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Característiques específiques de les proves del cicle 
formatiu de grau mitjà d’Emergències Sanitàries 
 

Mòdul Professional: 9 Teleemergències 

Atenent que per a l’avaluació de les unitats formatives del mòdul professionals 9: 
Teleemergències, es fa una prova única (test i/o exercicis), el contingut de la prova  
s’emmarca dins de l’àmbit de les competències professionals del tècnic/a en Emergències 
Sanitàries en relació als resultats d’aprenentatge, els criteris d’avaluació i els continguts del 
currículum. 

Els criteris d’avaluació (CA) de cada resultat d’aprenentatge (RA) es concreten i es poden 
consultar al corresponent Decret en l’apartat del web del Departament d’Educació, 
Normativa, de les proves d’obtenció de títols de tècnic/a de FP. 

L’avaluació d’aquest es detalla a continuació: 

Prova única: test i/o exercicis 

Unitat formativa Estructura de la prova  

UF 1: Centres Coordinadors 

UF1 

La prova consta d’un test de 20 preguntes i/o la resolució per escrit 
d’exercicis relacionats amb els resultats d’aprenentatge, els criteris 
d’avaluació i els continguts del currículum. 

El contingut de la prova s’emmarca dins de l’àmbit de les 
competències professionals del tècnic/a en Emergències Sanitàries 
en relació a: 

RA1. Utilitza sistemes gestors de despatx de centres coordinadors 
d'emergència, i d’altres tipus, identificant les funcions i elements 
del sistema despatx de trucades. 

RA2. Estableix la comunicació en un sistema de transmissió 
integrat, descrivint els elements del procés de comunicació 
interpersonal. 

Durada orientativa 

1 hora 
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UF 2: Recepció i Valoració de la Demanda 

UF2 

La prova consta d’un test de 20 preguntes i/o la resolució per escrit 
d’exercicis relacionats amb els resultats d’aprenentatge, els criteris 
d’avaluació i els continguts del currículum. 

El contingut de la prova s’emmarca dins de l’àmbit de les 
competències professionals del tècnic/a en Emergències Sanitàries 
en relació a: 

RA1. Rep demandes d'emergències, en descriu el procés de 
recepció i identifica les dades significatives de la demanda. 

RA2. Valora la demanda d'assistència sanitària descrivint els 
protocols d'actuació. 

Durada orientativa 

1 hora 

Puntuació per a 
cada Unitat 
formativa (UF) 

0 a 10 punts.  

La puntuació del test i cadascun dels exercicis es detallarà en la 
prova.  

El test es puntua amb una escala proporcional de puntuació fins a 
la nota màxima. Cal tenir el 70 % de les respostes correctes per 
obtenir un 5 sobre 10. 

 

 
Qualificació del mòdul professional 9 

Unitat formativa Ponderació respecte al mòdul professional 

1 50 % 

2 50 % 



 

 

3/12 

Mòdul Professional 10: Anatomofisiologia i Patologia Bàsiques 

Atenent que per a l’avaluació de les unitats formatives del mòdul professional 10: 
Anatomofisiologia i Patologia Bàsiques, es fa una prova única (test i/o exercicis), el contingut 
de la prova  s’emmarca dins de l’àmbit de les competències professionals del tècnic/a en 
Emergències Sanitàries en relació als resultats d’aprenentatge, els criteris d’avaluació i els 
continguts del currículum. 

Els criteris d’avaluació (CA) de cada resultat d’aprenentatge (RA) es concreten i es poden 
consultar al corresponent Decret en l’apartat del web del Departament d’Educació, 
Normativa, de les proves d’obtenció de títols de tècnic/a de FP. 

L’avaluació d’aquest mòdul es detalla a continuació: 

Prova única: test i/o exercicis 

Unitat 
formativa 

Estructura de la prova  

UF 1: l’Organització del Cos Humà, la Salut i la Malaltia 

UF 1 

La prova consta d’un test de 30 preguntes i/o la resolució per escrit 
d’exercicis relacionats amb els resultats d’aprenentatge, els criteris 
d’avaluació i els continguts del currículum. 

El contingut de la prova s’emmarca dins de l’àmbit de les competències 
professionals del tècnic/a en Emergències Sanitàries en relació a: 

RA1. Reconeix l'estructura jeràrquica i l'organització general de 
l'organisme, i en descriu les seves unitats estructurals i relacions segons 
especialització. 

RA2. Localitza estructures anatòmiques, i diferencia els sistemes 
convencionals de topografia corporal. 

RA3. Identifica els aspectes generals de la patologia, descrivint els 
elements del procés dinàmic d’emmalaltir i la seva relació amb la clínica. 

Durada orientativa 

90 minuts 
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UF 2: el Moviment i la Percepció 

UF 2 

La prova consta d’un test de 20 preguntes i/o la resolució per escrit 
d’exercicis relacionats amb els resultats d’aprenentatge, els criteris 
d’avaluació i els continguts del currículum. 

El contingut de la prova s’emmarca dins de l’àmbit de les 
competències professionals del tècnic/a en Emergències Sanitàries 
en relació a: 

RA1.Reconeix els sistemes relacionats amb el moviment, la 
percepció i la relació i descriu l'estructura, el funcionament i les 
malalties del sistema nerviós, els sentits i l'aparell locomotor. 

Durada orientativa 

45 minuts 

UF 3: l’Oxigenació i la Distribució de la Sang 

UF 3 

La prova consta d’un test de 20 preguntes i/o la resolució per escrit 
d’exercicis relacionats amb els resultats d’aprenentatge, els criteris 
d’avaluació i els continguts del currículum. 

El contingut de la prova s’emmarca dins de l’àmbit de les 
competències professionals del tècnic/a en Emergències Sanitàries 
en relació a: 

RA1.Reconeix els sistemes relacionats amb l'oxigenació i 
distribució de sang, i descriu l'estructura, el funcionament i les 
malalties de l'aparell cardiocirculatori, l'aparell respiratori i la sang. 

Durada orientativa 

50 minuts 

UF 4: el Metabolisme, l’Excreció, la Regulació Interna i la seva Relació amb 
l’Exterior 

UF 4 

La prova consta d’un test de 30 preguntes i/o la resolució per escrit 
d’exercicis relacionats amb els resultats d’aprenentatge, els criteris 
d’avaluació i els continguts del currículum. 

El contingut de la prova s’emmarca dins de l’àmbit de les 
competències professionals del tècnic/a en Emergències Sanitàries 
en relació a: 

RA1.Reconeix els sistemes relacionats amb el metabolisme, i 
descriviu l'estructura, el funcionament i les malalties de l'aparell 
digestiu i l'aparell renal. 

RA2. Reconeix els sistemes que intervenen en la regulació interna 
de l'organisme i la seva relació amb l'exterior, i descriu l'estructura, 
el funcionament i les malalties del sistema endocrí, l'aparell genital 
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i el sistema immunològic. 

Durada orientativa 

90 minuts 

Puntuació per a 
cada Unitat 
formativa (UF) 

0 a 10 punts.  

La puntuació del test i cadascun dels exercicis es detallarà en la 
prova.  

El test es puntua amb una escala proporcional de puntuació fins a 
la nota màxima. Cal tenir el 70 % de les respostes correctes per 
obtenir un 5 sobre 10. 

 

 
Qualificació del mòdul professional 10 

Unitat formativa Ponderació respecte al mòdul professional 

1 22 % 

2 22 % 

3 22 % 

4 34 % 
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Mòdul Professional 11: Formació i Orientació Laboral 

Atenent que per a l’avaluació de les unitats formatives del mòdul professional 11: Formació i 
Orientació Laboral, es fa una prova única (test i/o exercicis), el contingut de la prova  
s’emmarca dins de l’àmbit de les competències professionals del tècnic/a en Emergències 
Sanitàries en relació als resultats d’aprenentatge, els criteris d’avaluació i els continguts del 
currículum.  

Els criteris d’avaluació (CA) de cada resultat d’aprenentatge (RA) es concreten i es poden 
consultar al corresponent Decret en l’apartat del web del Departament d’Educació, 
Normativa, de les proves d’obtenció de títols de tècnic/a de FP. 

L’avaluació d’aquest mòdul es detalla a continuació: 
 

Prova única: test i/o exercicis 

Unitat 
formativa 

Estructura de la prova  

UF 1: Incorporació al Treball 

UF 1 

La prova consta d’un test de 35 preguntes i de dos exercicis, com a 
mínim, relatius als resultats d’aprenentatge, els criteris d’avaluació i 
els continguts del currículum.  

Cada exercici planteja un cas pràctic, sobre el qual es fan preguntes, 
que s’han de respondre de manera raonada i justificant les respostes. 

Tant les preguntes del test com els exercicis s’emmarquen dins de 
l’àmbit de les competències professionals del Tècnic/a en 
Emergències sanitàries en relació a la incorporació al món del treball: 

RA1. Selecciona oportunitats d'ocupació, identificant les diferents 
possibilitats d'inserció i les alternatives d'aprenentatge al llarg de la 
vida. 

RA2. Aplica les estratègies del treball en equip valorant la seva 
eficàcia i eficiència per assolir els objectius de l’organització. 

RA3. Exerceix els drets i compleix les obligacions que es deriven de 
les relacions laborals, reconeixent-les en els diferents contractes de 
treball. 

RA4. Determina l’acció protectora del sistema de la Seguretat Social 
davant de les diferents contingències cobertes, i identifica les diferents 
classes de prestacions. 
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UF 2: Prevenció de Riscos Laborals 

UF 2 

La prova consta d’un test de 35 preguntes i de dos exercicis, com a 
mínim, relatius als resultats d’aprenentatge, els criteris d’avaluació i 
els continguts del currículum.  

Cada exercici planteja un cas pràctic, sobre el qual es fan preguntes, 
que s’han de respondre de manera raonada i justificant les respostes. 

Tant les preguntes del test com els exercicis escrits s’emmarquen 
dins de l’àmbit de les competències professionals del Tècnic/a en 
Emergències sanitàries en relació a la incorporació al món del treball: 

RA1. Avalua els riscos derivats de l'activitat professional, analitzant 
les condicions de treball i els factors de risc presents en l'entorn 
laboral. 

RA2. Participa en l’elaboració d’un pla de prevenció de riscos en una 
petita empresa i  identifica les responsabilitats de tots els agents 
implicats. 

RA3. Aplica mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva i 
analitza les situacions de risc en l’entorn laboral del tècnic o tècnica 
en emergències sanitàries. 

Durada 
orientativa 

3 hores 

Puntuació 
per a cada 
Unitat 
formativa 
(UF) 

0 a 10 punts.  

La puntuació del test i cadascun dels exercicis es detallarà en la 
prova.  

El test es puntua amb una escala proporcional de puntuació fins a la 
nota màxima. Cal tenir el 70 % de les respostes correctes per obtenir 
un 5 sobre 10. 

 

 
Qualificació del mòdul professional 11 

Unitat formativa Ponderació respecte al mòdul professional 

1 67 % 

2 33 % 
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Mòdul professional 12: Empresa i Iniciativa Emprenedora 

Atenent que per a l’avaluació de les unitats formatives del mòdul professional 12: Empresa i 
Iniciativa Emprenedora, es fa una prova única (test i/o exercicis), el contingut de la prova  
s’emmarca dins de l’àmbit de les competències professionals del tècnic/a en Emergències 
Sanitàries en relació als resultats d’aprenentatge, els criteris d’avaluació i els continguts del 
currículum. 

Els criteris d’avaluació (CA) de cada resultat d’aprenentatge (RA) es concreten i es poden 
consultar al corresponent Decret en l’apartat del web del Departament d’Educació, 
Normativa, de les proves d’obtenció de títols de tècnic/a de FP. 

L’avaluació d’aquest mòdul es detalla a continuació: 

Prova única: test i/o exercicis 

Unitat formativa Estructura de la prova  

UF 1: Empresa i Iniciativa Emprenedora 

UF 1 

La prova consta d’un test de 35 preguntes i de dos exercicis, com a 
mínim,  relatius als resultats d’aprenentatge, els criteris d’avaluació 
i els continguts del currículum.  

Cada exercici planteja un cas pràctic, sobre el qual es fan 
preguntes, que s’han de respondre de manera raonada i justificant 
les respostes. 

Tant les preguntes del test com els exercicis s’emmarquen dins de 
l’àmbit de les competències professionals del Tècnic/a en 
Emergències sanitàries en relació amb l’emprenedoria i el projecte 
d’una microempresa: 

RA1. Reconeix les capacitats associades a la iniciativa 
emprenedora i analitza els requeriments derivats dels llocs de 
treball i de les activitats empresarials. 

RA2. Defineix l'oportunitat de creació d'una microempresa, i en 
valora l'impacte sobre l'entorn d'actuació i hi incorpora valors ètics. 

RA3. Realitza activitats per a la constitució i posada en marxa 
d'una microempresa del sector sanitari, i en selecciona la forma 
jurídica i identifica les obligacions legals associades. 

RA4. Realitza activitats de gestió administrativa i financera d'una 
microempresa del sector sanitari, identifica les principals 
obligacions comptables i fiscals i n’emplena la documentació. 
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Durada  2 h 

Puntuació per a 
la Unitat 
formativa (UF) 

0 a 10 punts.  

La puntuació del test i cadascun dels exercicis es detallarà en la 
prova.  

El test es puntua amb una escala proporcional de puntuació fins a 
la nota màxima. Cal tenir el 70 % de les respostes correctes per 
obtenir un 5 sobre 10. 

 

 
Qualificació del mòdul professional 12 

Unitat formativa Ponderació respecte al mòdul professional 

1 100 % 
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Mòdul professional 13: Anglès Tècnic 

Atenent que per a l’avaluació de la unitat formativa del mòdul professional 13: Anglès 
Tècnic, es fa una prova única (test i/o exercicis), el contingut de la prova  s’emmarca dins de 
l’àmbit de les competències professionals del tècnic/a en Emergències Sanitàries en relació 
als resultats d’aprenentatge, els criteris d’avaluació i els continguts del currículum. 

Els criteris d’avaluació (CA) de cada resultat d’aprenentatge (RA) es concreten i es poden 
consultar al corresponent Decret en l’apartat del web del Departament d’Educació, 
Normativa, de les proves d’obtenció de títols de tècnic/a de FP. 

L’avaluació d’aquest es detalla a continuació: 

Prova única: test i/o exercicis 

Unitat formativa Estructura de la prova  

UF 1: Anglès Tècnic 

UF1 

En aquesta prova es proposa la resolució de diversos test i/o 
exercicis de comprensió i expressió escrita i oral, en situacions 
habituals de l’àmbit de les emergències sanitàries, relacionats amb 
els resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació i els continguts 
del currículum.  

El contingut de la prova s’emmarca dins de l’àmbit de les 
competències professionals del tècnic/a en Emergències Sanitàries 
en relació a: 

RA1. Reconeix informació professional i quotidiana continguda en 
discursos orals emesos en llengua estàndard, analitza el contingut 
global del missatge i el relaciona amb els recursos lingüístics 
corresponents. 

RA2. Interpreta informació professional continguda en textos 
escrits senzills relacionats amb el sector de les emergències 
sanitàries, i analitza de manera comprensiva els seus continguts. 

RA3. Emet missatges orals clars i ben estructurats habituals en el 
sector de les emergències sanitàries i participa com a agent actiu 
en converses professionals. 

RA4. Elabora textos senzills en llengua estàndard utilitzant els 
registres adequats a cada situació. 

RA5. Aplica actituds i comportaments professionals en situacions 
de comunicació, seguint les convencions internacionals. 
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Durada 
orientativa 

2 hores 

Puntuació per a 
cada Unitat 
formativa (UF) 

0 a 10 punts.  

Els exercicis de comprensió oral (àudio/vídeo) tenen una puntuació 
de 2 punts, que s’afegirà a la nota obtinguda a la resta dels 
exercicis d’expressió i comprensió escrita. 

La puntuació del test i cadascun dels exercicis es detallarà en la 
prova.  

El test es puntua amb una escala proporcional de puntuació fins a 
la nota màxima. Cal tenir el 70 % de les respostes correctes per 
obtenir un 5 sobre 10. 

 

 
Qualificació del mòdul professional 13 

Unitat formativa Ponderació respecte al mòdul professional 

1 100 % 
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Mòdul professional 14: Síntesi 

El mòdul professional de síntesi s'avalua mitjançant la realització d'una exposició oral a partir 
d’un supòsit pràctic que s’haurà plantejat anteriorment, integrant els continguts del cicle de 
manera que globalitzi, interrelacioni i, si escau, completi els continguts susceptibles de 
mostrar el grau d'assoliment dels objectius generals del cicle formatiu.  

Els criteris d’avaluació (CA) de cada resultat d’aprenentatge (RA) es concreten i es poden 
consultar al corresponent Decret en l’apartat del web del Departament d’Educació, 
Normativa, de les proves d’obtenció de títols de tècnic/a de FP. 

L’avaluació d’aquest mòdul es detalla a continuació: 

Prova 

UF 1: Síntesi 

Estructura  

L’aspirant haurà de realitzar una exposició oral,  resolent un cas 
pràctic que se li haurà plantejat amb uns dies d’anterioritat. Haurà 
d’integrar els continguts compresos a la resta de mòduls del cicle i 
resoldre globalment una activitat que haurà d’exposar davant de la 
comissió avaluadora. Aquesta generarà una sèrie de preguntes 
relacionades amb el cas pràctic que l’aspirant haurà de saber 
resoldre in situ adequadament. 

L’activitat proposada s’emmarca dins de l’àmbit de les 
competències professionals del Tècnic/a en Emergències 
sanitàries. 

Durada 
orientativa 

La indicada en el calendari de les proves 

Puntuació 0 a 10 punts.  

 

 


