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Pla docent Curs 2022/2023 Departament de Sanitat 
Nom del Cicle Formatiu: Tècnic d’emergències Sanitàries 

Curs: segon                                                                      

Mòdul Professional: M14 Sintesi 

Durada: 264 hores. 

 
Unitats Formatives: 

UF1: Síntesi 264h 

 
Professorat:  

 

Elena Cano Ferrero 

Jordi Hernandez Mor 
Júlia García Guillén 

Aina Saura Lladó 

Cristina Martínez Barnés 

Ana Sánchez Brescó 
 

 

1. HORARI DEL MÒDUL 

 
1r quadrimestre 

 

Matí: Dimarts 8:00 a 8:55 i 12:40 a 14:30; Dimecres 8:55 a 11:15; Dijous 9:50 a 11:15; Divendres 10:45 a 12:40 
 
Tarda: Dimarts 19:10 a 21:00; Dijous 15:00 a 16:50 i 19:10 a 21:00; Divendres 18:15 a 21:00 

 
2n quadrimestre 

 

Matí: Dimarts 8:00 a 8:55 i 11:45 a 14:30; Dimecres 8:55 a 11:15; Divendres 9:50 a 11:15 
 
Tarda: Dilluns 18:15 a 21:00; Dimarts 19:10 a 21:00; Dijous 15:00 a 16:50 i 19:10 a 21:00 

 
 

2. RESULTATS D’APRENENTATGE  (s/Normativa vigent, Decret 123/2012, de 9 d’octubre, segons 

orientacions a partir  de 2020/2021; Reial decret 1397/2007, de 29 d’octubre) 
 

1. Concreta una situació prèviament plantejada i analitza les seves característiques. 

2. Descriu les actuacions de la prestació del servei determinant-ne el procés i les fases necessàries. 

3. Descriu o executa les activitats relacionades amb la prestació del servei, i interpreta o aplica, si escau, els 
procediments establerts. 

4. Determina, si escau, la viabilitat tecnicoeconòmica, i analitza els recursos necessaris i les implicacions 

econòmiques per prestar el servei. 

5. Documenta els diferents aspectes del servei integrant els coneixements aplicats en el desenvolupament 
del supòsit pràctic i/o la informació cercada.  
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6. Prepara un informe/memòria sintetitzant els aspectes més rellevants de les actuacions relacionades amb 

la situació plantejada. 

 

 

3. TEMPORITZACIÓ 
 

El mòdul disposa de 264 hores lectives al llarg del cicle, que es faran de forma híbrida (presencial i telemàtica). 

Les unitats formatives s’impartiran seguint el calendari següent: 

UNITAT FORMATIVA HORES LECTIVES DATA INICI  DATA FINALITZACIÓ 

UF1  264 hores 12/09/2022 26/05/2023 

 
4. METODOLOGIA DOCENT 
 

A l’inici de curs es realitzarà una avaluació inicial perquè el professorat analitzi els continguts previs de l’alumnat. 

 
Es treballarà en petits grups de treball per realitzar diferents projectes i simulacions o resoldre casos clínics 
diversos. Els grups de treball seran heterogenis i aniran variant al llarg del curs perquè l’alumnat desenvolupi la 

seva capacitat d'adaptació i de treball en equip. 
 
Els projectes treballaran tots els resultats d’aprenentatge del currículum i permetran culminar la integració dels 
continguts impartits al llarg del cicle, globalitzant i interrelacionant i, si s’escau, completant aquells continguts 

susceptibles a mostrar, al final del cicle formatiu, el grau d’assoliment dels seus objectius generals. 

 

Les classes presencials es complementaran amb activitats, vídeos, … de forma telemàtica (per garantir el total 

d’hores del mòdul) utilitzant el Moodle. Per un correcte seguiment de les classes, cal seguir també les 

instruccions del tauler de l'aula al Moodle i connectar-se de forma regular. 

 

En cas de no poder-se garantir la presencialitat del grup (per confinament o aïllament), es farà en línia, adaptant 

el seu contingut a les eines virtuals dins del marc horari del cicle. La plataforma que s’utilitzarà preferentment  

per fer les videoconferències serà el Google Meet. 

 

5. CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ 
 

L’avaluació del mòdul de síntesi es farà per projectes. 

 

En les diferents activitats es valoraran les capacitats claus: autonomia, innovació, organització del treball, 

responsabilitat, relació interpersonal, treball en equip i resolució de problemes. 

Per superar el Mòdul de Síntesi caldrà assolir els objectius terminals i superar cadascun dels projectes 

realitzats a l’aula. 

Les classes són presencials i, per tant d’assistència obligatòria. L’alumnat haurà de justificar de manera 

adequada la seva absència amb un document oficial amb les dades adients i el segell corresponent. Es 

considera falta justificada aquella que s’acrediti amb un document oficial amb l’hora d’entrada i sortida, com en 

qualsevol normativa laboral: certificats mèdics, de l’empresa on es treballa, d’acompanyament a un familiar, fins 

a segon grau, d’assistència mèdica etc… 
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La connexió i participació en les videoconferències són obligatòries i/o avaluables. 

Si l’alumne falta més del 20% de les hores totals del Mòdul (tant justificades com no justificades)  perdrà el dret 

a l’avaluació continuada i s’haurà de presentar a la segona convocatòria, si vol superar el Mòdul. 

 

6. CONVOCATÒRIES/RECUPERACIONS 

En el supòsit que algun alumne/a no superi el Mòdul de Síntesi està prevista l’avaluació extraordinària segons 

el calendari. 

Per a recuperar aquest mòdul l’alumne/a haurà de:  

● Presentar els dossiers corresponents de cada projecte realitzat segons els criteris del professorat. 

● Examinar-se d’un bloc de simulacions clíniques. 

● Superar un examen teòric-pràctic de tots els continguts treballats al llarg del mòdul. 

● Si a més hi ha  activitats concretes necessàries per a recuperar el mòdul seran indicades pel 

professorat en cada cas. 

 

7. BIBLIOGRAFIA BÀSICA (de consulta) 

 

No hi ha llibre de text obligatori, el professorat indicarà les diferents fonts bibliogràfiques a les quals ha d’accedir 
i/o consultar 
 

 

 

8. SORTIDES 
 

El departament de Sanitat pot proposar sortides i activitats relacionades amb un o més mòduls professionals 

del cicle prèvia aprovació del Consell Escolar sempre que la situació ho permeti. 

 

Les sortides, xerrades i tallers proposats durant el curs acadèmic formen part de les activitats d’ensenyament i 

aprenentatge i per tant es consideren obligatòries i/o avaluables. 

 
 

 

9. ALTRES CONSIDERACIONS 

El Pla Docent podrà ser modificat en consideració a possibles eventualitats que puguin ocórrer en el transcurs 

del curs. Qualsevol modificació del Pla Docent serà degudament notificada a l’alumnat implicat. 
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