El Cicle formatiu d’atenció sociosanitària preveu treballar en la biblioteca
escolar els següents crèdits:
CFGM
Atenció
sociosanitària

C1:PLANIFICACIÓ I CONTROL DE LES
INTERVENCIONS


OBJECTIUS


Adquirir uns conceptes sanitaris bàsics analitzant i
buscant informació sanitària
Complementar informació bibliogràfica amb informació
d’Internet.

ASPECTES A
DESENVOLUPAR
A LA
BIBLIOTECA



UNITATS
DIDÀCTIQUES




U 1-Context de la intervenció sociosanitària.
U 3- Disseny arquitectònic d’edificis destinats a
persones amb discapacitats i persones grans.



Cerca d’informació en bibliografia de consulta i
monografies.
Cerca d’informació en fonts electròniques i Internet.
Aplicar recerques guiades a treballs monogràfics sobre
aspecte concrets de la intervenció sociosanitària.



ACTIVITATS



ASPECTES
METODOLÒGICS

AVALUACIO

Coneixement i ús de les fonts bibliogràfiques i
electròniques de la biblioteca escolar i de la biblioteca
municipal.
Establir connexió amb la biblioteca municipal per
conèixer el seu fons bibliogràfic sanitari i d’intervenció
sociosanitaria..



Treball individual i/o en grup seguint les directrius d’un
guió pautat i dins d’una proposta concreta d’obres a
comentar.



Valoració del treball en base a la diversitat de fonts
consultades i a l’adaptació de la informació al guió de
treball establert.

CFGM d’Atenció
sociosanitària

C2:ATENCIÓ SANITÀRIA


OBJECTIUS



Adquirir uns conceptes sanitaris bàsics analitzant i
buscant informació sanitària.
Adquirir un llenguatge sanitari bàsic.
Complementar informació bibliogràfica amb internet.

ASPECTES A
DESENVOLUPAR
A LA
BIBLIOTECA




Coneixement i ús de les fonts bibliogràfiques i
electròniques de la biblioteca escolar i de la biblioteca
municipal.
Establir connexió amb la biblioteca municipal per
conèixer el seu fons bibliogràfic sanitari i d’intervenció
social.

UNITATS
DIDÀCTIQUES





U 6-:Necessitat de moure’s, traslladar-se i deambular.
U 7- Necessitat de respirar.
U 8- Necessitat de menjar, beure i eliminar.



Cerca d’informació en bibliografia de consulta envers
les diferents patologies que afecten als diferents
sistemes i òrgans.
Cerca d’informació en fonts electròniques i Internet.
Aplicació de la informació, amb un guió estructurat, a
treballs monogràfics sobre les diferents patologies i les
conseqüències que produeixen aquestes en les persones
que les pateixen.
Elaborar esquemes sobre els diferents sistemes i el seu
funcionament.

ACTIVITATS





ASPECTES
METODOLÒGICS



Treball individual i/o en grup seguint les directrius d’un
guió pautat i dins d’una proposta concreta d’obres a
comentar.

AVALUACIO



Valoració del treball en base a la diversitat de fonts
consultades i a l’adaptació de la informació al guió de
treball establert.

