolzament psicològic, de 
manteniment de les condicions sanitàries de l’entorn  del pacient a partir d’una història clínica, el 
pla de cures i la comunicació amb el pacient i els seus acompanyants. 

4.Realitzar les cures bàsiques d’infermeria relacionades amb la satisfacció de les necessitats del 
pacient d’higiene, moviment, nutrició i eliminació, de recolzament psicològic i de manteniment de 
les condicions sanitàries de l’entorn. 

5.Definir un programa informatiu en els àmbits de l’educació sanitària, promoció de la salut o 
prevenció de malalties específiques segons les característiques del grup al qual va adreçat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

18 
 

7.ACTIVITATS D’APRENENTATGE I AVALUACIÓ 

 

Activitats d’aprenentatge 

 

Crèdit 1: Operacions administratives i documentació sanitària 

 

-Descriure l’estructura dels documents i codis a l’ús per a realitzar el registre 
de  documents sanitaris, precisant els mecanismes de circulació de la documentació 
en  institucions sanitàries.  

-Explicar el significat i estructura d’una història clínica tipus, descrivint l’estructura 
i  seqüència lògica de “guarda” de documents i proves diagnòstiques.  

-Realitzar esquemes d’institucions sanitàries, orgànica i jeràrquicament, descrivint 
les  seves relacions i les seves dependències, tant internes com generals  

- Analitzar manuals de normes internes identificant i descrivint les que fan referència 
al  desenvolupament de la seva activitat professional. 

  
-Explicar els mètodes de control d’existències i les seves aplicacions per a la 
realització  d’inventaris de materials.  

- Explicar els documents de control d’existències del magatzem, associant cada 
tipus  amb la funció que exerceix en el funcionament del magatzem.  

-Descriure les aplicacions que els programes informàtics de gestió de 
consultes  sanitàries tenen per al control i gestió del magatzem.  

-En un supòsit pràctic de gestió de magatzem sanitari (consulta / servei) 
degudament  caracteritzat:  

o Identificar les necessitats de reposició acords al supòsit descrit.  

o Efectuar ordres de comanda, precisant el tipus de material i el / l’agent / 
unitat  subministradora.  

o Introduir les dades necessàries per al control d’existències en la base de dades.  

o Especificar les condicions de conservació del material, en funció de les 
seves  característiques i necessitats d’emmagatzemament.  

- Explicar quins criteris mercantils i elements defineixen els documents comptables 
d’ús  comú en clíniques d’atenció sanitària.  

-Descriure el funcionament i les prestacions bàsiques dels programes 
informàtics  aplicats a l’elaboració de pressupostos i factures.  
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- Enumerar les normes fiscals que han de complir aquests tipus de 
documents  mercantils.  

-En un supòsit pràctic de facturació, degudament caracteritzat:  

o Determinar les partides que han de ser incloses en el document (pressupost 
o  factura).  

o Realitzar els càlculs necessaris per a determinar l’importi total i el  desglossament 
correcte, complint les normes fiscals vigents.  

o Confeccionar adequadament el document, pressupost o factura, segons el  supòsit 
definit.  
 

 

Crèdit 2: L’ésser humà davant la malaltia 
 

-Esquemes i exercicis de la Unitat didàctica 

-Realitzar una maqueta d’una cèl·lula eucariota i fer una breu exposició de les funcions de cadascun 

dels orgànuls 

-Realitzar treball sobre els  teixits 

-Realitzar un PowerPoint sobre les diferents posicions anatòmiques 

-Resoldre casos pràctics d’aplicació dels diferents tipus d’escales del dolor 

-Resoldre casos pràctics on han de triar diferents tipus de proves complementàries que es poden 

aplicar a un pacient donat amb una patologia concreta 

-Realitzar un treball sobre diferents grups de fàrmacs ( nom fàrmac, principi actiu, excipients, 

efectes secundaris, contraindicacions, posologia...) 

-Realitzar exposició sobre l’aplicació de la hidroteràpia ( mètodes, funcions....) 

 

Crèdit 3: Benestar dels pacients: necessitats d’higiene, repòs i moviment 

 

-Realitzar esquemes i exercicis de la Unitat didàctica 

-Esquemes per identificar els diferents ossos i músculs del cos  

-Realitzar treball sobre diferents malalties de l’aparell locomotor 

-Realitzar un vídeo sobre la higiene de diferents parts del cos ( cabell, mans, peus...) 

-Realitzar un vídeo sobre diferents procediments de trasllat 

-Treball i exposició de les úlceres per pressió 

-Realitzar PowerPoint sobre el son 
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Crèdit 4: Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats de l’ésser humà 

-Realitzar activitats de continguts de classe  

-Visualitzar vídeos relacionats amb diferents patologies dels diferents sistemes i aparells del cos 

-Debat sobre diferents casos clínics plantejats  

-Visualitzar films relacionats amb l’explicació teòrica realitzada i debat 

-Realitzar qüestionaris de gamificació 

-Simulació virtual mitjançant 4DHealth 

 

Crèdit 5: Primers auxilis 
 
 
-Realitzar esquemes i exercicis de la Unitat didàctica 

-Visualitzar vídeos d’aplicació de diferents protocols (PAS, RCP en adults, nens i nadons) i 

comentaris de les diferents situacions plantejades als vídeos 

-Resoldre casos pràctics plantejats sobre l’aplicació dels diferents tipus de maniobres de trasllat 

-Realitzar exposició sobre diferents tipus de ferides i la seva cura (PowerPoint) 

-Cercar casos reals de situacions on s’hagi de fer immobilitzacions i comentar com s’han de fer 

 

 

Crèdit 6: Higiene del medi hospitalari i neteja de material 

 

-Realitzar activitats del contingut de classe (dossier i glossari) 

-Realitzar qüestionaris de gamificació (Kahoo) 

-Visualitzar vídeos relacionats amb realització de llits, les subjeccions i ajudes a la mobilitat i 

comentari 

- Simulació virtual mitjançant els vídeos 4DHealth.  

 -Realitzar treballs sobre diferents mètodes de neteja, desinfecció i esterilització del material 

-Exposicions sobre el components del carro de cures 

-Visualitzar vídeos sobre les diferents tècniques d’aïllament i debat 
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Crèdit 7: Recolzament psicològic al pacient 

 

-Realitzar esquemes i exercicis de les Unitats didàctiques 

-Realitzar treball Test QI i pràctica sobre la intel·ligència emocional 

-Anàlisi sobre la comunicació verbal i no verbal 

-Realitzar treballs sobre diferents malalties cognitives 

-Realitzar cartells sobre les agressions en l’entorn sanitari 

-Exposicions sobre el síndrome del treballador cremat 

 

Crèdit 8: Educació per a la salut 

 

-Esquemes i exercicis de la Unitat didàctica 

-Cercar notícies sobre els factors que condicionen la salut i comentar 

-Plantejar diferents situacions on s’hagi d’utilitzar mètodes per educar a la població sobre la 

importància de tenir cura de la salut ( explicar com s’aplicarien ) 

-Realitzar de diferents programacions diferents problemes de salut de la població 

 

 

Crèdit 9: Tècniques d’ajuda odontològic/estomatològica 

-Dossier d’activitats de classe 

-Realitzar un dibuix de les característiques de la clínica dental 

-Realitzar un esquema amb els diferents tipus de dents 

-Elaborar l’anamnesi pròpia 

-Fer un esquema de l’exploració dental 

-Redactar els protocols d’atenció al pacient/client 

- Redactar els protocols de seqüenciació per a realitzar una radiografia panoràmica 
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Crèdit 10: Relacions en l’equip de treball 

-Descriure els elements bàsics d'un procés de comunicació   

-Classificar i caracteritzar les etapes del procés de comunicació.   

-Identificar les barreres i interferències que dificulten la comunicació.   

-En casos pràctics, identificar els problemes, factors i causes que generen un conflicte.   

- Presentar ordenada i clarament el procés seguit i els resultats obtinguts en la resolució 

d'un  problema.   

- Descriure els problemes més habituals que sorgeixen entre els equips de treball al llarg del 

seu  funcionament.   

- Descriure el procés de presa de decisions en equip: la participació i el consens.   

-Adaptar i integrar-se en un equip col·laborant, dirigint o complint les ordres segons els casos.   

-Aplicar tècniques de dinamització de grups de treball.  

-Descriure les etapes de desenvolupament d'una reunió.   

-Aplicar tècniques de moderació de reunions.   

-Descriure les principals teories de la motivació   

 

  Crèdit 11: Formació i orientació laboral 

-Realitzar contractes de treball 

-Anàlisi de les nòmines 

-Fer cartes de presentació 

-Realitzar CV 

-Explicar com poder superar diferents proves de selecció 

-Analitzar diferents factors de risc laboral i comentar diferents formes de poder solucionar-los 
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Activitats d’avaluació 

 
Crèdit 1: Operacions administratives i documentació sanitària 

-Proves escrites i dossier activitats de classe 

- Interpretació de documents de citació assenyalant el procediment adequat per a 

realitzar los, en funció dels serveis o unitats de diagnòstic.  

- Explicar el significat i estructura d’una història clínica tipus, descrivint l’estructura 

i  seqüència lògica de “guarda” de documents i proves diagnòstiques.  

- Documents de control d’existències del magatzem, associant cada tipus  amb la funció 

que exerceix en el funcionament del magatzem.  

 
Crèdit 2: L’ésser humà davant la malaltia 
 
-Proves escrites i dossier d’activitats de classe 

-Resolució de casos pràctics 

-Treballs sobre fàrmacs i tècniques hidrotermals 

-Vídeos sobre diferents tècniques de massatge 

 

 
Crèdit 3: Benestar dels pacients: necessitats d’higiene, repòs i moviment 

 

-Proves escrites i dossier d’activitats 

-Identificació de músculs i ossos del cos 

-Pràctica higiene del pacient dependent 

-Pràctica de les diferents posicions corporals, mètodes de trasllats i transferències 

-Treball úlceres per pressió 

 

Crèdit 4: Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats de l’ésser humà 

-Proves escrites i dossier d’activitats 

-Fitxes de preguntes obertes elaborada pel docent en que s’inclouen qüestions relacionades amb 

la unitat didàctica en curs 

-Mapes muts sobre l’anatomia dels diferents sistemes i aparells 
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-Pràctica sobre maniquins de les tècniques bàsiques d’infermeria 

 

Crèdit 5: Primers auxilis 
 

-Proves escrites i dossier d’activitats 

-Casos pràctics d’aplicació de protocols: PAS, avaluacions emergència i urgència 

-Resolució de casos de tècniques d’immobilització 

-Vídeos embenats 

 

Crèdit 6: Higiene del medi hospitalari i neteja de material 

 

-Proves escrites i dossier d’activitats 

-Fitxes de preguntes obertes elaborada pel docent en que s’inclouen qüestions relacionades amb 

la unitat didàctica en curs 

-Anàlisis de vídeos d’aplicació de tècniques mèdiques  

-Qüestionaris d’anàlisis d’una pel·lícula 

 

Crèdit 7: Recolzament psicològic al pacient 

 

-Proves escrites i dossier d’activitats 

-Pràctica intel·ligència emocional 

-Pràctiques sobre esquizofrènia, anorèxia nerviosa i bulímia 

-Cartell sobre la prevenció del treballador cremat 

 

Crèdit 8: Educació per a la salut 

-Proves escrites i dossier d’activitats 

-Treball sobre les necessitats humanes 

-Cartell sobre prevenció de malalties 

-Tríptic sobre protecció de riscos 

-Programacions 
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Crèdit 9: Tècniques d’ajuda odontològic/estomatològica 

-Proves escrites i dossier d’activitats 

-Pràctica d’identificació dels materials i instruments d’odontologia 

-Pràctica d’identificació dels ossos del crani i reconeixement dels tipus de dents en models 
anatòmics 

-Realització d’odontogrames 

-Redacció de protocols d’atenció al pacient/client 

-Petit dossier amb imatges i noms del material d’ortodòncia 

Crèdit 10: Relacions en l’equip de treball 

-Proves escrites i dossier d’activitats 

-Casos pràctics d’identificació de problemes, causes i factor que generen un conflicte 

-Pràctica simulació d’una reunió i aplicació de tècniques de moderació 

-Pràctica sobre la identificació de la tipologia del participants d’una reunió 

 

   Crèdit 11: Formació i orientació laboral 

 
-Proves escrites i dossier d’activitats 

-Complimentar diferents tipus de contracte 

-Fer cartes de presentació 

-Realitzar un CV 

 

6 
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8.CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

- Continguts conceptuals( proves escrites): 60 % del total de la qualificació.  

- Continguts procedimentals (treballs , dossiers, pràctiques, vídeos, 

documents): 20 % del total de la qualificació.  

- Continguts actitudinals. 20 % del total de la qualificació. Es tindrà en  compte 

o Participació activa.  

o Respecte als companys i professorat.  

o Puntualitat en l’entrega de treballs i material.  

o Assistència.  

o Puntualitat en el començament de les classes. 

 

Les proves finals es realitzaran de manera presencial al carrer Marina 5-7 de Santa Coloma de 

Gramenet. Les del primer semestre tindran lloc als mesos de Gener-Febrer de 2023 mentre que les 

del segon semestre es realitzaran entre els mesos de Maig-Juny del 2023. 

 

 


