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0. BENVINGUDA

Tota la comunitat educativa de l’Institut Pedraforca et donem la benvinguda al nostre centre. Som un Institut públic i

impartim tant ensenyament obligatori com post obligatori.

Competència, responsabilitat i tracte humà són les nostres eines per a que puguis assolir el coneixement més complet

de la professió que has triat. Posem al teu abast tots els nostres recursos humans i materials per a que, en acabar els

estudis, entris al món laboral.

També, ens plantegem com objectiu que entenguis que durant tota la vida laboral la formació és contínua, hauràs d’anar

formant-te. Per tant, l’estada al Pedraforca és l’inici d’un camí que es perllongarà tota la teva vida laboral.

Esperem que la teva estada al centre sigui molt profitosa i gaudeixis de les matèries que segueixis.

Que tinguis un bon curs!!
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1. INFORMACIÓ GENERAL SOBRE EL CENTRE EDUCATIU

Aquí tens un resum dels aspectes més pràctics de funcionament del centre, encara que pots consultar:

● La totalitat de la normativa del Departament d’Ensenyament en el següent web:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/

● La totalitat del currículum del teu Cicle Formatiu en el següent web:

- Cicles LOE: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/sanitat/

Recorda que ara estàs matriculat en un ensenyament professional post obligatori i presencial que té unes

característiques pròpies, sobre tot en allò que fa referència a l’assistència, al treball i al seguiment personal de les

matèries.

La teva persona de referència en aquest centre és el teu tutor/a de grup. Ell/Ella és qui gestionarà els teu dubtes,

tràmits o incidències relacionats amb el cicle formatiu on t’has matriculat o bé t’adreçarà a les persones adients.

Per qualsevol consulta hi ha un horari de tutoria d’atenció individualitzada amb el tutor/a.

Recorda que tens més informació que et pot ser d’utilitat al portal web de l’Institut:

www.institutpedraforca.com

Adreça de correu per fer consultes administratives: inspedraforca.secretaria@gmail.com

Organització del centre:

El centre s’organitza en base al Reglament Orgànic de Centres d’Ensenyament Secundari i els seus principals elements

són:

- El consell escolar: Aprova la programació general de l’Institut i vetlla per la bona gestió del centre i el compliment

d’aquesta. També li correspon l’elecció del director/a i l’admissió i permanència de l’alumnat en el centre, la

resolució de conflictes i la imposició de les sancions en matèria de disciplina.

Els membres del consell escolar són:

● Director

● Cap d’estudis

● Secretari

● Representants del professorat

● Representants de l’alumnat

● Representants de pares i mares de l’alumnat

● Representant de l’Ajuntament

● Representant del Personal d’administració i serveis (PAS)

- Equip directiu: És l’òrgan executiu de l’institut, la seva funció principal és programar i dirigir el dia a dia de l’activitat

formativa del centre i la seva gestió administrativa i funcional amb l’ajut dels equips de coordinació.

Aquest curs formen part d’aquest equip:

Equip directiu Professorat

Director Bernat Juan

Administradora Sara Blancafort
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Cap d’estudis ESO i BTX Marta Vázquez

Cap d’estudis F.P. Ana Belén Notario

Coordinador pedagògic Carol  Torres García

Secretari Juanjo Bonet

- Coordinacions de centre

Coordinació Professor/a

Coordinadora de  FP i FP Dual Susana Sánchez

- Departaments i seminaris de FP relacionats amb el cicle

Departament Cap Departament

Formació i Organització Laboral (FOL) Sonia Mañas

Sanitat I (CAI, Documentació i Dietètica) Xavier Febrero (Cap de Departament)

Amàlia Artiga (Cap de Seminari)

Oferta educativa

- ESO i Batxillerat

- Cicles Formatius de FP

● Imatge personal

Perruqueria i cosmètica capil·lar (Grau mitjà) Modalitat Dual

Estètica i bellesa (Grau mitjà) Modalitat Dual

● Sanitat

Cures Auxiliars d’Infermeria (Grau mitjà)

Farmàcia i Parafarmàcia (Grau mitjà) Modalitat Dual

Dietètica (Grau superior)

Documentació i Administració Sanitàries (Grau superior)

Laboratori Clínic i Biomèdic (Grau superior)

● Transport i manteniment de vehicles

Electromecànica de vehicles automòbils (Grau mitjà)

Automoció (Grau superior) Modalitat Dual

- PFI/PIP Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles

- FP bàsica de perruqueria i estètica
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Comunitat educativa i serveis: La comunitat educativa està formada per més de 1000 alumnes i 100

professors/es, a més de 3 administratives, 3 conserges, 8 treballadors de neteja, 1 responsable de

manteniment i 1 responsable del bar cantina, 2 tècniques d'integració social i una educadora social.

Representant del grup: Delegat

Cada grup classe tindrà un/a delegat/da i un/a sotsdelegat/da que seran els portaveus de la resta d’alumnat del grup.

EL PAPER DELS DELEGATS/DES

• Els delegats s’elegeixen a nivell de classe. Són representants i referents dels estudiants que els han escollit i per tant

poden ser revocats, sota supervisió del tutor/a per aquests estudiants si consideren que no compleixen el paper que

se'ls ha encomanat.

Normalment s’escullen una vegada a l’any, en iniciar-se el curs. Pot revocar-se el nomenament si presenten absentisme

o actituds no adients.

• Qualsevol estudiant és elegible com a delegat.

• Els delegats són portaveus en tot moment de la voluntat dels seus companys i n’han de defensar els seus drets.

• S’esforcen per fer present l’opinió dels seus companys.

• Fan d’interlocutors en qualsevol problema entre els alumnes i els professors o els òrgans de gestió i de govern del

Centre.

• Potencien la participació dels estudiants a totes les esferes i a tots els àmbits.

• Han de ser informats pels òrgans de govern sobre el funcionament del Centre i sobre qualsevol altre esdeveniment

que pugui afectar els estudiants, en general o d’una matèria concreta, com a representants del grup.

• Mantenen permanentment informats la resta d’estudiants de les decisions preses als òrgans de direcció del Centre,

així com de qualsevol esdeveniment que pugui afectar la seva vida d’estudiant.

LA COMISSIÓ DE DELEGATS

La comissió de delegats és l’òrgan que facilita la comunicació entre els alumnes i els òrgans de govern del centre i

canalitza la participació de l’alumnat en la vida del centre.

La comissió de delegats està formada pels delegats de cada grup i pels representants dels alumnes en el consell

escolar del centre.

La comissió de delegats coordinada per un professor/a, es reuneix periòdicament per tractar els diferents temes

relacionats amb la participació de l’alumnat en la vida del centre.

Entre les competències de la comissió de delegats podem destacar:

● Participar en l’organització d’activitats com festes tradicionals (Nadal, Diada de la Pau, Carnestoltes, Sant

Jordi), viatges de final de curs, activitats amb altres centres, etc.

● Col·laborar en la difusió i aplicació de mesures i normes que millorin la convivència i la vida en el centre.

● Coordinar amb els grups d’alumnes les convocatòries de “vaga d’estudiants”, tenint sempre en compte que la

convocatòria ha d’estar justificada dins de l’àmbit escolar i que, es gestionaran tenint present les normes

aprovades pel centre en concepte de “Dret de reunió de l’alumnat”.
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● Donar assessorament i suport als representants dels alumnes del consell escolar, als quals faran arribar la

problemàtica específica de cadascun dels cursos.

● Elaborar informes per al Consell escolar, bé a iniciativa pròpia o bé a requeriment d’aquest òrgan col·legiat.

● Ser informat amb antelació suficient respecte l’ordre del dia del Consell escolar, i dels acords adoptats, amb la

finalitat de difondre-ho a tots els cursos.

● Informar de les seves activitats a tots els membres del centre.

● Fer propostes a l’equip directiu sobre temes relatius a l’Institut.

● Canalitzar la informació rebuda i explicar-la a la resta de l’alumnat.
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1.1 Calendari del curs 2021-22

Trimestres

1r 13- 20 de setembre al 26 de novembre

2n 29 de novembre  al 6  de març

3r 7 de març al 3 de juny (període ordinari) i 19 de juny (període

lectiu)

Lliurament de qualificacions

1a Avaluació 21/12/21 i 22/12/21

2a Avaluació 21/03/22 al 25/03/22

3a Avaluació i Final ordinària 09/06/22 (matí)

2a Convocatòria (Final extraordinària) 22//06/22

Examens 2a convocatòria entre 14/06/22 i 17/06

Reclamacions notes finals
23 i 27/06/22

Festius

Diada de Catalunya 11 de setembre

La Mercè 24 de setembre

El Pilar 12 d'octubre

Tots Sants 1 de novembre

La Constitució 6 de desembre

1r dia lliure disposició 7 de desembre

La Immaculada 8 de desembre

2n dia lliure disposició 28 de febrer

Dia del treball 1 de maig (dissabte)

3r dia lliure disposició 3 de juny

Segona Pasqua 6 de juny

Vacances (dies inclosos)

Nadal 23 de desembre al 7 gener

Setmana Santa 11 d’abril  al 18  d’abril

Mòdul de Projecte (orientatiu) 19/05/22 al 02/06/22

Nota: Aquest és el calendari marc general del curs i pot tenir alguna modificació, sobretot en les activitats del tercer

trimestre.
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1.1  Pla d’actuació COVID-19

Degut a l’escenari que es preveu per aquest curs 2021-22, en termes de pandèmia COVID-19, tot i que la presencialitat

es preveu al 100% (assistència total), podríem trobar-nos amb diferents circumstàncies, que determinarien haver de

realitzar les classes telemàticament.

En cas de que hi hagi un alumne/a positiu a l’aula només es confinaran aquells alumnes que no estiguin

vacunats amb la pauta completa segons la normativa vigent.

Podríem destacar diferents casos com per exemple:

● Un o més alumnes d’un grup es troben en aïllament, perquè han donat resultat positiu en la prova PCR per a la

COVID 19.

● Un o més alumnes d’un grup es troben en aïllament, a l’espera del resultat d’una PCR o una altra prova

diagnòstica.

● Un o més alumnes d’un grup es troben en aïllament, perquè conviuen amb una persona diagnosticada de

COVID-19.

● Un o més alumnes d’un grup es troben en període de quarantena domiciliària per haver estat identificats/des

com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.

En qualsevol dels casos anteriors hem de continuar amb la nostra tasca docent i donar la possibilitat a l’alumnat de

continuar la seva formació de forma telemàtica.

Es continuarà amb el temari previst, mitjançant eines telemàtiques, com ara Moodle, Google Drive, Classroom o d’altres,

on es penjaran totes les activitats que l’alumnat haurà de realitzar des de casa, oferint un total recolzament per part del

docent.

L’avaluació i el control d’assistència es realitzarà amb els mateixos criteris, adaptats a les particularitats de la formació

on-line.

1.1.1 Pla d’actuació Covid- 19 curs 2021-22

Dintre del pla d’actuació Covid-19 pel curs 2021-22, cal destacar els punts següent:

● És obligatori l’ús de mascareta en tots els espais interiors de l’institut

● No es faran controls de temperatura a l’entrada de l’institut

Podeu consultar el Pla d’actuació Covid-19  de l’Institut Pedraforca al següent enllaç, on s’actualitza anualment.

https://www.institutpedraforca.com/documentacio/

La normativa Covid-19 no és immutable i pot patir modificacions al llarg del curs en funció dels canvis estipulats pel

Govern.

1.1.2 Consens dels criteris d’avaluació

En el cas de que un alumne s’hagi de confinar:

● L’alumne podrà connectar-se via telemàtica i seguir la classe des de casa de manera sincrònica.

● Es farà un seguiment i avaluació de forma telemàtica de les activitats d’aula.

● En funció de la situació de salut i la gravetat dels símptomes de l’alumne l’equip docent valorarà l’ajornament

de les tasques o proves o la realització de les mateixes via telemàtica.

En el cas de que tot el grup s’hagi de confinar:

● Es farà un seguiment i avaluació de forma telemàtica de les activitats d’aula.
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1.2 Informació derivada de LA NORMATIVA GENERAL (Departament d’Educació)

1.2.1.-  Assistència

● Modalitat presencial, l’assistència de l’alumnat és obligatòria a totes les hores previstes per a cadascun dels

mòduls lectius que es cursin, incloses les hores previstes del mòdul de formació en centres de treball.

L’assistència de l’alumnat és la condició necessària que permet l’avaluació contínua.

● Modalitat semipresencial: Existeix la modalitat semipresencial en el cicle. El tutor/a t’informarà de les

condicions d’aquesta modalitat (veure punt 1.3.2).

1.2.2.- Matriculació de mòduls/crèdits solts (matrícula parcial)

L’alumnat podrà realitzar la matrícula de mòduls solts del cicle formatiu, i se’ls aplicarà la Normativa general. A fi de

donar resposta a la diversitat de necessitats de les persones i de les empreses, els centres promouran mesures

flexibilitzadores de l’oferta dels ensenyaments de formació professional d’acord amb el Decret 284/2011. Així, el centre,

un cop finalitzat el procés ordinari de matrícula, oferirà la matriculació parcial dels mòduls de cicle formatiu on restin

places vacants.

El centre, a través del tutor/a, orientarà als/les alumnes sobre el possible itinerari formatiu a seguir en la matriculació de

mòduls solts, d’acord amb el Projecte Curricular del Centre i l’interès formatiu de l’alumne.

1.2.3.-  Renúncia a la matrícula

L’alumne/a o qui en tingui la pàtria potestat si és menor, podrà sol·licitar per qualsevol de les causes que s’indiquen a

continuació, la renúncia total o parcial de la matrícula del cicle formatiu, per escrit i per una sola vegada, al director del

centre.

Podran ser causes de l’anul·lació total de la matrícula aquelles que generen una absència prolongada, com és ara :

a) La malaltia o accident de l'alumne/a o de familiars.

b) L'atenció a familiars.

c) La maternitat o paternitat.

d) Canvi de condicions de treball  o incorporació a un lloc de treball.

e) Altres circumstàncies personals de caràcter extraordinari.

L’alumne/a haurà d’aportar la documentació que justifiqui de manera fidedigna les circumstàncies al·legades.

En els supòsits d’acceptació de renúncia a la matrícula, l’alumne afectat:

● Conserva el dret de reserva de plaça per al curs següent.

● No perd la qualificació obtinguda en els mòduls superats.

● No se li computen les convocatòries dels mòduls no qualificats.

● En el cas d’haver-se iniciat, sense completar-la, la fase de formació en centres de treball, es computen les

hores de formació en centres de treball efectivament realitzades i valorades positivament.

1.2.4.-  Beques

Les beques dels ensenyaments post-obligatoris s’han de tramitar de forma individual i telemàtica. El termini de sol·licitud

és fins l’1 d’octubre. Tens la informació a:

➢ Web del Ministerio de Educación. Becas
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https://www.campamentos.info/Noticias/becas-del-ministerio-de-educacion-para-estudios-postobligatorios-202

0-2021 (Informació general beques MEC)

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/becas-ayudas.html (General)

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/form

acion-profesional.html (Formació professional)

➢ Web de la Generalitat, Dep. D’Educació. Beques, ajuts i subvencions:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/beques/ (General)

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Beques-de-caracter-general-per-a-estudis-postobligatoris?categ

ory=7449fd1c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c (Formació professional)

1.2.5.-  Convalidacions

La sol·licitud de les convalidacions de mòduls/UFs es poden presentar, preferentment, fins el 5 d’octubre.

El mòduls/UFs convalidats computen com un 5.

El tutor avisarà als alumnes del calendari de convalidacions, sent responsabilitat de l’alumne informar-se de a

quines convalidacions té dret.

S’han de presentar en secretaria del centre tots aquests documents:

● Títol o Resguard de títol si s’han completat estudis

● Certificat oficial de notes dels estudis cursats

● Altra documentació (certificat acredita’t, qualifica’t...)

● Full de sol·licitud (Demanar model al tutor) degudament complimentat

La resolució de les convalidacions es fa mitjançant la direcció del centre o el Departament d’Ensenyament segons els

casos. En qualsevol cas la resposta es donarà per escrit a través del tutor.

Recordar que és responsabilitat de l’alumnat la lectura acurada dels documents d’atorgament/denegació de les

convalidacions.

Mentre no estigui resolta i atorgada la convalidació, l’alumnat ha d’assistir a classe amb tot el que això comporta

(realització de treballs i proves...).

Pots consultar la graella de convalidacions, que estarà penjada al moodle.

1.2.6.- Promoció / Repetició de curs

L'alumnat pot ser avaluat d'una unitat formativa, com a màxim, en quatre convocatòries, excepte el mòdul

professional de formació en centres de treball, que només ho pot ser en dues. Amb caràcter excepcional, l'alumnat

pot sol·licitar una convocatòria extraordinària per motius de malaltia, discapacitat o altres raons que condicionin o

impedeixin el desenvolupament dels estudis, que el director o directora del centre l'ha de resoldre.

Amb cada matrícula a les unitats formatives l'alumnat disposa del dret a dues convocatòries. L'alumnat que hagi perdut

el dret a l'avaluació continuada o que abandoni, perd la primera d’aquestes convocatòries i es farà constar com Suspesa

(S). La presentació a la segona convocatòria és voluntària. A l'alumnat que no s'hi presenti no se li comptarà aquesta

segona convocatòria a efectes del còmput màxim i constarà com a "No presentat" (NP).

L'alumnat que hagi superat un nombre d'unitats formatives amb càrrega horària superior al 60% del conjunt

planificat en el primer curs, pot matricular-se en el segon curs del cicle i ha de matricular-se de i cursar

preferentment les unitats formatives no superades del primer curs.
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En cas contrari, es matricularà únicament en les unitats formatives no superades del primer curs del cicle i,

opcionalment, de les unitats formatives del segon curs que no presentin incompatibilitat horària o curricular de

manera significativa, segons el projecte del centre i la disponibilitat de places.

Tanmateix, les normes d'organització i funcionament del centre poden determinar en quines circumstàncies

excepcionals, relacionades amb incompatibilitats curriculars o horàries, un alumne ha de matricular-se només de les

unitats formatives de primer curs, malgrat haver superat el 60% de la durada horària del conjunt de UFs/Mòduls de

primer curs.

1.3.-  Informació derivada de la NORMATIVA DEL CENTRE EDUCATIU (Institut)

CONVIVÈNCIA

Aquest Institut és un centre on hem de conviure, treballar i estudiar tots els membres de la comunitat escolar. El

funcionament diari atenent les característiques dels diferents nivells educatius fa imprescindible el compliment d’unes

normes bàsiques de convivència escolar. Aquestes són recollides per les Normes d’Organització i Funcionament de

Centre (NOFC) i regulades al Decret d’Autonomia de Centres i queden resumides en els seus aspectes pràctics en els

punts següents:

- Les entrades i sortides dels tallers/aules, es faran amb ordre i silenci, tot respectant les normes de convivència del

Centre.

- En començar la classe, cal tenir el material preparat per començar a treballar.

- A l’aula, cal complir les indicacions del professorat de la classe o del professorat de guàrdia.

- A moltes matèries hi ha material (Dossiers, llibres dels mòduls, etc...) que es considera imprescindible pel

seguiment de les assignatures (veure plans docents). L'alumnat que no porti aquest material pot veure repercutida

aquesta actuació a les notes dels nuclis formatius del mòdul corresponent.

- A les classes de dues o més hores de durada, el professor determinarà les possibles pauses, però no està permesa la

sortida dels alumnes fora de les aules.

- Només es tocarà el material que correspongui a la classe i sota la supervisió del professorat.

- No és permès carregar els mòbils ni altres dispositius a les instal·lacions del centre.

- Les intervencions, respostes i en general la comunicació amb el professorat, amb els companys i companyes i amb la

resta del personal del centre, han de ser sempre correctes i respectuoses.

- S’ha de tenir cura del mobiliari, instruments, material electrònic, instal·lacions i materials utilitzats, complint les normes

d’ordre, de seguretat i higiene i les indicacions del professorat.

- No es pot menjar ni beure a les classes ni als passadissos.

- Com a regla general, no es pot fer ús del telèfon mòbil ni altres dispositius electrònics a l’aula, si no està

específicament autoritzat pel professor/a. Aquests dispositius han de romandre dins de la motxilla. El fet de tenir-los

en una ubicació visible i/o a l’abast suposarà motiu d’incidència a efectes immediats.

- Quan se surt de l’aula, aquesta ha de quedar neta i endreçada. Si es detecta qualsevol desperfecte, feu-ho saber al

professorat, tutor/a i ompliu el full de registre d’incidències.

- Cal pujar les cadires sobre la taula, per facilitar les tasques de neteja, en l’última hora d’ocupació de l’aula (tarda).

- No es permet asseure’s a les escales del centre.

- No s’ha de sortir fora del centre entre classe i classe, atès que si ho fas no tindràs temps d’arribar a temps a la

següent classe. El temps de canvi de classe és com a màxim de 5 minuts i sempre sota indicació del professorat.

- A les hores d’esbarjo, no restarà ningú a les aules ni als passadissos. Les aules restaran tancades.

- Es pot anar al wc en el canvi de classe i també sempre sota autorització del professor. S’hauran de fer servir els

ubicats a la 3a planta que romandran sempre oberts, tret d’incidència derivada per avaria o per mal ús dels

mateixos.

- Es pot sortir fora del centre durant l’hora de l’esbarjo. Un cop fora del centre no es podrà accedir-hi de nou fins el final

del temps d’esbarjo. En cas de ser menor d’edat s’ha d’estar autoritzat pel pare/mare/tutor/tutora. (S’ha de recordar que
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l’Institut no té en cap cas responsabilitat sobre els objectes/material perdut, sostret o deteriorat propietat de

l’alumnat.

D’acord amb les NOFC quan s’incompleixin les normes de convivència, l’alumnat serà sancionat pel professorat o

direcció del centre i la sanció serà comunicada a la Comissió de Convivència.

1.3.1 Règim d’assistència presencial de l’alumnat al Cicle.

Amb caràcter general, es recorda que l’assistència dels alumnes és obligatòria en totes les hores presencials de les

unitats formatives dels mòduls professionals, incloses les hores de presència en els centres de treball on es cursa l’FCT.

En cas de manca d’assistència reiterada sense justificació, es perd el dret a l’avaluació continuada i són d’aplicació les

normes que el centre té establertes a l’efecte, d’acord amb l’article 37 de la Llei 12/2009 d’Educació, i els articles 24 i 25

del Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius, que la desplega.

L’assistència repercutirà en la qualificació final de l’assignatura, segons figura en els plans docents.

Tenint en compte que els ensenyaments d’FP estan orientats a la inserció a la vida laboral, per a considerar les

absències com a justificades, es prendrà com a referència les que recull la normativa laboral vigent, com ara la malaltia

pròpia, naixement d’un fill, casament, assistència a un deure inexcusable, etc. Totes aquestes absències seran

justificades amb la documentació adient degudament datada (dia i hora) i segellada.

El document justificant d’una visita mèdica ha d’incloure la menció “la persona ha de guardar repòs” o similar perquè

sigui vàlid com a justificant d’una absència fora de l’hora de la visita. NO s’acceptarà un comprovant de visita sense més

especificacions.

El fet de treballar o d’incorporar-se a un lloc de treball, en cap cas es considerarà una causa justificada per

faltar a les classes. En aquests casos està prevista la mesura de semipresencialitat.

Si s’ha de faltar a classe, i es sap amb antelació, s’ha d’avisar al professorat implicat i al tutor/a i, quan es torni a classe,

mostrar el justificant de la falta d’assistència. Aquest fet repercutirà positivament en la valoració actitudinal i de

responsabilitat.

L’alumnat que presenti un justificant d’absència (no més tard d’una setmana després de la falta), l’ha d’ensenyar

primerament als professors afectats, que li signaran, i finalment l’ha de lliurar al tutor/a en sessió de tutoria perquè

aquest en faci el còmput global de faltes i custodiï el document.

Mentre estigui vigent el pla d’actuació de centre davant la pandèmia COVID-19, s’acceptaran com a faltes justificades

aquelles motivades per un dels criteris de no assistència al centre: Presència de simptomatologia compatible o

contacte estret amb una persona positiva per PCR.

L’equip docent, d’acord amb el Departament corresponent, ha establert uns percentatges màxims de faltes d’assistència:

● Quan el percentatge d’hores de no assistència a una Unitat Formativa (UF) (tant justificades com no

justificades) superi el 20% de les hores totals de la UF, l’alumne/a perdrà el dret a l’avaluació continuada

durant la 1a convocatòria i només conservarà el dret a la 2ª convocatòria. Això suposa que s’haurà d’examinar

de tota la UF sencera a la segona convocatòria. En casos molt excepcionals l’equip docent valorarà altres

possibilitats.

● Sens perjudici del que preveu l’article 37.4 de la Llei d’educació en matèria de faltes d’assistència i de

puntualitat injustificades de l’alumne; L’absència injustificada, sistemàtica i reiterada de l’alumnat en edat

d’escolarització no obligatòria (en qualsevol dels ensenyaments del centre), durant 5 dies lectius, pot

comportar l’anul·lació de la matrícula de l’alumnat.
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● En el moment en que s’arribi a acumular aquest període d’absència, el/la cap d’estudis notificarà aquesta

circumstància a l’alumne absentista i als seus pares o tutors legals en el cas de menors d’edat. Si en el termini

d’una setmana no queda justificada fefaentment la seva absència, la direcció del centre podrà anul·lar la

matrícula de l’alumne per absentisme continuat no justificat, i la seva vacant podrà ser ocupada per una altra

persona.

FALTA EL DIA D’UN EXÀMEN /PROVA D’AVALUACIÓ

● Si la falta NO és justificada: Aquesta prova no es repetirà i computarà amb un zero/NO realitzada.

● Si la falta és justificada amb raons de pes i és deguda a motius no demorables (a valorar per l’equip docent):

o Si no és una prova final, quedarà a criteri del professor si es repeteix o no.

o Si és una prova final es realitzarà un altre dia fixat pel professor dintre del seu horari.

1.3.2 Règim d’assistència de l’alumnat al Cicle: Semipresencialitat

Com a mesura flexibilitzadora, s’ofereix la possibilitat de cursar alguns mòduls del Cicle Formatiu amb caràcter

semipresencial, per tal de poder conciliar la vida laboral/personal i l’acadèmica. Això suposa un increment en el

percentatge d’hores de no assistència màximes a una Unitat Formativa (UF), sense perdre el dret a l’avaluació

continuada durant la 1ª convocatòria, fins a un màxim del 50%.

Es podrà sol·licitar la semipresencialitat per motius laborals o per cura d’un familiar, situacions que hauran ser

degudament justificades, tal i com informarà el tutor/a.

Es contempla la semipresencialitat a tots els mòduls

Cada professor/a adaptarà una pauta metodològica individual a cada alumne que la sol·liciti i compleixi els criteris per a

acollir-s’hi.

1.3.3 Retards.

Es considera retard l’arribada de l’alumnat a la sessió de classe una vegada aquesta ja hagi començat i durant els

primers 10 minuts de classe. Es considerarà una falta, a partir de 30 minuts.

Les classes comencen a l’hora establerta en l’horari de classe. 3 retards es considera una falta

d’assistència.

Si un alumne/a arriba amb retard a un examen/prova final:

● Si el retard NO és justificat, no el podrà fer fins la següent convocatòria.

● Si el retard SÍ és degudament justificat podrà fer l’examen/prova sempre i quan NO hi hagi sortit cap alumne/a i

en el mateix temps, és a dir haurà d’acabar l’examen a l’hora prevista; No tindrà més temps.

1.3.4 Activitats complementàries.

● Hi ha proposades activitats de suport a la tasca docent: visites a hospitals, xerrades, conferències al llarg del

curs que s’han de concretar i aprovar per l’Equip Docent segons disponibilitat i adequació. Les activitats

complementàries que s’organitzen des de les diferents matèries, com les sortides, xerrades... són

d’assistència obligatòria.

● Les activitats complementàries que organitza el centre i són considerades extraescolars (reforços

d’assignatures, preparació per a les PAU, esports...) són d’assistència voluntària i estan subjectes als

pagaments corresponents.

Pàgina 15 de 85



1.3.5 Lliurament de treballs.

La data límit establerta pel professorat per a la presentació de treballs, exercicis o activitats de qualsevol crèdit serà

inamovible. Una vegada superada la data fixada, per cada dia natural que la sobrepassi pot ser penalitzada la nota final

del treball o quedar directament suspès a criteri del professorat (veure plans docents).

Respecte els aspectes formals de presentació de treballs, exercicis o activitats escrites, caldrà fer-se en ordinador o a

mà, segons el criteri del professorat, i seguint les pautes de presentació generals (portada, índex, conclusions,

bibliografia, contraportada, etc.). Caldrà, en qualsevol cas, seguir les pautes específiques que cada professor/a proposi.

1.3.6 Canals de comunicació amb el professorat

L’equip de tutoria donarà les indicacions oportunes. A començament de curs s’ha de donar un telèfon de contacte i una

adreça de correu electrònic. Aquest serà el mitjà pel qual la direcció del centre i l’equip docent es posarà en contacte

amb l’alumnat, si s’escau.

Cobra especial importància revisar el compte de mail facilitat a l’equip tutorial com a mínim dos cops al dia, per a

romandre informats de tots els canvis que poden esdevenir de forma imprevista i aconseguir una comunicació àgil i

fluida, sobretot mentre sigui aplicable el pla d’actuació de centre davant la pandèmia COVID-19.

1.4. Normativa Específica del Departament de Sanitat per CFGS Documentació i

administració sanitàries

● En finalitzar la classe, el material sempre es deixarà net, recollit i ordenat.

● Cal notificar puntualment al professorat qualsevol tipus de desperfecte que es produeixi, o bé que ens

trobem.

● S’ha d’enregistrar diàriament l’ús dels ordinadors de taula i portàtils al quadern de registre de l’aula.

● Cal tenir cura de tot el material electrònic, i mantenir-lo net i endreçat.

● I a més a més, s’han de respectar la resta de normes incloses a les NOFC.

● El material del centre utilitzats per impartir els mòduls , s’hauran de desinfectar cada cop que els utilitzeu

per minimitzar el risc d’infecció COVID- 19.
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2. ORGANITZACIÓ DEL CICLE FORMATIU.

2.1 Perfil professional del cicle

Aquests estudis capaciten per definir i organitzar processos de tractament de la informació i documentació
clínica, extraient i registrant dades, codificant-les i validant la informació, garantint el compliment de la
normativa, així com intervenir en els processos d'atenció i gestió de pacients i de gestió administrativa en
centres sanitaris.

2.2 Organització dels continguts en Mòduls i Unitats formatives.

Mòdul Unitats Formatives Curs Hores. Hores/set

01 Gestió de pacients

UF1 Gestió de pacients en l’atenció primària i l’atenció especialitzada

1r

66h

UF1-44

UF2-22

2h
UF2 Gestió i derivació de pacients en les diferents prestacions

assistencials

02 Terminologia clínica i

patologia

UF1 El llenguatge de les ciències de a salut

1r

132h

UF1-33

UF2-99

4 h

UF2 Fisiopatologia per sistemes i aparells

03 Extracció de diagnòstics  i

Procediments (2)

UF1 Rastreig i indexació del document clínic

1r

132h

UF1-44

UF2-88

4h

UF2 Indexació d’episodis assistencials específics*

04 Arxiu i documentació

sanitaris

UF1 La documentació clínica

1r

99h

UF1-77

UF2-22

3h

UF2 L’arxiu clínic

05 Sistemes d’informació i

classificació  Sanitaris (1)

UF1 Els sistemes d’informació en sanitat

1r

99h

UF1-33

UF2-66

3 h

UF2 La classificació internacional de malalties

06 Ofimàtica i procés de la

informació (1)

UF1 Tecnologia i comunicació digital, i processament de dades

1r

132h

UF1-33

UF2-33

UF3-66

4 h

UF2 Tractament avançat d ela informació, arxiu i presentació de la

informació escrita

UF3 Gestió de bases de dades, disseny d full de càlcul i integració

d’aplicacions

07 Codificació sanitària (1)

UF1 Codificació específica de patologia sistèmica

1r

165h

UF1-66

UF2-33

UF3-33
8 h

UF2 Codificació específica de lesions i emmetzinaments

UF3 Codificació específica de patologia ginecològica, obstètrica i del

període perinatal

08 Atenció psicosocial al

pacient/usuari

UF1 La comunicació en l’àmbit assistencial

1r/2n

66h

UF1-33

UF2-33h

2h

UF2 Orientació i assessorament en l’àmbit sanitari

09 Validació i explotació de

dades (1)

UF1 Estadística i epidemiologia

2n
165h

8h

UF2 Bases de dades sanitàries
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10 Gestió administrativa

sanitària

UF1 La gestió administrativa als centres sanitaris

2n

99h

UF1-33

UF2-66

3h
UF2 La gestió administrativa en assajos clínic i projectes de recerca

(M10UF2 es fa a 1r al nou pla)

11 Formació i orientació

laboral

UF1 Incorporació al mon laboral

1r

66 h

UF1-33

UF2-33

2 h

UF2 Prevenció de riscos laborals

12  Empresa i iniciativa

emprenedora
UF1 Empresa i iniciativa emprenedora 2n 66h 2h

13 Anglès UF1 Anglès tècnic 2n 99h 3 h

14 Projecte de documentació i

administració sanitàries
UF1 Projecte de documentació i administració sanitàries 2n 66h

15 Formació en centres de

treball
UF1 Formació en centres de treball 2n 350h

(1) Mòduls desdoblats el 100% de les hores

(2) Mòduls desdoblats parcialment 75% (desdoblen les UF marcades amb un asterisc)

La durada del cicle és de 2.000 hores (1.650 h. en el centre educatiu i 350 h. en un centre de treball) distribuïdes en dos

cursos acadèmics.

*Hores lectives telemàtiques.
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2.3 Incompatibilitats

● S'han de tenir aprovats els mòduls 03 i 05 per poder cursar el mòdul 07, atès que li serveixen de

base.

● S'ha de tenir aprovat el mòdul 06 per poder cursar la UF 02 del mòdul 09, atès que li serveix de base.

● A més, per poder cursar la FCT s'ha de tenir també aprovada la UF 2 del mòdul 11 - FOL, , així com

estar matriculat a segon curs.

2.4 Horari de classes. Professorat

1r curs Documentació i Administració Sanitàries

Equip Docent 1r Documentació 2021-2022

Tutoria Elena Francés

MP1 Carlos Garcia

MP2 Diana Paez

MP3 Elena Francés

MP4 Carlos Garcia
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MP5 Diana Paez

MP6 Cristian Ramos

MP11 - FOL Montse Sendín

2n curs Documentació i Administració Sanitàries

Equip docent 2n Documentació 2021-2022

Tutoria Diana Paez

MP7 Elena Francés, UF1 Doc  i (Grup A-UF 2 i 3),  Diana Paez (Grup B - UF2 i 3)

MP8 Diana Paez

MP9 Cristian Ramos

MP10 Carlos Garcia

MP12 -EIE Montse Sendín
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MP13 Xavier Febrero

M14 – Projecte Tot l’equip docent

FCT Elena Francés – Diana Paez

3. METODOLOGIA DOCENT

Al començament de cada UF farem una presentació dels continguts bàsics, models d'activitats, resultats d’aprenentatge

i els criteris d'avaluació. També es realitzarà una avaluació inicial per tenir presents els coneixements previs de l’alumne.

Explicació de les UFs per part del professorat a sessions teòriques i teorico-pràctiques, amb l’ajuda de materials de

suport: dossiers, Presentacions, articles, legislació vigent, i altres eines audiovisuals i informàtiques.

Es realitzaran activitats diverses: realització d’exercicis, recerca d’informació, observació de processos, simulacions,

jocs de rol, treballs i activitats en petits grups i individuals, així com exposicions orals, entre altres.

Es realitzaran sortides professionals i xerrades d’experts relacionades amb els mòduls.

Derivat del pla de centre en el marc de la pandèmia COVID-19, pot haver modificacions a la metodologia. Durant la

presentació del mòdul professional i/o la Unitat formativa assignada, el docent us facilitarà tota aquesta informació i

resoldrà qualsevol dubte que se’n derivi, en funcions de la normativa aplicable.
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4. AVALUACIÓ DEL CICLE FORMATIU

L’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes de cicles formatius és continuada, integrada en el procés d’aprenentatge, té

en compte l’organització modular i es fa per Unitats Formatives- Mòduls.

A l’inici del curs, l’equip docent, coordinat per l’equip tutorial, informarà l’alumnat dels continguts del currículum formatiu,

l’estructura dels crèdits/Mòduls, els objectius generals del cicle i els objectius terminals de cada Mòdul, així com dels

criteris generals d’avaluació, promoció de curs, recuperació i superació del cicle.

L’aplicació del procés d’avaluació continuada requereix, per part de l’alumnat:

- l’assistència regular a les classes

- el seguiment i compliment de TOTES les activitats dels diferents crèdits/mòduls, incloses les tasques segons

pla d’actuació de centre per la pandèmia de la COVID-19.

L’avaluació dels mòduls es farà de forma continuada per Unitats Formatives (UFs). Per a poder aprovar cada UF i NF

s’haurà d’obtenir una qualificació igual o superior a 5 en cadascuna de les UF que integra el mòdul. No es fa

mitjana entre UF si no estan aprovades.

L’avaluació dels mòduls constarà de:

● Una avaluació inicial: coneixements previs, actituds, motivacions. No ponderable, per detectar el nivell

individual i del grup, així com els coneixements previs i preconcebuts.

● Una avaluació de forma continuada dins de cada unitat formativa i tindrà com a referència els respectius

resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació, així com totes les activitats dutes a terme.

● Una avaluació final, qualificadora de cada UF.

S’avaluaran conjuntament els aspectes teòrics, pràctics i actitudinals desenvolupats dins de cada activitat.

Actitudinalment es valorarà

● La predisposició a l’activitat: assistència i puntualitat, participació i col·laboració a classe, interès mostrat

en els treballs encomanats i la pulcritud i higiene personal, així com el comportament.

● La qualitat de les tasques encomanades: ordre, pulcritud, precisió i rapidesa en l’aplicació de les tècniques

i treballs. Iniciativa i capacitat per resoldre situacions sense l’ajut de la professora.

● El compromís amb les obligacions associades al treball: el respecte als companys i al professorat, la

conservació del material, de les aules.

Els instruments d’avaluació seran:

● Proves orals o escrites sobre els continguts i exposició de treballs. Les proves escrites podran ser de resposta

múltiple (test), o de V/F i/o preguntes curtes i/o llargues. Alguna part de les UF pot tenir alguna prova pràctica.

El nombre de proves dependrà de la durada de cada unitat a criteri de cada docent.

● Realització de simulacions respectant els protocols, resolució de qüestionaris pràctics, exercicis i/o treballs

individuals i/o en grup.

A criteri del docent els exàmens poden ser convocats amb data o sense avisar. La còpia a les proves avaluadores (o

l’ús de tècniques i/o suport no autoritzats) suposarà la pèrdua del dret a avaluació continuada de la part corresponent,

s’haurà de presentar a la segona convocatòria de tota la UF.

És obligat presentar TOTES les activitats, treballs, dossiers... en la data fixada, el fet de portar un justificant no implica

poder  lliurar el treball més tard. S’ha d’entregar  a la hora que s’imparteix la classe.
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L’alumnat ha de portar el material (dossiers i tot allò que indiqui el professorat per a cada sessió), si no ho porta no

podrà assistir a la sessió.

QUALIFICACIONS

Cada UF es qualificarà de l’1 al 10, sense decimals. Es consideraran positives les qualificacions iguals o superiors a

5,00 i negatives les restants. Per a superar el mòdul, l’alumne haurà de superar de manera independent totes les unitats

formatives amb una nota igual o superior a 5,00 sobre 10.

Hi haurà notes definitives per cada unitat formativa a l’acabar aquesta. Cada UF es considera unitat independent, en

superar-se, la nota quedarà guardada a l’expedient de l’alumne.

Per superar cada UF s’ha de superar cadascun dels nuclis formatius, aconseguint d’aquesta forma l’assoliment dels

resultats d’aprenentatge.

En finalitzar el trimestre es donarà una nota definitiva de la UF acabada i una nota orientativa de cada UF no

acabada.

Si l’alumne té una nota amb decimals es pot aproximar per sobre o per sota, al número sencer, segons el criteri del

professor i tenint en compte la trajectòria acadèmica del alumne/a. Al final cada UF es tindran en compte els decimals

de cada activitat avaluadora per la nota final.

La primera i segona convocatòria en cap cas serveixen per pujar nota. Només es podrà presentar a la segona

convocatòria aquell alumnat que hagi obtingut una qualificació negativa en la primera.

Els criteris d’avaluació queden definits pel currículum de cada assignatura.

4.1.- Avaluacions

Durant el curs acadèmic es realitzaran tres sessions d’avaluació trimestrals orientadores, i una avaluació sumativa

corresponent a la primera convocatòria.

Per tal de superar aquells Mòduls/UF pendents després de la primera convocatòria, l'alumnat disposarà de la segona

convocatòria.

És responsabilitat de l’alumnat informar-se exactament la matèria a recuperar i la forma de fer-ho. Així com d’informar al

docent en qüestió de la seva voluntat de presentar-se a la segona convocatòria. De no manifestar-se, s’entendrà que

es renuncia a presentar-se a aquesta segona convocatòria

Es considerarà matèria recuperada sempre que la nota de la recuperació sigui com a mínim de 5.

Les proves i/o activitats corresponents a la segona convocatòria serviran, exclusivament, per superar Mòduls/UF

pendent/s, en cap cas seran proves per millorar una qualificació positiva.

Els Mòduls/UF superats mantenen la qualificació. No es pot aplicar cap mesura que possibiliti la modificació d’una

qualificació positiva atorgada, és a dir, ni es poden repetir crèdits/UF/Mòduls ja superats per millorar-ne les

qualificacions, ni es poden establir fórmules (presentació a les convocatòries extraordinàries ni d’altres) per

incrementar-ne la qualificació positiva.

● La qualificació final de cada mòdul professional s'obté com a mitjana ponderada de les qualificacions de cada

unitat formativa, en funció del pes (ponderació) que es dona a cadascuna d'aquestes d'acord amb la decisió prèvia

adoptada per l'equip docent (veure pla docent respectiu).

● Per superar el cicle formatiu cal que tots els mòduls professionals o UF tinguin qualificació positiva i cal, a més,

haver obtingut la valoració de "apte" en el crèdit FCT.
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● La qualificació final del cicle formatiu, que s'expressa amb dos (o tres) decimals, s'obté com a mitjana

ponderada de les qualificacions de cada mòdul professional, en funció del nombre d'hores assignat a

cadascun d'ells.

Els mòduls professionals o unitats formatives convalidats es qualifiquen amb un 5 a efectes d'obtenció de la

qualificació mitjana del cicle.

4.2 .-Convocatòries

L’alumnat pot ser avaluat d’una unitat formativa, com a màxim, en quatre convocatòries, dues per matrícula.

Primera convocatòria

L’alumne que tingui pendent algun nucli formatiu podrà optar a superar-lo abans del tancament de la UF.

Segona convocatòria

En cas de no superar alguna de les unitats formatives durant el període de la primera convocatòria, es podrà superar

dins de la 2a convocatòria. La 2a convocatòria esdevindrà a final de curs, durant el mes de juny, seguint el calendari

establert pel centre, en una sola sessió a final del curs i constarà d’una prova escrita i/o pràctica similar a les

realitzades al llarg del curs.

L’alumnat que es presenti a la 2a convocatòria ho farà de tota la UF que no tingui superada. La presentació a aquesta

segona convocatòria té caràcter voluntari i l’alumnat que no es presenti no perdrà la convocatòria a efectes del còmput

màxim.

La UF O MÒDUL no superat a la segona convocatòria haurà de tornar a cursar-se en cursos posteriors.

4.3.- Criteris d'avaluació i qualificació del Mòdul de Projecte

En la darrera sessió ordinària d'avaluació del cicle, l'equip docent avaluarà i qualificarà, col·legiadament, el Mòdul de

Projecte de cada alumne/a. L'avaluació del mòdul és global, contínua i integradora, i reflecteix el nivell d'autonomia en el

treball personal i la capacitat de col·laboració i de cooperació del treball en equip.

Durant tot el procés de desenvolupament de la matèria es recullen el màxim d'informacions, des de registres del dia a

dia, fins a les valoracions més concretes de cadascuna de les activitats, tant durant l'execució com una vegada fet el

lliurament formal de l'activitat, i sense oblidar l'exposició oral del Projecte.

El mòdul de projecte obtindrà una avaluació positiva sempre que l'equip docent que l'hagi impartit apreciï que l'alumnat

ha assolit, en un grau suficient, els objectius terminals propis del mòdul de projecte, i els objectius generals del cicle

formatiu. En cas contrari, l’avaluació serà negativa.

La nota del mòdul de projecte es qualificarà de l'1 al 10, sense decimals.

4.5.- Revisió de qualificacions de proves d’avaluació i notes finals

D'acord amb l'article 21.2.d i e de la Llei 12/2009, d'educació, i el Decret 279/2006, l'alumnat o els seus progenitors o

tutors/es legals, en el cas que sigui menor d'edat, tenen dret a sol·licitar aclariments per part dels professors respecte de

les qualificacions d'activitats parcials o finals de curs, així com a reclamar contra les decisions i qualificacions que, com

a resultat del procés d'avaluació, s'adoptin al final d'un Mòdul/UF.

● Si un alumne vol sol·licitar revisió d’una prova d’avaluació: Una vegada s’hagin donat les notes de la prova

avaluadora, l’alumnat disposa d’un termini de 48 hores per comunicar al professorat responsable del mòdul la

petició de revisió. El professorat afectat es posarà en contacte amb l’alumnat per fixar el moment de la revisió.
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Aquesta revisió podrà donar com a resultat el manteniment de la qualificació o la modificació de la mateixa, en

el ben entès que llavors pot pujar o baixar.

● Les reclamacions respecte de les qualificacions obtingudes i comunicades a l'alumnat al final de cada mòdul, si

no les resol directament la junta d'avaluació caldrà adreçar-les per escrit al director del centre en el termini de

dos dies lectius. El director traslladarà la reclamació al departament o òrgan equivalent que correspongui per

tal que, en reunió convocada a aquest efecte, estudiï si la qualificació s'ha atorgat d'acord amb els criteris

d'avaluació establerts i formuli la proposta pertinent. A la vista de la proposta que formuli i de l'acta de la junta

d'avaluació, el director resoldrà la reclamació.

● Si l'alumnat (o els seus progenitors o tutors/es legals si és menor d'edat) no està d'acord amb la resolució,

podrà reiterar la reclamació, en el termini de cinc dies, mitjançant un escrit, que cal presentar al centre, adreçat

al director o directora dels serveis territorials.

5.- PLANS DOCENTS: GUIA DE CADA CRÈDIT

El professorat del cicle formatiu ha elaborat un pla docent de cadascú dels mòduls que s’imparteixen durant el curs amb

els objectius generals, continguts, els criteris d’avaluació i qualificació de cada mòdul, entre d’altres informacions.

Quan no figurin al pla docent metodologia didàctica o criteris específics, s’entén que s’aplicaran els criteris generals de

cicle esmentats amb anterioritat.
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Mòdul professional 01: Gestió de pacients

Pla docent Curs 2021/22                                                                                           Departament de Sanitat

Nom Cicle: Documentació i Administració Sanitàries

Mòdul professional 1: Gestió de Pacients

Durada total: 66 hores.

UF 1: Gestió de pacients en l’atenció primària i l’atenció especialitzada. 44 hores.

UF 2 : Gestió i derivació de pacients en les diferents prestacions assistencials. 22 hores.

Professorat: Carlos García Muñoz

1. HORARI DEL MÒDUL

2.- RESULTATS D’APRENENTATGE (Real Decret 768/2014, de 12 de setembre)

UF 1. Gestió de pacients en l’atenció primària i l’atenció especialitzada. (44 h)

Nucli Formatiu

(NF)
Hores Resultats d’aprenentatge

NF1. L’entorn

sanitari
22

RA1. Gestiona les principals tasques administratives relacionades amb les

institucions sanitàries, aplicant la normativa vigent.

NF2. Gestió de llits,

ingressos i altes.
22

RA2. Realitza la gestió de llits del centre hospitalari, seguint procediments

d'assignació i coordinació establerts.

RA3. Gestiona els ingressos i altes de pacients en una àrea d’hospitalització i

urgències manejant aplicacions informàtiques de gestió clínic-administrativa.

UF 2. Gestió i derivació de pacients en les diferents prestacions assistencials (22 h)

Nucli Formatiu

(NF)
Hores Resultats d’aprenentatge

NF1.- Gestió de

derivacions, proves

i tractaments a

atenció

especialitzada.

7
RA1. Tramita derivacions de proves i tractaments fora del centre sanitari i

recepciona les entrants, identificant sol·licituds i centres de referència.

NF2.- Gestió de

transport sanitari i

altres prestacions

7

RA2. Gestiona el transport sanitari i altres prestacions assistencials

complementàries, relacionant els recursos disponibles amb les demandes

assistencials.

NF3.- Les citacions

i proves

diagnòstiques a

l’atenció primària.

8
RA3. Realitza les citacions en l'activitat ambulatòria i de proves

diagnòstiques, manejant aplicacions informàtiques de gestió d’agendes.

3.-TEMPORITZACIÓ

El mòdul disposa de 99 hores lectives al llarg del cicle, el que representa 3 hores setmanals.
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UNITAT FORMATIVA HORES CLASSE DATA INICI DATA FINALITZACIÓ

UF1 44 hores 20/09/2021 04/03/2022

UF2 22 hores 07/03/2022 03/06/2022
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4. METODOLOGIA DOCENT

Al començament de cada UF es farà una presentació dels continguts bàsics, models d'activitats, resultats

d’aprenentatge i els criteris d'avaluació. També es realitzarà una avaluació inicial per tenir presents els coneixements

previs de l’alumne.

Explicació de les UF per part de la professora a sessions teòriques i teòriques-pràctiques, amb l’ajuda de materials de

suport com ara presentacions digitals, articles, fragments de la legislació vigent, vídeos, pel·lícules i altres eines

audiovisuals i informàtiques.

Es realitzaran activitats diverses mitjançant el Moodle: realització d’exercicis escrits, recerca d’informació, observació de

processos, simulacions, treballs i activitats en petits grups, entre altres.

Es realitzarà una sortida educativa relacionada amb el mòdul durant el primer trimestre sempre que les condicions

sanitàries del lloc i del context global ho permetin.

Es contempla el pla d’actuació davant un confinament parcial o total, tant del grup classe, algun alumne de manera

individual o el mateix docent. En aquest sentit, tan en cas de confinament com durant el normal desenvolupament del

mòdul al llarg del curs, tots els material i/o activitats estaran disponibles a la plataforma Moodle on el docent anirà

donant accés al contingut als alumnes d’acord ho cregui convenient i segons vagi avançant el mòdul professional i les

UF. En cas de confinament, aquesta plataforma serà utilitzada per garantir que l’alumnat rebi els continguts i les

activitats adients per tal de que puguin assolir el s coneixements de la matèria i el docent pugui continuar amb

l’avaluació encara que sigui de manera telemàtica.

5.- CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ

L’avaluació d’aquest mòdul constarà de:

● Una avaluació inicial: coneixements previs, actituds, motivacions. Sense nota per detectar el nivell individual i

del grup.

● Una avaluació de forma continuada dins de cada unitat formativa i tindrà com a referència els respectius

resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació.

S’avaluaran conjuntament els aspectes teòrics, pràctics i actitudinals desenvolupats dins de cada unitat formativa.

FALTES JUSTIFICADES:

● Del total de la UF es perdrà el dret a l’avaluació continuada i l’alumne/a haurà d’examinar-se de tota la UF a

la convocatòria següent (2ª convocatòria). Com a norma general, si la suma de les faltes, ja siguin

justificades com no, supera el 20% (modalitat presencial) o el 50% (modalitat semipresencial)

● En casos molt excepcionals l’equip docent valorarà altres possibilitats.

Els instruments d’avaluació seran:

● Proves orals o escrites sobre els continguts i exposició de treballs. Les proves escrites podran ser de resposta

múltiple (test), o de V/F i/o preguntes curtes i/o llargues. Alguna part de les UF pot tenir alguna prova pràctica.

El nombre de proves dependrà de la durada de cada unitat. (60%)

● Realització de simulacions respectant els protocols, resolució de qüestionaris pràctics, exercicis i/o treballs

individuals i/o en grup. (40%)

A criteri del professor/a els exàmens poden ser convocats amb data o sense avisar. La copia a les proves avaluadores

suposarà la pèrdua del dret a avaluació continuada, s’haurà de presentar a la segona convocatòria.
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És obligat presentar les activitats, treballs, dossiers... en la data fixada, el fet de portar un justificant no implica poder

lliurar el treball més tard.

Actitudinalment es valorarà la predisposició a l’activitat: assistència i puntualitat, participació i col·laboració a classe,

interès mostrat en els treballs encomanats i la pulcritud i higiene personal, així com el comportament. La qualitat de les

tasques encomanades: ordre, pulcritud, precisió i rapidesa en l’aplicació de les tècniques i treballs. Iniciativa i capacitat

per resoldre situacions sense l’ajut de la professora. El compromís amb les obligacions associades al treball: el respecte

als companys i al professorat, la conservació del material, de les aules. Es valorarà a cadascuna de les activitats

realitzades a les UF i formarà part del valor de cadascuna.

L’assistència és obligatòria, la no assistència d’un 20% (modalitat presencial) o del 50% (modalitat semipresencial)

correspondrà a la pèrdua del dret a l’avaluació continuada per aquesta unitat formativa i s’haurà de presentar a la

segona convocatòria. L’alumne/a ha de portar el material, si no ho porta haurà no podrà assistir a la sessió.

Cada UF es qualificarà de l’1 al 10, sense decimals. Es consideraran positives les qualificacions iguals o superiors a

5 i negatives les restants. Per a superar el mòdul, l’alumne haurà de superar de manera independent totes les unitats

formatives amb una nota igual o superior a 5 sobre 10.

Hi haurà dues notes definitives del mòdul: una per cada unitat formativa. Cada UF es considera unitats independent,

en superar-se la nota quedarà guardada a l’expedient de l’alumne. Per superar cada UF s’ha de superar cadascun dels

nuclis formatius, aconseguint d’aquesta forma l’assoliment dels resultats d’aprenentatge.

La qualificació final de la UF resultarà de fer una mitja ponderada per les hores de cadascú dels nuclis formatius de

que consta segons la fórmula següent:

QUF1= 0.5* NF1+0.5*NF2

QUF2= 0.33*NF1+0.33*NF2+0.33*NF3

La qualificació del Mòdul professional (QMP) resultarà de fer una mitja ponderada per les hores de cadascuna de les

unitats formatives de que consta el mòdul, segons la fórmula següent:

En finalitzar el trimestre es donarà una nota orientativa de cada UF no acabada.

Si l’alumne té una nota amb decimals es pot aproximar per sobre o per sota, al número sencer, segons el criteri del

professor i tenint en compte la trajectòria acadèmica del alumne/a. Al final cada UF es tindran en compte els decimals

de cada activitat avaluadora per la nota final. La convocatòria ordinària i segona convocatòria en cap cas serveixen per

pujar nota.

6.-RECUPERACIONS

Primera convocatòria

L’alumne que tingui pendent algun nucli formatiu podrà recuperar-lo a la segona convocatòria. Si es suspèn alguna dels

nuclis formatius o unitats formatives, hi haurà un període de recuperacions en convocatòria ordinària. Si l’alumne no

supera aquestes recuperacions, haurà de recuperar l’assignatura sencera en avaluació extraordinària.

Segona convocatòria
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En cas de no superar algun nucli formatiu o alguna de les unitats formatives durant el període de la primera

convocatòria, es podrà superar dins de la 2ªconvocatòria. La 2ª convocatòria es desenvoluparà a final de curs,

durant el mes de juny, seguint el calendari establert pel centre, en una sola sessió a final del curs i constarà d’una

prova escrita similar a les realitzades al llarg del curs.

L’alumne que es presenti a la 2ª convocatòria ho farà de tot el nucli formatiu que no tingui superat. La presentació a

aquesta segona convocatòria té caràcter voluntari i l’alumnat que no es presenti no perdrà la convocatòria a efectes del

còmput màxim. La part no superada a la segona convocatòria haurà de tornar a cursar-se.

Segona convocatòria

En cas de no superar algun nucli formatiu o alguna de les unitats formatives durant el període de la primera

convocatòria, es podrà superar dins de la 2ªconvocatòria. La 2ª convocatòria es desenvoluparà a final de curs,

durant el mes de juny, seguint el calendari establert pel centre, en una sola sessió a final del curs i constarà d’una

prova escrita similar a les realitzades al llarg del curs.

L’alumne que es presenti a la 2ª convocatòria ho farà de tot el nucli formatiu que no tingui superat. La presentació a

aquesta segona convocatòria té caràcter voluntari i l’alumnat que no es presenti no perdrà la convocatòria a efectes del

còmput màxim. La part no superada a la segona convocatòria haurà de tornar a cursar-se.

7.- BIBLIOGRAFIA BÀSICA (de consulta)

- Material lliurat (dossiers, articles, activitats...), que es facilitarà mitjançant la plataforma Moodle.

- Llibres i pàgines web que durant el curs vagi recomanant la professora.

8.- MATERIAL NECESSARI

L’alumnat haurà de portar a classe, de forma individual, a més del material d’escriptura, el material proposat.
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Mòdul professional 02: Terminologia clínica i patologia.

Mòdul professional 02: Terminologia Clínica i Patologia

UF1. El llenguatge de les ciències de la salut

UF2. Fisiopatologia per sistemes i aparells

Durada total: 132 hores/4 hores setmanals

Professorat: Diana Paez

1. HORARI DEL MÒDUL

2.- RESULTATS D’APRENENTATGE

UF 1 Terminologia clínica i patologia (66 h)

Nucli Formatiu (NF) Hores Resultats d’aprenentatge

NF 1.- Estructura i

organització general de

l’organisme humà

12
RA2 Reconeix l'estructura i l'organització general de l'organisme humà,

descrivint components, relacions i alteracions.

NF 2.- Processos

fisiopatològics
08

RA2 Reconeix l'estructura i l'organització general de l'organisme humà,

descrivint components, relacions i alteracions.

NF 3.- Terminologia clínica 46
RA1 Determina l'estructura i formació dels termes clínics, descrivint les seves

unitats etimològiques i relacions.

UF 2 Fisiopatologia de sistemes i aparells (66 h)

Nucli Formatiu (NF) Hores Resultats d’aprenentatge

NF 1.- Sang i òrgans

hematopoètics
10

RA1 Caracteritza trastorns del sistema cardiovascular, relacionant-los amb els

processos fisiopatològics del cor, els vasos sanguinis i la sang.

NF 2.-Aparell circulatori 20
RA1 Caracteritza trastorns del sistema cardiovascular, relacionant-los amb els

processos fisiopatològics del cor, els vasos sanguinis i la sang.

NF 3.-Aparell respiratori 16
RA2 Caracteritza trastorns de l’aparell respiratori, relacionant-los amb els

processos fisiopatològics del pulmó i les vies respiratòries.

NF 4.-Aparell digestiu 10
RA3 Caracteritza trastorns de l’aparell digestiu, relacionant-los amb els

processos fisiopatològics del tub digestiu i les glàndules accessòries.

NF 5.-Aparell genito-urinari 10
RA4 Caracteritza trastorns de l’aparell genito-urinari, relacionant-los amb els

processos fisiopatològics del ronyó i les vies urinàries.

3.-TEMPORITZACIÓ

Pàgina 31 de 85



El mòdul disposa de 132 hores lectives al llarg del cicle, el que representa 4 hores setmanals.

UNITAT FORMATIVA HORES CLASSE DATA INICI DATA FINALITZACIÓ

UF1 66 hores 20/09/21 03/06/2022

UF2 66 hores 20/09/21 03/06/2022

4. METODOLOGIA DOCENT

Al començament de cada UF es farà una presentació dels continguts bàsics, models d'activitats, resultats

d’aprenentatge i els criteris d'avaluació. També es realitzarà una avaluació inicial per tenir presents els coneixements

previs de l’alumne.

Explicació de les UF per part de la professora a sessions teòriques i teòriques-pràctiques, amb l’ajuda de materials de

suport com ara presentacions digitals, fitxes i altres eines audiovisuals i informàtiques.

Es realitzaran activitats diverses: realització d’exercicis escrits, recerca d’informació, observació de processos,

simulacions, treballs i activitats en petits grups, així com exposicions orals, entre altres.

5.- AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ

L’avaluació d’aquest mòdul constarà de:

● Una avaluació inicial: coneixements previs, actituds, motivacions. Sense nota per detectar el nivell individual i

del grup.

● Una avaluació de forma continuada dins de cada unitat formativa i tindrà com a referència els respectius

resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació.

● Una avaluació final qualificadora.

FALTES JUSTIFICADES:

● Del total de la UF es perdrà el dret a l’avaluació continuada i l’alumne/a haurà d’examinar-se de tota la UF a

la convocatòria següent (2ª convocatòria). Com a norma general, si la suma de les faltes, ja siguin

justificades com no, supera el 20%.

● En casos molt excepcionals l’equip docent valorarà altres possibilitats.

Els instruments d’avaluació seran:

● Proves orals o escrites sobre els continguts i exposició de treballs. Les proves escrites podran ser de resposta

múltiple (test), o de V/F i/o preguntes curtes i/o llargues. Alguna part de les UF pot tenir alguna prova pràctica.

El nombre de proves dependrà de la durada de cada unitat.

● Realització de presentacions de treball i de simulacions respectant els protocols, resolució de qüestionaris

pràctics, exercicis i/o treballs individuals i/o en grup.
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A criteri del professor/a els exàmens poden ser convocats amb data o sense avisar. La copia a les proves avaluadores

suposarà la pèrdua del dret a avaluació continuada, s’haurà de presentar a la segona convocatòria.

És obligat presentar les activitats, treballs, dossiers... en la data fixada, el fet de portar un justificant no implica poder

lliurar el treball més tard.

L’assistència és obligatòria, la no assistència d’un 20% correspondrà a la pèrdua del dret a l’avaluació continuada per

aquesta unitat formativa i s’haurà de presentar a la segona convocatòria. L’alumne/a ha de portar el material, si no ho

porta haurà no podrà assistir a la sessió.

Cada UF es qualificarà de l’1 al 10, sense decimals. Es consideraran positives les qualificacions iguals o superiors a

5 i negatives les restants. Per a superar el mòdul, l’alumne haurà de superar de manera independent totes les unitats

formatives amb una nota igual o superior a 5 sobre 10.

Hi haurà dues notes definitives del mòdul: una per cada unitat formativa. Cada UF es considera unitats independent,

en superar-se la nota quedarà guardada a l’expedient de l’alumne. Per superar cada UF s’ha de superar cadascun dels

nuclis formatius, aconseguint d’aquesta forma l’assoliment dels resultats d’aprenentatge.

● La qualificació final de la UF resultarà de fer una mitja ponderada per les hores de cadascú dels nuclis

formatius de que consta segons la fórmula següent:

Q UF1 = 0,20 · NF1 + 0,15 · NF2 + 0,65 · NF3

Q UF2= 0,15 · NF1 + 0,30 · NF2 + 0,25 · NF3+ 0,15 · NF4+ 0,15 · NF5

● La qualificació final del mòdul resultarà de fer una mitja ponderada per les hores de cadascuna de les unitats

formatives de que consta el mòdul, segons la fórmula següent:

Q MP 02 = 0,50 ·Q UF1 + 0,50 ·Q UF2

6.- BIBLIOGRAFIA BÀSICA (de consulta)

- Material lliurat per la professora, que s’enviarà al correu electrònic o drive previ a les sessions.

- Llibres i pàgines web que durant el curs vagi recomanant la professora.

7.- MATERIAL NECESSARI

L’alumnat haurà de portar a classe, de forma individual, a més del material d’escriptura, el dossier dels exercicis

proposats per la professora.

Pot portar el material anterior en suport paper o digital.
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Mòdul professional 03: Extracció de diagnòstics i procediments

Mòdul professional 3: Extracció de diagnòstics i procediments

UF1. Rastreig i indexació del document clínic

UF2. Indexació d’episodis assistencials específics

Durada total: 132 hores: UF1: 1 hora setmanal. / - UF2: 3 hores setmanals.

Professorat: Elena Francès

1.- HORARI DEL MÒDUL

2.- RESULTATS D’APRENENTATGE

UF 1. Rastreig i indexació del document clínic (33 h)

Nucli Formatiu (NF) Hores Resultats d’aprenentatge

NF1. Identificació del diagnòstic en

la documentació clínica.
10

RA1. Identifica diagnòstics en la  documentació clínica, relacionant-los

amb els diferents episodis assistencials.

NF2. Identificació dels procediments

diagnòstics i terapèutics en la

documentació clínica.

23

RA 2. Identifica procediments diagnòstics i terapèutics en la

documentació clínica, relacionant-los amb els diferents episodis

assistencials.

UF 2. Indexació d’episodis assistencials específics  (99 h)

Nucli Formatiu (NF) Hores Resultats d’aprenentatge

NF1.- Diagnòstics i procediments

oncològics.
20

RA1. Identifica diagnòstics i procediments oncològics, relacionant-los amb

episodis assistencials en el tractament de les neoplàsies.

NF2.- Diagnòstics i procediments

obstètrics i del nounat
26

RA2. Obté diagnòstics i procediments obstètrics i del nounat,

relacionant-los amb els diferents episodis assistencials en embaràs, part i

puerperi.

NF3.- Diagnòstics i procediments en

lesions i traumatismes
25

RA3. Identifica diagnòstics i procediments terapèutics, relacionant amb

els diferents episodis assistencials en lesions i traumatismes.

NF4.- Diagnòstics i procediments

assistencials en intoxicacions.
18

RA4. Identifica diagnòstics i procediments terapèutics, relacionant-los

amb els diferents episodis assistencials en intoxicacions.

NF5.- Diagnòstics i procediments

en altres patologies específiques.
10

RA5. Identifica diagnòstics i procediments terapèutics, relacionant-los

amb els diferents episodis assistencials en altres patologies específiques.

3.-TEMPORITZACIÓ

El mòdul disposa de 132 hores lectives al llarg del cicle
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UNITAT FORMATIVA HORES CLASSE DATA INICI DATA FINALITZACIÓ

UF1 33 hores 20/09/2021 3/06/2022

UF2 99 hores 20/09/2021 3/06/2022

4. METODOLOGIA DOCENT

Al començament de cada UF es farà una presentació dels continguts bàsics, models d'activitats, resultats

d’aprenentatge i els criteris d'avaluació. També es realitzarà una avaluació inicial per tenir presents els coneixements

previs de l’alumne.

Explicació de les UF per part de la professora a sessions teòriques i teòriques-pràctiques, amb l’ajuda de materials de

suport com ara presentacions digitals, fitxes i altres eines audiovisuals i informàtiques.

Es realitzaran activitats diverses: realització d’exercicis escrits, recerca d’informació, observació de processos,

simulacions, treballs i activitats en petits grups, així com exposicions orals, entre altres.

5.- AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ

L’avaluació d’aquest mòdul constarà de:

● Una avaluació inicial: coneixements previs, actituds, motivacions. Sense nota per detectar el nivell individual i

del grup.

● Una avaluació de forma continuada dins de cada unitat formativa i tindrà com a referència els respectius

resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació.

● Una avaluació final qualificadora.

S’avaluaran conjuntament els aspectes teòrics, pràctics i actitudinals desenvolupats dins de cada unitat formativa.

FALTES JUSTIFICADES:

Les classes presencials, són d’assistència obligatòria. Es contempla semipresencialitat segons els criteris

generals (veure guia de l’alumnat).

● Del total de la UF es perdrà el dret a l’avaluació continuada i l’alumne/a haurà d’examinar-se de tota la

UF a la convocatòria següent (2ª convocatòria). Com a norma general, si la suma de les faltes, ja siguin

justificades com no, supera el 20%.

● En casos molt excepcionals l’equip docent valorarà altres possibilitats.

Els instruments d’avaluació seran:

● Proves orals o escrites sobre els continguts i exposició de treballs. Les proves escrites podran ser de resposta

múltiple (test), o de V/F i/o preguntes curtes i/o llargues. Alguna part de les UF pot tenir alguna prova pràctica.

El nombre de proves dependrà de la durada de cada unitat.

● Realització de simulacions respectant els protocols, resolució de qüestionaris pràctics, exercicis i/o treballs

individuals i/o en grup.

● Exposició dels procediments de treball.

A criteri del professor/a els exàmens poden ser convocats amb data o sense avisar. Copiar a les proves avaluadores

suposarà la pèrdua del dret a avaluació continuada, s’haurà de presentar a la segona convocatòria.
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És obligat presentar les activitats, treballs, dossiers... en la data fixada, el fet de portar un justificant no implica poder

lliurar el treball més tard.

Actitudinalment es valorarà la predisposició a l’activitat: assistència i puntualitat, participació i col·laboració a classe,

interès mostrat en els treballs encomanats i la pulcritud i higiene personal, així com el comportament. La qualitat de les

tasques encomanades: ordre, pulcritud, precisió i rapidesa en l’aplicació de les tècniques i treballs. Iniciativa i capacitat

per resoldre situacions sense l’ajut de la professora. El compromís amb les obligacions associades al treball: el respecte

als companys i al professorat, la conservació del material, de les aules. Es valorarà a cadascuna de les activitats

realitzades a les UF i formarà part del valor de cadascuna.

L’assistència és obligatòria, la no assistència d’un 20% correspondrà a la pèrdua del dret a l’avaluació continuada per

aquesta unitat formativa i s’haurà de presentar a la segona convocatòria. L’alumne/a ha de portar el material, si no ho

porta  no podrà assistir a la sessió.

Les classes són presencials, d’assistència obligatòria.

Es contempla semipresencialitat segons els criteris generals (veure guia de l’alumnat).

Cada UF es qualificarà de l’1 al 10, sense decimals. Es consideraran positives les qualificacions iguals o superiors a

5 i negatives les restants. Per a superar el mòdul, l’alumne haurà de superar de manera independent totes les unitats

formatives amb una nota igual o superior a 5 sobre 10.

● La qualificació final de la UF resultarà de fer una mitja ponderada per les hores de cadascú dels nuclis

formatius de que consta segons la fórmula següent:

Q UF1 = 0,25 · NF1 + 0,75 · NF2

Q UF2= 0,25 · NF1 + 0,25 · NF2 + 0,25 · NF3+ 0,15 · NF4+ 0,10 · NF5

● La qualificació final del mòdul resultarà de fer una mitja ponderada per les hores de cadascuna de les unitats

formatives de que consta el mòdul, segons la fórmula següent:

Q MP 03 = 0,25 ·Q UF1 + 0,75·Q UF2

6.- BIBLIOGRAFIA BÀSICA (de consulta)

- Material lliurat per la professora, que s’enviarà al correu electrònic, drive,  previ a les sessions.

- Llibres i pàgines web que durant el curs vagi recomanant la professora.

7.- MATERIAL NECESSARI

L’alumnat haurà de portar a classe, de forma individual, a més del material d’escriptura, el dossier dels exercicis

proposats per la professora.

Pot portar el material anterior en suport paper o digital.

Pàgina 36 de 85



Mòdul professional 04: Arxius i documentació sanitaris

Mòdul professional 4: Arxius i documentació sanitaris

UF1 La documentació clínica. 77 hores

UF2 L’arxiu clínic. 22 hores

Durada total: 99 hores / 3 hores setmanals Professorat: Carlos García Muñoz

1. HORARI DEL MÒDUL

2.- RESULTATS D’APRENENTATGE

Els Resultats d’Aprenentatge (RA) de cada UF s’han agrupat en Nuclis Formatius (NF), i Activitats

d’ensenyament-aprenentatge (AEA), amb la següent distribució i seqüència que contribueix a l’assoliment dels RA, i

amb la següent assignació d’hores:

UF 1: LA DOCUMENTACIÓ CLÍNICA (77h)

Nucli Formatiu Hores Resultats d’aprenentatge AEA

NF1- Documents

sanitaris: necessitats i

disseny

25

RA1: Caracteritza les necessitats documentals

dels centres sanitaris, relacionant-les amb cada

tipus de centre i funció dels documents.

AEA1: Caracterització de les necessitats

documentals dels centres sanitaris

RA2: Dissenya i elabora documents sanitaris

aplicant criteris de normalització documental.

AEA2: Disseny i elaboració de documents

clínic-assistencials

NF2- Verificació de la

qualitat de la

documentació clínica

26

RA3: Verifica la qualitat d'una documentació

clínica, optimitzant la seva normalització i

funcionalitat.

AEA3: Gestió de la qualitat documental:

característiques i mètodes de control

AEA4: Verificació de la qualitat documental:

enquestes de satisfacció, disseny de protocols i

auditories

NF3- Gestió de les

històries clíniques des

del punt de vista

documental

26

RA4: Gestiona les històries clíniques des del

punt de vista documental, verificant el contingut

específic i la connexió amb altra documentació

annexa.

AEA5: Característiques, tipus i requisits legals

de la HC

AEA6: Documents específics i relacionats amb

la HC. HC electrònica i e-salut

UF 2: L’ARXIU CLÍNIC (22h)
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Nucli Formatiu Hores Resultats d’aprenentatge AEA

NF1- Gestió de l’arxiu de

documentació sanitària
22

RA1: Gestiona els arxius de documentació

sanitària, optimitzant el tractament de la

informació.

AEA1: Objectius i funcions de l'arxiu clínic

hospitalari

AEA2: Procediments de treball i gestió de l'arxiu

3.-TEMPORITZACIÓ

Aquest mòdul consta de 2 Unitats Formatives (UF), que s’imparteixen durant el 1er curs del cicle, en 3 hores

setmanals.

MP 04: Arxius i documentació sanitaris           132h ( 99 + 33h)                                               4hores/setmana

Unitats Formatives Hores mín. HLLD Durada total Data inici
Data

finalització

UF 1: La documentació clínica 77 77 20/09/2021 08/04/2022

UF 2: L’arxiu clínic 22 0 22 19/04/2022 04/06/2022

4. METODOLOGIA DOCENT

La metodologia serà activa i participativa, per afavorir la implicació de l’alumnat, el treball en equip i la relació

professora-alumne ja que són, sens dubte, requisits importants per al seu desenvolupament formatiu. Es partirà

sempre dels coneixements previs de l’alumnat i s’incidirà en la funcionalitat dels nous coneixements perquè

l’alumnat senti la necessitat d’aplicar els continguts apresos i aprendre’n de nous.

També se li donarà importància a la diversitat de fons d’informació i es treballarà en els processos d’extracció,

elaboració i comunicació de la informació.

Com a resum podem dir que treballarem amb aprenentatges significatius, aprenentatges funcionals, adaptats al moment

i amb complexitat progressiva, que fomentin l’autonomia en el treball.

Per garantir l’aprenentatge de l’alumne i per desenvolupar i potenciar al màxim les seves capacitats i coneixements,

s’empraran les següents metodologies:

Mètode expositiu: es centrarà en la transmissió de coneixements i activació dels processos cognitius de l’estudiant,

utilitzant com a recolzament una presentació en PowerPoint, TAC, fomentant la participació de l’alumne i les discussions

en petit o gran grup.

Mètode de resolució d’exercicis i problemes: aquest mètode d’ensenyament-aprenentatge es justifica per la necessitat

d’exercitar i posar en pràctica els coneixements previs adquirits, amb l’objectiu de què la posada en pràctica i la

interacció entre coneixements prèviament adquirits i la nova situació permetran un aprenentatge significatiu. Entre els

avantatges d’aquest mètode hi ha la promoció del treball autònom, la motivació en l’aprenentatge i facilitar l’entrenament

en la resolució de problemes.

Degut a que cada alumne té un ritme diferent d’aprenentatge, les activitats inicials permetran conèixer el nivell en el qual

es troben els alumnes. Les activitats proposades reforçaran els continguts teòrics que s’han explicat. Les activitats finals

estan dirigides al fet que els alumnes reforcin o ampliïn un o diversos punts de vista dels continguts de la unitat. Els

exercicis d'autoavaluació serveixen perquè l'alumne s'avaluï per si mateix. Finalment, els casos, simulacions,...,estan

adreçats a estimular la capacitat crítica de l'alumne. Així, per atendre a la diversitat, s’utilitzaran les següents activitats:

● Activitats d’ampliació de coneixements: permeten aprofundir més en alguns dels aspectes estudiats.

● Activitats de reforç: destinades a alumnes amb dificultats per assolir els objectius programats.
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Mètode de discussió de casos: es buscarà l’assoliment d’aprenentatges mitjançant l’anàlisi de casos reals o simulats.

Aquesta estratègia es basa en la comparació, discussió i avaluació a posteriori dels processos cognitius seguits per tal

de prendre decisions. Ajuda a analitzar la pròpia activitat i les alternatives escollides, tot valorant els encerts i els errors,

creant un procés de caire reflexiu que es converteix en un important aprenentatge significatiu. Amb aquest mètode es

treballaran tan les activitats de consolidació com les d’ampliació.

Mètodes d’aprenentatge individuals: a través de l’autoaprenentatge i afavorint el paper de les TAC.

Al començament de cada UF es farà una presentació dels continguts bàsics, models d’activitats, resultats

d’aprenentatge i els criteris d’avaluació. També es realitzarà una avaluació inicial per tenir presents els coneixements

previs de l’alumne.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, determina en l’article 2.1.m) la coeducació i el foment de la igualtat real i

efectiva entre homes i dones com un dels principis rectors del sistema educatiu. Tots els alumnes són subjectes de

l’atenció educativa que incorpora la perspectiva de gènere i la igualtat efectiva. Les mesures i els suports estan

establertes en el PEC i en les NOFC del centre.

En aquest Mòdul es promou l’ús d’un llenguatge gràfic, escrit i oral, respectuós, inclusiu i no sexista i es promou

l’educació sense estereotips sexistes ni discriminacions relacionades amb el gènere o l’orientació afectivosexual, així

com una orientació acadèmica i professional no sexista.

Es contempla el pla d’actuació davant un confinament parcial o total, tant del grup classe, algun alumne de manera

individual o el mateix docent. En aquest sentit, tan en cas de confinament com durant el normal desenvolupament del

mòdul al llarg del curs, tots els material i/o activitats estaran disponibles a la plataforma Moodle on el docent anirà

donant accés al contingut als alumnes d’acord ho cregui convenient i segons vagi avançant el mòdul professional i les

UF. En cas de confinament, aquesta plataforma serà utilitzada per garantir que l’alumnat rebi els continguts i les

activitats adients per tal de que puguin assolir els coneixements de la matèria i el docent pugui continuar amb l’avaluació

encara que sigui de manera telemàtica.

5.-AVALUACIÓ i QUALIFICACIÓ

L’avaluació d’aquest mòdul constarà de:

● Una avaluació inicial: coneixements previs, actituds, motivacions. Sense nota per detectar el nivell individual i

del grup.

● Una avaluació de forma continuada dins de cada unitat formativa i tindrà com a referència els respectius

resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació.

S’avaluaran conjuntament els aspectes teòrics, pràctics i actitudinals desenvolupats dins de cada unitat formativa.

FALTES JUSTIFICADES:

● Del total de la UF es perdrà el dret a l’avaluació continuada i l’alumne/a haurà d’examinar-se de tota la UF a

la convocatòria següent (2ª convocatòria). Com a norma general, si la suma de les faltes, ja siguin

justificades com no, supera el 20%.

● En casos molt excepcionals l’equip docent valorarà altres possibilitats.
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Els instruments d’avaluació seran proves escrites sobre els continguts (podran ser de resposta múltiple (test), o de

V/F i/o preguntes curtes i/o llargues), resolució de qüestionaris pràctics, exercicis i/o treballs individuals i/o en grup,

exposició de treballs.

A criteri del professor/a els exàmens poden ser convocats amb data o sense avisar. La copia a les proves avaluadores

suposarà la pèrdua del dret a avaluació continuada, s’haurà de presentar a la segona convocatòria.

És obligat presentar les activitats, treballs, dossiers... en la data fixada, el fet de portar un justificant no implica poder

lliurar el treball més tard.

Actitudinalment es valorarà la predisposició a l’activitat: assistència i puntualitat, participació i col·laboració a classe,

interès mostrat en els treballs encomanats i la pulcritud i higiene personal, així com el comportament. La qualitat de les

tasques encomanades: ordre, pulcritud, precisió i rapidesa en l’aplicació de les tècniques i treballs. Iniciativa i capacitat

per resoldre situacions sense l’ajut de la professora. El compromís amb les obligacions associades al treball: el respecte

als companys i al professorat, la conservació del material, de les aules. Es valorarà a cadascuna de les activitats

realitzades a les UF i formarà part del valor de cadascuna.

L’assistència és obligatòria, la no assistència d’un 20% correspondrà a la pèrdua del dret a l’avaluació continuada per

aquesta unitat formativa i s’haurà de presentar a la segona convocatòria. L’alumne/a ha de portar el material, si no ho

porta haurà no podrà assistir a la sessió.

Cada UF es qualificarà de l’1 al 10, sense decimals. Es consideraran positives les qualificacions iguals o superiors a

5 i negatives les restants. Per a superar el MP, l’alumne haurà de superar de manera independent les 2 unitats

formatives amb una nota igual o superior a 5 sobre 10.

La qualificació del MP 04 s’ha determinat analitzant les hores de les UF, la importància dels RA que contenen i el perfil

professional, i s’obté segons la següent ponderació:

QM4 = 0,75QUF1+ 0,25QUF2

● La qualificació de cada Unitat Formativa s’obté a partir de les qualificacions dels Resultats d’ Aprenentatge

(RA) que constitueixen la unitat formativa.

o La qualificació de la Unitat Formativa 1 (QUF1), s’obté a partir de les qualificacions dels 4

Resultats d’Aprenentatge (RA) que constitueixen la UF1, segons la següent ponderació:

QUF1 = 0.25 QRA1 + 0.25 QRA2 + 0.25 QRA3 + 0.25 QRA4S

o La qualificació de la Unitat Formativa 2 (QUF2), s’obté a partir de les qualificacions del Resultat

d’ Aprenentatge (RA) que constitueix la unitat formativa, segons la següent ponderació:

QUF2 = QRA1

6.-RECUPERACIONS

Primera convocatòria

L’alumne que tingui pendent algun nucli formatiu podrà recuperar-lo a la segona convocatòria. Si es suspèn alguna dels

nuclis formatius o unitats formatives, hi haurà un període de recuperacions en convocatòria ordinària. Si l’alumne no

supera aquestes recuperacions, haurà de recuperar l’assignatura sencera en avaluació extraordinària.
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Segona convocatòria

En cas de no superar algún nucli formatiu o alguna de les unitats formatives durant el període de la primera

convocatòria, es podrà superar dins de la 2ªconvocatòria. La 2ª convocatòria es desenvoluparà a final de curs,

durant el mes de juny, seguint el calendari establert pel centre, en una sola sessió a final del curs i constarà d’una

prova escrita similar a les realitzades al llarg del curs.

L’alumne que es presenti a la 2ª convocatòria ho farà de tot el nucli formatiu que no tingui superat. La presentació a

aquesta segona convocatòria té caràcter voluntari i l’alumnat que no es presenti no perdrà la convocatòria a efectes del

còmput màxim. La part no superada a la segona convocatòria haurà de tornar a cursar-se.

7.- BIBLIOGRAFIA BÀSICA (de consulta)

- Apunts elaborats per la professora.

- Escolar, A.; Larrañaga, I. J. i Bruguera, J. (2015). Operacions Administratives i Documentació Sanitària.

Madrid: MacMillan Professional.

- Ayuso, D.; Grande, R. (2008). La gestión de enfermería y los Servicios generales en las organizaciones

sanitarias. Diaz-Santos.

- Sorribas Vivas, M.; Casado Latorre, C.; Chavarría Lorente, M. Á. (2008). Organización de archivos clínicos.

Formación profesional sanitaria. Amsterdam / Barcelona / etc.: Elsevier Masson.

- Enllaços a adreces d’interès (al Moodle) com, per exemple:

o Autoritat catalana de Protecció de dades: https://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/

o CTMDC: comissió que vetlla perquè els criteris sobre els drets d'informació concernent a la salut i

l'autonomia del pacient i la documentació clínica siguin homogenis en el sistema de salut a Catalunya:

http://aquas.gencat.cat/ca/ambits/projectes/CTMDC/

o Recomanacions per al control d'accessos a la història clínica electrònica per part dels professionals

dels centres sanitaris de Catalunya (AQuAS):

http://aquas.gencat.cat/ca/detall/article/control_accessos_HCE

o Societat Catalana de Documentació Mèdica: http://webs.academia.cat/societats/document/

o Sociedad Española de Documentación Médica: http://www.sedom.es/

8.- MATERIAL NECESSARI

Els instruments amb que es materialitzarà el procés d’ensenyament-aprenentatge, són els següents:

-Suport paper: dossier apunts elaborat per la professora, i activitats i suports diversificats per afavorir el

desenvolupament d’estratègies d’aprenentatge i l’autonomia de l’alumne.

-Suport informàtic (TAC): Moodle del MP04 amb les activitats, enllaços d’interès, diccionaris, procediments i

registres, documents de diferents centres assistencials, material d’ampliació i material de reforç, així com altres

materials i adreces d’interès.Des de l’aula virtual es podran realitzar les activitats següents: consultes a la

professora de forma telemàtica, qüestionaris, presentació de treballs, descàrrega de material didàctics en PDF,

quaderns d’apunts elaborats per la professora i activitats.
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Mòdul Professional 05 Sistemes d’informació i classificació sanitaris

Mòdul Professional : MP05 Sistemes d’informació i classificació sanitaris

Unitats Formatives:

UF 1.  Sistemes d’informació en sanitat

UF 2: La Classificació Internacional de Malalties

Professorat: Diana Páez

1. HORARI DEL MÒDUL

2.- RESULTATS D’APRENENTATGE

UF 1:  Sistemes d’informació en sanitat (33 h)

cli Formatiu Hores Resultats d’aprenentatge

NF 1 Els Sistemes

d’informació

sanitaris (SIS)

10

RA1 Caracteritza els diferents elements que intervenen en el procés de creació d'un

sistema d'informació sanitari (SIS), relacionant-los amb els factors clau de l'activitat

sanitària.

NF 2 Els sistemes

de classificació de

malalties

23
RA2 Maneja els diferents sistemes de classificacions internacionals de malalties, així

com les diferents terminologies existents, determinant l'àmbit d'aplicació de cadascun.

UF 2: La Classificació Internacional de Malalties (66 h)

NF 1 Estructura

general de laCIM

10-

22

RA1 Utilitza eficaçment les diferents parts que componen la classificació internacional

de malalties, aplicant cadascun dels seus criteris d’ús.

RA 2 Selecciona els codis de la classificació internacional de malalties, extraient

prèviament, de l'episodi assistencial, els diagnòstics i procediments realitzats.

NF 2. Normativa

de codificació de

diagnòstics

22

RA3 Aplica la normativa establerta en matèria de codificació de dades clínics i no

clínics, a nivell estatal i de comunitat autònoma, reconeixent el seu àmbit d'aplicació.

RA4 Realitza processos de codificació de diagnòstics amb la classificació

internacional de malalties en la seva edició vigent (CIM), aplicant la normativa general.

RA6 Realitza processos de codificació amb la classificació internacional de malalties

en la seva edició vigent (CIM), aplicant les instruccions d’ús de les classificacions

vigents.RA3 Aplica la normativa establerta en matèria de codificació de dades clínics i

no clínics, a nivell estatal i de comunitat autònoma, reconeixent el seu àmbit

d'aplicació.
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NF 3. –Normativa

de codificació de

procediments

22

RA3 Aplica la normativa establerta en matèria de codificació de dades clínics i no

clínics, a nivell estatal i de comunitat autònoma, reconeixent el seu àmbit d'aplicació.

RA5 Realitza processos de codificació de procediments amb la classificació

internacional de malalties en la seva edició vigent (CIM), aplicant la normativa general

RA6 Realitza processos de codificació amb la classificació internacional de malalties

en la seva edició vigent (CIM), aplicant les instruccions d’ús de les classificacions

vigents.RA3 Aplica la normativa establerta en matèria de codificació de dades clínics i

no clínics, a nivell estatal i de comunitat autònoma, reconeixent el seu àmbit

d'aplicació.

3.-TEMPORITZACIÓ

El mòdul disposa de 99 hores lectives al llarg del cicle, el que representa 3 hores setmanals.

UNITAT FORMATIVA HORES CLASSE DATA INICI DATA FINALITZACIÓ

UF1 33 hores 20/09/2021 24/11/2021

UF2 66 hores 25/11/2021 02/06/2022

4. METODOLOGIA DOCENT

Al començament de cada UF es farà una presentació dels continguts bàsics, models d'activitats, resultats

d’aprenentatge i els criteris d'avaluació. També es realitzarà una avaluació inicial per tenir presents els coneixements

previs de l’alumne.

Explicació de les UF per part de la professora a sessions teòriques i teòriques-pràctiques, amb l’ajuda de materials de

suport com ara presentacions digitals, fitxes i altres eines audiovisuals i informàtiques.

Es realitzaran activitats diverses: realització d’exercicis escrits, recerca d’informació, observació de processos,

simulacions, treballs i activitats en petits grups, així com exposicions orals, entre altres.

5.- AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ

L’avaluació d’aquest mòdul constarà de:

● Una avaluació inicial: coneixements previs, actituds, motivacions. Sense nota per detectar el nivell individual i

del grup.

● Una avaluació de forma continuada dins de cada unitat formativa i tindrà com a referència els respectius

resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació.

● Una avaluacio final qualificadora.

FALTES JUSTIFICADES:

● Del total de la UF es perdrà el dret a l’avaluació continuada i l’alumne/a haurà d’examinar-se de tota la UF a

la convocatòria següent (2ª convocatòria). Com a norma general, si la suma de les faltes, ja siguin

justificades com no, supera el 20%.
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● En casos molt excepcionals l’equip docent valorarà altres possibilitats.

Els instruments d’avaluació seran:

● Proves orals o escrites sobre els continguts i exposició de treballs. Les proves escrites podran ser de resposta

múltiple (test), o de V/F i/o preguntes curtes i/o llargues. Alguna part de les UF pot tenir alguna prova pràctica.

El nombre de proves dependrà de la durada de cada unitat.

● Realització de simulacions respectant els protocols, resolució de qüestionaris pràctics, exercicis i/o treballs

individuals i/o en grup.

A criteri del professor/a els exàmens poden ser convocats amb data o sense avisar. La copia a les proves avaluadores

suposarà la pèrdua del dret a avaluació continuada, s’haurà de presentar a la segona convocatòria.

És obligat presentar les activitats, treballs, dossiers... en la data fixada, el fet de portar un justificant no implica poder

lliurar el treball més tard.

L’assistència és obligatòria, la no assistència d’un 20% correspondrà a la pèrdua del dret a l’avaluació continuada per

aquesta unitat formativa i s’haurà de presentar a la segona convocatòria. L’alumne/a ha de portar el material, si no ho

porta haurà no podrà assistir a la sessió.

Cada UF es qualificarà de l’1 al 10, sense decimals. Es consideraran positives les qualificacions iguals o superiors a

5. Per poder optar a aprovar el mòdul, s’han de superar les dues UF per separat, és a dir, si alguna de les UF té una

qualificació menor a 5, llavors el mòdul no s’aprova.

▪ S’avaluaran conjuntament els aspectes teòrics, pràctics i actitudinals desenvolupats dins de cada unitat

formativa.

▪ La qualificació final de la UF resultarà de fer una mitja ponderada per les hores de cadascú dels nuclis formatius

de que consta segons la fórmula següent:

Q UF1 = 0,40 · NF1 + 0,60 · NF2

Q UF2 = 1/3 · NF1 + 1/3 · NF2 + 1/3 · NF3

▪ La qualificació final del mòdul resultarà de fer una mitja ponderada per les hores de cadascuna de les unitats

formatives de que consta el mòdul, segons la fórmula següent:

Q MP 05 =   ⅓ ·Q UF1 +  2/3·Q UF2

6.- BIBLIOGRAFIA BÀSICA (de consulta)

- Material lliurat per la professora, que s’enviarà al correu electrònic  previ a les sessions.

- Llibres i pàgines web que durant el curs vagi recomanant la professora.

- CIM-10-MC

- Normativa de codificació vigent

7.- MATERIAL NECESSARI

L’alumnat haurà de portar a classe, de forma individual, a més del material d’escriptura, el dossier dels exercicis

proposats per la professora i la normativa de codificació.

Pot portar el material anterior en suport paper o digital.
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Mòdul professional 06: Ofimàtica i procés de la informació

Mòdul professional 6: Ofimàtica i procés de la informació

UF1: Tecnologia i comunicacions digitals, i processament de dades. 33h

UF2: Tractament avançat de la informació, arxiu i presentació de la informació escrita. 33h

UF3: Gestió de base de dades, disseny de fulls de càlcul i integració d’aplicacions. 66h

Durada total: 132 hores/4 hores setmanals. Professorat: Cristian Ramos

1. HORARI DEL MÒDUL

2.- RESULTATS D’APRENENTATGE

UF1: Tecnologia i comunicacions digitals, i processament de dades. 33h

Nucli Formatiu (NF)
Hore

s
Resultats d’aprenentatge

NF1: Tecnologia i

comunicacions

digitals, i

processament de

dades. 33h

33

1.Manté en condicions òptimes de funcionament els equips, aplicacions i xarxa, instal·lant i

actualitzant els components de Hardware i Software necessaris

2. Gestiona el correu i l’agenda electrònica o PDA (Personal Digital Assistant), utilitzant

aplicacions específiques

3. Processa textos alfanumèrics, prioritàriament en un teclat estès, aplicant les tècniques

mecanogràfiques.

UF 2:Tractament avançat de la informació, arxiu i presentació de la informació escrita. 33h

NF1: Tractament

avançat de la

informació, arxiu i

presentació de la

informació escrita.

33h

33

1 Gestiona els sistemes d’arxius, buscant i seleccionant amb mitjans informàtics la

informació necessària

2. Elabora i supervisa l’elaboració documents de textos, utilitzant les opcions avançades

d’un processador de textos.

3. Elabora i supervisa l’elaboració de presentacions multimèdia, utilitzant aplicacions

específiques.

UF3: Gestió de base de dades, disseny de fulls de càlcul i integració d’aplicacions. 66h

NF1: Gestió de base

de dades, disseny

de fulls de càlcul i

integració

d’aplicacions. 66h

66

1.Dissenya i elabora fulls de càlcul adaptats a les necessitats de tractament de la

informació, aplicant opcions avançades.

2. Utilitza sistemes de gestió de bases de dades adaptades a les necessitats del tractament

de la informació, aplicant opcions avançades.

3. Gestiona de forma integrada la informació provinent de diferents aplicacions així com

arxius audiovisuals, utilitzant programes i perifèrics específics.
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3.-TEMPORITZACIÓ

El mòdul disposa de 132 hores lectives al llarg del cicle, el que representa 4 hores setmanals.

UNITAT FORMATIVA HORES CLASSE DATA INICI DATA FINALITZACIÓ

UF1 33 hores 19/09/2021 i 01/06/2022 9/11/2021 i 03/06/2022

UF2 33 hores 9/11/2021 2/02/2022

UF3 66 hores 2/02/2022 31/05/2022

LA UF1 es troba fraccionada. L’avaluació definitiva es durà a terme a final del període.

4. METODOLOGIA DOCENT

Al començament de cada UF es farà una presentació dels continguts bàsics, models d'activitats, resultats

d’aprenentatge i els criteris d'avaluació. També es realitzarà una avaluació inicial per tenir presents els coneixements

previs de l’alumne.

Explicació de les UF per part del professor a sessions teòriques i teòriques-pràctiques, amb l’ajuda de materials de

suport com ara presentacions digitals, articles, fragments de la legislació vigent, vídeos, pel·lícules i altres eines

audiovisuals i informàtiques.

Es realitzaran activitats diverses mitjançant el Moodle: realització d’exercicis escrits, recerca d’informació, observació de

processos, simulacions, treballs i activitats en petits grups, així com exposicions orals, entre altres.

Es realitzarà una sortida educativa relacionada amb el mòdul durant el segon trimestre si el pla de centre en el marc de

la pandèmia COVID-19 ho permet.

5.- CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ

L’avaluació d’aquest mòdul constarà de:

● Una avaluació inicial: coneixements previs, actituds, motivacions. Sense nota per detectar el nivell individual i

del grup.

● Una avaluació de forma continuada dins de cada unitat formativa i tindrà com a referència els respectius

resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació.

S’avaluaran conjuntament els aspectes teòrics, pràctics i actitudinals desenvolupats dins de cada unitat formativa.

FALTES JUSTIFICADES:

● Del total de la UF es perdrà el dret a l’avaluació continuada i l’alumne/a haurà d’examinar-se de tota la UF a

la convocatòria següent (2a convocatòria). Com a norma general, si la suma de les faltes, ja siguin

justificades com no, supera el 20%.

● En casos molt excepcionals l’equip docent valorarà altres possibilitats.
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Els instruments d’avaluació seran:

● Proves orals o escrites sobre els continguts i exposició de treballs. Les proves escrites podran ser de resposta

múltiple (test), o de V/F i/o preguntes curtes i/o llargues. Alguna part de les UF pot tenir alguna prova pràctica.

El nombre de proves dependrà de la durada de cada unitat. (60%)

● Realització de simulacions respectant els protocols, resolució de qüestionaris pràctics, exercicis i/o treballs

individuals i/o en grup. (40%)

A criteri del professor/a els exàmens poden ser convocats amb data o sense avisar. La copia a les proves avaluadores

suposarà la pèrdua del dret a avaluació continuada, s’haurà de presentar a la segona convocatòria.

És obligat presentar les activitats, treballs, dossiers... en la data fixada, el fet de portar un justificant no implica poder

lliurar el treball més tard.

Actitudinalment es valorarà la predisposició a l’activitat: assistència i puntualitat, participació i col·laboració a classe,

interès mostrat en els treballs encomanats i la pulcritud i higiene personal, així com el comportament. La qualitat de les

tasques encomanades: ordre, pulcritud, precisió i rapidesa en l’aplicació de les tècniques i treballs. Iniciativa i capacitat

per resoldre situacions sense l’ajut de la professora. El compromís amb les obligacions associades al treball: el respecte

als companys i al professorat, la conservació del material, de les aules. Es valorarà a cadascuna de les activitats

realitzades a les UF i formarà part del valor de cadascuna.

L’assistència és obligatòria, la no assistència d’un 20% correspondrà a la pèrdua del dret a l’avaluació continuada per

aquesta unitat formativa i s’haurà de presentar a la segona convocatòria. L’alumne/a ha de portar el material, si no ho

porta haurà no podrà assistir a la sessió.

Cada UF es qualificarà de l’1 al 10, sense decimals. Es consideraran positives les qualificacions iguals o superiors a

5,00 i negatives les restants. Per a superar el mòdul, l’alumne haurà de superar de manera independent totes les unitats

formatives amb una nota igual o superior a 5,00 sobre 10.

Hi haurà tres notes definitives del mòdul: una per cada unitat formativa. Cada UF es considera unitat independent, en

superar-se la nota quedarà guardada a l’expedient de l’alumne. Per superar cada UF s’ha de superar cadascun dels

nuclis formatius, aconseguint d’aquesta forma l’assoliment dels resultats d’aprenentatge.

La qualificació final de la UF resultarà de fer una mitja ponderada per les hores de cadascú dels nuclis formatius de

que consta segons la fórmula següent:

QM6 = 0,25QUF1+ 0,25QUF2 +0,5QUF3

5.- BIBLIOGRAFIA BÀSICA (de consulta)

Material lliurat pel professor, que s’enviarà al correu electrònic o moodle previ, durant o posteriorment a les sessions.

Llibres i pàgines web que durant el curs vagi recomanant pel professorat.

6.- MATERIAL NECESSARI

L’alumnat haurà de portar a classe, de forma individual, a més del material d’escriptura, una memòria USB a on

realitzarà els exercicis proposats.

Pàgina 47 de 85



Mòdul professional 07: Codificació sanitària

Pla docent Curs 2021/22                                                                                         Departament de Sanitat

Nom Cicle: Documentació i administració sanitàries Curs: Segon

Mòdul Professional : MP07 Codificació sanitària Professorat: Elena Francés / Diana Paez

Unitats Formatives:

● UF1 Codificació específica de patologia sistèmica. 99 h

● UF2 Codificació específica de lesions i emmetzinaments. 33 hores

● UF3 Codificació específica de patologia obstètrica i del període perinatal. 33 hores

1. HORARI DEL MÒDUL

Matí: hores setmanals 8 h.

UF1: Dilluns 8:15-10:15 h. / Dimecres d’ 11
:
45 a 13:45 h. /  Divendres  de 10:15 a 11:15 i de 11:45 a 12:45h

UF2 i UF3: Dimarts de 9:15 a 11:15 (2 hores, Elena grup A i Diana grup B)

2.-  RESULTATS D’APRENENTATGE

UF 1: Codificació específica de patologia sistèmica 99 hores

Nucli Formatiu Hores Resultats d’aprenentatge

NF1 20

Realitza processos de codificació de diagnòstics relacionats amb malalties infeccioses

i parasitàries, fent ús de la classificació internacional de malalties en la seva edició

vigent (CIM), aplicant la normativa específica.

NF2 20

Realitza processos de codificació de diagnòstics i de procediments relacionats amb

neoplàsies, utilitzant la classificació internacional de malalties en la seva edició vigent

(CIM), aplicant la normativa específica.

NF3 24

Realitza processos de codificació de diagnòstics i procediments relacionats amb

malalties de l'aparell circulatori, utilitzant la classificació internacional de malalties en

la seva edició vigent (CIM), aplicant la normativa específica.

NF4 20

Realitza processos de codificació de diagnòstics relacionats amb malalties de l'aparell

respiratori, utilitzant la classificació internacional de malalties en la seva edició vigent

(CIM), aplicant la normativa específica.

NF5 15

1 Realitza processos de codificació de diagnòstics i procediments relacionats amb

malalties de l'aparell digestiu, utilitzant la classificació internacional de malalties en la

seva edició vigent (CIM), aplicant la normativa específica.

2 Realitza processos de codificació de diagnòstics relacionats amb malalties

sistèmiques, endocrines, utilitzant la classificació internacional de malalties en la seva

edició vigent (CIM), aplicant la normativa específica.

3 Realitza processos de codificació específica de diagnòstics i procediments relacionats

amb patologia genitourinaria utilitzant la classificació internacional de malalties en la

seva edició vigent (CIM), aplicant la normativa específica.
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4 Realitza processos de codificació específica de diagnòstics i procediments relacionats

amb patologia musculoesquelètica, del sistema nerviós i sentits utilitzant la

classificació internacional de malalties en la seva edició vigent (CIM), aplicant la

normativa específica.

5 Realitza processos de codificació de diagnòstics relacionats amb trastorns mentals,

i altres patologies, utilitzant la classificació internacional de malalties en la seva edició

vigent (CIM), aplicant la normativa específica.

6 Realitza processos de codificació específica de diagnòstics i procediments relacionats

amb signes, símptomes i estats mal definits utilitzant la classificació internacional de

malalties en la seva edició vigent (CIM), aplicant la normativa específica.

UF 2: Codificació específica de lesions i emmetzinaments. 33 hores

NF1 33

Realitza processos de codificació específica de diagnòstics, procediments i causes

externes relacionats amb lesions i intoxicacions utilitzant la classificació internacional

de malalties en la seva edició vigent (CIM), aplicant la normativa específica.

UF3 Codificació específica de patologia obstètrica i del període perinatal. 33 hores

NF1 33

Codifica els diagnòstics i procediments relacionats amb embaràs, part i puerperi,

utilitzant la classificació internacional de malalties en la seva edició vigent (CIM), aplicant

la normativa específica.

3.- TEMPORITZACIÓ

El mòdul disposa de 165 hores lectives al llarg del curs

UNITAT FORMATIVA HORES CLASSE DATA INICI DATA FINALITZACIÓ

UF1 99 hores

Grup A: 13/09/2021

Grup B: 24/01/2022

Grup A: 21/01/2022

Grup B: 27/05/2022

UF2/UF3 66 hores

UF2: 13/09/2021

UF3: 24/01/2022

21/01/2022

27/05/2022

4.- METODOLOGIA DOCENT

Explicació de la unitat formativa per part de la professora fent al començament una presentació dels continguts bàsics,

els RA i CA, treballarem amb l’ajuda, quan el tema ho requereixi, d’eines audiovisuals i informàtiques. Es faran

pràctiques complementàries utilitzant material específic de l’aula i activitats diverses (escrites, simulacions i altres...),

així com treballs escrits i exposicions orals. L’alumnat haurà d’elaborar un dossier amb els qüestionaris, exercicis,

pràctiques, etc. que serà avaluat al final de cada UF.

5.- CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ.

▪ L’avaluació d’aquest mòdul constarà de:

● Una avaluació inicial sense nota per veure el nivell individual i del grup. Coneixements previs, motivació...
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● Una avaluació de forma continuada dins de cada unitat formativa i tindrà com a referència els respectius

resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació.

● Una avaluació final qualificadora

▪ S’avaluaran conjuntament els aspectes teòrics, pràctics i actitudinals desenvolupats dins de cada unitat

formativa.

▪ Els instruments d’avaluació seran:

o Proves escrites i orals sobre els continguts. Les proves escrites podran ser de resposta múltiple (test), o de

V/F i/o preguntes curtes i/o llargues. La major part de la UF tindrà alguna prova pràctica. El nombre de

proves dependrà de la durada de cada unitat.

o Exposició dels procediments de treball.

o Realització de simulacions respectant les normatives, resolució de qüestionaris pràctics, exercicis i/o

treballs individuals i/o en grup.

Actitudinalment es valorarà la predisposició a l’activitat: assistència i puntualitat, participació i col·laboració a classe,

interès mostrat en els treballs encomanats i la pulcritud i higiene personal, així com el comportament. La qualitat de les

tasques encomanades: ordre, pulcritud, precisió i rapidesa en l’aplicació de les tècniques i treballs. Iniciativa i capacitat

per resoldre situacions sense l’ajut de la professora. El compromís amb les obligacions associades al treball: el respecte

als companys i al professorat, la conservació del material, de les aules.

Les classes són presencials, d’assistència obligatòria. Si es produeixen faltes s’aplicarà la normativa general.

Es contempla semipresencialitat segons els criteris generals (veure guia de l’alumnat).

Hi haurà 3 notes definitives del mòdul: una per cada unitat formativa.

Cada UF es qualificarà de l’1 al 10, sense decimals. Es consideraran positives les qualificacions iguals o superiors a

5 i negatives les restants. Per a superar el mòdul, l’alumne haurà de superar de manera independent totes les unitats

formatives amb una nota igual o superior a 5 sobre 10.

Només es considerarà superada la UF quan el resultat final sigui igual o superior a 5. Si l’alumne obté una nota amb

decimals s’aproximarà per sobre o per sota segons proximitat al número sencer.

La qualificació final de la UF resultarà de fer una mitja ponderada per les hores de cadascú dels nuclis formatius de

que consta segons la fórmula següent:

Q UF1 = 0,12 NF1 + 0,14  NF2 + 0,20 NF3 + 0,20 NF4 +0,34 NF5

Q UF2 = Q NF1

Q UF3 = Q NF1

La qualificació final del mòdul resultarà de fer una mitja ponderada per les hores de cadascuna de les unitats

formatives de que consta el mòdul, segons la fórmula següent:

Q MP 07 =  0,60 ·Q UF1 + 0,20 ·Q UF2 + 0,20 ·Q UF3

6.-RECUPERACIONS

L’alumnat pot ser avaluat d’una unitat formativa, com a màxim, en quatre convocatòries, dues per matrícula.

Primera convocatòria

L’alumne que tingui pendent algun nucli formatiu podrà recuperar-lo a la segona convocatòria.

Segona convocatòria

En cas de no superar algún nucli formatiu o alguna de les unitats formatives durant el període de la primera

convocatòria, es podrà superar dins de la 2ª convocatòria. La 2ª convocatòria es desenvoluparà a final de curs,
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durant el mes de juny, seguint el calendari establert pel centre, en una sola sessió a final del curs i constarà d’una

prova escrita similar a les realitzades al llarg del curs.

L’alumne que es presenti a la 2ª convocatòria ho farà de tot el nucli formatiu que no tingui superat. La presentació a

aquesta segona convocatòria té caràcter voluntari i l’alumnat que no es presenti no perdrà la convocatòria a efectes del

còmput màxim.

La UF no superada a la segona convocatòria haurà de tornar a cursar-se.

7.- BIBLIOGRAFIA BÀSICA (de consulta)

- Material lliurat per la professora, que s’enviarà al correu electrònic previ a les sessions.

- Llibres i pàgines web que durant el curs vagi recomanant la professora.

- CIM-10-MC online amb PCS

- Normativa de codificació vigent

8.- MATERIAL NECESSARI

L’alumnat haurà de portar a classe, de forma individual, a més del material d’escriptura, el dossier dels exercicis

proposats per la professora i la normativa de codificació.

Pot portar el material anterior en suport paper o digital.
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Mòdul professional 08: Atenció psicosocial al pacient/usuari

Mòdul professional 08: Atenció psicosocial al pacient/usuari

Durada total: 2 hores setmanals

Professorat: Diana Paez

1. HORARI DEL MÒDUL

2.- RESULTATS D’APRENENTATGE

UF1. La comunicació en l’àmbit assistencial (33h)

Nucli Formatiu (NF) Hores Resultats d’aprenentatge

NF 1.- La persona i la

seva personalitat

envers la malaltia

18
RA1. Aplica tècniques bàsiques de suport psicològic al pacient i familiars,

detectant actituds i estats emocionals derivats de la seva patologia.

NF 2.- Habilitat s

comunicatives
15

RA2. Aplica tècniques de comunicació en la seva interrelació professional

amb el pacient i familiars, seleccionant la informació adequada en cada

cas.

UF 2 . Orientació i assessorament en l’àmbit sanitari (33h)

Nucli Formatiu (NF) Hores Resultats d’aprenentatge

NF 1.- Orientació i

assessorament

psicosocial

14

RA1.Orienta i assessora al pacient i els seus familiars sobre els aspectes

concernents a la seva estada al centre sanitari, identificant les influències

socioculturals

NF 2.- Atenció de

reclamacions
14

RA2. Atén reclamacions presentades pels usuaris reconeixent i aplicant

criteris i procediments d'actuació.

NF 3.-

Reconeixement de

l’àmbit d’intervenció

5
RA3. Reconeix l'àmbit d'intervenció, detallant les seves funcions en

l’atenció al pacient.

3.-TEMPORITZACIÓ

El mòdul disposa de 66 hores lectives al llarg del cicle, el que representa 2 hores setmanals.

1r Curs:

UNITAT FORMATIVA HORES CLASSE DATA INICI DATA FINALITZACIÓ

UF1 33 hores 23/09/2021 27/01/2022

UF2 33 hores 25/01/2022 02/06/2022

2n Curs:
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UNITAT FORMATIVA HORES CLASSE DATA INICI DATA FINALITZACIÓ

UF1 33 hores 14/09/2021 18/01/2022

UF2 33 hores 01/02/2022 17/05/2022

4. METODOLOGIA DOCENT

Al començament de cada UF es farà una presentació dels continguts bàsics, models d'activitats, resultats

d’aprenentatge i els criteris d'avaluació. També es realitzarà una avaluació inicial per tenir presents els coneixements

previs de l’alumne.

Explicació de les UF per part de la professora a sessions teòriques i teòriques-pràctiques, amb l’ajuda de materials de

suport com ara presentacions digitals, fitxes i altres eines audiovisuals i informàtiques.

Es realitzaran activitats diverses: realització d’exercicis escrits, recerca d’informació, observació de processos,

simulacions, treballs i activitats en petits grups, així com exposicions orals, entre altres.

Es realitzarà una o més sortides relacionades amb el mòdul si el pla de centre en el marc de la pandèmia COVID-19 ho

permet.

5.- AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ

L’avaluació d’aquest mòdul constarà de:

Una avaluació inicial: coneixements previs, actituds, motivacions. Sense nota per detectar el nivell individual i del grup.

Una avaluació de forma continuada dins de cada unitat formativa i tindrà com a referència els respectius resultats

d’aprenentatge i criteris d’avaluació.

Una avaluació final qualificadora.

FALTES JUSTIFICADES:

Del total de la UF es perdrà el dret a l’avaluació continuada i l’alumne/a haurà d’examinar-se de tota la UF a la

convocatòria següent (2ª convocatòria). Com a norma general, si la suma de les faltes, ja siguin justificades com no,

supera el 20%.

En casos molt excepcionals l’equip docent valorarà altres possibilitats.

Els instruments d’avaluació seran:

Proves orals o escrites sobre els continguts i exposició de treballs. Les proves escrites podran ser de resposta múltiple

(test), o de V/F i/o preguntes curtes i/o llargues. Alguna part de les UF pot tenir alguna prova pràctica. El nombre de

proves dependrà de la durada de cada unitat.

Realització de simulacions respectant els protocols, resolució de qüestionaris pràctics, exercicis i/o treballs individuals

i/o en grup.

A criteri del professor/a els exàmens poden ser convocats amb data o sense avisar. La copia a les proves avaluadores

suposarà la pèrdua del dret a avaluació continuada, s’haurà de presentar a la segona convocatòria.

És obligat presentar les activitats, treballs, dossiers... en la data fixada, el fet de portar un justificant no implica poder

lliurar el treball més tard.
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Actitudinalment es valorarà la predisposició a l’activitat: assistència i puntualitat, participació i col·laboració a classe,

interès mostrat en els treballs encomanats i la pulcritud i higiene personal, així com el comportament. La qualitat de les

tasques encomanades: ordre, pulcritud, precisió i rapidesa en l’aplicació de les tècniques i treballs. Iniciativa i capacitat

per resoldre situacions sense l’ajut de la professora. El compromís amb les obligacions associades al treball: el respecte

als companys i al professorat, la conservació del material, de les aules. Es valorarà a cadascuna de les activitats

realitzades a les UF i formarà part del valor de cadascuna.

L’assistència és obligatòria, la no assistència d’un 20% correspondrà a la pèrdua del dret a l’avaluació continuada per

aquesta unitat formativa i s’haurà de presentar a la segona convocatòria. L’alumne/a ha de portar el material, si no ho

porta haurà no podrà assistir a la sessió.

Cada UF es qualificarà de l’1 al 10, sense decimals. Es consideraran positives les qualificacions iguals o superiors a

5 i negatives les restants. Per a superar el mòdul, l’alumne haurà de superar de manera independent totes les unitats

formatives amb una nota igual o superior a 5 sobre 10.

La qualificació final de la UF resultarà de fer una mitja ponderada per les hores de cadascú dels nuclis formatius de

que consta segons la fórmula següent:

QUF1 =  0,55 NF1 +0’45 NF2

QUF2 = 0,42 NF1+ 0,42 NF2 + 0,16 NF3

La qualificació final del mòdul resultarà de fer una mitja ponderada per les hores de cadascuna de les unitats

formatives de que consta el mòdul, segons la fórmula següent:

Q MP 08 = 0’50 ·Q UF1 + 0’50 ·Q UF2

Per poder superar el mòdul, s’han d’haver superat les dues UF per separat. Si alguna té una qualificació menor a 5,

llavors no es pot aprovar el mòdul.

6.- BIBLIOGRAFIA BÀSICA (de consulta)

Material lliurat per la professora, penjat preferentment al moodle o fet arribar per una altra via.

Llibres i pàgines web que durant el curs vagi recomanant la professora.

7.- MATERIAL NECESSARI

L’alumnat haurà de portar a classe, de forma individual, a més del material d’escriptura, el dossier dels exercicis

proposats per la professora. Pot portar el material anterior en suport paper.
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Mòdul professional 09: Validació i explotació de dades

Mòdul professional 9 Validació i explotació de dades

UF1: Estadística i epidemiologia..66h

UF2: Bases de dades sanitàries 99h

Durada total: 165 hores/10 hores setmanals (un semestre) Professorat: Carlos Garcia i Cristian Ramos

1. HORARI DEL MÒDUL
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2.- RESULTATS D’APRENENTATGE (Real Decret 768/2014, de 12 de setembre)

UF 1: Estadística i epidemiologia (66 h)

Nucli Formatiu
Hore

s
Resultats d’aprenentatge

NF1: Estadística descriptiva i

càlcul de probabilitat
24

RA1: Realitza anàlisis estadístiques mitjançant aplicacions

informàtiques, aplicant els procediments.

NF2: Estadística inferencial.

Variables quantitatives i

qualitatives

16

RA2: Calcula correctament els valors de probabilitat sobre una

variable aleatòria que es distribueix de forma normal, interpretant els

resultats.

NF3: Demografia sanitària i

epidemiologia
26

RA3 Determina el nivell de salut de la població analitzant els

principals indicadors demogràfics i epidemiològics.

UF 2: Bases de dades sanitàries. 99h

Nucli Formatiu
Hore

s
Resultats d’aprenentatge

NF1 la construcció del

sistema d'informació sanitari
24h

1 Participa en la construcció del sistema d'informació sanitari,

registrant dades i aplicant la normativa adequada

NF2 Estructura, utilitats,

validacions i explotacions

del conjunt mínim bàsic de

dades (CMBD)

24h
2 Maneja l'estructura, utilitats, validacions i explotacions del conjunt

mínim bàsic de dades (CMBD) identificant-ne les aplicacions.

NF3 Identificació dels

sistemes de classificació de

pacients

24h

3 Identifica els diferents sistemes de classificació de pacients,

relacionant-los amb les aplicacions d'aquests sistemes en la gestió

sanitària.

NF4 Qualitat de l'assistència

sanitària
27h

4 Selecciona les accions que millorin el procés d'explotació i

validació de dades aplicant criteris de qualitat en les tasques pròpies

de seu lloc de treball

3.-TEMPORITZACIÓ

El mòdul disposa de 165 hores lectives al llarg del cicle, el que representa 10 hores setmanals.

UNITAT FORMATIVA HORES CLASSE DATA INICI DATA FINALITZACIÓ

UF1 66  hores 13/09/2021 – 22/01/2022 24/01/2022 – 18/05/2022

UF2 99  hores 13/09/2021 – 22/01/2022 24/01/2022 – 18/05/2022
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4. METODOLOGIA DOCENT

Al començament de cada UF es farà una presentació dels continguts bàsics, models d'activitats, resultats

d’aprenentatge i els criteris d'avaluació. També es realitzarà una avaluació inicial per tenir presents els coneixements

previs de l’alumne.

Explicació de les UF per part de la professora a sessions teòriques i teòriques-pràctiques, amb l’ajuda de materials de

suport com ara presentacions digitals, articles, fragments de la legislació vigent, vídeos, pel·lícules i altres eines

audiovisuals i informàtiques.

Es realitzaran activitats diverses mitjançant el Moodle: realització d’exercicis escrits, recerca d’informació, observació de

processos, simulacions, treballs i activitats en petits grups, així com exposicions orals, entre altres.

5.- CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ

L’avaluació d’aquest mòdul constarà de:

● Una avaluació inicial: coneixements previs, actituds, motivacions. Sense nota per detectar el nivell individual i

del grup.

● Una avaluació de forma continuada dins de cada unitat formativa i tindrà com a referència els respectius

resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació.

S’avaluaran conjuntament els aspectes teòrics, pràctics i actitudinals desenvolupats dins de cada unitat formativa.

FALTES JUSTIFICADES:

● Del total de la UF es perdrà el dret a l’avaluació continuada i l’alumne/a haurà d’examinar-se de tota la UF a

la convocatòria següent (2ª convocatòria). Com a norma general, si la suma de les faltes, ja siguin

justificades com no, supera el 20%.

● En casos molt excepcionals l’equip docent valorarà altres possibilitats.

Els instruments d’avaluació seran:

● Proves orals o escrites sobre els continguts i exposició de treballs. Les proves escrites podran ser de resposta

múltiple (test), o de V/F i/o preguntes curtes i/o llargues. Alguna part de les UF pot tenir alguna prova pràctica.

El nombre de proves dependrà de la durada de cada unitat. (60%)

● Realització de simulacions respectant els protocols, resolució de qüestionaris pràctics, exercicis i/o treballs

individuals i/o en grup. (40%)

A criteri del professor/a els exàmens poden ser convocats amb data o sense avisar. La copia a les proves avaluadores

suposarà la pèrdua del dret a avaluació continuada, s’haurà de presentar a la segona convocatòria.

És obligat presentar les activitats, treballs, dossiers... en la data fixada, el fet de portar un justificant no implica poder

lliurar el treball més tard.

Actitudinalment es valorarà la predisposició a l’activitat: assistència i puntualitat, participació i col·laboració a classe,

interès mostrat en els treballs encomanats i la pulcritud i higiene personal, així com el comportament. La qualitat de les

tasques encomanades: ordre, pulcritud, precisió i rapidesa en l’aplicació de les tècniques i treballs. Iniciativa i capacitat

per resoldre situacions sense l’ajut de la professora. El compromís amb les obligacions associades al treball: el respecte

als companys i al professorat, la conservació del material, de les aules. Es valorarà a cadascuna de les activitats

realitzades a les UF i formarà part del valor de cadascuna.

L’assistència és obligatòria, la no assistència d’un 20% correspondrà a la pèrdua del dret a l’avaluació continuada per

aquesta unitat formativa i s’haurà de presentar a la segona convocatòria. L’alumne/a ha de portar el material, si no ho

porta haurà no podrà assistir a la sessió.
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Cada UF es qualificarà de l’1 al 10, sense decimals. Es consideraran positives les qualificacions iguals o superiors a

5,00 i negatives les restants. Per a superar el mòdul, l’alumne haurà de superar de manera independent totes les unitats

formatives amb una nota igual o superior a 5,00 sobre 10.

Hi haurà dues notes definitives del mòdul: una per cada unitat formativa. Cada UF es considera unitat independent, en

superar-se la nota quedarà guardada a l’expedient de l’alumne. Per superar cada UF s’ha de superar cadascun dels

nuclis formatius, aconseguint d’aquesta forma l’assoliment dels resultats d’aprenentatge.

La qualificació final de la UF resultarà de fer una mitja ponderada per les hores de cadascú dels nuclis formatius de

que consta segons la fórmula següent:

QM9 = 0,33QUF1+ 0,67QUF2

5.- BIBLIOGRAFIA BÀSICA (de consulta)

- Material lliurat pel professor, que s’enviarà al correu electrònic o moodle previ, durant o posteriorment a les

sessions.

- Llibres i pàgines web que durant el curs vagi recomanant el professorat.

6.- MATERIAL NECESSARI

L’alumnat haurà de portar a classe, de forma individual, a més del material d’escriptura, una memòria USB a on es

realitzaran els exercicis proposats.

També serà necessari l’ús de calculadora.
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Mòdul professional 10: Gestió administrativa sanitària (1r)

Mòdul professional 10: Gestió administrativa sanitària

UF 2: La gestió en projectes de recerca i Assajos Clínics.   66h

Durada total: 66 hores/2 hores setmanals. Professorat: Carlos Garcia

1. HORARI DEL MÒDUL

Hores setmanals: 2

Dimecres de 11:45 a 13:45

2.- RESULTATS D’APRENENTATGE
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UF 2: La gestió en projectes de recerca i Assajos Clínics. (66 h)

Nucli Formatiu Hores Resultats d’aprenentatge

NF 1.- L’administració

en projectes de recerca

i Assajos Clínics
27

RA1: Gestiona les facetes administratives en projectes de recerca i

assaigs clínics, planificant i supervisant el procés de desenvolupament.

NF 2.- Project

Management i gestió

administrativa

27

RA2: Gestiona les facetes administratives en el desenvolupament de

projectes sanitaris, planificant i supervisant el procés de desenvolupament.

RA3: Elabora documents propis dels projectes sanitaris, integrant textos,

dades, imatges i gràfics a través de les aplicacions informàtiques

adequades.

RA4: Administra els documents de projectes sanitaris a través d’un

sistema de gestió documental.

NF3.- Elaboració i

gestió administrativa

de documents de

projectes sanitaris.

12

RA3: Elabora documents propis dels projectes sanitaris, integrant textos,

dades, imatges i gràfics a través de les aplicacions informàtiques

adequades.

RA4: Administra els documents de projectes sanitaris a través d’un

sistema de gestió documental.

3.-TEMPORITZACIÓ

UNITAT FORMATIVA HORES CLASSE DATA INICI DATA FINALITZACIÓ

UF2 66  hores 20/09/2021 03/06/2022

4. METODOLOGIA DOCENT

Al començament de cada UF es farà una presentació dels continguts bàsics, models d'activitats, resultats

d’aprenentatge i els criteris d'avaluació. També es realitzarà una avaluació inicial per tenir presents els coneixements

previs de l’alumne.

Explicació de les UF per part de la professora a sessions teòriques i teòriques-pràctiques, amb l’ajuda de materials de

suport com ara presentacions digitals, fitxes i altres eines audiovisuals i informàtiques.
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Es realitzaran activitats diverses: realització d’exercicis escrits, recerca d’informació, observació de processos,

simulacions, treballs i activitats en petits grups, així com exposicions orals, entre altres.

5.- AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ

L’avaluació d’aquest mòdul constarà de:

● Una avaluació inicial: coneixements previs, actituds, motivacions. Sense nota per detectar el nivell individual i

del grup.

● Una avaluació de forma continuada dins de cada unitat formativa i tindrà com a referència els respectius

resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació.

S’avaluaran conjuntament els aspectes teòrics, pràctics i actitudinals desenvolupats dins de cada unitat formativa.

FALTES JUSTIFICADES:

● Del total de la UF es perdrà el dret a l’avaluació continuada i l’alumne/a haurà d’examinar-se de tota la UF a

la convocatòria següent (2ª convocatòria). Com a norma general, si la suma de les faltes, ja siguin

justificades com no, supera el 20%.

● En casos molt excepcionals l’equip docent valorarà altres possibilitats.

Els instruments d’avaluació seran:

● Proves orals o escrites sobre els continguts i exposició de treballs. Les proves escrites podran ser de resposta

múltiple (test), o de V/F i/o preguntes curtes i/o llargues. Alguna part de les UF pot tenir alguna prova pràctica.

El nombre de proves dependrà de la durada de cada unitat. (60%)

● Realització de simulacions respectant els protocols, resolució de qüestionaris pràctics, exercicis i/o treballs

individuals i/o en grup. (40%)

A criteri del professor/a els exàmens poden ser convocats amb data o sense avisar. La copia a les proves avaluadores

suposarà la pèrdua del dret a avaluació continuada, s’haurà de presentar a la segona convocatòria.

És obligat presentar les activitats, treballs, dossiers... en la data fixada, el fet de portar un justificant no implica poder

lliurar el treball més tard.

Actitudinalment es valorarà la predisposició a l’activitat: assistència i puntualitat, participació i col·laboració a classe,

interès mostrat en els treballs encomanats i la pulcritud i higiene personal, així com el comportament. La qualitat de les

tasques encomanades: ordre, pulcritud, precisió i rapidesa en l’aplicació de les tècniques i treballs. Iniciativa i capacitat

per resoldre situacions sense l’ajut de la professora. El compromís amb les obligacions associades al treball: el respecte

als companys i al professorat, la conservació del material, de les aules. Es valorarà a cadascuna de les activitats

realitzades a les UF i formarà part del valor de cadascuna.

L’assistència és obligatòria, la no assistència d’un 20% correspondrà a la pèrdua del dret a l’avaluació continuada per

aquesta unitat formativa i s’haurà de presentar a la segona convocatòria. L’alumne/a ha de portar el material, si no ho

porta haurà no podrà assistir a la sessió.

Cada UF es qualificarà de l’1 al 10, sense decimals. Es consideraran positives les qualificacions iguals o superiors a

5 i negatives les restants. Per a superar el mòdul, l’alumne haurà de superar de manera independent totes les unitats

formatives amb una nota igual o superior a 5 sobre 10.

● La qualificació del mòdul formatiu s’obté a partir de les qualificacions de cada Unitat Formativa (UF) segons:

QM10 = 0,33QUF1+ 0,67QUF2
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● La qualificació de cada Unitat Formativa s’obté a partir de les qualificacions dels Resultats d’Aprenentatge (RA)

que constitueixen la unitat formativa.

QUFx =     0,25QRA1 +   0,25QRA2 +  0,25QRA3 + 0,25QRA4

7.- BIBLIOGRAFIA BÀSICA (de consulta)

- Material lliurat pel professor, que s’enviarà al correu electrònic o drive previ a les sessions.

- Llibres i pàgines web que durant el curs vagi recomanant el professor.

8.- MATERIAL NECESSARI

L’alumnat haurà de portar a classe, de forma individual, a més del material d’escriptura una memòria usb a on realitzarà

els exercicis proposats.
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Mòdul professional 10: Gestió administrativa sanitària (2n curs)

Mòdul professional 10: Gestió administrativa sanitària

UF 1: La gestió administrativa als centres sanitaris  33h

UF 2: La gestió en projectes de recerca i Assajos Clínics.   66h

Durada total: 99 hores/3 hores setmanals. Professorat: Carlos Garcia

1. HORARI DEL MÒDUL

Hores setmanals: 3

Dilluns de 10:15 a 11:15 i de 11:45 a 12:45 i dimarts de 11:45 a 12:45
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2.- RESULTATS D’APRENENTATGE

UF 1: La gestió administrativa las centres sanitaris (33h)

Nucli Formatiu Hores Resultats d’aprenentatge

NF 1.-

Ocupadors i

contractació

laboral

11

RA1: Gestiona les principals tasques administratives de recursos humans,

control d’aprovisionament, contractació de recursos al sector sanitari i gestió

econòmica (comptabilitat i facturació), aplicant la normativa vigent.

NF 2.-

Proveïdors
11

RA1: Gestiona les principals tasques administratives de recursos humans,

control d’aprovisionament, contractació de recursos al sector sanitari i gestió

econòmica (comptabilitat i facturació), aplicant la normativa vigent.

NF 3.-

Finançament i

Facturació

11

RA1: Gestiona les principals tasques administratives de recursos humans,

control d’aprovisionament, contractació de recursos al sector sanitari i gestió

econòmica (comptabilitat i facturació), aplicant la normativa vigent.

UF 2: La gestió en projectes de recerca i Assajos Clínics. (66 h)

Nucli Formatiu Hores Resultats d’aprenentatge

NF 1.- L’administració

en projectes de recerca

i Assajos Clínics
27

RA1: Gestiona les facetes administratives en projectes de recerca i

assaigs clínics, planificant i supervisant el procés de desenvolupament.

NF 2.- Project

Management i gestió

administrativa

27

RA2: Gestiona les facetes administratives en el desenvolupament de

projectes sanitaris, planificant i supervisant el procés de desenvolupament.

RA3: Elabora documents propis dels projectes sanitaris, integrant textos,

dades, imatges i gràfics a través de les aplicacions informàtiques

adequades.

RA4: Administra els documents de projectes sanitaris a través d’un

sistema de gestió documental.

NF3.- Elaboració i

gestió administrativa

de documents de

projectes sanitaris.

12

RA3: Elabora documents propis dels projectes sanitaris, integrant textos,

dades, imatges i gràfics a través de les aplicacions informàtiques

adequades.

RA4: Administra els documents de projectes sanitaris a través d’un

sistema de gestió documental.

3.-TEMPORITZACIÓ
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El mòdul disposa de 99 hores lectives al llarg del cicle, el que representa 3 hores setmanals.

UNITAT FORMATIVA HORES CLASSE DATA INICI DATA FINALITZACIÓ

UF2 66  hores 13/09/2021 22/02/2022

UF1 33  hores 28/02/2021 17/05/2022

4. METODOLOGIA DOCENT

Al començament de cada UF es farà una presentació dels continguts bàsics, models d'activitats, resultats

d’aprenentatge i els criteris d'avaluació. També es realitzarà una avaluació inicial per tenir presents els coneixements

previs de l’alumne.

Explicació de les UF per part de la professora a sessions teòriques i teòriques-pràctiques, amb l’ajuda de materials de

suport com ara presentacions digitals, fitxes i altres eines audiovisuals i informàtiques.

Es realitzaran activitats diverses: realització d’exercicis escrits, recerca d’informació, observació de processos,

simulacions, treballs i activitats en petits grups, així com exposicions orals, entre altres.

5.- AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ

L’avaluació d’aquest mòdul constarà de:

● Una avaluació inicial: coneixements previs, actituds, motivacions. Sense nota per detectar el nivell individual i

del grup.

● Una avaluació de forma continuada dins de cada unitat formativa i tindrà com a referència els respectius

resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació.

S’avaluaran conjuntament els aspectes teòrics, pràctics i actitudinals desenvolupats dins de cada unitat formativa.

FALTES JUSTIFICADES:

● Del total de la UF es perdrà el dret a l’avaluació continuada i l’alumne/a haurà d’examinar-se de tota la UF a

la convocatòria següent (2ª convocatòria). Com a norma general, si la suma de les faltes, ja siguin

justificades com no, supera el 20%.

● En casos molt excepcionals l’equip docent valorarà altres possibilitats.

Els instruments d’avaluació seran:

● Proves orals o escrites sobre els continguts i exposició de treballs. Les proves escrites podran ser de resposta

múltiple (test), o de V/F i/o preguntes curtes i/o llargues. Alguna part de les UF pot tenir alguna prova pràctica.

El nombre de proves dependrà de la durada de cada unitat. (60%)

● Realització de simulacions respectant els protocols, resolució de qüestionaris pràctics, exercicis i/o treballs

individuals i/o en grup. (40%)

A criteri del professor/a els exàmens poden ser convocats amb data o sense avisar. La copia a les proves avaluadores

suposarà la pèrdua del dret a avaluació continuada, s’haurà de presentar a la segona convocatòria.

És obligat presentar les activitats, treballs, dossiers... en la data fixada, el fet de portar un justificant no implica poder

lliurar el treball més tard.
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Actitudinalment es valorarà la predisposició a l’activitat: assistència i puntualitat, participació i col·laboració a classe,

interès mostrat en els treballs encomanats i la pulcritud i higiene personal, així com el comportament. La qualitat de les

tasques encomanades: ordre, pulcritud, precisió i rapidesa en l’aplicació de les tècniques i treballs. Iniciativa i capacitat

per resoldre situacions sense l’ajut de la professora. El compromís amb les obligacions associades al treball: el respecte

als companys i al professorat, la conservació del material, de les aules. Es valorarà a cadascuna de les activitats

realitzades a les UF i formarà part del valor de cadascuna.

L’assistència és obligatòria, la no assistència d’un 20% correspondrà a la pèrdua del dret a l’avaluació continuada per

aquesta unitat formativa i s’haurà de presentar a la segona convocatòria. L’alumne/a ha de portar el material, si no ho

porta haurà no podrà assistir a la sessió.

Cada UF es qualificarà de l’1 al 10, sense decimals. Es consideraran positives les qualificacions iguals o superiors a

5 i negatives les restants. Per a superar el mòdul, l’alumne haurà de superar de manera independent totes les unitats

formatives amb una nota igual o superior a 5 sobre 10.

● La qualificació del mòdul formatiu s’obté a partir de les qualificacions de cada Unitat Formativa (UF) segons:

QM10 = 0,33QUF1+ 0,67QUF2

● La qualificació de cada Unitat Formativa s’obté a partir de les qualificacions dels Resultats d’Aprenentatge (RA)

que constitueixen la unitat formativa.

QUFx =     0,25QRA1 +   0,25QRA2 +  0,25QRA3 + 0,25QRA4

7.- BIBLIOGRAFIA BÀSICA (de consulta)

- Material lliurat pel professor, que s’enviarà al correu electrònic o drive previ a les sessions.

- Llibres i pàgines web que durant el curs vagi recomanant el professor.

8.- MATERIAL NECESSARI

L’alumnat haurà de portar a classe, de forma individual, a més del material d’escriptura una memòria usb a on realitzarà

els exercicis proposats.
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Mòdul professional 11:  Formació i orientació laboral

Pla docent Curs 2021/22              Departament : Formació i orientació laboral

Nom Cicle: Documentació i administració sanitàries

Mòdul:  Formació i orientació laboral

Professora: Montse Sendín

1. HORARI DEL MÒDUL

CICLE:DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES CFGS

MÒDUL PROFESSIONAL:  FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

HORES TOTALS: 66 NOMBRE SETMANES: 33

HORES SETMANALS: 2 HORES PRESENCIALS CURS: 1ER.

PROFESSORAT: Montse Sendín

UNITATS FORMATIVES DEL MÒDUL:

UNITAT FORMATIVA
HORES
TOTALS

DATA INICI DATA
FINAL

HORES SETMANA

UF1: Incorporació al treball 33 04/02/22 Fi de curs 2 H

UF2: Prevenció de riscos
laborals.

33 17/09/21 28/01/22 2 H

* Les dates d’inici i final de les unitats formatives son aproximades.

HORARI DE CLASSES:

Divendres  de 11:45 a 13:45h

CONTINGUTS I RESULTATS D'APRENENTATGE
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*La distribució i durada dels NF és orientativa, pot haver alguna modificació durant el curs.

Iniciarem el curs per la UF2

METODOLOGIA

Aquest mòdul consta de classes teòriques i de classes pràctiques:

● Les sessions teòriques es realitzaran, sempre que sigui viable, abans de les classes pràctiques corresponents

per tal d’introduir els conceptes teòrics necessaris per a la classe pràctica. A ser possible, les classes de teoria

s’iniciaran amb un breu repàs del que s’ha tractat en l'última sessió i finalitzaran amb un resum del que s’ha

dit. Quan sigui convenient es promourà la participació de l’alumnat.

● Les classes pràctiques començaran amb una explicació del que cal fer i consten de diferents parts, depenent

de l’UF i dels continguts de cada nucli formatiu.

● Cada NF quedarà definit i seqüenciat abans de desenvolupar-lo, i s’entregarà a l’alumne l’estructuració a fi de

facilitar-li el seu seguiment.

● Parts de cada NF seran impartides de forma magistral.

● Alguns temes tractats es complementaran amb la lectura d’articles científics relacionats amb el tema,

observació de vídeos, etc.

● Es fomentarà contínuament un clima de confiança i respecte, per crear un ambient participatiu de l’alumnat,

ja sigui a l’hora de mostrar dubtes o aportar suggeriments tant del tema que s’explica, com d’algun altre

d’interès a la classe de l’alumne.

● Els alumnes tindran el suport del llibre EiE de l´editorial   EDITEX

● Confinament COVID 19

La docència i el procés d’aprenentatge és desenvoluparà en espais de comunicació virtual.
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Classes online.

AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MP

Les classes són presencials, d’assistència obligatòria.

Les classes ON LINE son, d’assistència obligatòria.

● S’avaluaran conjuntament els aspectes teòrics (proves escrites 50%), pràctics (activitats 40%) i actitudinals
(assistència, participació,cooperació en treball en grup 10%) desenvolupats dins de cada unitat formativa.

● La qualificació final de la UF resulta de fer una mitjana ponderada per les hores de cadascun dels nuclis formatius
de que consta el mòdul, impartits en primer i segon curs.

UF1=(NF1X 0,31)+(NF2X0,55)+(NF3X0,15)

UF2= (NF1x0,45)+(NF2x0,27) )+(NF2x0,27)

● La qualificació final del mòdul resulta de fer una mitjana ponderada per les hores de cadascuna de les unitats
formatives de que consta el mòdul, segons la fórmula següent:

o.50 0.50

La nota global del MP s’obtindrà de la qualificació de les UF, sempre que aquestes tinguin una nota igual o superior a 5.

L’Avaluació es farà de manera contínua al llarg de la seva durada.

Cadascuna de les proves i treballs pràctics qualificadors s'avalua amb una nota de 0 a 10 punts. Per tal d’aprovar la UF,
la nota final (mitjana ponderada dels diversos NF) ha de ser igual o superior a 5.
La nota final  de cada UF   s´obtindrà de la ponderació horària de cada nucli formatiu.

RECUPERACIÓ DE LES UFs I DEL MÒDUL

Si l’alumne té pendent algun NF no superat, a criteri del professor/a, haurà de recuperar el NF no superat
abans d´acabar la UF al juny. Es recuperarà la part pràctica, la part teòrica o ambdues.

L’alumnat que tingui alguna UF suspesa la recuperarà íntegrament al juny en 2ona convocatòria, haurà
d’informar al professorat si es presentarà o no a l’examen de segona convocatòria (la presentació a aquesta
convocatòria és voluntària).

El contingut, estructura i naturalesa de les activitats de recuperació seran semblants a les proves realitzades
en primera convocatòria.

La nota de la segona convocatòria serà de 0 a 10 punts i es considerarà aprovada amb una nota igual o
superior a 5.

En cas de no superar la UF, aquesta quedarà pendent en la seva totalitat.
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MATERIAL/EQUIPAMENT NECESSARI

RECURSOS I MATERIALS DIDÀCTICS

Materials d’aula

● Mapes conceptuals
● Documentals i/o pel·lícules de contingut

científic
● Ordinador amb canó de projecció
● Fotocòpies
● Articles científics
● Proves escrites

Aula Informàtica ● Ordinadors i canó de projecció
● Connexió a Internet
● Pissarra

BIBLIOGRAFIA-WEBGRAFIA

La relació d'obres/exemplars i links que figuren en aquest apartat són de consulta i orientatius per l'alumnat:
● Llibre de text: Formación y Orientación Laboral 360º - Ed. Actualizada 2021. ISBN: 9788413212364.

Autor/es: María Eugenia Caldas Blanco , María Luisa Hidalgo Ortega
● Textos legals
● Instituto Nacional de seguridad e Higiene en el Trabajo (Insht) Departament d’Ensenyament:

http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/titolsloe/sanitat
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Mòdul professional 12:  Empresa i iniciativa emprenedora

Mòdul 12: Empresa e iniciativa emprenedora

Pla docent Curs 2021/22        Departament : Formació i orientació laboral

Nom Cicle:  Documentació i administració sanitàries

Mòdul:  Empresa i iniciativa emprendedora

Profesora: Montse Sendín

PROFESSORAT: Montse Sendín

UNITATS FORMATIVES DEL MÒDUL:

Unitats Formatives

Hores
mín.
+
HLLD

Durada

UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora 66+0 66h

* Les dates d’inici i final de les unitats formatives son aproximades.

DATA D’ INICI: 14 setembre 2021 a final de curs

HORARI DE CLASSES:

Dijous de 12:45 a 14:45h

CONTINGUTS I RESULTATS D'APRENENTATGE

UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora (66h)

Nucli Formatiu Hores Resultats d’aprenentatge/RA

NF 1.- Iniciativa emprenedora 16 1,2

NF 2.-Pla d’empresa i Constitució

de l’empresa
34 3

NF 3-Gestió d´empresa 16 4

*La distribució i durada dels NF és orientativa, pot haver alguna modificació durant el curs.

Iniciarem el curs per la UF2
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METODOLOGIA

Aquest mòdul consta de classes teòriques i de classes pràctiques:

● Les sessions teòriques es realitzaran, sempre que sigui viable, abans de les classes pràctiques corresponents

per tal d’introduir els conceptes teòrics necessaris per a la classe pràctica. A ser possible, les classes de teoria

s’iniciaran amb un breu repàs del que s’ha tractat en l'última sessió i finalitzaran amb un resum del que s’ha

dit. Quan sigui convenient es promourà la participació de l’alumnat.

● Les classes pràctiques començaran amb una explicació del que cal fer i consten de diferents parts, depenent

de l’UF i dels continguts de cada nucli formatiu.

● Cada NF quedarà definit i seqüenciat abans de desenvolupar-lo, i s’entregarà a l’alumne l’estructuració a fi de

facilitar-li el seu seguiment.

● Parts de cada NF seran impartides de forma magistral.

● Alguns temes tractats es complementaran amb la lectura d’articles científics relacionats amb el tema,

observació de vídeos, etc.

● Es fomentarà contínuament un clima de confiança i respecte, per crear un ambient participatiu de l’alumnat,

ja sigui a l’hora de mostrar dubtes o aportar suggeriments tant del tema que s’explica, com d’algun altre

d’interès a la classe de l’alumne.

● Els alumnes tindran el suport del llibre EiE de l´editorial   EDITEX

● Confinament COVID 19

La docència i el procés d’aprenentatge és desenvoluparà en espais de comunicació virtual.

Classes online.

AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MP

Les classes són presencials, d’assistència obligatòria.

Les classes ON LINE son, d’assistència obligatòria.

● S’avaluaran conjuntament els aspectes teòrics (proves escrites 50%), pràctics (activitats 40%) i actitudinals
(assistència, participació,cooperació en treball en grup 10%) desenvolupats dins de cada unitat formativa.

● Per a superar el Mòdul professional cal superar els quatre resultats d’aprenentatge repartits entre tres
nuclis formatius. 

La qualificació del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la

següent ponderació: QMP=QU1 

La qualificació de la UF1 (QUF1) s’obté segons la següent ponderació: 
QMP= (0,25 x RA1) + (0,50 RA2) + (0,25 RA3) 
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La nota global del MP s’obtindrà de la qualificació de les UF, sempre que aquestes tinguin una nota igual o superior a 5.

L’Avaluació es farà de manera contínua al llarg de la seva durada.

Cadascuna de les proves i treballs pràctics qualificadors s'avalua amb una nota de 0 a 10 punts. Per tal d’aprovar la UF,
la nota final (mitjana ponderada dels diversos NF) ha de ser igual o superior a 5.
La nota final  de cada UF   s´obtindrà de la ponderació horària de cada nucli formatiu.

RECUPERACIÓ DE LES UFs I DEL MÒDUL

Si l’alumne té pendent algun NF no superat, a criteri del professor/a, haurà de recuperar el NF no superat
abans d´acabar la UF al juny. Es recuperarà la part pràctica, la part teòrica o ambdues.

L’alumnat que tingui alguna UF suspesa la recuperarà íntegrament al juny en 2ona convocatòria, haurà
d’informar al professorat si es presentarà o no a l’examen de segona convocatòria (la presentació a aquesta
convocatòria és voluntària).

El contingut, estructura i naturalesa de les activitats de recuperació seran semblants a les proves realitzades
en primera convocatòria.

La nota de la segona convocatòria serà de 0 a 10 punts i es considerarà aprovada amb una nota igual o
superior a 5.

En cas de no superar la UF, aquesta quedarà pendent en la seva totalitat.

MATERIAL/EQUIPAMENT NECESSARI

RECURSOS I MATERIALS DIDÀCTICS

Materials d’aula

● Mapes conceptuals
● Documentals i/o pel·lícules de contingut

científic
● Ordinador amb canó de projecció
● Fotocòpies
● Articles científics
● Proves escrites

Aula Informàtica ● Ordinadors i canó de projecció
● Connexió a Internet
● Pissarra

BIBLIOGRAFIA-WEBGRAFIA

La relació d'obres/exemplars i links que figuren en aquest apartat són de consulta i orientatius per l'alumnat:
● Llibre de text:Empresa e iniciativa emprendedora 360° Ed. 2021.SBN: 9788413215709.

Autor/es: María Eugenia Caldas Blanco, María Luisa Hidalgo Ortega.

● Textos legals
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Mòdul professional 13: Anglès tècnic

Pla docent Curs 2022/22                                                            Departament de Sanitat

Nom Cicle: Documentació i administració sanitàries

Curs: Segon

Mòdul Professional : MP13 Anglès tècnic

Unitats Formatives:

● UF 1. Anglès tècnic

Professorat: Xavier Febrero Torner

1. HORARI DEL MÒDUL

UF1: Dimarts de 08:15 a 09:15 i dijous de 10:15 a 11:15 i de 11:45 a 12:45 (3 hores)

2.- RESULTATS D’APRENENTATGE (Real Decret 768/2014, de 12 de setembre)

● RA1. 1. Reconeix informació professional i quotidiana relacionada amb l’àmbit de la documentació sanitària

continguda en tot tipus de discursos orals emesos per qualsevol mitjà de comunicació en llengua estàndard,

interpretant amb precisió el contingut del missatge.

● RA2. Interpreta informació professional continguda en textos escrits complexos relacionats amb l’àmbit de la

documentació sanitària, analitzant de forma comprensiva els seus continguts.

● RA3. Emet missatges orals clars i ben estructurats habituals en el sector sanitari, analitzant el contingut de la

situació i adaptant-se al registre lingüístic de l’interlocutor.

● RA4. Elabora documents i informes propis de l’àmbit professional o de la vida quotidiana, utilitzant els registres

adequats a cada situació.

● RA5. 5. Aplica actituds i comportaments professionals en situacions de comunicació, seguint les convencions

internacionals.

UF1. Anglès Tècnic (99 hr)

Nucli Formatiu Hores Resultats d’aprenentatge (RA)

NF 1.- Describing parts of the body 14 1-5

NF 2.- Health and illness. Signs and symptoms 20 1-5

NF 3.-.Medication 10 1-5

NF 4.- The hospital team 20 1-5

NF5.- Hospital admission 20 1-5
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NF 6.- Final Project 15 1-5

3.-TEMPORITZACIÓ

El mòdul disposa de 99 hores lectives al llarg del cicle, el que representa 3 hores setmanals.

UNITAT FORMATIVA HORES CLASSE DATA INICI DATA FINALITZACIÓ

UF1 99 hores 19/09/2021 18/05/2022

4. METODOLOGIA DOCENT

● Les 3 hores setmanals del MP13 estan distribuïdes en dos dies, un d'ells de 2 hores i l’altre d’una hora.

● Aquest mòdul s'impartirà els dimarts a l'aula de SAN 5 i els dijous a l'aula de Farmàcia 1.

● El procés d’ensenyament-aprenentatge d’aquest mòdul ve dirigit pels procediments donada la importància que

aquests tenen en l’ensenyament d’una llengua com a eina de comunicació. Els continguts lèxics, morfològics i

sintàctics no tenen cap sentit si no vehiculen un missatge que ha de ser entès o expressat. Així doncs, el

desenvolupament de les quatre capacitats lingüístiques bàsiques -comprensió oral, comprensió escrita,

expressió oral i expressió escrita- serà l’objectiu a aconseguir.

● L’estratègia metodològica d’aquest crèdit serà de tipus participativa, comunicativa i interactiva, on el

professorat tindrà un paper de guia, acompanyant l’alumnat en el procés d’ensenyament-aprenentatge. Es

donarà prioritat a la implementació d’aquella metodologia que estimuli i motivi l’alumnat a ser autònom i

conscients que serà ell mateix la principal font i centre del seu aprenentatge. A més a més, es donarà prioritat

a que l’alumnat domini la competència digital i la igualtat de gènere en l’anglès tècnic.

● El recurs principal és la plataforma interactiva Moodle. Mitjançant la qual l’alumnat podrà guiar-se i consultar,

per cada nucli formatiu quins materials s’usaran per seguir les classes, així com totes les tasques

encomanades amb la data d’entrega i els criteris d’avaluació corresponents, i també altres documents com

articles, vídeos, tauler d’anuncis i bibliografia. L’alumnat també lliurarà les activitats i rebrà un feedback amb la

qualificació. El que es pretén amb l’ús d’aquesta plataforma és crear un binomi professorat-alumnat que

s’autoregula constantment  i es gestiona a través de les TAC.

● No es farà servir llibre de text pel seguiment de les classes, sinó dossiers i presentacions elaborades per

el/la professor/a, que com he mencionat abans, es podran descarregar del moodle, o també, es podran adquirir

a través del servei de reprografia del centre en cas que fos necessari.

● A classe s’utilitzarà, sempre que el nivell del grup-classe així ho permeti, la llengua anglesa, donant prioritat a

la comprensió del missatge sobre la seva correcció gramatical i insistint en la pronunciació i la fluïdesa.

● Un recurs metodològic fonamental serà l’agrupament flexible de l’alumnat, amb totes les combinacions de

treball possibles: treball individual, per parelles i/o grup classe.
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● Tindrem en compte la formació de base en la llengua anglesa dels alumnes derivada de l’etapa educativa

anterior; en el cas de que trobéssim deficitàries algunes de les capacitats comunicatives o observessim la

necessitat d’homogeneïtzar els coneixements bàsics en la diversitat del grup procediríem a completar o

reforçar els coneixements pertinents.

● El material de suport tècnic i virtual que farem servir al llarg del curs serà d’allò més variat: escrit (fotocòpies,

revistes, guies, articles, etc. amb llengua anglesa), audiovisual (documentals, pel·lícules,... en versió original).

A més a més, els alumnes faran ús de les noves tecnologies (recerca d’informació a Internet, diccionaris

on-line, visionat de vídeos i/o documentals, utilització de programes per editar vídeos, realitzar

presentacions...).

5.- CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ.

La unitat formativa del mòdul serà avaluada de forma contínua al llarg de la seva durada, tenint en compte

l’assoliment dels resultats d’aprenentatge (RA), cadascun dels quals tindrà una ponderació decidida pel professor.

Cada resultat d’aprenentatge (RA) s’avaluarà amb diferents instruments d’avaluació:

● 50% PAF (prova d’avaluació final): mitjana de les proves escrites al llarg de la UF que inclouran aspectes de

vocabulari, gramàtica, comprensió lectora, oral i expressió escrita.

● 50% PACs (pràctiques d’avaluació continuada): inclouran qüestionaris, exercicis, redaccions, treballs en

grup, elaboració de vídeos i infografies. Els criteris d’avaluació estaran a la disposició de l’alumnat a l’inici de

cada nucli formatiu.

● El NF6 s’avaluarà mitjançant la realització d’un projecte final en equip. Per superar el mòdul cal presentar-se,

entregar i superar aquest projecte.

La qualificació de les proves escrites haurà de ser igual o superior a 5 sobre 10 per poder fer la mitjana aritmètica

amb la resta d’instruments d’avaluació.

Es considerà aprovada la UF1 i, per tant el mòdul 13, amb una qualificació igual o superior a 5.

L’assistència a classe, com així ho marca la Normativa del Departament d’Ensenyament, és obligatòria. No podran

aprovar el mòdul aquells alumnes que tinguin més d’un 20% de faltes d’assistència justificades o no. Una assistència

inferior al 80% de les hores de durada del mòdul professional significarà la pèrdua al dret a l’avaluació contínua.

En cas de falta degudament justificada l’equip docent valorarà si es pot repetir de forma ordinaria en els següents dies.

En cas contrari es perd la 1a convocatòria i s'hauria de presentar a 2a convocatòria per poder superar el mòdul.

Per a superar el Mòdul professional caldrà superar la UF1.

L’obtenció de l’avaluació i qualificació de la UF1 és la següent:

QUF1 = 0,15·QNF1 + 0,2·QNF2 + 0,10·QNF3 + 0,2·QNF4 +0,2QNF5 +0,15·QNF6

La qualificació del Mòdul professional (QMP) serà la qualificació de la UF1:

QMP = 1·QUF1

6.-RECUPERACIONS.
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L’alumnat pot ser avaluat d’una unitat formativa, com a màxim, en quatre convocatòries, dues per matrícula.

Primera convocatòria

L’alumne que tingui pendent un nucli formatiu podrà recuperar-lo a la primera convocatòria. Aquesta convocatòria es

realitzarà abans d’acabar el mòdul. En cas de no superar-lo haurà de recuperar tota la UF dins de la 2ªconvocatòria

Segona convocatòria

La 2ª convocatòria es desenvoluparà a final de curs, durant el mes de juny, seguint el calendari establert pel centre. en

una sola sessió a final del curs i constarà d’una prova escrita similar a les realitzades al llarg del curs.

L’alumne que es presenti a la 2ª convocatòria ho farà de tota la UF que no tingui superat. La presentació a aquesta

segona convocatòria té caràcter voluntari i l’alumnat que no es presenti no perdrà la convocatòria a efectes del còmput

màxim.

El NF no superat a la segona convocatòria haurà de tornar a cursar-se.

7.- BIBLIOGRAFIA BÀSICA (de consulta)

● “Cambridge English for Nursing. Pre-Intermediate”. Cambridge University Press. Virginia Alum and Patricia

Mc.Garr

● “Cambridge English for Nursing. Intermediate +”. Cambridge University Press. Virginia Alum and Patricia

Mc.Garr

● “Nursing 1. Oxford English for careers”. Tony Grice. Oxford University Press.

● “Nursing 2. Oxford English for careers”. Tony Grice. Oxford University Press.

● “Nursing. Career paths”. Express Publishing. Virginia Evans and Kori Salcido.

● “Professional English in use. Medicine”. Cambridge University Press. Eric H. Glendinning and Ron howard

WEBGRAFIA

Dictionaries online

http://www.wordreference.com/es/

http://www.howjsay.com/

Longman English Dictionary Online

http://www.linguee.es/

http://www.wordreference.com/es/

Sanitat

BBC News - Health

http://www.eslflow.com/

http://www.nhs.uk/Pages/HomePage.aspx

Others

www.duolingo.com

http://languagelearningbase.com/

Vaughan Radio

8.- MATERIAL NECESSARI
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● Suport en paper (Quadern/classificador amb fulls/llibreta de vocabulari)

● Dossier elaborat pel professorat

● S'aconsella que l'alumnat porti a classe un diccionari i auriculars

● Diccionaris (anglès-català/català-anglès) disponibles al Departament de Sanitàries

● Altres: càmera de vídeo, cartolines, tisores, retoladors....

6. LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL (FCT)

Tots els cicles formatius tenen un mòdul de Formació en centres de treball, que són pràctiques formatives no laborals

que cal cursar en empreses del sector professional. El teu tutor/a de FCT et donarà la informació corresponent i et farà

les indicacions oportunes. La normativa corresponent la pots consultar a:

http://queestudiar.gencat.cat/web/.content/home/estudis/fp/centres-treball/normativa/normativa_formacio_centres_treball

.pdf

L’estada de pràctiques a centres de treball (FCT o formació en centres de treball) forma part del currículum del cicle i,

per tant, té caràcter obligatori. Aquest crèdit o mòdul contempla dues convocatòries.

6.1 Objectius de l’FCT

1. Desenvolupar, en un context laboral, els aprenentatges adquirits al centre educatiu.

2. Contrastar les capacitats i els interessos amb un entorn real de treball com a suport a l’orientació professional.

3. Integrar-se en les funcions i els processos de treballen el marc de les relacions socials i laborals que tenen lloc a les

empreses.

4. Assolir nous coneixements i capacitats dels ensenyaments que s’estan cursant.

5. Adquirir coneixements i habilitats que facilitin la inserció laboral.

6.2  Responsabilitats de l’alumnat en cursar l’FCT

1. L’alumnat no té en cap cas vinculació o relació laboral amb l’empresa.

2. L’alumnat no ha de percebre cap quantitat econòmica de l’empresa en concepte de retribució per la realització de

l’FCT.

3. L’alumnat està obligat a:

a) Assistir a les pràctiques acordades, complir l’horari establert i informar de les activitats diàries realitzades d’entre

les previstes en el pla d’activitats.

b) Emplenar el quadern telemàtic de pràctiques.

c) Respectar les normes i la política de protecció de dades i de confidencialitat i la imatge corporativa establerta

per l’empresa.

d) Respectar la legislació aplicable en matèria de prevenció de riscos laborals.

6.3 Condicions per cursar l’FCT. Previsió de calendari

A fi de poder estar en condicions d’iniciar les pràctiques en empreses, els alumnes hauran d’acomplir els següents

requisits, en el moment de reserva de plaça:

- Haver formalitzat la matrícula oficial.
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- Lliurar la documentació pertinent (fotocòpia del carnet de vacunacions actualitzat, incloses les dues dosis de

Covid 19, DNI o NIE, targeta sanitària, documentació signada sobre l’assegurança escolar, i sol·licitud

d’exempció si es vol sol·licitar amb la documentació acreditativa-IVL)..

- Tenir el seu CALENDARI DE VACUNACIONS MÍNIMES OBLIGATÒRIES al dia (incloent-hi Hepatitis-B i tètanus,

Covid º19).

- Per accedir a fer pràctiques en algunes empreses, es demanen vacunes extres ( hepatitis-A, varicel·la,

xarampió, grip estaciona, Covid 19l....).

- Signar el document en el que es fa constar que se l’ha informat dels riscos professionals als que s’exposa en el

transcurs de les seves pràctiques així com també de les mesures de protecció al respecte.

- En iniciar les pràctiques, el centre docent donarà a conèixer la informació sobre el PROTOCOL a seguir en cas

d’accident. En tots els casos l’alumne es compromet a seguir-lo i a mantenir informat al Tutor de FCT de les

incidències que es puguin presentar

- En cas d’alumnes menors d’edat, els pares/tutors hauran de signar un document d’autorització per a la

realització de l’FCT.

- L’equip docent assignarà una plaça de pràctiques d’acord amb els criteris de l’empresa i les característiques de

l’alumnat.

- En el cas que l’alumne renunciï a la plaça que se li ha ofert, no s’assegura que li pugui ser assignada una altra

plaça en el mateix període de pràctiques.

Distribució temporal:

El període i la modalitat de la FCT que s’oferirà a l’alumnat dependrà dels resultats d’aprenentatge, de les

característiques de l’alumnat i de les possibilitats d’oferta de cada centre. En tot cas, serà l’equip docent qui decidirà

la idoneïtat de l’alumnat per començar la FCT.

Les pràctiques s’han de fer des de les 8h fins les 22h (en el sector sanitari, des de les 7h fins les 22h), i es podran dur

a terme de dilluns a divendres, a excepció dels dies festius.

- Modalitat ordinària: fins a 4 hores diàries, de manera simultània amb les hores lectives del cicle, i sense

ultrapassar les 20 hores setmanals, sempre i quan l’Equip Docent aprovi l’execució de les pràctiques, tenint en

compte els resultats acadèmics i trets actitudinals.

- Modalitat intensiva: fins a vuit hores diàries, sense ultrapassar les 40 hores setmanals. Pensada pels alumnes

que han superat tots els crèdits presencials el curs anteriors.

- Quan l’alumne està matriculat per matèries soltes, o és repetidor, es podran fer fins a vuit hores diàries de

pràctiques, sempre que no se superin les deu hores/dia i les quaranta-cinc hores a la setmana en el conjunt

d’FCT i hores lectives. Aquesta modalitat necessitarà l’autorització del Departament d’Ensenyament.

La formació en centres de treball es podrà portar a terme en un període o més i en més d’una empresa.

L’alumnat no assistirà a les pràctiques els dies marcats com a festius en el calendari laboral. En el cas dels dies festius

del calendari escolar, però laborables a l’empresa, l’assistència a les pràctiques necessitarà de l’autorització prèvia del

tutor/a d’FCT.

Només es pot anar a les pràctiques els dies i hores coberts per acord.
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6.4 Seguiment i avaluació de l’alumnat

La supervisió i el seguiment de l’alumnat en formació de centres de treball el farà el/la tutor/a de FCT. A més, en cada

empresa l’alumnat té assignat un tutor d’empresa què en funció del pla d’activitats pactat, assigna, segueix i valora les

activitats a realitzar.

El tutor de FCT és la persona de referència de l’alumnat per comunicar disconformitats o queixes importants en el

desenvolupament de la FCT. En cap cas les ha de plantejar al tutor d’empresa.

Les empreses controlen diàriament l’assistència, la puntualitat i la tasca realitzada. Des de l’institut, tanmateix, es

controla periòdicament la realització de les pràctiques gràcies a la relació que es manté amb els centres laborals.

Per a facilitar el seguiment, cada professor-tutor de pràctiques, en les hores de tutoria, atendrà els problemes puntuals

que presentin els alumnes.

6.5 Empreses o institucions col·laboradores

L’institut té acords amb diferents empreses per realitzar la FCT; l’equip docent i en concret el tutor de FCT, una vegada

valorat el perfil de l’alumnat, assignarà a cada alumne una plaça de pràctiques en un d’aquests centres que són de

reconegut prestigi. L’alumnat que rebutgi la plaça de pràctiques que se li ofereix pot perdre la convocatòria ordinària

d’aquesta matèria.

6.6 Extinció del conveni

L’equip docent del cicle formatiu, a proposta del tutor/a, pot proposar a la direcció del centre l’extinció del conveni de

pràctiques amb l’entitat o empresa col·laboradora. La proposta d’extinció pot fonamentar-se, per part de l’alumnat, en

comportaments o actituds inadequats o en capacitats notòriament no idònies que, per la seva permanència o intensitat,

impedeixin o dificultin el normal desenvolupament de la formació pràctica, i, per part de l’empresa, pot fonamentar-se en

l’incompliment de les condicions que asseguren el caràcter formatiu de l’FCT o de les normes de seguretat

reglamentàries, o per haver estat sancionada per l’autoritat laboral en els sis mesos anteriors.

L’equip docent responsable de la impartició del cicle formatiu, a proposta del tutor o tutora, pot decidir l’avaluació

negativa de la formació pràctica en centres de treball, tot i que s’hagués completat el nombre d’hores previstes, o bé

diferir la realització de les hores de formació pràctica pendents.

6.7 Exempcions

L’exempció sempre s’ha de considerar com una excepcionalitat, perquè l’FCT és un mòdul essencial en la formació

professional de l’alumnat. L'Exempció de l'FCT, que pot ser total o parcial, es podrà establir per a l'alumnat que acrediti

experiència laboral.

6.7.1 Exempció parcial

1. L’exempció parcial del 50% s’atorga si l’alumne/a acredita experiència professional en el mateix camp i tipus i

grau de competències professionals del cicle formatiu que està cursant, i un nombre d’hores igual o superior al

50% de les del mòdul d’FCT del cicle formatiu del qual se sol·licita.

2. L’exempció parcial del 25% s’atorga per experiència professional en qualsevol activitat professional. S’haurà

d’acreditar, com a mínim, el doble de les hores del mòdul d’FCT (820h) del cicle formatiu del qual se sol·licita.

L’exempció serà d’un 25 % de les hores del mòdul d’FCT.
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6.7.2 Exempció total

L’exempció s’atorga si l’alumne/a acredita l’experiència professional en el mateix camp i competències professionals del

cicle formatiu que està cursant i un nombre d’hores igual o superior a les del mòdul d’FCT del cicle formatiu del qual se

sol·licita.

Més informació sobre l’exempció http://www.gencat.cat/ensenyament (seguiu l’itinerari: estudiar a Catalunya

ensenyaments professionals formació pràctica en centres de treball ).

6.8 Documentació acreditativa de les exempcions

La sol·licitud s’ha de presentar per escrit al Tutor de FCT (model) i ha d’anar acompanyada dels documents acreditatius

corresponents. La documentació ha de ser original o còpia autenticada.

El tutor d’FCT informarà a l’alumnat del termini de presentació de la corresponent documentació.

Per l’exempció per experiència professional en qualsevol activitat professional (25 %) ha de presentar:

1. Informe de la vida laboral de la Tresoreria General de la Seguretat Social

2. Si treballa pel seu compte:

- Certificat d’alta d’activitat econòmica

- Rebuts de cotització a la Seguretat Social(si escau)

- Quota d’autònom

- Declaració trimestral positiva de l’activitat econòmica (model 130)

Per a l’exempció per experiència professional en el mateix camp (50 o 100 %) ha de presentar la mateixa documentació

que en el cas anterior i documents acreditatius de la seva experiència laboral: certificat o informe de l’entitat

col·laboradora, on constin les hores d’experiència laboral i que detalli l’activitat, les funcions i tasques que ha realitzat a

l’entitat col·laboradora. També caldrà presentar el contracte laboral, nòmina o full de salari.

La direcció del centre resoldrà la sol·licitud l’exempció en aquells casos previstos a la normativa i la traslladarà a la

Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial en els altres.

6.9 Avaluació de la FCT

La qualificació global de l’FCT, segons la normativa vigent, és apte o no apte, amb una subqualificació, i NO

computa a efectes de nota mitja.

L’avaluació del mòdul de formació en centres de treball (FCT) la farà la junta d’avaluació, tenint en compte la valoració

feta per l’empresa, i prenent com a referència els objectius terminals, les activitats formatives de referència i els criteris

generals d’avaluació determinats en el decret pel qual s’estableix el currículum corresponent del cicle. La persona

responsable de la formació a l’empresa valorarà l’evolució de l’alumne/a, mitjançant els informes que genera l’aplicatiu

qBid.

En el cas que un alumne suspengui les pràctiques, s’oferirà la possibilitat de recuperar-les en un altre centre i període,

sempre que sigui per causes justificades.
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6.10 Assegurança escolar

L’estudiant víctima d’un accident escolar, tant en les instal·lacions del centre com en les de les empreses on es duen a

terme les pràctiques (sempre que no constitueixin una relació laboral o activitat que es pugui incloure en algun altre

règim del sistema de la Seguretat Social), té dret a l’assistència mèdica, farmacèutica i a les indemnitzacions o a la

pensió que correspongui, segons la incapacitat produïda per l’accident, i a la indemnització de despeses de sepeli, en

cas de mort. L’assegurança escolar cobreix també els accidents in itinere.

El tutor/a d’FCT, previ a l’inici de les pràctiques, informarà l’alumnat i l’empresa dels passos a seguir en cas d’accident, i

dels centres sanitaris on l’alumnat pot rebre assistència sanitària. Si l’alumne és atès en un centre sanitari diferent dels

esmentats, haurà d’abonar l’import de la prestació rebuda.

Els alumnes més grans de 28 anys i els alumnes majors de 18 anys sense residència legal a Espanya, que estiguin

matriculats en estudis d’ensenyaments professionals, batxillerat i en altres programes formatius autoritzats o organitzats

pel Departament d’Ensenyament, que no treballin i no disposin de cap cobertura assistencial, han de disposar d’una

pòlissa d’assegurança amb la mateixa cobertura assistencial per accidents que tenen a l’assegurança escolar i

presentar-ne una còpia al centre, prèvia a l’inici de les pràctiques.

Els alumnes majors de 28 anys que disposin de la targeta sanitària del Servei Català de la Salut tenen coberta

l’assistència sanitària, i poden iniciar les pràctiques, però no tenen dret a les prestacions singulars que dóna

l’assegurança escolar obligatòria.

Pàgina 82 de 85



7. PROMOCIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL

7.1 Titulació que s'obté i competència general

Tècnic o tècnica superior en documentació i administració sanitàries Codi: CFPS SAD0 

(RD 768/2014, de 12 de setembre) i ORDRE EDU/10/2020, de 31 de gener, per la qual s'estableix el
currículum del cicle formatiu de grau superior de Documentació i Administració Sanitàries.

7.2 Competències professionals

Aquests estudis capaciten per definir i organitzar processos de tractament de la informació i documentació clínica,

extraient i registrant dades, codificant-les i validant la informació, garantint el compliment de la normativa, així com

intervenir en els processos d'atenció i gestió de pacients i de gestió administrativa en centres sanitaris.

7.3 Formació complementària i cicles formatius afins

Altres cicles de branca sanitària, encara que no necessàriament relacionats amb el cicle són:

- Anatomia patològica i Citologia

- Audiologia protètica

- Cures auxiliars d’infermeria.

- Dietètica

- Emergències sanitàries

- Farmàcia i parafarmàcia

- Higiene bucodental

- Imatge per al diagnòstic

- Laboratori de diagnòstic clínic

- Ortesis i Pròtesis

- Pròtesis dentals

- Radioteràpia

- Salut ambiental

7.4 Llocs de treball que pots dur a terme

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica que els permet accedir al món laboral,

com a:

● Tècnic o Tècnica superior en documentació sanitària;

● Responsable Tècnic de codificació de documentació sanitària;

● Responsable Tècnic d'arxius d'històries clíniques;

● Responsable Tècnic de tractament i disseny documental sanitari;

● Responsable Tècnic de sistemes d'informació assistencial sanitària;

● Responsable Tècnic d'avaluació i control de qualitat de la prestació sanitària;

● Responsable Tècnic de gestió de processos administratius-clínics;

● Responsable d'administració d'unitats, departament o centres sanitaris;

● Assistent o assistenta d'equips de recerca biomèdica;

● Secretari o secretària de serveis sanitaris.

7.5 Accés a altres estudis

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de Tècnic Superior o Tècnica Superior, que els permet

accedir: a qualsevol estudi universitari oficial de grau, així com altres estudis de CFGM i CFGS, etc.
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8. SERVEIS DEL CENTRE

*Degut al pla de centre en el marc de la pandèmia COVID-19, pot ser que alguns serveis estiguin limitats o no es puguin

oferir.

8.1 Biblioteca

Al centre hi ha una Biblioteca a la vostra disposició. La podeu utilitzar sempre que vulgueu, per estudiar, segons l’horari

establert, o per si arribeu tard i no podeu entrar a classe. Així mateix, disposa d’ordinadors amb connexió a Internet.

Pels matins és oberta de 8h fins a 13.30h (tret d’excepcions puntuals). Per les tardes en general l’horari és de 15h fins a

20.30h.  Consulteu l’horari a l’entrada de la biblioteca.

8.2 Reprografia

A consergeria hi ha el servei de fotocòpies amb un cost de 0.05 €/fotocòpia. Els dossiers necessaris per a fer un

seguiment dels continguts del curs es poden comprar a consergeria.

8.3 Cantina

L’alumnat pot fer ús del servei de cafeteria oberta en horari lectiu. Tanmateix, en cas de necessitat, es pot demanar un

permís excepcional per a romandre-hi entre les 14:30 i les 15h, podent fer ús dels microones per a escalfar-se el dinar.

8.4 Taquilles

Cada departament organitza el lloguer de taquilles perquè puguis deixar el teu material. Les claus de les taquilles s’han

de retornar a final de curs. L’import abonat s’inclou com a cost de lloguer i NO es retornarà.

8.5 Aparcament

El centre té un aparcament per a motos que es pot fer servir. També es poden aparcar les bicicletes a l’aparcament de

l’entrada del centre.

8.6 Quotes de material

En referència al pagament en concepte de material, es destinaran al manteniment de tallers i laboratoris, reposició

de material fungible, alguna sortida prevista i altres despeses del Departament.

8.7. Altres

Recorda: A qui t’has d’adreçar?

En el cas que es generi qualsevol conflicte o qüestió, en el grup o individualment, cal tenir en compte que us

heu de dirigir sempre en primer lloc al/la tutor/a.

Ell/a serà qui ho resoldrà o us adreçarà a la persona adient.

Que tinguis un bon curs!!!
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