ORIENTACIONS PROVES LLIURES DEPARTAMENT SSC CURS 17-18
CFGM D’ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA
Per saber quins són els objectius (o resultats d'aprenentatge), continguts (temari) i criteris d'avaluació de cadascun dels mòduls del CFGM
d’Atenció a Persones en Situació de Dependència caldrà consultar la següent normativa:



Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico en Atención a Personas en Situación de
Dependencia y se fijan sus enseñanzas. (BOE nº 301de 15/12/11)
Orden ECD/340/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título
de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. (BOE nº 49 de 27/02/12)

MÒDULS
Atenció higiènica

CURS
1r
APSD

Primers Auxilis

1r
APSD

BIBLIOGRAFIA
Sanchez Jimenez, C.; Arriaza Romero,
P. D.; Granados León, S. Atención
higiènica. Editorial Paraninfo, 2014.
(ISBN castellà 9788428335249).

PROVES
PROFESSORAT
Aquest mòdul s’avaluarà mitjançant dues proves, una Roser Riera
prova teòrica i una prova pràctica. La nota final serà rriera@iescapdellevant.org
la mitjana de les dues proves. La primera prova
teòrica serà eliminatòria, caldrà obtenir un puntuació
mínima de 5 per accedir a la segona prova. La prova
teòrica constarà de preguntes tipus test de múltiple
opció, preguntes de resposta curta o de completar. La
segona prova pràctica consistirà en la realització per
part de l’alumne de 3 procediments bàsics d’atenció
higiènica segons protocols genèrics (preparació del
llit, neteja completa en llit, rentat de cabells,
tractament de UPPs, mobilitzacions, esterilització de
material, tractament de residus, etc.).

Ortega Pérez, A, Primeros auxilios. Aquest mòdul s’avaluarà mitjançant dues proves, una
Editorial Altamar. 2015. (ISBN castellà prova teòrica i una prova pràctica. La nota final serà Roser Riera
9788416515298).
la mitjana de les dues proves. La primera prova rriera@iescapdellevant.org
teòrica serà eliminatòria, caldrà obtenir un puntuació
mínima de 5 per accedir a la segona prova. La prova
teòrica constarà de preguntes tipus test de múltiple
opció, preguntes de resposta curta o de completar. La
segona prova pràctica, constarà de 2 o 3 supòsits
pràctics basats en casos reals de situacions
d’emergència o urgència, en els que l’alumne haurà
de simular el procediment d’actuació i demostrar els
coneixements teòrico-pràctics.

1r
APSD
Atenció i suport
psicosocial.

Díaz, Mª Emilia, Tello Mª Jose.
Atenció i suport psicosocial. Editorial
Altamar. 2012.

Avaluació:

Irene Coll

La prova d'aquest mòdul constarà de dues parts, la icoll@iescapdellevant.org
suma de les quals serà d'un màxim de 10 punts. Les
parts no són eliminatòries.
La primera part constarà de preguntes tipus test de
múltiple opció. (6 punts)
I la segona part de preguntes relacionades
amb supòsits i/o activitats pràctiques. A aquesta part
les preguntes-respostes han de ser explicatives.(4
punts)

Destreses socials

2n
APSD

Destreses Socials.
Isabel Marín
Silvia Castillo, Manuela Sanchez Editorial La prova d'aquest mòdul constarà de dues parts, la
suma de les quals serà d'un màxim de 10 punts. Les imarin@iescapdellevant.org
Altamar.
parts no són eliminatòries.
La primera part constarà de preguntes curtes.
La segona part serà teòrico-pràctica i constarà de
preguntes relacionades amb supòsits i/o activitats
pràctiques.

Suport a la
comunicació

2n
APSD

Suport a la comunicación. Editorial
Altamar

La prova constarà de dues parts, una més
teòrica l l’altra més pràctica
La primera part es tipus test de resposta
múltiple. Suposa el 60% de la nota final
La segona part consta de dues preguntes sobre
diferents casos pràctics. suposa un 40% de la
nota final
La suma de les dues parts és un màxim de 10
punts i no son eliminatòries

Aina Oró
aoro@iescapdellevant.org

CFGS D’EDUCACIÓ INFANTIL
Per saber quins són els objectius (o resultats d'aprenentatge), continguts (temari) i criteris d'avaluació de cadascun dels m òduls del CFGS
d’Educació Infantil caldrà consultar la següent normativa:



Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Educación infantil y se fijan sus
enseñanzas mínimas. (BOE 24/11/2007)
Ordre de 28/11/08 per la qual s’estableix el desenvolupament curricular per als títols de formació professional del sistema educatiu que es
dictin d’acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, dins l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB
6/12/08)
MÒDULS

Desenvolupament
socioafectiu

Joc i la seva
metodologia

CURS
2n EI

2n EI

BIBLIOGRAFIA
RECOMANADA
Desenvolupament socioafectiu.
Editorial Altamar

EXÀMENS
La prova constarà de dues parts, una més teòrica l
l’altra més pràctica
La primera part consta de cinc preguntes per
desenvolupar. Suposa el 60% de la nota final
La segona part consta de dues preguntes sobre
diferents casos pràctics. suposa un 40% de la nota
final
La suma de les dues parts és un màxim de 10 punts i
no son eliminatòries

PROFESSORAT
Teresa Villar
tvillar@iescapdellevant.org

El joc i la seva metodologia. L’examen constarà de dues parts: Una primera que Joan Carles Ayer
inclourà 50 preguntes d’opció múltiple, 10 dels quals
Virginia Romerno. Altamar, 2011
seran en anglès; i una segona amb 5 preguntes jcfayer@iescapdellevant.org
obertes, una de les quals serà en anglès.
Ambdues parts puntuan del 0 al 10. La nota final serà
la mitjana aritmètica d’ambdues parts.

