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CICLES FORMATIUS 

CONTINGUTS I CRITERIS RECUPERACIÓ UF (Pendents curs anterior) 

TADE 

M2: ATENCIÓ SANITÀRIA 
 

UF 1:Mobilització de persones en situació de dependència 
 

NF1: L’atenció sanitària a les persones en situació de dependència. La necessitat de moure’s 
i canviar de posició- Examen teòric + dossier . 
NF2: El pla de cures per a persones amb problemes de mobilitat- Examen teòric + Examen 
pràctic + dossier. 

 
UF 2: Activitats d’assistència sanitària 

NF1: Funcions bàsiques de l’organisme- Examen teòric +. 
NF2: L’exploració de l’estat de la persona- Examen teòric + diari de pràctiques + dossier.  
NF3: La respiració i l’atenció sanitària dels problemes respiratoris- Examen teòric + dossier. 

 
UF 3: Suport en la ingesta 

NF1: Les necessitats relacionades amb l’alimentació i l’excreció- Examen teòric + dossier. 
NF2: Intervencions d’atenció sanitària: suport en l’alimentació- Examen teòric + dossier. 

 
UF4: Aplicació de tractaments per a persones en situació de dependència 

NF1: Aspectes generals sobre les medicaments i la seva administració- Examen teòric + dossier. 
NF2: Procediments d’administració de medicaments- Examen teòric + diari de pràctiques. 
NF3: Aplicació de tractaments no farmacològics- Treball. 

 
M3: ATENCIÓ HIGIÈNICA 

 

UF1.- Higiene de l’usuari 
 

NF1: La higiene personal- Examen teòric- Examen teòric + Examen pràctic + dossier. 
NF2: La pell. Prevenció de les úlceres per pressió- Examen teòric + dossier. 
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UF2.- Higiene de l’entorn 
 

NF1: Prevenció i control de les infeccions- Examen teòric + Examen pràctic + dossier. 
NF2: L’habitació de l’usuari institucionalitzat- Examen teòric + Examen pràctic + dossier. 

 
M6: TELEASSISTÈNCIA 

 

UF1 – Prova escrita sobre el contingut de la UF, única en tot el mòdul. 
 

M8: SUPORT A LA COMUNICACIÓ 
 

- Examen escrit de tota la matèria tractada a la única UF de que consta el mòdul. 
- En el cas de no haver fet o aprovat l'examen eliminatori de llengua de signes, també 
s'examinaria. 

 

M9: DESTRESES SOCIALS 
 

- Prova escrita de cadascuna de les UF pendents del mòdul. 
 
 

TEI 

M2: DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ INFANTIL 
 

UF1: CONTEXTUALITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN INFANTS DE 0 A 6 
ANYS. 

NF1. Aproximació al context de l'educació infantil. 
NF2. Principis psicopedagògics de l'educació infantil. 
NF3. Organització de la intervenció educativa. 

 
UF3: DISSENY DE PROJECTES I ACTIVITATS EDUCATIVES EN L'ÀMBIT FORMAL. 

NF5. El projecte educatiu de centre i altres documents de planificació educativa. 
NF6. La proposta pedagògica de centre. 
NF7. La programació de l'aula. 
NF8. Disseny d'activitats. 
NF9. L'avaluació de l'educació infantil. 

 
Es realitzarà una prova escrita que permetrà avaluar els coneixements de l'alumne sobre les 
unitats en qüestió, on es valorarà la capacitat de relacionar els conceptes treballats i l'aplicació 
pràctica d'aquests en la resolució dels exercicis. L'examen compta el 50% de la nota final del 
mòdul que farà mitja amb les activitats pràctiques realitzades i l'actitud de l'alumne. 
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M5: EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ 
 

- Prova escrita en cadascuna de les UF que calgui avaluar, pendents del curs anterior. 
 

M10: FOL 
 

UF1: Incorporació al món del treball 
 

- Prova teòrico-pràctica sobre el contingut de la UF: legislació i relacions laborals, contracte de 
treball, remuneració i cotització, suspensió i extinció de la relació laboral. 

 
UF2: Prevenció de riscos laborals 

 
- Prova tipus test sobre el contingut de la UF, basada en la normativa de prevenció de riscos 
laborals. (Nivell bàsic) 

 

TIS 

M1: El context de la intervenció social 
 

-UF1 El marc de la intervenció social 

Examen – prova escrita 

-UF2 Necessitats de les persones en situació de discapacitat (física, psíquica, sensorial) malaltia 
mental, drogodependències o altres addiccions. 

 
Examen – prova escrita 

 
-UF3 Necessitats de les persones en situació de risc social, d'infants i adolescents, violència 
masclista i violència familiar. 

 
Examen – prova escrita 

 
M2: Metodologia de la intervenció social 

 

- Prova escrita en cadascuna de les UF que calgui avaluar com a pendents del curs anterior i 
presentació/redacció del projecte en el cas de tenir-lo pendent. 

 
M5: SAAC 

- Examen escrit de tota la matèria tractada a la única UF de que consta el mòdul. 
- En el cas de no haver fet o aprovat l'examen eliminatori de llengua de signes, també 
s'examinaria. 
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M9: HABILITATS SOCIALS 
 

- Prova escrita de cadascuna de les UF pendents. 
 
 

M11: FOL 
 

UF1: Incorporació al món del treball 
 

- Prova teòrico-pràctica sobre el contingut de la UF: legislació i relacions laborals, contracte de 
treball, remuneració i cotització, suspensió i extinció de la relació laboral. 

 
UF2: Prevenció de riscos laborals 

 
- Prova tipus test sobre el contingut de la UF, basada en la normativa de prevenció de riscos 
laborals. (Nivell bàsic) 


