
   
UNIÓ EUROPEA

Fons Social Europeu
UNIÓ EUROPEA

Fons Social Europeu

1/102 

 
ANNEX VI 

 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 
 
Denominació: ANIMACIÓ FISICOESPORTIVA I RECREATIVA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT 
 
Codi: AFDA0411 
 
Família professional: Activitats físiques i esportives 
 
Àrea professional: Activitats fisicoesportives recreatives 
 
Nivell de qualificació professional: 3 
 
Qualificació professional de referència: 
 
AFD510_3 Animació fisicoesportiva i recreativa per a persones amb discapacitat (RD 146/2011, de 4 
de febrer). 
 
Relació d'unitats de competència que configura el certificat de professionalitat: 
 
UC1658_3: Elaborar, gestionar, promocionar i avaluar projectes d'animació fisicoesportius i 
recreatius. 
UC1660_3: Concretar, dirigir i dinamitzar activitats, jocs i esports amb i sense adaptacions i 
col·laborar en competicions recreatives i esdeveniments fisicoesportius i recreatius per a persones 
usuàries amb discapacitat intel·lectual. 
UC1661_3: Concretar, dirigir i dinamitzar activitats, jocs i esports adaptats i específics i col·laborar en 
competicions recreatives i esdeveniments fisicoesportius i recreatius per a persones usuàries amb 
discapacitat física. 
UC1662_3: Concretar, dirigir i dinamitzar activitats, jocs i esports adaptats i específics i col·laborar en 
competicions recreatives i esdeveniments fisicoesportius i recreatius per a persones usuàries amb 
discapacitat visual. 
UC0272_2: Assistir com a primer intervinent en cas d'accident o situació d'emergència. 
 
Competència general: 
Elaborar, gestionar, promocionar i avaluar projectes d'animació amb activitats fisicoesportives i 
recreatives així com organitzar, dinamitzar i dirigir els esdeveniments, competicions recreatives i 
activitats que el constitueixen, adreçats a persones amb deficiències que els produeixin algun grau 
de discapacitat, adaptant-los a les seves característiques i expectatives, garantint la seva integritat 
física, satisfacció i conservació del medi ambient, en els límits de cost previstos. 
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Entorn professional: 
 
Àmbit professional: 
 
Desenvolupa la seva activitat professional com a autònom o per compte d'altri dins del marc d'un 
projecte d'animació amb activitats fisicoesportives i recreatives per a persones amb discapacitat, 
tant en l'àmbit públic, organitzacions no governamentals, fundacions, associacions, així com en 
entitats de caràcter privat, ja siguin grans, mitjanes o petites empreses que ofereixin serveis de 
lleure actiu, recreació, animació esportiva i turisme actiu. La seva activitat es desenvolupa en pistes 
poliesportives, entorns naturals i locals condicionats, en ajuntaments, centres de referència de 
persones amb discapacitat, centres ocupacionals, clubs i associacions esportives, recreatives i de 
lleure, gimnasos, comunitats de veïns, centres educatius i instal·lacions afins i empreses turístiques, 
hotels, càmpings, balnearis, campaments, empreses de manteniment d'infraestructures i/o gestió 
esportiva, seguint els procediments establerts dins d'un equip interdisciplinari, col·laborant i 
coordinant altres tècnics i tècniques. 
 
Sectors productius: 
 
Esport. 
Lleure i temps lliure. 
Turisme. 
 
Ocupacions o llocs de treball relacionats: 
 
Animador/a fisicoesportiu i recreatiu per a persones amb discapacitat intel·lectual. 
Animador/a fisicoesportiu i recreatiu per a persones amb discapacitat física. 
Animador/a fisicoesportiu i recreatiu per a persones amb discapacitat visual. 
Coordinador/a d'activitats d'animació fisicoesportiva per a persones amb discapacitat. 
Monitor/a d'esports adaptats i específics. 
 
Requisits necessaris per a l'exercici professional: 
 
Els establerts segons la legislació vigent publicats en les normatives i decrets de cada una de les 
comunitats autònomes d'Espanya. 
 
Durada de la formació associada: 740 hores 
 
Relació de mòduls formatius i d'unitats formatives: 
 
MF1658_3 (Transversal): Projectes d'animació fisicoesportius i recreatius (90 hores). 
MF1660_3: Esdeveniments, competicions recreatives, activitats i jocs d'animació fisicoesportiva i 
recreativa per a persones usuàries amb discapacitat intel·lectual (150 hores). 
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● UF2085: Concretar i gestionar esdeveniments, activitats i jocs d'animació fisicoesportiva i 
recreativa per a persones amb discapacitat intel·lectual (70 hores). 
● UF2086: Dirigir i dinamitzar esdeveniments, activitats i jocs per a animació fisicoesportiva i 
recreativa per a persones amb discapacitat intel·lectual (80 hores). 
MF1661_3: Esdeveniments, competicions recreatives, activitats i jocs d'animació fisicoesportiva i 
recreativa per a persones usuàries amb discapacitat física (170 hores). 
● UF2087: Concretar i gestionar esdeveniments, activitats i jocs d'animació fisicoesportiva i 
recreativa per a persones amb discapacitat física (80 hores). 
● UF2088: Dirigir i dinamitzar esdeveniments, activitats i jocs per a animació fisicoesportiva i 
recreativa per a persones amb discapacitat física (90 hores). 
MF1662_3: Esdeveniments, competicions recreatives, activitats i jocs d'animació fisicoesportiva i 
recreativa per a persones usuàries amb discapacitat visual (170 hores). 
● UF2089: Concretar i gestionar esdeveniments, activitats i jocs d'animació fisicoesportiva i 
recreativa per a persones amb discapacitat visual (80 hores). 
● UF2090: Dirigir i dinamitzar esdeveniments, activitats i jocs per a animació fisicoesportiva i 
recreativa per a persones amb discapacitat visual (90 hores). 
MF0272_2 (Transversal): Primers auxilis (40 hores). 
MP0438: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'animació fisicoesportiva i recreativa per a 
persones amb discapacitat (120 hores). 
 
II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT  
 
Unitat de competència 1 
 
Denominació: ELABORAR, GESTIONAR, PROMOCIONAR I AVALUAR PROJECTES D'ANIMACIÓ 
FISICOESPORTIUS I RECREATIUS 
 
Nivell: 3 
 
Codi: UC1658_3 
 
Realitzacions professionals i criteris de realització 
 
RP1: Realitzar l'anàlisi prospectiva i diagnòstica del context d'intervenció per desenvolupar i ajustar 
el projecte d'animació fisicoesportiu i recreatiu, prèvia recopilació i tractament de la informació 
rellevant. 

CR1.1 La informació i documentació per elaborar el projecte es busca, recopila i selecciona, 
realitzant els tràmits oportuns i utilitzant les tècniques per a la seva obtenció, conforme a la 
legislació vigent. 
CR1.2 Els recursos per a la recollida d’aquesta informació se seleccionen o, en el seu cas, 
s’elaboren aplicant la metodologia a l’ús per obtenir dades sobre: 
-    Les característiques, necessitats i interessos de les persones usuàries. 
-    Els espais oberts i instal·lacions. 
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-    Els accessos i serveis adaptats a les persones usuàries amb discapacitat. 
-    Els recursos materials disponibles. 
-    Els ajuts tècnics que requereixen les persones usuàries amb discapacitat. 
-    Les expectatives i directrius de l’entitat, grup o persona usuària demandant del servei. 
-    Els possibles recolzaments i/o subvencions oficials per a la tipologia del servei demandat. 
CR1.3 Les característiques de les persones usuàries es determinen, identificant: 
- Nivell de desenvolupament motor (habilitats i destreses motrius). 
- Nivell de condició física i biològica. 
- Estat afectivo-emocional. 
- Interessos i motivacions. 
- Grau d’autonomia personal, especialment si presenten alguna discapacitat. 
- Problemes de percepció i interpretació de la informació. 
- Els sistemes alternatius i augmentatius de comunicació a utilitzar. 
CR1.4 El sector i activitat econòmica, les directrius i expectatives de l’entitat demandant del 
servei i l'espai d'intervenció s'identifiquen, analitzant els elements diferenciadors, competitius i 
econòmics per adaptar el desenvolupament del projecte als esmentats elements. 
CR1.5 La informació seleccionada per a l’elaboració del projecte: 
- Es contrasta amb la provinent de projectes anteriors. 
-    S’interpreta i processa, especificant de forma jerarquitzada les referències clau per al 
desenvolupament global del projecte d'animació fisicoesportiva i recreativa. 
CR1.6 L’anàlisi diagnòstica i prospectiva es realitza a partir de la informació obtinguda i es 
registra en un informe, junt amb totes les dades de referència, conforme al model i suport físic 
que permetin el seu ús, consulta i aplicació funcional en el desenvolupament de totes les fases 
del projecte d'animació fisicoesportiva. 

 
RP2: Elaborar el projecte d'animació fisicoesportiu i recreatiu, per presentar-lo a la persona clienta o 
a la institució demandant de dit projecte, conforme al model de projecte establert per la persona 
clienta o institució i serveis requerits. 

CR2.1 Les àrees i/o departaments de l'entitat demandant del servei que puguin intervenir en el 
desenvolupament del projecte s'identifiquen per a la seva coordinació amb la resta de les 
accions i processos que componen la totalitat del projecte d'animació fisicoesportiu i recreatiu. 
CR2.2 Els objectius, activitats, metodologia i tècniques i instruments d'avaluació es determinen 
a partir de l'anàlisi prospectiva i diagnòstica realitzada, arribant a un grau de concreció que 
permeti personalitzar-los conforme a les característiques dels i de les participants, de forma 
singular quan aquests presentin algun tipus de discapacitat. 
CR2.3 La infraestructura, instal·lacions, recursos humans i materials, per al desenvolupament 
del projecte es determinen en funció de l'entorn en el qual es desenvoluparà dit projecte, 
identificant les barreres arquitectòniques i necessitats d'adaptació en mitjans i instal·lacions, i 
els ajuts tècnics que es necessiten en funció de les possibilitats d'autonomia de totes les 
persones usuàries en el desenvolupament de les activitats programades. 
CR2.4 Les mesures i recursos per garantir la seguretat en el desenvolupament de l'activitat 
s'estableixen, de manera que es redueixin al màxim el risc de lesions i/o els accidents. 
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CR2.5 Les pautes per fomentar les relacions interpersonals així com les estratègies per 
assegurar la integració dels i de les participants amb discapacitat es preveuen i registren en el 
projecte, delimitant el tipus i grau de discapacitat que poden assumir-se en les activitats que es 
proposen en la programació. 
CR2.6 L’estructura i estil d'elaboració del projecte s'ajusten a la necessitat de concreció i 
flexibilitat, permetent integrar subprogrames i/o activitats de diferent naturalesa i afinitat amb 
els possibles sectors implicats (esportiu, turístic i sociocultural, entre d'altres). 
CR2.7 El document del projecte es redacta i s'elabora adjuntant el pressupost econòmic i tota 
aquella informació i documentació que es consideri rellevant per a la seva presentació i 
consulta. 
CR2.8 El projecte es presenta a la persona clienta o institució que l'ha sol·licitat, argumentant 
el seu plantejament i fortaleses i realitzant, en el seu cas, les variacions oportunes en funció de 
les necessitats que la persona clienta o la institució posi de manifest. 

 
RP3: Gestionar els recursos humans i materials i coordinar les accions de desenvolupament del 
projecte així com la promoció i difusió d’aquest, conforme als objectius i al pressupost establert, per 
proporcionar el suport logístic que asseguri la seva viabilitat en els paràmetres definits. 

CR3.1 La gestió per a la disponibilitat dels espais i/o instal·lacions i dels recursos expressats en 
el projecte d'animació fisicoesportiu i recreatiu es realitza, comprovant el seu estat 
d'utilització, per al desenvolupament de les activitats programades en dit projecte i la seva 
adequació a la legislació vigent. 
CR3.2 L’equip de tècnics i tècniques es configura i coordina conforme a les especificacions del 
projecte, la naturalesa de les activitats a desenvolupar i la tipologia dels i de les participants. 
CR3.3 El pla de comunicació i promoció de les activitats d'animació s'elabora, especificant: 
- Els mitjans i suports. 
- Les estratègies de difusió. 
- El cost econòmic adaptat al pressupost global del projecte. 
CR3.4 Els suports de comunicació s'adapten a les característiques i necessitats dels i de les 
participants, especialment quan presenten alguna limitació perceptiva, incloent la informació 
relativa a la vestimenta i el material personal que les persones usuàries hauran d'utilitzar 
durant el desenvolupament de les activitats. 
CR3.5 La preparació dels tècnics i les tècniques que participaran en les accions promocionals 
s'organitza i duu a terme, verificant els mètodes i tècniques que hauran d'utilitzar-se. 

 
RP4: Avaluar el desenvolupament del projecte, la seva execució i el nivell de qualitat del servei 
prestat, per a la seva anàlisi i millora en l'aplicació de models similars en projectes futurs. 

CR4.1 Els instruments, materials i tècniques per al seguiment i avaluació es trien i/o adapten 
en congruència amb allò estipulat en el projecte d'animació fisicoesportiu i recreatiu, 
permetent obtenir una informació objectiva sobre el procés i els resultats, especialment pel 
que fa al grau de satisfacció de les persones usuàries. 
CR4.2 Els criteris d'avaluació es defineixen de manera que permetin recollir periòdicament 
informació sobre la qualitat del projecte i grau de satisfacció de l'entitat i de les persones 
usuàries. 
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CR4.3 La seqüència temporal i el protocol d'avaluació es determinen concretant les tècniques i 
instruments que s'utilitzen en cada ocasió. 
CR4.4 L’informe basat en les dades obtingudes en el procés d'avaluació, s'elabora i presenta 
segons el procediment establert i en els terminis previstos, per facilitar la presa de decisions i 
perquè serveixi de referència en l'elaboració de futurs projectes de característiques similars. 

 
Context professional 
 
Mitjans de producció 
Espai de treball i dotació de mobiliari i accessoris d'oficina, equips informàtics amb connexió a 
Internet, equips de comunicació telefònica i fax. Manuals de gestió de la informació. Manuals 
d'elaboració de documents (llibre d'estil). Formularis de recollida d'informació. 
 
Productes i resultats 
Projectes d'animació fisicoesportiva i recreativa elaborats, factibles i atractius en l'àmbit de 
competència de l'organització. Planificació eficaç del sistema d'actuació, comprovació i millora dels 
mètodes i procediments. Motivació de l'equip humà, captació i fidelització de les persones clientes. 
Millora en els resultats econòmics. 
 
Informació utilitzada o generada 
Pla estratègic de l'empresa. Informació impresa o en suports magnètics de l'àrea territorial i sector 
socioproductiu sobre el que s'actua. Informació economicoadministrativa de l'empresa o entitat, pla 
de qualitat d’aquests, manual i normativa interna de l'esmentada entitat, documentació recollida en 
els suports previstos per a això. Documentació relativa a habilitats socials, tècniques de treball amb 
grups, dinàmiques de grups, programació i avaluació de projectes. 
 
Unitat de competència 2 
 
Denominació: CONCRETAR, DIRIGIR I DINAMITZAR ACTIVITATS, JOCS I ESPORTS AMB I SENSE 
ADAPTACIONS I COL·LABORAR EN COMPETICIONS RECREATIVES I ESDEVENIMENTS FISICOESPORTIUS 
I RECREATIUS PER A PERSONES USUÀRIES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL 
 
Nivell: 3 
 
Codi: UC1660_3 
 
Realitzacions professionals i criteris de realització 
 
RP1: Determinar el perfil esportiu i la competència motriu de les persones usuàries amb discapacitat 
intel·lectual per adaptar els recursos d'intervenció i concretar les activitats, adaptant-les a les seves 
necessitats, tipologia i als mitjans disponibles, a partir de les dades i informació obtingudes i seguint 
els procediments establerts dins d'un equip interdisciplinari. 
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CR1.1 La informació sobre el perfil de les persones usuàries amb discapacitat intel·lectual 
significativa, alteracions i disfuncions orgàniques (malaltia congènita, alteració genètica o 
d'altres), social (pobresa, inadequades pautes paternes o d'altres), alteracions en la conducta 
(manca d'estimulació primerenca) o educativa (absència d'utilització de serveis), s'obté a partir 
del contacte inicial amb la persona usuària i/o amb el familiar/tutor, dels informes rebuts 
d'altres tècnics i tècniques de l'equip interdisciplinari, la programació general i altres fonts 
complementàries, per identificar: 
- Els suports que rep, la seva aplicació i intensitat. 
- Les capacitats intel·lectuals: raonament, solució de problemes, raonament abstracte, 
expressió d'idees, velocitat i forma d'aprenentatge. 
- La participació, interacció i rols socials: nivell de participació social, estatus de rol i el seu 
nivell d'interacció social. 
- L'estat de salut: hàbits, trastorns derivats de la salut, contraindicacions, al·lèrgies 
medicamentoses i alimentàries, altres alteracions sensorials, trastorns derivats de la salut 
mental, conductes desafiadores. 
- El tipus de comunicació augmentativa o alternativa i els materials específics que utilitza. 
-Les dificultats que limiten la seva autonomia personal. 
-Els trastorns associats (epilèpsia, autisme, hipotonia muscular, hiperlaxitud, trastorns de la 
personalitat). 
CR1.2 La valoració del perfil esportiu i la competència motriu de la persona usuària amb 
discapacitat intel·lectual es determina, per adaptar les activitats, contrastant les dades 
obtingudes a partir de les tècniques previstes en la programació general i de forma 
diferenciada sobre: 
- El nivell perceptivomotor: imatge, esquema i consciència corporal. 
- Les capacitats perceptivomotrius amb alteracions sensorials i de coordinació. 
- Trastorns associats: hipotonia, epilèpsia, obesitat, rigidesa articular, alteracions de la marxa. 
- El nivell de desenvolupament motor i control neuromuscular. 
- Les habilitats i destreses bàsiques. 
- Les asimetries en les accions dels diferents segments corporals, problemes d'equilibri dinàmic 
i inestabilitat, sincinèsies, distonies, descoordinació, problemes d'integració sensorial, escassa 
consciència espacial, temporal i cinestèsica. 
- El nivell de condició física i biològica: aptitud física, muscular. 
- Els suports (intermitent, limitat, extens i generalitzat) i les ajudes tècniques per millorar la 
seva autonomia personal, per a la comunicació i les que utilitzarà en funció de l'activitat. 
- Les experiències prèvies en jocs i esports. 
CR1.3 L’evolució del nivell esportiu, conductual i l'experiència fisicoesportiva prèvia de les 
persones usuàries amb discapacitat intel·lectual s'identifica de forma individual a l'inici i durant 
el desenvolupament del programa d'activitats mitjançant les tècniques d'observació, els 
informes i les proves d'avaluació previstes en la programació general per adequar les activitats, 
tenint en compte els interessos i les expectatives esportives de cada persona usuària ajustant-
les als patrons o models d'execució de les tècniques esportives. 
CR1.4 La motivació i els interessos de la persona usuària, i del seu tutor o tutora en cas 
d'incapacitat legal per falta de capacitat intel·lectiva i volitiva de la persona, es determinen 
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aplicant estratègies metodològiques d'acord amb els objectius previstos i la programació 
general de referència, per promoure la fidelització cap a l'activitat. 
CR1.5 Les activitats, jocs i esports es determinen tenint en compte diversos eixos d'actuació (la 
salut i la bona forma física, progressió d'èxit personal, èxit social i la recompensa i integració) 
per optimitzar la motivació i implicació de les persones usuàries. 
CR1.6 El tipus de comunicació es determina analitzant les necessitats i característiques de la 
persona usuària amb discapacitat intel·lectual, facilitant la previsió d'ajudes tècniques, seguint 
criteris d'adequació i normalització, per aconseguir la comprensió i la funcionalitat. 

 
RP2: Gestionar la disponibilitat i operativitat dels espais oberts, tancats, i de l’entorn natural, mitjans 
i materials, d'acord a criteris d'accessibilitat física, accessibilitat cognitiva, eficàcia, autonomia i 
seguretat, per garantir la pràctica esportiva i recreativa del les persones usuàries amb discapacitat 
intel·lectual en l'activitat, seguint els procediments establerts. 

CR2.1 Les gestions per a l'ús de les instal·lacions i espais oberts, tancats i entorn natural es 
realitzen i es comproven verificant la seva disponibilitat, assegurant l'accessibilitat física 
(rampes d'accés, ascensors, baranes o d'altres) i cognitiva (utilització d'icones, missatges 
acústics, logos de lectura fàcil o altres) per afavorir i garantir les possibilitats d'utilització i 
mobilitat de les persones usuàries amb discapacitat intel·lectual. 
CR2.2 L’accessibilitat física i cognitiva es verifica, proposant alternatives per optimitzar les 
possibilitats d'autonomia i autodeterminació de les persones usuàries amb discapacitat 
intel·lectual. 
CR2.3 Els materials se seleccionen i s'adapten d'acord a les característiques motrius i cognitives 
de les persones usuàries amb discapacitat intel·lectual per facilitar el seu control mitjançant 
l'exploració de les seves qualitats (pes, mida, forma, duresa i textura), domini tècnic i afecció 
evitant aquells que puguin representar un potencial perill i inseguretat. 
CR2.4 El material adaptat que s'ha de traslladar al lloc de l'activitat es prepara garantint la seva 
operativitat per a l'activitat en condicions de seguretat i assegurant-ho en el medi de transport 
elegit, per evitar el seu deteriorament. 
CR2.5 Els sistemes alternatius o augmentatius de comunicació (pictogrames i agendes) i els 
suports tècnics que s'utilitzen es comproven, adequant-se a les característiques i necessitats de 
les persones usuàries amb discapacitat intel·lectual, per verificar que el seu ús permeti una 
comunicació funcional i permanent amb les altres persones usuàries i personal tècnic. 
CR2.6 La farmaciola i els fàrmacs pautats pel facultatiu (neurolèptic, ansiolític, antidepressiu, 
relaxant, antiepilèptic, entre d'altres) es revisen i preparen abans de l'activitat, per garantir la 
seguretat, la salut i la participació activa de totes les persones usuàries amb discapacitat 
intel·lectual. 
CR2.7 Els mitjans de transport, adaptats quan es requereixin, es comprova que estan 
disponibles i accessibles per garantir els desplaçaments, seguint criteris de seguretat, 
autonomia, inclusió social, operativitat i comoditat de la persona usuària amb discapacitat 
intel·lectual. 
CR2.8 La utilització de serveis comunitaris i sanitaris complementaris es preveu i gestiona 
d'acord amb les possibles contingències (crisi convulsiva, crisi d'agitació, traumatisme sever, 
absència del control d'esfínters o d'altres). 
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RP3: Concretar les activitats, els jocs i els esports amb i sense adaptacions, a partir de la programació 
general de referència, vinculant-los a les característiques, interessos, necessitats i nivell de suport de 
les persones usuàries amb discapacitat intel·lectual, tenint en compte les mesures de prevenció de 
riscos, per garantir el desenvolupament de la sessió en condicions de seguretat i seguint els 
procediments establerts dins d'un equip interdisciplinari. 

CR3.1 La programació general de referència s'analitza i s'interpreta, discriminant: 
- Els objectius. 
- Les activitats, jocs i esports amb i sense adaptacions per a les persones usuàries amb 
discapacitat intel·lectual. 
- Les orientacions metodològiques. 
- Les mesures de seguretat. 
- Les característiques, interessos, necessitats, grau i tipus de patologia de les persones usuàries 
amb discapacitat intel·lectual. 
- Els tipus de suport (intermitent, limitat, extens i generalitzat) i ajudes tècniques per millorar 
la seva autonomia personal. 
- Les activitats segons la seva capacitat d'integració. 
- Els tipus d'instal·lacions i espais oberts, tancats i entorn natural. 
CR3.2 Les mesures de prevenció de riscos i els mitjans de seguretat s'identifiquen per 
maximitzar la seguretat en la realització de l'activitat, joc o esport, seguint les directrius 
establertes en la programació general de referència i en previsió de les contingències 
detectades, identificant aquelles que per la seva gravetat (alteracions greus de conducta, crisis 
epilèptiques, ennuegaments, crisis d'ansietat, fractures, traumatismes, hemorràgies o altres) 
requereixen d'altres mitjans i recursos d'atenció especialitzada. 
CR3.3 Els protocols d'actuació i mesures de prevenció de riscos davant de situacions 
d'emergència es concreten, identificant aquells que per la seva gravetat requereixen de 
mitjans i recursos específics per garantir criteris d'immediatesa, seguretat i trasllat, en el seu 
cas, a un centre assistencial. 
CR3.4 Les característiques de les persones usuàries amb discapacitat intel·lectual (autonomia 
en el desplaçament, autocura i higiene o d'altres), les instal·lacions i els espais oberts, tancats, i 
entorn natural, els recursos i els mitjans disponibles expressats en la programació de 
referència es verifiquen, per constatar les desviacions i diferències significatives amb la situació 
real. 
CR3.5 Les activitats, jocs i esports amb i sense adaptacions es concreten per garantir el 
desenvolupament de les sessions per a persones usuàries amb discapacitat intel·lectual, 
discriminant: 
- Els aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris de la modalitat esportiva individual o col·lectiva. 
- El grau de relaxació global i dels segments corporals. 
- L'equilibri, control i ajust postural. 
- El control de la respiració. 
- El nivell de coordinació dinàmica general en desplaçaments, salts, girs, suspensions i 
oculomanual i oculopèdica en passades, autopassades, bots, conduccions, cops, recepcions. 
- Les aptituds perceptives i motrius: orientació i organització espacial i temporal. 
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CR3.6 La metodologia per al desenvolupament de les activitats se selecciona conforme a la 
programació general i elegint estratègies didàctiques i d'animació fisicoesportiva i recreativa 
per promoure la motivació de les persones usuàries amb discapacitat intel·lectual basada en 
recompenses i per solucionar les contingències detectades, tenint en compte el nivell de 
tolerància a l'esforç, la capacitat de relaxació i els dèficits observats d'atenció i concentració. 
CR3.7 Les dificultats i trastorns del llenguatge de les persones usuàries amb discapacitat 
intel·lectual es concreten, identificant aquelles que per la seva singularitat requereixen 
d'estratègies i mesures personalitzades per afavorir la comunicació i optimitzar la seva 
participació i implicació en les activitats, discriminant: 
- Les dificultats respiratòries que produeixen incapacitat per mantenir i prolongar la respiració. 
- Els trastorns fonatoris que produeixen alteracions en el timbre, la fluïdesa de l'emissió 
contínua (veu entretallada, quequeig), preponderància del to en el registre greu. 
- Els trastorns en l'audició amb pèrdues auditives. 
- Els trastorns en l'articulació de la veu per malformacions al paladar, mala disposició dental, 
deficient elasticitat de la musculatura bucofacial, escassa ressonància per hipotonia de la 
llengua, cavitat oral i faríngia poc obertes. 

 
RP4: Dirigir i dinamitzar activitats, jocs i esports amb i sense adaptacions, d'acord a la programació 
general de referència, en funció de les característiques i necessitats de les persones usuàries amb 
discapacitat intel·lectual, per garantir el desenvolupament de les sessions i tenint en compte les 
mesures de prevenció de riscos, seguint els procediments establerts. 

CR4.1 Les persones usuàries amb discapacitat intel·lectual són rebudes i acomiadades de 
forma empàtica, activa i estimuladora, promovent la interacció social tant amb el tècnic o la 
tècnica com amb altres participants, per afavorir la relació natural i respectuosa. 
CR4.2 La comunicació amb les persones usuàries amb discapacitat intel·lectual es realitza amb 
respecte i assertivitat, afavorint la integració, adaptant-la a les possibilitats de percepció, 
comprensió i interpretació, per fomentar la seva autodeterminació i autonomia. 
CR4.3 Les característiques, necessitats i expectatives, grau i tipus de patologia de les persones 
usuàries amb discapacitat intel·lectual s'identifiquen i es valoren, comprovant els suports 
previstos en la programació de referència (materials, ajudes tècniques, persones usuàries de la 
seva xarxa natural, agenda de comunicació, entre altres) per suscitar la participació i utilització 
de les seves capacitats i integració. 
CR4.4 Les estratègies metodològiques i motivacionals (modelatge, reforç verbal, programes de 
suport conductual positiu, repartiment de responsabilitats, sentiment de pertinença al grup, 
expectatives d'èxit) així com les tècniques esportives previstes en la programació de 
referència, se seleccionen per fomentar la implicació de les persones usuàries amb discapacitat 
intel·lectual determinant: 
- Els temps disponibles: horaris, trajectes, vestuaris, durada d'activitats. 
- Les instal·lacions i espais oberts, tancats i entorn natural a utilitzar en funció de l'activitat, els 
materials disponibles i la condició física, competència motriu i orientació espacial de les 
persones usuàries amb discapacitat intel·lectual. 
- Els recursos, mitjans i materials esportius disponibles. 
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- El tipus de comunicació entre el tècnic o la tècnica i les persones usuàries amb discapacitat 
intel·lectual: agenda, gestos d'ús comú, llenguatge de signes, sistemes de comunicació amb 
ajuda: pictogrames, sistemes combinant símbols pictogràfics, ideogràfics i arbitraris (Rebus, 
PCS, Bliss), sistemes d'ortografia tradicional, entre altres. 
- Les ajudes tècniques que utilitzarà en funció de l'activitat a desenvolupar. 
- El tipus d'agrupament en funció del tipus de discapacitat intel·lectual (en autisme 
preferentment en parelles o trios que permetin l'aprenentatge per imitació), la interacció, les 
activitats, el context, l’ocupació dels companys i companyes d'activitat. 
- Les adaptacions de l'activitat referides a regles, a material, a temps de joc o d'altres. 
- La ubicació del tècnic o de la tècnica per facilitar els feedback (informació de retorn) i 
recompenses, evitar estímuls contraproduents i percebre estats de fatiga, frustració, 
desmotivació o inatenció. 
- La seguretat de l'activitat: aplicació de protocols i mesures correctores, gestió de temps sense 
activitat física per evitar conflictes per conductes disruptives. 
- Les seqüències d'aprenentatge en iniciació esportiva i recreativa: domini, assimilació, 
estabilitat, autoorganització. 
- Les estratègies de verbalització dels moviments realitzats per facilitar la representació 
simbòlica. 
CR4.5 La ubicació del tècnic o de la tècnica durant l'activitat es realitza controlant visualment el 
grup i donant les instruccions precises per aconseguir: 
- La comprensió de les seves indicacions, a través d'informacions concises i estructurades, 
adaptades al nivell de comprensió de les persones usuàries amb discapacitat intel·lectual. 
- La seguretat de l'activitat, anticipant-se a possibles contingències. 
- L'interès de les persones usuàries per l'activitat. 
- La participació activa de cada una de les persones usuàries amb discapacitat intel·lectual. 
CR4.6 La ubicació dels elements materials, ajudes tècniques i mobiliari es determina d'acord 
amb les necessitats i interessos de les persones usuàries amb discapacitat intel·lectual i les 
activitats a realitzar, promovent la participació activa per aconseguir la motivació i preparació 
emocional evitant la por, inhibició social, fòbies, desajust entre objectius personals i de 
l'activitat, grau d'exigència percebut o altres. 
CR4.7 La direcció i dinamització de les activitats, els jocs i els esports amb i sense adaptacions 
es realitza reforçant positivament de manera sistemàtica i mitjançant explicacions i 
demostracions motivadores (modelatge, encadenament, joc cooperatiu o d'altres) per afavorir 
l'assimilació i automatització en l'execució. 
CR4.8 Les situacions de risc (xocs, caigudes, conflictes, pèrdua de consciència per epilèpsia, 
crisi d'agitació o altres), per a les persones usuàries amb discapacitat intel·lectual es preveuen i 
es controlen, aplicant els protocols i mesures correctores previstes en la programació general 
de referència, per mantenir l'activitat dins dels marges de seguretat. 

 
RP5: Realitzar operacions de col·laboració en l'organització i desenvolupament de competicions 
recreatives i esdeveniments fisicoesportius i recreatius i acompanyar les persones usuàries amb 
discapacitat intel·lectual abans, durant i després de dites competicions i esdeveniments, atenent les 
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seves necessitats i característiques, per garantir la seva participació en condicions d'autonomia i 
seguretat, seguint els procediments establerts dins d'un equip interdisciplinari. 

CR5.1 La disponibilitat i idoneïtat de la dotació i l'accessibilitat física i cognitiva dels espais i del 
material es comproven i revisen, verificant que s'adeqüen a les característiques i necessitats de 
les persones usuàries amb discapacitat intel·lectual per garantir la seva seguretat, autonomia i 
accessibilitat. 
CR5.2 Els mitjans i rutes per al transport de les persones usuàries amb discapacitat intel·lectual 
es comprova que s'adeqüen a les seves característiques i necessitats i que reuneixen totes les 
condicions per garantir l'accessibilitat (logos de lectura fàcil), autonomia (indicadors de 
parades), inclusió social (transport públic), seguretat (subjecció i barres), i confort. 
CR5.3 Els documents, autoritzacions, assegurances, llicències i inscripcions relatives a la 
competició recreativa es tramiten per assegurar la participació de les persones usuàries amb 
discapacitat intel·lectual seleccionades, en condicions normatives reglades respecte a la 
seguretat i el tractament i confidencialitat de dades personals, tenint en compte les 
característiques i exigències de l'esport en el qual es competeix. 
CR5.4 La participació en la gestió de l'esdeveniment o competició recreativa es realitza, 
col·laborant amb altres tècnics i tècniques responsables, perquè es desenvolupi amb eficàcia i 
seguretat. 
CR5.5 La presència de les persones usuàries implicades en el desenvolupament de 
l'esdeveniment o competició recreativa (guies, tècnics, voluntaris, servei mèdic, tutors, 
familiars, altres membres de la seva xarxa de suport, serveis auxiliars) es controla, per verificar 
l'adequació de les seves competències amb les característiques i necessitats de les persones 
usuàries amb discapacitat intel·lectual i de l'activitat. 
CR5.6 Les mesures de seguretat de l'esdeveniment o competició recreativa s'apliquen en 
previsió de les possibles contingències per garantir la seguretat dels i de les assistents, 
participants i tècnics. 
CR5.7 Les normes que regiran la competició recreativa o esdeveniment segons les 
característiques i finalitats d'aquest, es comuniquen a tots els interessats, assegurant la seva 
comprensió, i col·laborant en la seva aplicació per assegurar una conducta coherent tant en 
participants com en espectadors. 
CR5.8 Els procediments, tècniques i instruments per a la valoració de l'esdeveniment o de la 
competició recreativa se seleccionen conforme al protocol previst en la programació general 
de referència, registrant els resultats obtinguts per optimitzar futurs esdeveniments o 
competicions recreatives. 

 
RP6: Avaluar l'activitat i realitzar el seguiment de les persones usuàries amb discapacitat 
intel·lectual, aplicant les tècniques i instruments programats, proposant els canvis que millorin la 
idoneïtat de les activitats i la satisfacció de la persona usuària amb discapacitat intel·lectual i tenint 
en compte les mesures de prevenció de riscos, seguint els procediments establerts dins d'un equip 
interdisciplinari. 

CR6.1 Les tècniques i instruments de recollida d'informació previstos se seleccionen d'acord a 
la programació general de referència, seguint criteris de funcionalitat i fiabilitat i segons el 
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nivell de suport requerit per la persona usuària amb discapacitat intel·lectual, per realitzar el 
seguiment i avaluació de l'activitat i de forma preferent de: 
- Les aptituds físiques de les persones usuàries amb discapacitat intel·lectual: grau de visió, 
audició, lateralitat, motricitat, grau de llibertat de les articulacions. 
- Les aptituds biològiques: estat actual dels processos metabòlics, hormonals i neuronals. 
- Les disposicions psíquiques: desitjos, interessos, memòria, emocions, expectatives, feedback 
(informació de retorn) de la persona usuària. 
- Les competències socials: sociabilitat, tipus de relació, valors, normes i actituds. 
CR6.2 L’avaluació del procés i dels resultats es realitza, proposant pautes en relació amb els 
mitjans i tasques perquè siguin tingudes en compte en futures avaluacions en el seu cas. 
CR6.3 Els assoliments i les desviacions durant el procés es detecten per proposar correccions i 
modificacions en pròximes intervencions. 
CR6.4 Els instruments d'avaluació s'apliquen i dissenyen segons models i en els suports descrits 
en la programació general de referència, per recollir informació fiable i constant sobre: 
- La satisfacció de la persona usuària, del seu tutor o tutora legal i d'altres persones usuàries de 
referència. 
- La idoneïtat de les activitats en relació als objectius. 
- La freqüència, intensitat i tipus de suports. 
- La validesa de les estratègies de motivació. 
- Els resultats obtinguts. 
- El grau d'integració obtingut. 
CR6.5 La informació obtinguda es registra, processa i analitza permetent la valoració objectiva 
tant del procés com dels resultats de la intervenció, realitzant els ajustos de les activitats i de 
les estratègies d'intervenció. 
CR6.6 La informació resultant es maneja conforme a la legislació vigent sobre tractament i 
confidencialitat de dades personals per vetllar per la intimitat de la persona usuària amb 
discapacitat intel·lectual. 
CR6.7 Els riscos laborals es valoren segons el protocol i guia per a l'acció preventiva de l'entitat, 
identificant-los i informant dels resultats el tècnic o la tècnica responsable perquè siguin 
minimitzats dins dels marges tolerables. 

 
Context professional 
 
Mitjans de producció 
Equip informàtic. Documentació de registre (fitxes de seguiment d'activitats). Material de 
transmissió d'informació sobre activitats. Material esportiu específic i adaptat, pilotes, cistelles, 
porteries mòbils. Instal·lacions esportives i d'esbarjo convencionals (poliesportius, piscines i 
gimnasos) i no convencionals (ludoteques, unitats residencials, hotels, allotjaments turístics, espais 
oberts i entorn natural). Farmaciola. Ajudes tècniques i material específic. Mitjans de transport amb i 
sense adaptacions. Sistemes de comunicació amb ajuda: pictogrames, sistemes combinant símbols 
pictogràfics, ideogràfics i arbitraris (Rebus, PCS, Bliss), sistemes d'ortografia tradicional, gestos d'ús 
comú, llenguatge de signes, personal col·laborador i voluntari, agenda de comunicació. 
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Productes i resultats 
Perfil esportiu i competència motriu de les persones usuàries amb discapacitat intel·lectual. Gestió 
d'espais, mitjans i materials per a la pràctica esportiva i recreativa de les persones usuàries amb 
discapacitat intel·lectual. Concreció d'activitats, jocs i esports amb i sense adaptacions per a 
persones usuàries amb discapacitat intel·lectual. Direcció i dinamització d'activitats, jocs, esports 
amb i sense adaptacions per a persones usuàries amb discapacitat intel·lectual. Col·laboració en 
l'organització i desenvolupament de competicions recreatives i esdeveniments fisicoesportius i 
recreatius per a persones usuàries amb discapacitat intel·lectual. Avaluació de jocs i esports per a 
persones usuàries amb discapacitat intel·lectual. 
 
Informació utilitzada o generada 
Documentació tècnica d'equips i materials. Documentació gràfica en diferents suports. Informes i 
dades de les persones usuàries amb discapacitat intel·lectual. Projecte i programació de l'activitat. 
Fitxers d'esdeveniments, competicions, activitats, jocs i esports. Normativa sobre seguretat i 
tractament i confidencialitat de dades personals. Protocols i guia per a l'acció preventiva. 
Reglaments esportius. Bibliografia específica de consulta. Guies de recursos recreatius. 
Autoritzacions i permisos del tutor o de la tutora legals. Assegurances, llicències i inscripcions en 
competició recreativa. Projectes i memòries d'activitats. Recursos informatius i formatius disponibles 
a la xarxa. Bases de dades i pàgines web específiques de discapacitat. Manuals de bones pràctiques. 
Normativa vigent en matèria d'Igualtat d'oportunitats. Normativa sobre l'ús d'espais naturals. 
 
Unitat de competència 3 
 
Denominació: CONCRETAR, DIRIGIR I DINAMITZAR ACTIVITATS, JOCS I ESPORTS ADAPTATS I 
ESPECÍFICS I COL·LABORAR EN COMPETICIONS RECREATIVES I ESDEVENIMENTS FISICOESPORTIUS I 
RECREATIUS PER A PERSONES USUÀRIES AMB DISCAPACITAT FÍSICA 
 
Nivell: 3 
 
Codi: UC1661_3 
 
Realitzacions professionals i criteris de realització 
 
RP1: Determinar el perfil esportiu i d'autonomia personal de les persones usuàries amb discapacitat 
física, per adaptar els recursos d'intervenció i concretar les activitats, adaptant-les a les seves 
necessitats, expectatives, tipologia i els mitjans disponibles, a partir de les dades i informació 
obtingudes i seguint els procediments establerts, dins d'un equip interdisciplinari. 

CR1.1 La informació sobre el perfil de les persones usuàries amb discapacitat física d'interès 
s'obté a partir del contacte inicial i/o amb el familiar/tutor, dels informes rebuts d'altres 
tècnics de l'equip interdisciplinari, de la programació general i d'altres fonts complementàries, 
per identificar: 
- El grau de la discapacitat física. 
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- El tipus de discapacitat física: paràlisi cerebral, dany cerebral, malalties neuromusculars, 
amputacions, esclerosi múltiple, espina bífida, poliomielitis, lesions de la medul·la espinal, 
acondroplàsia i d'altres. 
- La condició de salut i possibles deficiències. 
- Les ajudes tècniques i aparells manuals per a la mobilitat, l'equilibri postural en cadira de 
rodes i amb utilització de crosses o bastons, per a la comunicació i per al maneig d'objectes i 
estris. 
- El tipus de comunicació augmentativa o alternativa i els materials específics. 
- Les dificultats que afecten la seva autonomia personal per desplaçar-se, agafar i manipular 
objectes, orientar-se, suportar determinats entorns, resistir un esforç prolongat, entendre 
informacions. 
- Altres discapacitats associades (afeccions musculotendinoses, osteoarticulars entre d'altres), 
trastorns orgànics i edat avançada. 
- El tractament farmacològic vinculat a la patologia que produeix la discapacitat física, 
contraindicacions mèdiques i al·lèrgies i intoleràncies alimentàries. 
- Els interessos i necessitats de la persona usuària amb discapacitat física (interès esportiu, 
millora de la salut, entre d'altres). 
CR1.2 La valoració del perfil esportiu de la persona usuària amb discapacitat física es 
determina, per adaptar les activitats, contrastant les dades obtingudes a partir de les tècniques 
previstes en la programació general de referència i de forma diferenciada sobre: 
- Les capacitats perceptivomotrius, en presència o no d'afectació neurològica. 
- El nivell de desenvolupament motor i control neuromuscular. 
- El grau de control postural. 
- L'afectació de la inervació recíproca normal. 
- Les habilitats i destreses bàsiques. 
- El nivell de condició física i biològica. 
- Les ajudes tècniques que utilitza durant la pràctica. 
- Les experiències prèvies en jocs i esports. 
CR1.3 L’evolució del nivell esportiu i l'experiència fisicoesportiva prèvia de les persones 
usuàries amb discapacitat física s'identifica de forma individual a l'inici i durant el 
desenvolupament del programa d'activitats mitjançant les tècniques d'observació, els informes 
i les proves d'avaluació inicial previstes en la programació general, per adequar les activitats i 
ajustar-les als patrons o models d'execució de les tècniques esportives. 
CR1.4 La motivació i els interessos de la persona usuària amb discapacitat física es determinen 
aplicant estratègies metodològiques d'acord amb els objectius previstos en la programació 
general de referència i per promoure la fidelització cap a l'activitat. 
CR1.5 La selecció de les activitats, jocs i esports es determina tenint en compte la salut i la 
forma física, la progressió d'èxit personal, el reconeixement personal de les limitacions i l’èxit 
social per optimitzar la motivació i implicació de les persones usuàries amb discapacitat física. 
CR1.6 El tipus de comunicació es determina analitzant les necessitats i característiques de la 
persona usuària amb discapacitat física, facilitant la previsió d'ajudes tècniques i de sistemes 
alternatius i augmentatius de comunicació, seguint criteris d'adequació i normalització, per 
aconseguir la comprensió i funcionalitat. 



  
UNIÓ EUROPEA

Fons Social Europeu
UNIÓ EUROPEA

Fons Social Europeu

 
 16 

RP2: Gestionar la disponibilitat i operativitat dels espais oberts, tancats i entorn natural, mitjans i 
materials, d'acord a criteris d'accessibilitat física, accessibilitat cognitiva, eficàcia, autonomia i 
seguretat per garantir la pràctica esportiva i recreativa de les persones usuàries amb discapacitat 
física en l'activitat, seguint els procediments establerts. 

CR2.1 Les gestions per a l'ús de les instal·lacions, espais oberts, tancats i entorn natural i 
l'accessibilitat es verifiquen proposant-se alternatives per optimitzar les possibilitats 
d'autonomia i mobilitat de les persones usuàries amb discapacitat física, en relació amb places 
d'aparcament reservades, accessos a vestuaris, previsió de rampes fixes o portàtils, eliminació 
de barreres i obstacles, ascensors, remuntadors, elevadors, guals, lavabos i vàters a excessiva 
altura i serveis de suport per als desplaçaments dins dels espais on es desenvolupa l'activitat. 
CR2.2 Els materials i equipaments s'adapten, estabilitzen i seleccionen d'acord amb les 
característiques motrius de les persones usuàries i els criteris ergonòmics per facilitar i 
incrementar la seva percepció i control mitjançant l'exploració de les seves qualitats (pes, 
mida, forma, duresa, textura), evitant aquells que puguin representar una potencial perillositat 
i inseguretat. 
CR2.3 El material i utillatge (objectes, instruments, eines i dispositius específics per a cada tipus 
de patologia) que s'ha de traslladar al lloc de l'activitat es prepara garantint la seva operativitat 
i assegurant-ho en el mitjà de transport elegit, per evitar el seu deteriorament. 
CR2.4 Els sistemes alternatius o augmentatius de comunicació i els suports tècnics que 
s'utilitzen en cada un d'ells es comproven, adequant-se a les característiques i necessitats de 
les persones usuàries amb discapacitat física per verificar que el seu ús permet una 
comunicació fluida i permanent amb el tècnic o la tècnica i les altres persones usuàries. 
CR2.5 Les ajudes tècniques utilitzades per la persona usuària amb discapacitat física per 
prevenir, compensar, mitigar o neutralitzar les seves limitacions (taules de transferència, 
cadires de rodes, tapets antilliscants, unitats de suport corporal per a grues, arnesos, pinces 
manuals, alicorns, comunicadors portàtils i taulers manuals per a la comunicació, sintetitzadors 
de veu, extensors, agafadors, entre altres) es comproven, prèviament, a la pràctica, assegurant 
el seu ús autònom, per prevenir accidents i lesions durant la realització de l'activitat. 
CR2.6 La farmaciola i els fàrmacs prescrits pel facultatiu (relaxants musculars, inhibidors de 
l'espasticitat, antibiòtics en la prevenció i tractament de la infecció d'orina, antiepilèptics, 
entre d'altres) es revisen i preparen abans de l'activitat, per garantir la seguretat i participació 
activa de totes les persones usuàries amb discapacitat física. 
CR2.7 Es comprova que els mitjans de transport estan disponibles i compten amb rampes 
d'accés, arnesos, sistemes de subjecció accessibles i preparats per garantir la seguretat, 
comoditat i operativitat de les persones usuàries amb discapacitat física. 
CR2.8 La utilització de serveis comunitaris i ajuts complementaris es preveu i gestiona d'acord 
amb les necessitats plantejades, per garantir el desenvolupament de l'activitat, especialment 
amb persones usuàries que presenten quadres clínics d'atenció singular (crisis convulsives, 
crisis d'ansietat, rigidesa, espasmes incontrolats, excés de pes, hiperventilació, palpitacions, 
problemes de vascularització, entre altres). 

 
RP3: Concretar les activitats, els jocs i els esports amb i sense adaptacions, a partir de la programació 
general de referència, vinculant-los a les característiques, interessos, necessitats i nivell de suport de 
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les persones usuàries amb discapacitat física, tenint en compte les mesures de prevenció de riscos, 
per garantir el desenvolupament de la sessió en condicions de seguretat i seguint els procediments 
establerts dins d'un equip interdisciplinari. 

CR3.1 La programació general de referència s'analitza i s'interpreta, discriminant: 
- Els objectius. 
- Les activitats, jocs i esports adaptats i específics per a persones usuàries amb discapacitat 
física amb i sense signes neurològics patològics i discapacitat orgànica. 
- Les orientacions metodològiques. 
- Les mesures de seguretat. 
- Les característiques, interessos, necessitats, grau i tipus de patologia de les persones usuàries 
amb discapacitat física. 
- Les ajudes tècniques i materials de suport per a la mobilitat, la comunicació i la manipulació 
d'objectes i mòbils. 
- Els recursos humans i materials per implementar l'autonomia personal. 
- Els tipus d'instal·lacions i espais oberts, tancats i entorn natural. 
CR3.2 Les mesures de prevenció de riscos i els mitjans de seguretat es concreten per 
maximitzar la seguretat en la realització de l'activitat, joc o esport, seguint les directrius 
establertes en la programació de referència i en previsió de les contingències detectades, 
identificant aquelles que per la seva gravetat requereixen d'altres mitjans i recursos 
(plurideficiències, ostomies, amputacions i malformacions severes, entre altres). 
CR3.3 Els protocols d'actuació i mesures de prevenció de riscos davant de situacions 
d'emergència es concreten, identificant aquelles que per la seva gravetat (crisis epilèptiques, 
d'ansietat, espasmes incontrolats, hiperventilació, palpitacions sobtades, problemes de 
vascularització) requereixen mitjans i recursos específics, per garantir criteris d'immediatesa, 
seguretat i trasllat, en el seu cas, a un centre assistencial. 
CR3.4 Les activitats, jocs i esports adaptats i específics es concreten tenint en compte les 
patologies i grau d'autonomia personal de les persones usuàries amb discapacitat física i 
orgànica i les ajudes tècniques que utilitzen i necessiten per a la mobilitat i la comunicació, per 
garantir el desenvolupament de l'activitat. 
CR3.5 Les característiques de les persones usuàries amb discapacitat física, les seves diferents 
patologies, grau de mobilitat, autonomia personal, ajudes tècniques que precisen per al 
desenvolupament de l'activitat i sistemes de comunicació que utilitzen, les instal·lacions i els 
espais oberts, tancats i entorn natural, les condicions de l'entorn, temperatura de l'aigua, els 
recursos i els mitjans disponibles expressats en la programació de referència es verifiquen, per 
constatar les desviacions i diferències significatives amb la situació real. 
CR3.6 La metodologia per al desenvolupament de les activitats se selecciona conforme a la 
programació general i d'acord amb les característiques, necessitats i patologies concretes de 
cada persona usuària amb discapacitat física, les ajudes tècniques per a la mobilitat, l'equilibri 
postural i la comunicació utilitzades, triant estratègies d'animació per promoure la motivació i 
solucionar les contingències detectades. 
CR3.7 Les ajudes tècniques i els sistemes alternatius i augmentatius de comunicació es 
concreten i preveuen d'acord amb les característiques, necessitats i patologies que presenten 
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les persones usuàries amb discapacitat física, les condicions ambientals, i les característiques i 
habilitats del tècnic o tècnica com a interlocutor, per facilitar la seva participació en l'activitat. 
CR3.8 Les ajudes tècniques, estris i aparells esportius (cadires de rodes, bicicleta, motoesquí, 
entre d'altres) s'adapten i reparen per ajustar-los individualment a l'agafament i la postura 
corporal segons les característiques de la persona usuària. 

 
RP4: Dirigir i dinamitzar activitats, jocs i esports adaptats i específics d'acord a la programació 
general de referència, en funció de les característiques de les persones usuàries amb discapacitat 
física, per garantir el desenvolupament de les sessions i tenint en compte les mesures de prevenció 
de riscos, seguint els procediments establerts. 

CR4.1 Les persones usuàries amb discapacitat física són rebudes i acomiadades de forma 
empàtica, activa i estimuladora, promovent la interacció social tant amb el tècnic i la tècnica 
com amb altres participants, per afavorir la desinhibició i la relació natural i respectuosa. 
CR4.2 La comunicació amb les persones usuàries amb discapacitat física es realitza amb 
respecte i assertivitat, adaptant-la a les possibilitats de percepció, comprensió i interpretació, i 
tenint en compte de forma especial aquelles que necessiten utilitzar sistemes facilitadors de 
comunicació (tauler Bliss, diversos PC, tauler sil·làbic, comunicadors portàtils, plantilles i fitxers 
amb dibuixos o fotos, entre altres), evitant actituds paternalistes o sobreproteccionistes. 
CR4.3 Les característiques, necessitats i expectatives de les persones usuàries amb discapacitat 
física es determinen i valoren, comprovant que els estris i ajudes tècniques per a la mobilitat i 
la comunicació i els materials específics previstos per al desenvolupament de l'activitat 
responen a l'organització d’aquesta, els mitjans i espais disponibles i els requeriments 
específics de l'activitat o esport (cingles, ancoratges, cadires convencionals, cadires esportives, 
bastons, entre altres). 
CR4.4 Les estratègies metodològiques i motivacionals, així com les tècniques esportives 
específiques per a persones usuàries amb discapacitat física, s'elegeixen a partir de la 
informació inicial disponible i els objectius proposats, determinant la forma d'aplicació de les 
adaptacions previstes en la programació de referència respecte a: 
- La capacitat residual. 
- Els temps disponibles. 
- Les instal·lacions i espais oberts, tancats i entorn natural en funció de les dificultats de 
mobilitat, augment de la fatiga i sobreesforç o la presència de barreres físiques o obstacles que 
puguin suposar un risc potencial. 
- Els recursos humans, mitjans i materials esportius disponibles. 
- Les ajudes tècniques que utilitza la persona usuària amb discapacitat física per millorar la 
seva autonomia personal i altres de forma específica en funció de l'activitat: cadires adaptades, 
cingles de subjecció, arnesos, entre altres. 
- Els moments per a la relaxació, el descans, la recuperació, el canvi postural. 
- Els sistemes i materials de comunicació en funció de les possibilitats de la persona usuària 
amb discapacitat física: sistemes gràfics codificats pictogràfics, ideogràfics i arbitraris 
codificats, comunicadors de veu digitalitzada i sintètica, taulers de comunicacions, entre altres. 
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- Els tipus d'agrupament segons les característiques dels i de les participants, objectius i 
classificació funcional de l'especialitat esportiva (tennis categoria Quad, tennis cadira de rodes, 
entre d'altres). 
- Les dificultats observades en la realització de les tasques: desplaçar-se, agafar i manipular 
objectes, orientar-se, suportar alguns entorns, resistir un esforç prolongat, entendre 
informacions. 
- L'adaptació de les regles de jocs i esports d'acord a les necessitats dels i de les participants, 
ajudes tècniques i les seves possibilitats de moviment. 
- La seguretat en l'activitat, per la utilització de cadires de rodes, estris per a la mobilitat 
(bastons, crosses amb o sense bitutors, caminadors, calçat ortopèdic), i existència de 
col·lectors d'orina, pròtesis, ortesis i ostomies. 
CR4.5 La ubicació del tècnic o tècnica i dels elements materials, ajudes tècniques i mobiliari es 
determina d'acord a les necessitats de les persones usuàries amb discapacitat física i les 
activitats a realitzar, promovent la participació activa per aconseguir la motivació i preparació 
emocional. 
CR4.6 La direcció i dinamització de les activitats, els jocs i els esports adaptats i específics es 
realitza mitjançant explicacions i demostracions precises i motivadores d'acord a les 
possibilitats reals de mobilitat, desplaçament, manipulació i control de l'equilibri postural dels i 
de les participants i la proposta d'activitats amb diferents nivells de complexitat i alternatives 
per afavorir en les persones usuàries amb discapacitat física l'assimilació i automatització en 
l'execució. 
CR4.7 Les situacions de risc de xocs, friccions, pressions o cops a les zones del cos afectades 
per a les persones usuàries amb discapacitat física, s'identifiquen, aplicant els protocols i 
mesures correctores previstes en la programació general de referència, per mantenir l'activitat 
dins dels marges de seguretat. 
CR4.8 La valoració dels riscos laborals s'estima segons el protocol i guia per a l'acció preventiva 
de l'entitat, identificant-los i informant dels resultats el tècnic o la tècnica responsable perquè 
siguin minimitzats dins dels marges tolerables. 

 
RP5: Realitzar operacions de col·laboració en l'organització i desenvolupament de competicions 
recreatives i esdeveniments fisicoesportius i recreatius i acompanyar les persones usuàries amb 
discapacitat física abans, durant i després de dits esdeveniments, atenent les seves necessitats i 
característiques per garantir la seva participació en condicions de seguretat, seguint els 
procediments establerts dins d'un equip interdisciplinari. 

CR5.1 La disponibilitat i idoneïtat de la dotació i l'accessibilitat dels espais i del material es 
comproven i revisen, verificant que són útils, i s'adeqüen a les característiques i necessitats de 
les persones usuàries amb discapacitat física per garantir la seva seguretat, autonomia i 
accessibilitat. 
CR5.2 Els mitjans, itineraris i rutes per al transport es comprova que estan disponibles, són 
adequats a les característiques i necessitats de les persones usuàries amb discapacitat física, 
compten amb rampes d'accés, arnesos i sistemes de subjecció accessibles i homologats per 
garantir l'accessibilitat, autonomia, seguretat i confort. 
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CR5.3 Els documents, autoritzacions, assegurances, llicències i inscripcions relatives a la 
competició recreativa es tramiten per assegurar la participació de les persones usuàries amb 
discapacitat física seleccionades, en les condicions normatives reglades respecte a la seguretat 
i el tractament i confidencialitat de dades personals. 
CR5.4 La participació en la gestió de l'esdeveniment o competició recreativa es realitza, 
col·laborant amb altres tècnics o tècniques responsables, perquè es desenvolupi amb eficàcia i 
seguretat. 
CR5.5 La presència de les persones usuàries implicades en el desenvolupament de 
l'esdeveniment o competició recreativa (guies, tècnics, voluntaris, tutors, familiars, altres 
membres de la seva xarxa de suport, serveis auxiliars) es controla, verificant l'adequació de les 
seves competències amb les característiques i necessitats de les persones usuàries amb 
discapacitat física i la utilització de les ajudes tècniques requerides per a la mobilitat i la 
comunicació. 
CR5.6 Les mesures de seguretat de l'esdeveniment o competició recreativa s'apliquen en 
previsió de les possibles contingències, especialment amb les persones usuàries amb 
discapacitat física que utilitzen ajudes tècniques com ara cadires de rodes, aparells i estris per 
incrementar el seu grau d'autonomia personal i la comunicació, garantint la seguretat de les 
persones assistents i participants en l'activitat. 
CR5.7 Les normes que regiran l'esdeveniment o competició recreativa es comuniquen a tots els 
interessats i interessades, assegurant la seva comprensió, i col·laborant en la seva aplicació per 
assegurar una conducta coherent tant en participants com en espectadors. 
CR5.8 Els procediments, tècniques i instruments per a la valoració de l'esdeveniment o de la 
competició recreativa se seleccionen conforme al protocol previst en la programació general 
de referència, registrant els resultats obtinguts per optimitzar futurs esdeveniments o 
competicions recreatives. 

 
RP6: Avaluar les activitats, els jocs i els esports adaptats i específics, així com les persones usuàries 
amb discapacitat física aplicant les tècniques i instruments programats, proposant els canvis que 
millorin la qualitat de les activitats i la satisfacció de la persona usuària amb discapacitat física i 
tenint en compte les mesures de prevenció de riscos, seguint els procediments establerts dins d'un 
equip interdisciplinari. 

CR6.1 Les tècniques i instruments de recollida de la informació previstos se seleccionen 
d'acord amb la programació general de referència seguint criteris de funcionalitat i fiabilitat, i 
segons el grau i tipus de discapacitat física per realitzar el seguiment i avaluació de l'activitat. 
CR6.2 L’avaluació del procés i dels resultats es realitza, proposant pautes amb relació als 
mitjans i tasques perquè siguin tingudes en compte en futures avaluacions. 
CR6.3 Els assoliments, la millora de la capacitat residual i les desviacions durant el procés es 
detecten per proposar correccions i modificacions en pròximes intervencions. 
CR6.4 Els instruments d'avaluació s'apliquen per recollir informació fiable i constant, en els 
suports descrits en la programació de referència, sobre: 
- La satisfacció de la persona usuària. 
- La pertinència de les activitats. 
- La idoneïtat de les ajudes tècniques per a la mobilitat i la comunicació. 
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- L'adequació dels sistemes de comunicació augmentatius i alternatius utilitzats. 
- La validesa de les estratègies de motivació. 
- Els resultats obtinguts. 
- La millora de la capacitat residual. 
CR6.5 La informació obtinguda es registra, processa i analitza permetent la valoració objectiva 
tant del procés com dels resultats de la intervenció, realitzant els ajustos de les activitats i de 
les estratègies d'intervenció. 
CR6.6 La informació resultant es maneja conforme a la legislació vigent sobre tractament i 
confidencialitat de dades personals per vetllar per la intimitat de la persona usuària amb 
discapacitat física. 
CR6.7 Els riscos laborals es valoren segons el protocol i guia per a l'acció preventiva de l'entitat, 
identificant-los i informant dels resultats el tècnic o la tècnica responsable perquè siguin 
minimitzats dins dels marges tolerables. 
 

Context professional 
 
Mitjans de producció 
Equip informàtic. Documentació de registre (fitxes de seguiment d'activitats). Material de 
transmissió d'informació sobre activitats. Material esportiu específic i adaptat. Instal·lacions 
esportives i d'esbarjo convencionals (poliesportius, piscines i gimnasos) i no convencionals 
(ludoteques, unitats residencials, hotels, allotjaments turístics, espais oberts i entorn natural). 
Farmaciola. Ajudes tècniques i material específic: cadires de rodes, cingles, arnesos, bastons, crosses 
amb o sense bitutors, caminadors, calçat ortopèdic, col·lectors d'orina, pròtesis, ortesis i ostomies. 
Mitjans de transport amb i sense adaptacions. Sistemes facilitadors de comunicació: tauler Bliss, 
diversos PC, tauler sil·làbic, comunicadors portàtils, plantilles, fitxers amb dibuixos o fotos, personal 
col·laborador i voluntari. 
 
Productes i resultats 
Perfil esportiu i d'autonomia personal de les persones usuàries amb discapacitat física. Gestió 
d'espais, mitjans i materials per a la pràctica esportiva i recreativa de les persones usuàries amb 
discapacitat física. Concreció d'activitats, jocs i esports adaptats i específics per a persones usuàries 
amb discapacitat física. Direcció i dinamització d'activitats, jocs, esports adaptats i específics per a 
persones usuàries amb discapacitat física. Col·laboració en l'organització i desenvolupament de 
competicions recreatives i esdeveniments fisicoesportius i recreatius per a persones usuàries amb 
discapacitat física. Avaluació de jocs i esports per a persones usuàries amb discapacitat física. 
 
Informació utilitzada o generada 
Documentació tècnica d'equips i materials. Documentació gràfica en diferents suports. Informes i 
dades de les persones usuàries amb discapacitat física. Projecte i programació de l'activitat. 
Memòries. Fitxers d'esdeveniments, competicions, activitats, jocs, i esports adaptats i específics. 
Normativa de seguretat en instal·lacions i tractament i confidencialitat de dades personals. Protocols 
i guia per a l'acció preventiva. Reglaments esportius. Bibliografia específica de consulta. Guies de 
recursos recreatius. Autoritzacions i permisos del tutor o de la tutora legal. Assegurances, llicències i 
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inscripcions en competicions recreatives. Projectes i memòries d'activitats. Recursos informatius i 
formatius disponibles a la xarxa. Bases de dades i pàgines web específiques de discapacitat. Manuals 
de bones pràctiques. Normativa vigent en matèria d'igualtat d'oportunitats. Normativa sobre l'ús 
d'espais naturals. 
 
Unitat de competència 4 
 
Denominació: CONCRETAR, DIRIGIR I DINAMITZAR ACTIVITATS, JOCS I ESPORTS ADAPTATS I 
ESPECÍFICS I COL·LABORAR EN COMPETICIONS RECREATIVES I ESDEVENIMENTS FISICOESPORTIUS I 
RECREATIUS PER A PERSONES USUÀRIES AMB DISCAPACITAT VISUAL 
 
Nivell: 3 
 
Codi: UC1662_3 
 
Realitzacions professionals i criteris de realització 
 
RP1: Determinar el perfil esportiu i d'autonomia personal de les persones usuàries amb discapacitat 
visual, per adaptar els recursos d'intervenció i concretar les activitats, adaptant-les a les seves 
necessitats, expectatives, tipologia i els mitjans disponibles, a partir de les dades i informació 
obtingudes i seguint els procediments establerts, dins d'un equip interdisciplinari. 

CR1.1 La informació sobre el perfil de les persones usuàries amb discapacitat física d'interès 
s'obté a partir del contacte inicial i/o amb el familiar/tutor, dels informes rebuts d'altres 
tècnics o tècniques de l'equip interdisciplinari, de la programació general i d'altres fonts 
complementàries, per identificar: 
- El moment d'aparició de la discapacitat visual. 
- La baixa visió per falta d'agudesa visual o per disminució del camp visual: afectació de la 
còrnia, l'úvea, el cristal·lí, la retina, nervi òptic, la pressió intraocular, la mobilitat ocular, la 
refracció ocular. 
- La condició de salut: estat dels sentits auditiu, hapticotàctil i cinestèsic, problemes auditius 
sobrevinguts, discapacitats associades, entre altres. 
- Les contraindicacions mèdiques, al·lèrgies i intoleràncies alimentàries. 
- El tractament farmacològic que es rep i la seva influència en l'activitat. 
- El codi de lectoescriptura (braille o tinta). 
- Els ajuts òptics que s'utilitzen en cada tipus de resta visual. 
- Les adaptacions tiflotecnològiques per a l'accés a la informàtica i la seva comunicació. 
- El grau d'autonomia personal i utilització de bastó o gos guia. 
- Els interessos, expectatives, actituds, motivació i autoconfiança. 
CR1.2 La valoració del perfil esportiu de la persona usuària amb discapacitat visual es 
determina mitjançant les tècniques previstes en la programació general per adaptar les 
activitats, diferenciant de forma expressa sobre: 
- Les capacitats perceptivomotrius. 
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- El nivell de desenvolupament motor: control postural, coneixement i percepció del seu propi 
cos, coneixement, estructuració i organització espacial, orientació i mobilitat, maneig de 
mòbils. 
- El sentit auditiu: capacitat de localitzar, discriminar, identificar i seguir l'estímul sonor. 
- La discriminació hàptica o tàctil. 
- La comprensió sensomotriu (habilitats d'exploració i reconeixement d'objectes). 
- La comprensió verbal (localització, reconeixement i comprensió de sons, paraules o 
instruccions). 
- Les capacitats visuals òptiques, opticoperceptives i perceptivovisuals presents: control 
fisiològic dels músculs oculars interns i externs, discriminació de llum, reconeixement i 
identificació de cares i persones usuàries, memòria visual, percepció espacial, coordinació 
aparença-motriu, distinció de figura i fons. 
- L'adquisició d'habilitats i destreses. 
- El nivell de condició física i biològica. 
- Les experiències prèvies en jocs i esports. 
CR1.3 L’evolució del nivell esportiu i l'experiència fisicoesportiva prèvia de les persones 
usuàries amb discapacitat visual es determinen de forma individual a l'inici i durant el 
desenvolupament del programa d'activitats mitjançant les tècniques d'observació, els informes 
i les proves d'avaluació inicial previstes en la programació general, per adequar les activitats 
tenint en compte els interessos i les expectatives esportives de cada persona usuària, ajustant-
les als patrons i models d'execució de les tècniques esportives. 
CR1.4 La motivació i els interessos de la persona usuària amb discapacitat visual es determinen 
aplicant estratègies metodològiques, per promoure la fidelització cap a l'activitat. 
CR1.5 Les limitacions i dificultats que afecten o limiten l'autonomia personal de les persones 
usuàries amb discapacitat visual es detecten i identifiquen per adequar les activitats previstes 
valorant de forma expressa les relacionades amb: 
- Els desplaçaments i l'orientació. 
- El reconeixement i manipulació d'objectes. 
- Suportar entorns amb excessiu soroll o llum inadequada. 
- Resistir un esforç prolongat. 
- La interpretació de les informacions. 
- Estereotípies i blindismos. 
- Problemes d'equilibri, coordinació, control tònic i de la respiració, obesitat, entre altres. 

 
RP2: Gestionar la disponibilitat i operativitat dels espais oberts, tancats i entorn natural, mitjans i 
materials, d'acord a criteris d'accessibilitat física, accessibilitat cognitiva, eficàcia, autonomia i 
seguretat per garantir la pràctica esportiva i recreativa de les persones usuàries amb discapacitat 
visual en l'activitat, seguint els procediments establerts. 

CR2.1 Les gestions per a l'ús de les instal·lacions, espais oberts, tancats i entorn natural es 
realitzen per assegurar la seva disponibilitat, garantint el seu nivell d'accessibilitat per afavorir 
les possibilitats de desplaçament i mobilitat de les persones usuàries amb discapacitat visual. 
CR2.2 L’accessibilitat es verifica, proposant-se alternatives per optimitzar les possibilitats 
d'autonomia personal de les persones usuàries amb discapacitat visual en relació amb les 
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places d'aparcament reservades, accessos a vestuaris, ascensors, guies vidents per als 
desplaçaments en les instal·lacions, les indicacions en braille, senyalitzacions tàctils d'escales, 
temperatura i il·luminació previstes i l'absència d'elements perillosos: guals, irregularitats en 
vorades i escales, mobiliari i objectes que canvien d'ubicació, prominències i enfondiments al 
terra. 
CR2.3 Els materials s'adapten i seleccionen d'acord amb les característiques visuals i motrius de 
les persones usuàries amb discapacitat visual per facilitar el seu control i domini tècnic, 
incrementant la seva percepció visual per a les persones usuàries de baixa visió (pes, mida, 
forma, temperatura, duresa i textura) i incloent senyals acústics per a les persones usuàries 
amb ceguesa total i sordceguesa, evitant aquelles persones que puguin representar una 
potencial perillositat i inseguretat. 
CR2.4 Les transcripcions al braille es preparen a través d'institucions específiques encarregades 
d'aquesta tasca per a la correcta comunicació per escrit amb les persones usuàries amb 
discapacitat visual que el requereixin. 
CR2.5 Els ajuts per a la mobilitat, com el bastó i el gos guia, i la tècnica guia d'acompanyament 
utilitzades per la persona usuària amb discapacitat visual es comproven anteriorment a la 
pràctica, per assegurar la seva màxima autonomia i seguretat. 
CR2.6 El material que s'ha de traslladar al lloc de l'activitat es prepara garantint la seva 
operativitat i assegurant-lo en el mitjà de transport elegit, per evitar el seu deteriorament. 
CR2.7 La farmaciola i els fàrmacs prescrits pel facultatiu, es revisen i preparen abans de 
l'activitat, per garantir la seguretat i participació activa de totes les persones usuàries amb 
discapacitat visual. 
CR2.8 Els mitjans de transport es comprova que estan disponibles i compten amb rampes 
d'accés, arnesos i sistemes de subjecció homologats i accessibles per garantir els 
desplaçaments seguint criteris de seguretat, operativitat, autonomia i comoditat de la persona 
usuària amb discapacitat visual. 
CR2.9 La utilització de serveis d'intèrprets i ajuts complementaris es preveuen i gestionen 
d'acord amb les necessitats plantejades, per garantir el desenvolupament de l'activitat 
sobretot amb persones usuàries amb discapacitats associades o que requereixin d'atencions 
especials no vinculades amb la visió. 

 
RP3: Concretar les activitats, els jocs i els esports amb i sense adaptacions, a partir de la programació 
general de referència, vinculant-los a les característiques, interessos, necessitats i nivell de suport de 
les persones usuàries amb discapacitat visual, tenint en compte les mesures de prevenció de riscos, 
per garantir el desenvolupament de la sessió en condicions de seguretat i seguint els procediments 
establerts dins d'un equip interdisciplinari. 

CR3.1 La programació de referència s'analitza i s'interpreta, discriminant: 
- Els objectius. 
- Les activitats, jocs i esports específics i adaptats per a persones usuàries amb discapacitat 
visual. 
- Les orientacions metodològiques. 
- Les mesures de seguretat. 
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- Les característiques, interessos, grau de visió i necessitats de les persones usuàries amb 
discapacitat visual. 
- El tipus de comunicació verbal per assegurar la percepció i comprensió de la informació. 
- Les oportunitats reals d'estimulació tàctil, auditiva i visual. 
- Els recursos humans i materials adaptats (ulleres graduades, opaques o enfosquidores per 
reduir l'enlluernament i el vagar ocular relacionat, aparells d'augment i lupes, bastons, entre 
altres). 
- La ubicació del tècnic o de la tècnica i l'ajuda mà sobre mà. 
- Les ajudes tècniques per a l'orientació i la mobilitat. 
- Les tècniques d'orientació i mobilitat sense auxiliars de mobilitat: utilització de punts de 
referència i d'informació, tècniques de protecció personal alta i baixa, tècnica de seguiment al 
tacte, localització d'objectes caiguts, orientació i familiarització en interiors. 
- Les tècniques d'orientació i mobilitat amb auxiliars de mobilitat: tècnica de guia vident, de 
mobilitat amb auxiliars prebastó, de mobilitat amb bastó, gossos guia, entre altres. 
- Els tipus d'instal·lacions i espais oberts, tancats i entorn natural. 
CR3.2 Els protocols, les mesures de prevenció de riscos i els mitjans de seguretat es concreten 
per maximitzar la seguretat en la realització de l'activitat, joc o esport, conforme a les 
directrius establertes en el projecte de referència i a les contingències detectades, identificant 
aquelles que per la seva gravetat requereixen d'altres mitjans i recursos. 
CR3.3 Les activitats, jocs i esports adaptats i específics es concreten per garantir el correcte 
desenvolupament de les sessions per a persones usuàries amb discapacitat visual. 
CR3.4 Les característiques de les persones usuàries amb discapacitat visual i persones usuàries 
amb plurideficiències, les instal·lacions i els espais oberts, tancats, i entorn natural, els recursos 
i els mitjans disponibles expressats en la programació de referència es verifiquen, per 
constatar les desviacions i diferències significatives amb la situació real. 
CR3.5 L’estil d'intervenció es concreta tenint en compte els objectius proposats i les 
característiques i necessitats (orientació, equilibratge, manipulació amb els dits i mans, 
identificació i subjecció d'objectes, comprensió del llenguatge) de les persones usuàries amb 
discapacitat visual. 
CR3.6 La metodologia per al desenvolupament de les activitats se selecciona conforme a la 
programació general i d'acord amb les característiques i necessitats de les persones usuàries 
amb discapacitat visual, triant les estratègies didàctiques i d'animació per promoure la 
motivació i solucionar les possibles contingències. 

 
RP4: Dirigir i dinamitzar activitats, jocs i esports adaptats i específics d'acord a la programació 
general de referència, en funció de les característiques de les persones usuàries amb discapacitat 
visual, per garantir el desenvolupament de les sessions i tenint en compte les mesures de prevenció 
de riscos, seguint els procediments establerts. 

CR4.1 Les persones usuàries amb discapacitat visual són rebudes i acomiadades de forma 
empàtica, activa i estimuladora, promovent la interacció social tant amb el tècnic o la tècnica 
com amb altres participants, per afavorir la desinhibició i la relació natural i respectuosa. 
CR4.2 Les persones usuàries amb ceguesa total s'acompanyen amb el tècnic o la tècnica guia 
per a la seva comoditat i seguretat en els desplaçaments que no puguin realitzar sols. 
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CR4.3 La comunicació amb les persones usuàries amb discapacitat visual, es realitza amb 
respecte i assertivitat, adaptant-la a les possibilitats de percepció, interpretació i assimilació i 
organitzada en seqüències senzilles i clares, per fomentar l'autonomia personal, evitant 
actituds sobreprotectores. 
CR4.4 Les característiques, necessitats i expectatives de les persones usuàries amb discapacitat 
visual es determinen i valoren, comprovant que els aparells, els estris i el material adaptat per 
al desenvolupament de l'activitat responen a l'organització de l'activitat, els mitjans i els espais 
disponibles i el sentit auditiu i discriminació tàctil, grau de mobilitat i orientació i 
reconeixement i maneig d'objectes per part de les persones usuàries. 
CR4.5 Les estratègies metodològiques i motivacionals, així com les tècniques esportives 
específiques per a persones usuàries amb discapacitat visual, s'elegeixen a partir de la 
informació inicial disponible i els objectius proposats, determinant la forma d'aplicació de les 
adaptacions previstes respecte a: 
- Els temps disponibles, que permetin treballar els conceptes de forma analítica, i seqüències 
molt fragmentades. 
- Les instal·lacions i espais oberts, tancats i entorn natural a utilitzar, que permetin que la llum i 
el contrast puguin emprar-se per destacar els trets essencials dels objectes i les formes. 
- Els recursos humans, mitjans i materials disponibles (guia vident, bastons, mitjans per a 
l'autoprotecció). 
- El tipus d'agrupament, preferentment en parelles o trios que permeti la utilització de plànols 
o esquemes tàctils de reforç, i l'aprenentatge per imitació. 
- El reforçament verbal del llenguatge gestual. 
- Els tipus de sistemes i materials de comunicació eficaços, perceptibles i comprensibles, 
evitant la utilització de paraules i termes sense sentit referencial, en absència del canal visual. 
- La ubicació del tècnic o de la tècnica perquè les persones usuàries amb discapacitat visual, 
puguin orientar-se per la seva veu. 
- Les condicions ambientals inadequades: excés de soroll, llum i temperatures inadequades, 
massificació, elements materials i mobiliari mal ubicat, entre altres. 
- Les dificultats observades en la realització de les tasques per desplaçar-se, orientar-se, agafar 
i manipular objectes, suportar entorns agressius, resistir un esforç prolongat; respecte a la 
recepció de la informació i qualitat i quantitat de dita informació, per imitar, per integrar els 
estímuls, entre altres. 
- La seguretat de l'activitat, tenint en compte que la falta o menor grau de visió pot provocar 
manca de domini espacial en realitzar l'activitat. 
CR4.6 La ubicació dels elements materials, ajudes tècniques i mobiliari es determina d'acord 
amb les necessitats de les persones usuàries amb discapacitat visual i les activitats a realitzar, 
promovent la participació activa per aconseguir la motivació i implicació en les activitats. 
CR4.7 La direcció i dinamització de les activitats, els jocs i esports adaptats i específics per a 
persones usuàries amb discapacitat visual, es realitzen mitjançant explicacions verbals amb 
reforços tàctils i cinestèsics, utilitzant: 
- Punts fiables de referència. 
- Punts estables d'informació. 
- Tècniques de protecció personal alta i baixa per evitar cops. 
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- Tècniques de seguiment utilitzant el tacte. 
- Claus provinents d'altres sentits: auditiu, olfactiu, tàctil, cinestèsic i visual si queda alguna 
resta. 
- Localització d'objectes caiguts i escampats per l'espai immediat. 
- Les condicions lluminoses previstes per evitar obstacles, discriminar les característiques dels 
objectes i materials i identificar els punts de referència i canvis i nivell. 
CR4.8 La valoració dels riscos laborals i les situacions de risc per a les persones usuàries amb 
discapacitat visual, s'identifiquen aplicant els protocols i mesures correctores previstes en la 
programació general de referència, protocol i guia per a l'acció preventiva de l'entitat per 
mantenir l'activitat dins dels marges de seguretat. 

 
RP5: Realitzar operacions de col·laboració en l'organització i desenvolupament de competicions 
recreatives i esdeveniments fisicoesportius i recreatius i acompanyar les persones usuàries amb 
discapacitat visual abans, durant i després de dits esdeveniments i competicions, atenent les seves 
necessitats i característiques per garantir la seva participació en condicions de seguretat, seguint els 
procediments establerts dins d'un equip interdisciplinari. 

CR5.1 La disponibilitat i idoneïtat de la dotació i l'accessibilitat dels espais i del material 
necessari es comproven i revisen, verificant que són útils i s'adeqüen a les característiques i 
necessitats de les persones usuàries per garantir la seva seguretat, autonomia i accessibilitat. 
CR5.2 Els mitjans, itineraris i rutes per al transport de les persones usuàries amb discapacitat 
visual, es comprova que són adequats a les característiques i necessitats de dites persones i 
reuneixen totes les condicions per garantir l'accessibilitat, seguretat, autonomia i confort 
(fixació als seients homologats, informació amb expressions verbals descriptives que generin 
seguretat, accessos accessibles, barana als esglaons). 
CR5.3 Els documents, autoritzacions, assegurances, llicències i inscripcions relatives a la 
competició recreativa es tramiten per assegurar la participació de les persones usuàries 
seleccionades, en condicions normatives reglades respecte a la seguretat i el tractament i 
confidencialitat de dades personals. 
CR5.4 La participació en la gestió de l'esdeveniment o competició recreativa es realitza, 
col·laborant amb altres tècnics o tècniques, perquè es desenvolupi amb eficàcia i seguretat. 
CR5.5 La presència de les persones usuàries implicades en el desenvolupament de 
l'esdeveniment o competició recreativa (guies, tècnics, voluntaris, tutors, familiars, serveis 
auxiliars) es controla, verificant l'adequació de les seves competències amb les característiques 
i necessitats de les persones usuàries amb discapacitat visual, i de l'activitat: guies vidents, 
auxiliars, tècnics, voluntaris, servei mèdic, servei d'intèrprets. 
CR5.6 Les mesures de seguretat de l'esdeveniment o competició recreativa s'apliquen en 
previsió de les possibles contingències (caigudes, cops, desorientació, estats d'ansietat, por, 
pànic), garantint la seguretat de les persones assistents i participants en l'activitat. 
CR5.7 Les normes que regiran l'esdeveniment o competició recreativa es comuniquen a totes 
les persones interessades, assegurant la seva comprensió, i col·laborant en la seva aplicació 
per assegurar una conducta coherent, tant en participants com en espectadors. 
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CR5.8 Els procediments, tècniques i instruments per a la valoració de l'esdeveniment o de la 
competició recreativa s'apliquen conforme al protocol previst en la programació, registrant els 
resultats obtinguts per optimitzar futurs esdeveniments. 

 
RP6: Avaluar les activitats, els jocs i els esports adaptats i específics, així com a les persones usuàries 
amb discapacitat visual, aplicant les tècniques i instruments programats, proposant els canvis que 
millorin la qualitat de les activitats i la satisfacció de la persona usuària amb discapacitat física i 
tenint en compte les mesures de prevenció de riscos, seguint els procediments establerts dins d'un 
equip interdisciplinari. 

CR6.1 Les tècniques i instruments previstos se seleccionen d'acord amb la programació general 
de referència seguint criteris de viabilitat d'aplicació, funcionalitat i fiabilitat, d'acord al grau de 
discapacitat visual, per realitzar el seguiment i avaluació de l'activitat. 
CR6.2 L’avaluació del procés i dels resultats s'identifiquen, proposant pautes en relació amb 
mitjans i tasques per a la seva correcció en planificacions posteriors. 
CR6.3 Els assoliments i desviacions durant el procés es detecten, per proposar correccions i 
modificacions en pròximes intervencions. 
CR6.4 Els instruments d'avaluació s'apliquen per recollir informació fiable i constant, en els 
suports descrits en la programació de referència, sobre: 
- La satisfacció de la persona usuària. 
- La pertinència de les activitats. 
- La idoneïtat de les ajudes tècniques per a la mobilitat i l'orientació. 
- La validesa de les estratègies de motivació. 
- La validesa de les adaptacions. 
- Els resultats obtinguts. 
CR6.5 La informació obtinguda es registra, processa i analitza permetent la valoració objectiva 
tant del procés com dels resultats de la intervenció, realitzant els ajustos de les activitats i de 
les estratègies d'intervenció. 
CR6.6 La informació resultant es maneja conforme a la legislació vigent sobre tractament i 
confidencialitat de dades personals per vetllar per la intimitat de la persona usuària amb 
discapacitat visual. 
CR6.7 Els riscos laborals es valoren segons el protocol i guia per a l'acció preventiva de l'entitat, 
identificant-los i informant dels resultats el tècnic o la tècnica responsable perquè siguin 
minimitzats dins dels marges tolerables. 

 
Context professional 
 
Mitjans de producció 
Equip informàtic. Documentació de registre (fitxes de seguiment d'activitats). Material de 
transmissió d'informació sobre activitats. Material esportiu específic i adaptat. Instal·lacions 
esportives i d'esbarjo convencionals (poliesportius, piscines i gimnasos) i no convencionals 
(ludoteques, unitats residencials, hotels, allotjaments turístics, espais oberts i entorn natural). 
Farmaciola. Ajudes tècniques i material específic: bastons, gos guia, guia vident, Mitjans de transport 
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amb i sense adaptacions. Sistemes facilitadors de comunicació, intèrprets. Senyalitzacions tàctils, 
sonores. 
 
Productes i resultats 
Perfil esportiu i d'autonomia personal de les persones usuàries amb discapacitat visual. Gestió 
d'espais, mitjans i materials per a la pràctica esportiva i recreativa de les persones usuàries amb 
discapacitat visual. Concreció d'activitats, jocs i esports adaptats i específics per a persones usuàries 
amb discapacitat visual. Direcció i dinamització d'activitats, jocs, esports adaptats i específics per a 
persones usuàries amb discapacitat visual. Col·laboració en l'organització i desenvolupament de 
competicions recreatives i esdeveniments fisicoesportius i recreatius per a persones usuàries amb 
discapacitat visual. Avaluació de jocs i esports per a persones usuàries amb discapacitat visual. 
 
Informació utilitzada o generada 
Documentació tècnica d'equips i materials. Documentació gràfica en diferents suports. Informes i 
dades de les persones usuàries amb discapacitat visual. Projecte i programació de l'activitat. 
Memòries. Fitxers d'esdeveniments, competicions, activitats, jocs i esports adaptats i específics. 
Normativa de seguretat. Protocols i guia per a l'acció preventiva. Reglaments esportius. Bibliografia 
específica de consulta. Guies de recursos recreatius. Autoritzacions i permisos del tutor o la tutora 
legal. Assegurances, llicències i inscripcions en competicions recreatives. Projectes i memòries 
d'activitats. Recursos informatius i formatius disponibles a la xarxa. Bases de dades i pàgines web 
específiques de discapacitat. Manuals de bones pràctiques. Normativa vigent en matèria d'igualtat 
d'oportunitats. Normativa sobre l'ús d'espais naturals. 
 
Unitat de competència 5 
 
Denominació: ASSISTIR COM A PRIMER INTERVINENT EN CAS D'ACCIDENT O SITUACIÓ 
D'EMERGÈNCIA 
 
Nivell: 2 
 
Codi: UC0272_2 
 
Realitzacions professionals i criteris de realització 
 
RP1: Buscar signes d'alteracions orgàniques segons els protocols establerts com a primer intervinent. 

CR1.1 S’estableix comunicació amb la persona accidentada, si és possible, per recollir 
informació sobre el seu estat i les causes de l'accident. 
CR1.2 S’interroga les persones de l'entorn amb deferència i respecte, per completar la 
informació sobre l'esdeveniment. 
CR1.3 La permeabilitat de la via aèria, ventilació, circulació i nivell de consciència es 
comproven. 
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CR1.4 El servei d'atenció d'emergències, en cas de necessitat, és informat dels resultats de la 
revisió realitzada, consultant les maniobres a aplicar i sol·licitant altres recursos que poguessin 
ser necessaris. 
CR1.5 Els mecanismes de producció del traumatisme s'analitzen per buscar les possibles 
lesions associades. 
CR1.6 Els elements de protecció individual s'utilitzen per prevenir riscos laborals durant 
l'assistència a la persona accidentada. 

 
RP2: Aplicar tècniques de suport respiratori i/o circulatori bàsiques segons el protocol establert. 

CR2.1 L’obertura i neteja de la via aèria es realitzen mitjançant les tècniques manuals 
adequades o aspirador. 
CR2.2 La permeabilitat de la via aèria es manté en persones accidentades inconscients 
mitjançant la tècnica postural apropiada. 
CR2.3 Les tècniques manuals de desobstrucció s'apliquen quan existeix una obstrucció de la via 
aèria. 
CR2.4 El baló ressuscitador autoinflable s'utilitza per donar suport respiratori a la persona 
accidentada que ho precisi. 
CR2.5 Les tècniques de reanimació cardiorespiratòria s'apliquen davant d'una situació 
d’aturada cardiorespiratòria. 
CR2.6 L’oxigen s'aplica en cas de necessitat segons els protocols establerts. 
CR2.7 El desfibril·lador semiautomàtic, en cas de necessitat, s'utilitza adequadament conforme 
a les normatives i protocols establerts. 
CR2.8 Les tècniques d'hemostàsia davant d'hemorràgies externes s'apliquen de forma 
adequada. 
CR2.9 El tractament postural adequat s'aplica quan la persona accidentada es troba en situació 
de compromís respiratori o presenta signes evidents de "xoc". 

 
RP3: Prestar les cures bàsiques inicials en situacions d'emergència que no impliquin una aturada 
cardiorespiratòria segons protocol establert. 

CR3.1 El servei d'atenció d'emergències és avisat i consultat sobre les mesures a aplicar com a 
resposta a la situació concreta que s'estigui produint. 
CR3.2 L’atenció inicial a persones en situació de compromís respiratori es presta 
adequadament. 
CR3.3 L’atenció inicial a persones en situació de compromís cardiocirculatori es realitza 
correctament. 
CR3.4 Les cures a persones accidentades que han sofert lesions per agents físics i/o químics 
s'apliquen convenientment. 
CR3.5 Es presta l'atenció i les cures adequades a la dona en situació de part imminent. 
CR3.6 Les persones amb crisis convulsives reben l'atenció inicial oportuna. 
CR3.7 La persona accidentada és col·locada en la posició i en l'entorn més adequat en funció 
del seu estat i de la situació d'emergència. 
CR3.8 En situacions d'emergències col·lectives i catàstrofes es col·labora en l'atenció inicial i en 
la primera classificació dels o de les pacients conforme a criteris elementals. 
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RP4: Generar un entorn segur en situacions d'emergència. 

CR4.1 La senyalització i l'abalisament de la zona es realitzen utilitzant els elements necessaris. 
CR4.2 A la persona accidentada se la col·loca en un lloc segur. 
CR4.3 Les tècniques de mobilització i immobilització s'apliquen per col·locar la persona 
accidentada en una posició anatòmica no lesiva fins que acudeixin a la zona els serveis sanitaris 
d'emergència o per procedir al seu trasllat en cas necessari. 
CR4.4 Els mitjans i equips de protecció personal s'usen per prevenir riscos i accidents laborals. 

 
RP5: Recolzar psicològicament la persona accidentada i familiars en situacions d'emergències 
sanitàries. 

CR5.1 Les necessitats psicològiques de la persona accidentada es detecten i s'apliquen 
tècniques de suport psicològic bàsiques per millorar el seu estat emocional. 
CR5.2 La comunicació amb la persona accidentada i la seva família s'estableix de forma fluida 
des de la presa de contacte fins al seu trasllat, atenent, en la mesura possible, tots els seus 
requeriments. 
CR5.3 S’infon confiança i optimisme a la persona accidentada durant tota l'actuació. 
CR5.4 Es facilita la comunicació de la persona accidentada amb les seves i els seus familiars. 
CR5.5 Els familiars de les persones accidentades són atesos, brindant-los informació sobre les 
qüestions que puguin plantejar dins de les seves competències. 

 
Context professional 
 
Mitjans de producció 
Material de mobilització i immobilització. Material electromèdic. Material fungible. Farmaciola. 
Equip d'oxigenoteràpia. Desfibril·lador semiautomàtic. Equip de protecció individual. Sistema de 
comunicació. Equip d'organització en catàstrofes. Protocols d'actuació. Material de senyalització i 
abalisament. Material d'autoprotecció. Tècniques de comunicació. Tècniques d'informació. 
Tècniques d'observació i valoració. 
 
Productes i resultats 
Valoració inicial de la persona accidentada. Aplicació de tècniques de suport vital bàsic. Aplicació de 
cures bàsiques a les emergències més freqüents. Classificació bàsica de persones accidentades en 
emergències col·lectives i catàstrofes. Generació d'un entorn segur per a l'assistència a la persona. 
Immobilització preventiva de les lesions. Mobilització amb les tècniques adequades. Evacuació des 
del lloc de l'esdeveniment fins a un lloc segur. Trasllat en la posició anatòmica més adequada a les 
necessitats de la persona accidentada. Protocols d'actuació. Informe d'assistència. Coneixement de 
les necessitats psicològiques de la persona accidentada. Seguretat a la persona accidentada davant 
de l’assistència. Canalització dels sentiments dels i de les familiars. Apaivagament de les situacions 
d'irritabilitat col·lectiva. 
 
Informació utilitzada o generada 
Manuals de primers auxilis. Revistes i bibliografia especialitzada. Protocols d'actuació. Informes. 
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III. FORMACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 
 
MÒDUL FORMATIU 1 
 
Denominació: PROJECTES D'ANIMACIÓ FISICOESPORTIUS I RECREATIUS 
 
Codi: MF1658_3 
 
Nivell de qualificació professional: 3 
 
Associat a la unitat de competència: 
 
UC1658_3: Elaborar, gestionar, promocionar i avaluar projectes d'animació fisicoesportius i 
recreatius. 
 
Durada: 90 hores 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: Identificar i analitzar els models d'elaboració de projectes i programes més utilitzats en l'àmbit 
de l'animació fisicoesportiva i recreativa, així com els tipus d'entitats que ofereixen aquests serveis i 
els diferents tipus de persones usuàries, discriminant les seves característiques i peculiaritats. 

CE1.1 Identificar i descriure l'evolució del lleure en la nostra cultura i l'aportació de l'animació a 
la satisfacció de necessitats derivades del mode de vida actual. 
CE1.2 Descriure els principis de la pedagogia del lleure i l'animació esportiva, en funció de les 
últimes tendències i de les activitats més demandades. 
CE1.3 Analitzar les possibilitats d'aplicació de les activitats fisicoesportives en els projectes 
d'animació, en funció de les seves característiques, peculiaritats i possibilitats d'integració amb 
un altre tipus d'activitats recreatives i culturals. 
CE1.4 Identificar les tipologies de persones usuàries i els contextos de desenvolupament més 
habituals en la demanda d'activitats d'animació fisicoesportiva i recreativa, conforme a criteris 
socials, culturals i a la possible evolució d'aquest tipus de serveis. 
CE1.5 Classificar i caracteritzar els tipus d'entitats que ofereixen projectes i/o activitats 
d'animació fisicoesportiva i recreativa, en funció de: 
- El tipus de serveis que ofereixen. 
- Les característiques d'instal·lacions i equipaments. 
- La tipologia de persones clientes i usuàries. 
- L'estacionalitat. 
- L'estructura organitzativa (àrees funcionals). 
CE1.6 Identificar i analitzar els models més utilitzats en els projectes d'animació fisicoesportiva 
i recreativa i les tècniques d'elaboració d’aquests. 
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C2: Aplicar tècniques d'anàlisi prospectiva obtenint i processant informació, dades i documents 
relatius a un context d'intervenció en l'àmbit de l'animació fisicoesportiva i recreativa, i establir un 
diagnòstic objectiu de la realitat detectada. 

CE2.1 Identificar les fonts d'informació que puguin ser significatives, així com el tipus de 
gestions per a la seva obtenció prèvia a l'elaboració de projectes d'animació fisicoesportiva i 
recreativa. 
CE2.2 En un supòsit pràctic de projecte d'animació fisicoesportiu i recreatiu, seleccionar, 
elaborar i aplicar els recursos i tècniques de recollida de dades i obtenció d'informació pel que 
fa a: 
- Els sectors productius implicats. 
- Les directrius i expectatives de l'entitat o grup demandant del servei. 
- L'àmbit d'intervenció. 
- Els espais oberts i/o instal·lacions. 
- Els recursos materials disponibles. 
- Les ajudes tècniques requerides per persones usuàries amb discapacitat. 
- Els possibles suports i/o subvencions oficials per a la tipologia del servei demandat. 
CE2.3 En un supòsit pràctic, identificar les característiques, expectatives i necessitats 
específiques dels i de les participants en un projecte d'animació fisicoesportiu i recreatiu, 
utilitzant tècniques directes i indirectes per obtenir aquesta informació, segons procedeixi. 
CE2.4 En un supòsit pràctic, en el qual participaran persones usuàries amb limitacions en 
l'àmbit de la seva autonomia personal, determinar les tècniques de recollida d'informació per 
obtenir unes dades vàlides i fiables sobre les necessitats detectades, que permetin concretar 
les ajudes tècniques i adaptacions necessàries en els recursos. 
CE2.5 En un supòsit pràctic, obtenir informació per desenvolupar un projecte d'animació 
fisicoesportiu i recreatiu, i processar i estructurar les dades segons la seva naturalesa, de forma 
organitzada i operativa. 
CE2.6 En un supòsit pràctic, realitzar l'anàlisi diagnòstica de la realitat detectada, a partir de les 
dades i informació que es proporcionen, proposant referències jerarquitzades per a 
l'elaboració i/o concreció del projecte d'animació fisicoesportiva. 
CE2.7 En un supòsit pràctic d'anàlisi diagnòstica d'un context d'intervenció en l'àmbit de 
l'animació fisicoesportiva i recreativa: 
- Identificar les fonts d'informació que puguin ser significatives. 
- Identificar les gestions prèvies per a l'obtenció d'informació. 
- Identificar i classificar les dades recopilades. 
- Contrastar la informació obtinguda amb la d'altres projectes similars. 
- Registrar la informació i elaborar un informe. 
CE2.8 En un supòsit pràctic d'anàlisi diagnòstica prèvia a un projecte d'animació fisicoesportiu i 
recreatiu, redactar el document corresponent a l'esmentada anàlisi diagnòstica per a la seva 
consulta i aplicació funcional en el desenvolupament de totes les fases del projecte de 
referència. 
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C3: Elaborar projectes d'animació fisicoesportius i recreatius adaptats a les característiques, 
interessos, necessitats dels i de les participants i recursos materials disponibles i redactar el 
document corresponent per a la seva presentació al o a la demandant del servei. 

CE3.1 Seleccionar i recollir en un fitxer estructurat, les activitats i esdeveniments 
fisicoesportius més demandats i utilitzats en projectes d’animació fisicoesportiva i recreativa, 
així com aquelles altres activitats i esdeveniments recreatius que puguin integrar-se com a 
complement, atenent a criteris de classificació conforme a: 
- Les característiques de les activitats i esdeveniments. 
- Els espais i/o instal·lacions. 
- Els accessos i serveis adaptats a persones usuàries amb discapacitat. 
- Les característiques dels i de les participants. 
- Els objectius que poden assolir-se. 
- L'entorn de desenvolupament. 
CE3.2 Interpretar l'anàlisi prospectiva i diagnòstica d'un context real d'intervenció i establir els 
objectius, activitats, metodologia i tècniques i instruments d'avaluació amb un grau de 
concreció que permeti l'elaboració del projecte d'animació fisicoesportiu i recreatiu. 
CE3.3 A partir d'un exemple real de projecte d'animació fisicoesportiva i recreativa discriminar 
i, en el seu cas, detectar manques i proposar les mesures correctores necessàries en els 
aspectes relatius a: 
- Característiques, àrees i departaments de l'entitat demandant del servei. 
- Objectius. 
- Activitats, esdeveniments i concursos. 
- Adaptacions requerides de les activitats, esdeveniments i concursos a la tipologia i 
expectatives dels i de les participants. 
- Les ajudes tècniques requerides per persones usuàries amb discapacitat. 
- Ubicació geogràfica i entorn de desenvolupament. 
- Espais i/o instal·lacions. 
- Recursos materials. 
- Nombre, perfil, jerarquia i coordinació dels tècnics i de les tècniques que es necessiten. 
- Comunicació i coordinació amb altres empreses/entitats implicades. 
- Suport logístic i mesures necessàries per garantir la seguretat. 
- Tràmits administratius, permisos i assegurances, entre altres, que seran necessaris. 
CE3.4 En un supòsit pràctic de projecte d'animació fisicoesportiu i recreatiu, elaborar una 
estimació econòmica de despeses, assenyalant les partides a què es destinen i els 
procediments per afrontar-los, així com l'estimació d'ingressos i el balanç final. 
CE3.5 En un supòsit pràctic de projecte d'animació fisicoesportiu i recreatiu, comprovar les 
mesures proposades per assegurar la integració dels i de les participants amb discapacitat i, en 
cas necessari, proposar les adaptacions i recursos d'adequació als interessos, les necessitats i 
les possibilitats de comunicació i execució dels i de les esmentats participants. 
CE3.6 Elaborar un projecte d'animació fisicoesportiu i recreatiu, i registrar-lo en un model i 
suport que permeti: 
- Ser presentat al o a la demandant del servei per a la seva anàlisi i, en cas necessari, 
reajustament. 
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- Ser interpretat per qualsevol tècnic o tècnica que hagi d'utilitzar-lo i/o participar en 
l'esmentat projecte. 
- La flexibilitat necessària per integrar subprogrames i/o activitats de diferent naturalesa i 
afinitat amb els possibles sectors implicats (esportiu, turístic i sociocultural, entre altres). 

 
C4: Desenvolupar la logística inherent a projectes d'animació fisicoesportius i recreatius i realitzar les 
gestions per a l'ús d'espais i instal·lacions, així com la coordinació dels recursos materials i humans, 
conforme a les directrius expressades en l'esmentat projecte. 

CE4.1 Identificar la legislació relacionada amb els projectes d'animació amb referència a 
instal·lacions, responsabilitats, permisos i assegurances, entre altres. 
CE4.2 En un supòsit pràctic de projecte d'animació fisicoesportiu i recreatiu, identificar i 
realitzar les gestions, tràmits i sol·licitud de permisos, conforme a les directrius expressades i a 
la normativa i tipologia d'entitats i entorns d'intervenció implicats (entitats privades i 
públiques, organismes autonòmics, espais naturals protegits, d'altres). 
CE4.3 Identificar i analitzar els perfils professionals dels tècnics i de les tècniques que 
intervenen en el desenvolupament de projectes d'animació fisicoesportius i recreatius, d'acord 
amb la tipologia de les activitats que caldrà desenvolupar en dits programes. 
CE4.4 En un supòsit pràctic de projecte d'animació fisicoesportiu i recreatiu, proposar i dur a 
terme les accions d'actualització i preparació específica dels tècnics i tècniques que han 
d'intervenir, atenent les característiques de les persones usuàries, les activitats a desenvolupar 
i l'entorn on es desenvoluparan dites activitats. 
CE4.5 En un supòsit pràctic de projecte d'animació fisicoesportiu i recreatiu, configurar l'equip 
de tècnics i tècniques necessaris per dur-lo a terme, i establir el cronograma de participació, la 
coordinació, suports i possibilitats de substitució, anticipant contingències. 

 
C5: Determinar i aplicar tècniques i estratègies de promoció, utilitzant i/o elaborant de forma eficaç 
els suports i mitjans promocionals i de comunicació que permetin aconseguir els objectius previstos 
d'informació i participació en un projecte d'animació fisicoesportiu i recreatiu. 

CE5.1 Seleccionar i/o elaborar els elements d'imatge i mitjans de comunicació aplicables a la 
promoció de projectes d'animació fisicoesportius i recreatius, en funció de la seva tipologia. 
CE5.2 En un supòsit pràctic de projecte d'animació fisicoesportiu i recreatiu, concretar i 
desenvolupar un pla promocional i de comunicació conforme a les directrius i els objectius 
expressats, determinant: 
- Els materials per al desenvolupament del pla. 
- El disseny i aplicació dels elements presents en cada suport a utilitzar. 
- Els llocs i espais en els quals ubicaran els suports. 
- Les adaptacions necessàries conforme a les capacitats sensorials dels i de les participants. 
- L'estimació del cost que representa el pla promocional dissenyat. 
CE5.3 En un supòsit pràctic de pla promocional i de comunicació relatiu a un projecte 
d’animació fisicoesportiu i recreatiu, assignar les tasques i funcions específiques de promoció i 
comunicació entre l'equip de tècnics i tècniques, instruint-los en els aspectes més rellevants 
per al desenvolupament de dites tasques de promoció i comunicació. 
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CE5.4 En un supòsit pràctic de desenvolupament d'un pla promocional i de comunicació, 
controlar l'eficàcia de dit pla, utilitzant tècniques d'avaluació conforme als següents criteris: 
- Grau de consecució dels objectius promocionals. 
- Nivell de difusió, coneixement i captació de persones usuàries potencials. 
- Nivell de participació. 
- Creativitat i originalitat en l'ús i aplicació de tècniques i mitjans. 

 
C6: Determinar i aplicar tècniques d'avaluació d'un projecte d'animació fisicoesportiu i recreatiu, 
concretant mètodes i instruments, així com el seu moment d'aplicació en les etapes de 
desenvolupament de dit projecte i establir la retroalimentació que permeti aplicar els resultats a 
nous projectes. 

CE6.1 Analitzar i seleccionar els instruments, materials, tècniques i metodologia d'ús aplicable 
al seguiment i avaluació en els projectes i activitats d'animació. 
CE6.2 Determinar els criteris d'avaluació utilitzats en l'àmbit de l'animació, per recollir 
informació, conforme a la seqüència temporal prevista, sobre la qualitat dels propis projectes i 
sobre el grau de satisfacció de les persones clientes: entitat demandant del servei i persones 
usuàries participants. 
CE6.3 En un supòsit pràctic de projecte d'animació fisicoesportiu i recreatiu, realitzar el procés 
d'avaluació, prèvia determinació de: 
- La seqüència temporal d'aplicació de les tècniques d'avaluació. 
- Els criteris d'avaluació. 
- Els instruments d'avaluació en funció del tipus d'activitat, objectius i persones usuàries. 
- La metodologia. 
- Els recursos disponibles i les seves possibilitats d'aplicació. 
- L'adaptació de les accions avaluatives a la tipologia d'activitats i persones usuàries. 
- L'estratègia de recollida de dades i models de fitxes i butlletes d’estat. 
CE6.4 En un supòsit pràctic de procés d'avaluació relatiu a un projecte d'animació 
fisicoesportiu i recreatiu, elaborar l'informe corresponent a partir de la interpretació de les 
dades obtingudes. 

 
Continguts 
 
1.Antecedents, situació i evolució en animació fisicoesportiva i recreativa 
- Aspectes històrics i conceptuals: 

• Conceptes i definicions d'animació. 

• Aspectes històrics i evolutius de l'animació. 

• Tendències de l'animació en la societat actual. 

•  Conceptes i definicions d'animació. 

• Tipus d'animació i àmbits d'aplicació. 

• La figura de l'animador o de l’animadora: perfil, funcions i tasques. 
- Característiques de l'animació fisicoesportiva: 

• Temps lliure i lleure. 

• Evolució del temps lliure. 
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• Esport per a tots. 

• Declaracions internacionals. 

• Col·lectius diana. 

• Aspectes socialitzadors. 
- Entitats i empreses d'animació fisicoesportiva: 

• Tipus d'entitats i empreses. 

• Característiques dels serveis. 

• Instal·lacions. 

• Estructura organitzativa. 

• Models d'elaboració de projectes d'animació fisicoesportiva. 
- L'animador o animadora fisicoesportiu: 

• Intervencions: iniciador i dinamitzador. 

• Aplicació de tècniques participatives. 

• Intervenció en el desenvolupament grupal. 

• Intervenció en les fases del projecte. 
 
2.Programació i disseny de projectes d'animació fisicoesportiva i recreativa 
- Elaboració de l'anàlisi prospectiva: 

• Anàlisi del context, realitat i percepció. 

• Recollida de dades i informació. 

• Tècniques i suports per a la recollida de dades. 
- Disseny de projectes d'animació fisicoesportius i recreatius: 

• Característiques del procés planificador. 

• Nivells de concreció en l'elaboració de projectes. 

• Aspectes metodològics del projecte. 

• La formulació dels objectius. 

• Programació de la qualitat del servei. 

• L'oferta d'activitats. 

• Models de projectes. 

• Tipus de persones usuàries. 
- Mètodes de seguiment i avaluació: 

• Temporalització de l'avaluació. 

• Avaluar la qualitat. 

•  Avaluació de l'acompliment. 

•  Llistes de verificació. 

• .Qüestionaris de satisfacció. 
-Tècniques de promoció i comunicació: 

• Objectius de la promoció. 

• Suports comuns. 

• Criteris d'utilització. 

• Els mitjans i suports. 

• Les estratègies de difusió. 
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• Avaluació del pla de difusió. 
 
3. Gestió de recursos humans i materials en projectes d'animació fisicoesportius i recreatius 
- Espais i instal·lacions per al desenvolupament de projectes d'animació fisicoesportiva: 

• Marc jurídic i legislació de construcció, ús i manteniment. 

• Responsabilitats, permisos i assegurances. 

• Organització territorial d'espais i instal·lacions, plans directors autonòmics i locals. 

• Espais i instal·lacions propis de la recreació: espais habituals en recreació. 

• Espais alternatius. Instal·lacions i equipaments específics de la recreació. 

• Accessos i serveis adaptats a persones amb discapacitat. 
-Entitats, organismes i empreses d'animació fisicoesportiva: 

• Tipus. 

• Característiques. 

• Àmbit de cobertura dels serveis. 

• Estructura interna i funcionament. 

• Elements que configuren la gestió eficaç en les organitzacions. 

• Situació laboral, autoocupació i ocupació per compte aliè. 

• Els departaments d'animació. 
- Recursos humans, gestió, perfils i formació: 

• Planificació de recursos humans en l'àmbit de l'animació. 

• Els organigrames de personal, organització de l'equip de treball. 

• Tendències en la planificació i gestió de recursos humans en l'àmbit de l'animació. 

• Marc actual de formació, Qualificacions professionals, Certificats de professionalitat i Títols. 

• Perfils i funcions dels llocs de treball dins d'un projecte d'animació fisicoesportiva. 

• L'aptitud i l'actitud en l'acompliment. 

• Direcció i lideratge en el grup. 

• Selecció de personal. 

• La formació en l'entitat. 

• Gestió de compres. 

• Selecció de proveïdors. 
 
4.Avaluació de projectes d'animació fisicoesportius i recreatius 
- El procés avaluador: 

• Concepte. 

• Fases i tipus d'avaluació. 

• Criteris per avaluar un projecte d'animació. 

• Actors presents en l'avaluació d'un projecte d'animació. 
-Tècniques i instruments per a l'avaluació de projectes d'animació: 

• Classificació de les tècniques i instruments: enquestes, grups de discussió, entrevistes, 
observació sistemàtica, tècniques grupals. 

• Metodologia d'aplicació. 

• Temporalització en l'aplicació. 
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• Sistemes de valoració dels agents implicats en el projecte. 
-L'elaboració de l'informe d'avaluació: 

• Adequació d'objectius, coherència i compliment. 

• Satisfacció de les persones usuàries. 

• Resultats objectius. 
 
5.Tractament i registre d'informes en projectes d'animació fisicoesportius i recreatius 
-Estadística aplicada al tractament de dades i elaboració d'informes en el context de l'animació 
fisicoesportiva i recreativa: 

• Nocions generals. 

• Ordenació de dades. 

• Representació gràfica. 

• Normalització de dades. 
-Recursos informàtics aplicats al tractament de dades i elaboració d'informes en el context de 
l'animació fisicoesportiva i recreativa: 

• Programari específic. 

• Ofimàtica adaptada. 
 
Criteris d'accés per a l’alumnat 
 
Seran els establerts a l'article 4 del Reial decret que regula el certificat de professionalitat de la 
família professional al qual acompanya aquest annex. 
 
MÒDUL FORMATIU 2 
 
Denominació: ESDEVENIMENTS, COMPETICIONS RECREATIVES, ACTIVITATS I JOCS D'ANIMACIÓ 
FISICOESPORTIVA I RECREATIVA PER A PERSONES USUÀRIES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL 
 
Codi: MF1660_3 
 
Nivell de qualificació professional: 3 
 
Associat a la unitat de competència: 
 
UC1660_3: Concretar, dirigir i dinamitzar activitats, jocs i esports amb i sense adaptacions i 
col·laborar en competicions recreatives i esdeveniments fisicoesportius i recreatius per a persones 
usuàries amb discapacitat intel·lectual. 
 
Durada: 150 hores 
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UNITAT FORMATIVA 1 
 
Denominació: CONCRETAR I GESTIONAR ESDEVENIMENTS, ACTIVITATS I JOCS D’ANIMACIÓ 
FISICOESPORTIVA I RECREATIVA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL 
 
Codi: UF2085 
 
Durada: 70 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb la RP1, RP2 i RP3. 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1 Identificar les característiques i necessitats de les persones usuàries amb discapacitat intel·lectual 
participants en activitats d'animació fisicoesportiva i recreativa a partir de l'informe de l'anàlisi 
diagnòstica de referència, detectar in situ les possibles desviacions que puguin observar-se en la 
interacció directa amb el grup de participants en l'activitat programada i determinar el perfil 
esportiu i la competència motriu de les esmentades persones usuàries. 

CE1.1 Analitzar diferents models d'informes pràctics relatius a l'anàlisi diagnòstica prèvia al 
desenvolupament d'una activitat d'animació fisicoesportiva per a persones usuàries amb 
discapacitat intel·lectual i identificar o, en cas necessari, completar la informació relativa a: 
- La motivació i expectatives dels i de les demandants del servei. 
- Els suports que rep i si els utilitza de forma correcta. 
- La capacitat real per percebre, memoritzar, transmetre, seleccionar, processar i recuperar la 
informació. 
- Les alteracions en la mecànica corporal: columna vertebral, articulacions, músculs, peus 
plans, deformacions toràciques. 
- Les alteracions fisiològiques: respiratòries, cardíaques, digestives, renals, metabòliques, 
neurològiques, al·lèrgies. 
- Les contraindicacions d'exercici, quan existeixen. 
- El tipus de comunicació augmentativa i alternativa. 
- Les limitacions i dificultats en la seva autonomia personal per desplaçar-se, agafar i manipular 
objectes, equilibrar-se, orientar-se, resistir un esforç prolongat, comprendre informacions i 
consignes, organitzar-se espaciotemporalment. 
- Els trastorns associats com hidrocefàlia, microcefàlia, epilèpsia, autisme, hipotonia muscular, 
hiperlaxitud, trastorns de la personalitat. 
- El nivell d'habilitat i domini tècnic en les activitats programades. 
C1.2 En un supòsit pràctic, comprovar l'adequació i suficiència de la informació rebuda en 
l'anàlisi diagnòstica prèvia i, en cas necessari, completar-la a través d'entrevistes, proves i tests 
de camp per adaptar les activitats, els jocs i els esports inclosos en un projecte d'animació 
fisicoesportiva i recreativa per a persones amb discapacitat intel·lectual. 
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CE1.3 Determinar el perfil esportiu i competència motriu de persones usuàries amb 
discapacitat intel·lectual i diferents tipus i nivells de suport (intermitent, limitat, extens i 
generalitzat), a partir de l'anàlisi diagnòstica inicial, especialment pel que fa a: 
- Les habilitats motrius bàsiques. 
- El nivell tècnic. 
- Les capacitats perceptivomotrius. 
- El control neuromuscular. 
- El grau de desenvolupament motor. 
- El nivell de condició física. 
- Els suports i ajudes tècniques que es precisen. 
-Les experiències prèvies en jocs i esports i la transferència que puguin tenir en l'aprenentatge 
i execució de noves habilitats esportivorecreatives. 
CE1.4 En un supòsit pràctic en el qual es descriuen les característiques d'unes persones 
usuàries amb discapacitat intel·lectual i unes activitats a realitzar, identificar i descriure el 
nivell d'autonomia personal, suports i ajudes tècniques per a la seva optimització. 
CE1.5 En un supòsit pràctic en el qual s'identifiquen unes característiques i necessitats de 
persones usuàries amb discapacitat intel·lectual, amb l'objectiu de determinar el seu perfil 
esportiu i competència motriu: 
- Descriure la informació obtinguda del perfil de la persona usuària. 
- Identificar l'evolució del nivell esportiu i de la condició física de la persona usuària. 
- Definir estratègies metodològiques per fomentar la motivació. 
- Planificar uns suports requerits per a la participació activa de la persona usuària. 
- Seleccionar el tipus d'activitat, joc o esport. 
- Proposar diferents sistemes de comunicació augmentatius i alternatius i els materials que 
s'utilitzen per facilitar la percepció, transmissió i comprensió d'informacions. 

 
C2: Aplicar procediments per a la gestió d'instal·lacions, espais oberts i tancats, entorn natural, 
mitjans i materials amb activitats, jocs, esports amb i sense adaptacions per a persones usuàries amb 
discapacitat intel·lectual. 

CE2.1 Explicar els processos per a gestió d'instal·lacions, espais oberts, tancats i entorn natural 
i materials en activitats adequades per a persones usuàries amb discapacitat intel·lectual. 
CE2.2 Identificar els factors de risc, zones potencialment perilloses a la instal·lació i espais 
oberts i tancats, les barreres físiques i cognitives i obstacles existents, proposant els suports i 
les adaptacions a realitzar per afavorir l'accessibilitat, l'autonomia personal i 
l’autodeterminació de la persona usuària amb discapacitat intel·lectual. 
CE2.3 Identificar les adaptacions a realitzar als materials i equipaments per poder ser utilitzats 
amb control, domini tècnic i afecció per les persones usuàries amb discapacitat intel·lectual. 
CE2.4 Identificar i relacionar els materials i utillatge que s'utilitzarà, preparant-los per al 
transport i realitzant el manteniment preventiu i operatiu, perquè conservin el seu grau 
d'operativitat i seguretat. 
CE2.5 Descriure els sistemes de comunicació (pictogrames i agendes) i les ajudes tècniques en 
els jocs i esports, verificant que el seu ús permet: 
- Una comunicació fluida i permanent entre el tècnic o la tècnica i les persones usuàries. 
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- Donar informacions senzilles, concretes, precises, organitzades i simplificades. 
- Potenciació de la verbalització i la comprensió. 
- Assimilació de la informació progressivament més complexa i abstracta. 
- Intercanvi d'informació, emocions i necessitats momentànies derivades de la pròpia activitat. 
CE2.6 Comprovar la idoneïtat d'una farmaciola i l'existència a dita farmaciola d'uns fàrmacs 
prescrits pel facultatiu per garantir la seguretat, la salut i la participació activa de les persones 
usuàries amb discapacitat intel·lectual. 
CE2.7 Determinar uns mitjans de transport i la ruta a utilitzar per garantir els desplaçaments 
seguint criteris de seguretat, autonomia, inclusió social, operativitat i comoditat de la persona 
usuària amb discapacitat intel·lectual, realitzant les adaptacions en funció de les necessitats 
plantejades. 
CE2.8 En un supòsit pràctic en el qual es descriuen unes necessitats i característiques de les 
persones usuàries amb discapacitat intel·lectual, determinar i verificar: 
- Utilització de serveis comunitaris i sanitaris complementaris per al desenvolupament de 
l'activitat. 
- Instal·lacions i recursos materials disponibles. 
- Característiques dels recursos materials i paràmetres d'ús. 

 
C3. Concretar els recursos d'intervenció i activitats d'animació fisicoesportiva, establertes en un 
programa de referència, per a persones usuàries amb discapacitat intel·lectual, adaptant-les a les 
seves necessitats, tipologia i els mitjans disponibles, a partir de les dades i informació obtingudes, 
seguint els procediments establerts dins d'un equip interdisciplinari. 

CE3.1 Descriure i interpretar una programació general de referència amb relació als seus 
components i característiques d'unes persones usuàries en: objectius, activitats, orientacions 
metodològiques, mesures de seguretat, característiques, necessitats, interessos, tipus de 
patologia de les persones usuàries amb discapacitat intel·lectual, tipus de suport i tipus 
d'instal·lacions, espais oberts, tancats o entorn natural. 
CE3.2 En un supòsit pràctic en el qual s'expliciten les característiques i necessitats de les 
persones usuàries amb discapacitat intel·lectual, els objectius de l'activitat i els recursos 
materials i humans disponibles, concretar les activitats a desenvolupar tenint en compte: 
- Els trastorns associats a l'audició. 
- Les dificultats respiratòries. 
- Les limitacions en la mobilitat. 
- La menor capacitat per percebre, memoritzar, transmetre, seleccionar, processar i recuperar 
la informació. 
- Les limitacions en l'ús del llenguatge amb un vocabulari i llenguatge gestual reduït i pobre. 
- La capacitat d'integració en el grup. 
- La competència en l'execució d'habilitats motrius bàsiques: desplaçaments, salts, girs, maneig 
i control d'objectes. 
CE3.3 Descriure i justificar la selecció d'activitats, jocs i esports adaptats al nivell de salut, 
condició física i competència motriu de la persona usuària amb discapacitat intel·lectual que 
reforcin la seva motivació i implicació incidint sobre la recompensa, la progressió i l'èxit 
personal. 
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CE3.4 Identificar i concretar protocols, mitjans i mesures de seguretat que garanteixin la 
seguretat en una activitat i el trasllat davant de situacions d'emergència. 
CE3.5 En un supòsit pràctic d'una sessió d'animació, donades les característiques i necessitats 
d'unes persones usuàries amb discapacitat intel·lectual, avaluar les desviacions, diferències i 
desajustos existents entre la programació general de referència i la situació real respecte a les 
característiques, instal·lacions, espais, recursos i mitjans. 
CE3.6 Diferenciar i concretar jocs i esports amb i sense adaptacions per a persones usuàries 
amb discapacitat intel·lectual, detallant i descrivint els seus aspectes tècnics, tàctics i 
reglamentaris. 
CE3.7 En un supòsit pràctic de concreció i organització d'activitats, jocs i esports amb i sense 
adaptacions per a persones usuàries amb discapacitat intel·lectual: 
- Descriure la programació general de referència. 
- Enumerar els protocols, les mesures de prevenció de riscos i les mesures de seguretat. 
- Enumerar i descriure les activitats, jocs i esports. 
- Seleccionar les instal·lacions, espais i/o entorn natural. 
- Identificar la metodologia per al desenvolupament de les activitats. 
- Definir l'estil d'intervenció que s'utilitzarà d'acord amb les característiques i necessitats 
detectades, les ajudes tècniques previstes i les possibilitats i dificultats de moviment dels i de 
les participants. 
- Enumerar i descriure les accions i estratègies per fomentar l'autonomia i l'autodeterminació. 
CE3.8 En un supòsit pràctic d'una sessió d'animació en la qual s'expliciten les característiques i 
necessitats d'unes persones usuàries amb discapacitat intel·lectual, seleccionar les activitats, 
jocs i esports amb i sense adaptacions i determinar les mesures de seguretat, coherents amb la 
programació operativa de referència i, de manera específica, amb els següents factors: 
- L'estat i autocontrol del to muscular. 
- El grau de relaxació global i segments corporals. 
- L'equilibri, control i ajust postural. 
- El control de la respiració. 
- La coordinació dinàmica general en desplaçaments, salts, girs, suspensions. 
- La coordinació oculomanual i oculopèdica en passades, autopassades, bots, conduccions, 
cops, recepcions. 
- L'orientació i organització espacial i temporal. 

 
Continguts 
 
1.Persones usuàries amb discapacitat intel·lectual 
- Classificació de la discapacitat intel·lectual. 
- Classificació internacional del funcionament, la discapacitat i la salut (CIF): 

• Terminologia: funcionament, discapacitat i salut. 

• Objectiu i finalitat. 

• Enfocament bio-psico-social i ecològic. 

• Funcions i estructures corporals. 

• Activitat. 
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• Participació. 
- Autonomia personal: 

• Definició. 

• Paràmetres que la configuren. 

• Autonomia personal i qualitat de vida. 
- Trastorns associats en la discapacitat intel·lectual: 

• Hidrocefàlia. Microcefàlia. 

• Alteracions fisiològiques: respiratòries, cardíaques, digestives, renals, metabòliques, 
neurològiques, al·lèrgies. 

• Epilèpsia. 

• Obesitat. 

• Trastorns de la personalitat. 

• Psicosi i depressió. 

• Autisme. 

• Hipotonia muscular i hiperlaxitud. 

• Comportaments estereotipats (ecolàlia, balanceig, autoagressió). 
- Autonomia funcional i el paradigma dels suports en persones usuàries amb discapacitat 
intel·lectual: 

• Tipus de suport. 

• Durada i intensitat dels suports: Intermitent, limitat, extens, generalitzat. 
 
2.Habilitats motrius i perfil esportiu en les activitats fisicoesportives i recreatives per a persones 
usuàries amb discapacitat intel·lectual 
- Identificació de les necessitats i expectatives. 
- Efectes de l'activitat física sobre la salut. 
- Teoria de l'entrenament esportiu aplicat a persones usuàries amb discapacitat intel·lectual. 
- Perfil esportiu i competència motriu de la persona usuària amb discapacitat intel·lectual: 

• Criteris de valoració. 

• Tècniques de recollida d'informació: observació, informes, programació general, entrevistes 
amb pares o tutors. 

• Pautes per garantir la fiabilitat, validesa, precisió, interpretació i confidencialitat de la 
informació recollida. 

• Elaboració de proves de nivell per valorar les habilitats motrius, nivell tècnic, capacitats 
perceptivomotrius, control neuromuscular, desenvolupament motor, condició física. 

• Experiències prèvies en jocs i esports amb i sense adaptacions. 
- Fonaments psicomotrius en la discapacitat intel·lectual: esquema corporal, percepció espacial i 
percepció temporal: 

• Lateralitat. 

• Actitud. 

• Respiració. 

• Relaxació. 

• Orientació espacial. 
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• Estructuració i organització espacial. 

• Orientació temporal. 

• Ritme. 

• Estructuració temporal. 
-Proves de mesurament de capacitats perceptivomotrius en la discapacitat intel·lectual. Protocols i 
aplicació autònoma dels diferents tests: 

• Tests d'orientació. 

• Tests de lateralitat. 

• Tests d'esquema corporal. 

• Tests de percepció. 

• Tests d'organització temporal. 

• Proves de coordinació oculosegmentària. 

• Proves de coordinació dinamicogeneral. 

• Proves d'equilibri estàtic i dinàmic. 

• Proves d'habilitats aquàtiques bàsiques: respiració, flotació, estabilitat i moviment en el 
medi aquàtic. 

-Desenvolupament de la capacitat motriu i esportiva en persones usuàries amb discapacitat 
intel·lectual: 

• Capacitats afectives. 

• Capacitats cognitives. 

• Capacitats socialitzadores. 
-Desenvolupament de les habilitats psicològiques en persones usuàries amb discapacitat 
intel·lectual: 

• Motivació. 

• Concentració. 

• Nivell d'activació. 

• Estat emocional. 

• Autoconfiança. 
-Símptomes de fatiga i el seu tractament en persones usuàries amb discapacitat intel·lectual. 
-Contraindicacions per a la pràctica esportiva en persones usuàries amb discapacitat intel·lectual. 
 
3.Gestió de recursos i instal·lacions en competicions recreatives i esdeveniments fisicoesportius i 
recreatius per a persones usuàries amb discapacitat intel·lectual 
- Recursos humans: tècnics, àrbitres, auxiliars, voluntaris, servei mèdic, membres de la xarxa natural 
de suports. 
- Procediments per a la gestió i instal·lacions, espais oberts i tancats i entorn natural. 
- Recursos i mitjans materials. 
- Les ajudes tècniques i tecnològiques per a la pràctica esportiva i recreativa de persones usuàries 
amb discapacitat intel·lectual. 
- El transport de materials i persones usuàries amb discapacitat intel·lectual: criteris i 
característiques del mitjà de transport per al foment de l'autodeterminació, autonomia, inclusió 
social i seguretat. 
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- Disponibilitat i idoneïtat dels recursos, espais i instal·lacions: 

• Criteris per a la valoració de la idoneïtat. 

• Responsabilitats de l'animador o l’animadora. 

• Pautes per assegurar la disponibilitat i seguretat dels recursos, espais i instal·lacions. 

• Criteris per a l'adaptació de materials i adequació d'espais i instal·lacions per a persones 
usuàries amb discapacitat intel·lectual. 

• Factors de risc i zones potencialment perilloses. 

• Mitjans de transport i establiment de rutes. 
- Barreres arquitectòniques i criteris per a la seva adaptació a persones usuàries amb discapacitat 
intel·lectual. 
- Normativa sobre prevenció de riscos, instal·lacions, materials i espais naturals. Normativa sobre 
tractament i confidencialitat de dades personals. 
 
4. Concreció i organització d'activitats, jocs i esports amb i sense adaptacions per a persones 
usuàries amb discapacitat intel·lectual en animació amb activitats fisicoesportives i recreatives 
- Interpretació del programa i de les directrius de l'entitat de referència. 
- Anàlisi del context d'intervenció: 

• Tipologia i caràcter de l'entitat. 

• Tipologia de les persones usuàries destinatàries. 
- Anàlisi diagnòstica i la seva interpretació: 

• Interpretació de la programació general de referència. 

• Valoració inicial de la persona usuària: interpretació de qüestionaris, informes i 
documentació específica. 

• Valoració específica de les instal·lacions i mitjans materials per a les persones usuàries amb 
discapacitat intel·lectual. 

-Metodologia per a la planificació i organització d'activitats, jocs i esports amb i sense adaptacions 
per a persones usuàries amb discapacitat intel·lectual: 

• Criteris de personalització: edat, sexe, nivell socioeconòmic, trets culturals. 

• Valoració de les necessitats i expectatives: limitacions morfofuncionals, alteracions 
orgàniques, ajudes tècniques per a la mobilitat i la comunicació, tipus de suport, interessos i 
experiències prèvies. 

• Formulació d'objectius. 

• Criteris per a la selecció d'activitats, jocs i esports amb i sense adaptacions. 

• Organització dels recursos materials, espais i instal·lacions. 

• Previsió de recursos humans per als suports. 

• Protocols, mitjans i mesures de seguretat i prevenció de riscos i trasllat davant de situacions 
d'emergència. 

• Avaluació de l'adequació dels objectius, coherències i compliment, i grau de satisfacció de 
les persones usuàries. 

-Activitats, jocs i esports amb i sense adaptacions per a persones usuàries amb discapacitat 
intel·lectual: 

• Aspectes tècnics. 
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• Aspectes tàctics. 

• Aspectes reglamentaris. 

• Organització dels i de les participants i els suports. 

• Adequació dels espais i instal·lacions. 

• Recursos materials i adaptacions. 
 
UNITAT FORMATIVA 2 
 
Denominació: DIRIGIR I DINAMITZAR ESDEVENIMENTS, ACTIVITATS I JOCS D'ANIMACIÓ 
FISICOESPORTIVA I RECREATIVA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL 
 
Codi: UF2086 
 
Durada: 80 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb la RP4, RP5 i RP6. 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: Aplicar tècniques de direcció i dinamització d'activitats recreatives i d'iniciació esportiva per a 
persones usuàries amb discapacitat intel·lectual, corregint les desviacions detectades respecte a la 
programació operativa de cada sessió, per aconseguir una adaptació màxima de les activitats 
programades dins d'uns paràmetres òptims de seguretat i prevenció de riscos. 

CE1.1 Descriure i proposar estratègies d'intervenció per rebre, acomiadar i interactuar amb 
persones usuàries amb discapacitat intel·lectual i aplicar diferents tipus de comunicació 
adaptades a les seves necessitats i característiques per aconseguir la seva comprensió i la 
interacció funcional necessària en cada moment de la relació entre el tècnic o la tècnica i la 
persona usuària. 
CE1.2 En un supòsit pràctic en el qual s'expliciten uns objectius proposats, relacionar l'agenda 
de comunicació, els materials, les ajudes tècniques i el mobiliari amb les necessitats d'unes 
persones usuàries amb discapacitat intel·lectual i les activitats a realitzar. 
CE1.3 Descriure i demostrar els patrons o models d'execució motriu i comunicar els aspectes a 
tenir en compte per a la seva correcta realització, utilitzant un vocabulari senzill i 
comprensible, adaptat al grau de discapacitat intel·lectual que presenti la persona usuària i al 
tipus d'activitat esportivorecreativa que es practica. 
CE1.4 Dirigir i dinamitzar, de manera simulada, les seqüències d'aprenentatge usuals de 
persones usuàries amb discapacitat intel·lectual per aconseguir el domini tecnico-tàctic 
expressat en la programació general de referència, explicitant les mesures de seguretat que 
s'han d'establir i concretant: 
- Fase de domini dels components simples, a través de la repetició d’aquests, reduint el 
nombre de decisions. 
- Fase d'assimilació tècnica elemental a partir de patrons bàsics de moviments consolidats. 
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- Fase d'estabilitat dels patrons de comportament motor vinculats a les tècniques bàsiques 
esportives triades. 
- Fase d'autoorganització i combinació d'habilitats i destreses assimilades de forma progressiva 
i imbricades en una organització de joc i esport reglat. 
CE1.5 En diferents supòsits pràctics d'activitats d'animació en la qual se suplanta un perfil de 
persona usuària amb diferents patologies de discapacitat intel·lectual, analitzar de forma 
crítica l'actuació del tècnic o de la tècnica que les dirigeix i dinamitza, valorant la pertinència 
de: 
- La seqüència, durada i ubicació temporal de cada fase, de la sessió i de cada activitat o joc a 
realitzar. 
- L'ús d'instal·lacions, espais oberts o tancats i/o entorn natural a utilitzar. 
- L'ús de recursos, mitjans i materials i la seva ubicació. 
-L'ús de tècniques i estratègies de direcció i dinamització d'activitats, jocs i esports amb i sense 
adaptacions, que afavoreixin l'assimilació tècnica i la seva implicació, identificant les ajudes 
tècniques que facilitin la seva participació. 
- Els tipus de comunicació previstos per adequar-los a les possibilitats reals d'assimilació de la 
informació de les persones usuàries (agenda, gestos d'ús comú, llenguatge de signes, 
pictogrames, ideogràfics, Rebus, SPC, Bliss, ortografia tradicional i d'altres). 
- Les adaptacions de l'activitat i proposta de tasques alternatives en funció de les possibilitats 
motrius i ajudes tècniques perquè suposin un repte assumible per a tots els i les participants. 
- El tipus d'agrupament. 
- La ubicació del tècnic o de la tècnica que faci possible el reforç constant, immediat i 
individualitzat. 
- La seguretat de l'activitat. 
- Les estratègies metodològiques i motivacionals: ús de la repetició per potenciar l'assimilació, 
agrupaments que permetin l'ajuda i la cooperació entre els i les participants, utilització de 
materials agradables i estimulants, el contacte físic, la presència del col·laborador o 
col·laboradora per animar i reforçar de forma més individualitzada. 
CE1.6 En un supòsit pràctic en el qual s'expliciten característiques i necessitats d'unes persones 
usuàries amb discapacitat intel·lectual, verificar que els suports i les ajudes tècniques per al 
desenvolupament de l'activitat s'adeqüen a: 
- Característiques i necessitats de les persones usuàries. 
- Organització prevista de l'activitat. 
- Recursos i mitjans materials a utilitzar. 
- Necessitats i possibilitats de comunicació. 
- Espais disponibles. 
CE1.7 En un supòsit pràctic en el qual es descriuen les característiques i necessitats de les 
persones usuàries amb discapacitat intel·lectual i els objectius de l'activitat, justificar: 
- La utilització dels materials per evitar la dispersió. 
- El color i la forma dels materials perquè resultin atractius i motivadors. 
- L'adequació de la mida dels materials amb les habilitats i destreses presents i les possibilitats 
reals de manipulació. 
- La utilització de diferents tipus de reforços: verbals, de contacte, materials, clima en el grup. 
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- La utilització de sistemes de signes, sons, contactes físics i ajudes tècniques per a la 
comunicació alternativa i augmentativa. 
CE1.8 Descriure diverses situacions de risc que poden produir-se en els casos d'hiperactivitat, 
conductes agressives, rituals i repetitives, alteracions fisiològiques (respiratòries, cardíaques, 
metabòliques, neurològiques) en les persones usuàries amb discapacitat intel·lectual i els 
protocols i mesures correctores que s'han d'aplicar per mantenir l'activitat dins dels marges de 
seguretat. 
 

C2: Aplicar tècniques d'organització i desenvolupament de competicions recreatives i esdeveniments 
fisicoesportius i recreatius per a persones usuàries amb discapacitat intel·lectual, i acompanyar-los 
en la seva participació assegurant la seva màxima autonomia i seguretat, integrat a un equip 
interdisciplinari i coordinat amb tots els tècnics i tècniques implicats. 

CE2.1 Definir les característiques d'unes instal·lacions esportives adaptades que permetin 
l'autonomia de les persones usuàries amb discapacitat intel·lectual, segons criteris 
d'accessibilitat. 
CE2.2 Descriure els diferents tipus d'esports i categories per a persones usuàries amb 
discapacitat intel·lectual, explicitant les característiques i possibilitats motrius dels i de les 
esportistes a qui va adreçada i els aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris: 
- Esport de competició recreativa. 
- Esport adaptat. 
- Esport recreatiu. 
- Esport terapèutic. 
CE2.3 Enumerar i descriure els recursos humans i materials i els permisos indispensables per a 
l'organització d'un esdeveniment fisicoesportiu i recreatiu amb persones usuàries amb 
discapacitat intel·lectual i necessitats de suport divers (comunicació, mobilitat, orientació, 
comprensió d'informació, maneig d'objectes, autoajuda). 
CE2.4 En un supòsit pràctic, descriure i determinar els mitjans i la ruta per al transport dels i de 
les esportistes amb discapacitat intel·lectual d'acord amb les seves característiques i 
necessitats en condicions de seguretat, autonomia, inclusió social, operativitat i confort. 
CE2.5 En un supòsit pràctic de competició recreativa en el qual s'expliciten les característiques i 
necessitats de les persones usuàries amb discapacitat intel·lectual i l'especialitat triada, 
determinar la disponibilitat i idoneïtat de la dotació i condicions d'accessibilitat de les 
instal·lacions i del material en condicions de seguretat. 
CE2.6 En un supòsit de competició recreativa o esdeveniment fisicoesportiu i/o recreatiu per a 
persones usuàries amb discapacitat intel·lectual en el qual s'expliciten el nivell tècnic dels i de 
les participants i l'especialitat esportiva en la qual es competirà, determinar i descriure: 
- Elaboració d'horaris, inscripció dels i de les participants, ordre de competició, elaboració i 
comunicació dels resultats, protocol i lliurament de trofeus. 
- Presència i participació dels i de les esportistes, àrbitres, auxiliars de suport, tècnics i serveis 
mèdics. 
- Mesures de seguretat en previsió de possibles contingències. 
- Normes que regiran l'esdeveniment o competició recreativa. 
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- Procediments, tècniques i instruments per a la valoració i registre del desenvolupament i 
resultat de l'esdeveniment o competició recreativa. 
- Normativa vigent sobre tractament i confidencialitat de dades personals. 
 

C3 Realitzar l'avaluació periòdica i final d'activitats fisicoesportives i recreatives i esdeveniments per 
a persones usuàries amb discapacitat intel·lectual, aplicant tècniques d'obtenció, tractament, 
processament i registre de la informació obtinguda i establir la retroalimentació necessària que 
permeti millorar futurs projectes d'animació fisicoesportiva i recreativa per a persones usuàries amb 
discapacitat intel·lectual. 

CE3.1 Identificar tècniques de recollida d'informació que permetin valorar la qualitat 
d'activitats realitzades partint de criteris de viabilitat, aplicació, funcionalitat i fiabilitat. 
CE3.2 Descriure procediments de valoració d'un procés i dels resultats per a la seva utilització 
en planificacions posteriors. 
CE3.3 En un supòsit pràctic on es descriu i analitza l'execució tècnica d'unes persones usuàries 
amb discapacitat intel·lectual en l'etapa d'iniciació esportiva i recreativa, identificar 
assoliments i desviacions, en relació amb els aspectes de la programació següents: 
-Comunicació entre el tècnic o la tècnica i les persones usuàries. 
-Pertinència dels processos d'aprenentatge i les seqüències de les activitats. 
-Sistemes alternatius i augmentatius de comunicació utilitzats. 
-Ajudes tècniques utilitzades. 
-Materials i recursos disponibles i la seva adequació a les necessitats plantejades. 
-Estratègies utilitzades per potenciar la verbalització i la comprensió. 
-Consignes i feed-backs (informació de retorn) establerts amb els i les participants. 
CE3.4 En un supòsit pràctic en el qual es descriuen unes activitats a realitzar i les necessitats i 
característiques de les persones usuàries amb discapacitat intel·lectual, determinar i valorar la 
pertinència dels ajuts i els suports donats pels col·laboradors i col·laboradores, proposant 
pautes per a la seva optimització. 
CE3.5 Emplenar els models d'informes tècnics i memòries conforme a referències contrastades 
en suports informàtics per permetre interpretar les dades obtingudes en tot moment. 
CE3.6 Dissenyar qüestionaris de dades que registren informació de diferents activitats perquè 
incloguin tots els aspectes relatius tant al seu desenvolupament com als resultats. 
CE3.7 En un supòsit pràctic, descriure, elaborar i aplicar uns instruments d'avaluació per 
valorar una informació recollida sobre: 
- Satisfacció de la persona usuària, del seu tutor o tutora legal i d'altres persones usuàries de 
referència. 
- Idoneïtat de les activitats. 
- Freqüència, intensitat i tipus de suports. 
- Adequació dels sistemes de comunicació. 
- Validesa de les estratègies de motivació. 
- Grau d'integració de les persones usuàries en el grup i activitats. 
- Adequació de les mesures de seguretat i prevenció de riscos en l'activitat. 
- Resultats obtinguts. 
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Continguts 
 
1. Interacció, servei i comunicació en l'àmbit de la discapacitat intel·lectual 
- Dificultats més habituals en la comunicació: 

• En l'animador o l’animadora. 

• En la persona usuària amb discapacitat intel·lectual. 

• En l'entorn: sorolls, interferències, actituds hostils. 

• En els i les acompanyants, auxiliars. 
- Pautes per conèixer i valorar les necessitats comunicatives: 

• Anàlisi de les característiques i necessitats reals. 

• Utilització del mitjà més adequat. 

• Organització i gestió dels recursos. 
- Estratègies per facilitar la comunicació amb persones usuàries amb discapacitat intel·lectual: 

• Evitació d'actituds paternalistes. 

• Oferta d'instruments per a la comunicació adequats a les necessitats reals. 

• Criteris per a la utilització de missatges clars, comprensibles i senzills. 

• Pautes per a la creació d'un ambient distès i proper. 
- Tècniques de comunicació: 

• Característiques del procés de comunicació en persones amb limitacions d'interpretació i 
comprensió de la informació. 

• Comunicació no verbal: gestos, silencis, suports visuals, utilització de fotografies, imatges i 
dibuixos. 

• Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació. 

• Ajudes tècniques i tecnològiques per a la comunicació: taulers, pictogrames, ideogrames, 
quadres sil·làbics. 

- L'agenda de comunicació de persones usuàries amb discapacitat intel·lectual: 

• Finalitat. 

• Organització i utilització. 

• Criteris per a la seva adaptació a les necessitats de comunicació. 
- Claus per a un tracte entre iguals: 

• L'actitud davant de persones usuàries amb discapacitat intel·lectual. 

• Motivació, emoció i actituds. 

• Dinàmica de grups de persones usuàries amb discapacitat intel·lectual. 
 
2. Direcció i dinamització d'activitats fisicoesportives i recreatives, jocs i esports amb i sense 
adaptació per a persones usuàries amb discapacitat intel·lectual 
- Direcció de les activitats: explicació, demostració, organització de participants, espais, material i 
condicions de l'entorn natural. 
- Intervenció en la realització de l'activitat: 

• Reforços. 

• Coneixement de resultats. 

• Solució d'incidències. 
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• Estratègies per a la motivació. 

• Retroalimentació positiva. 
- Tècniques d'observació, anàlisi i valoració de la direcció d'activitats. 
- Estratègies metodològiques de direcció i dinamització: 

• Directrius per realitzar els agrupaments. 

• Ubicació i circulació dels i de les participants. 

• Ubicació i mobilitat del tècnic o tècnica durant l'activitat. 

• Estratègies metodològiques per optimitzar la participació i implicació de les persones 
usuàries en l'activitat. 

• Activitats alternatives davant de possibles contingències. 

• Pautes per a la gestió dels recursos humans presents en l'activitat. 

• Elaboració i utilització de materials: emmagatzematge, conservació i manteniment, 
reposició, seguretat i higiene en l'ús i en el manteniment. 

• Criteris per a l'adaptació de jocs i esports. 

• Directrius per a la transmissió de la informació. 

• Optimització d'espais i recursos materials. 
- Planificació i gestió del temps i l'esforç. 
- Distribució, organització i control del grup en funció de l'activitat i de les persones usuàries amb 
discapacitat intel·lectual. 
- Normes de seguretat i higiene en el desenvolupament d'activitats fisicoesportives i recreatives amb 
persones usuàries amb discapacitat intel·lectual: 

• Mesures de prevenció de riscos i seguretat en les activitats. 

• Barreres i riscos habituals de les instal·lacions, materials i mobiliari. 

• Control de contingències en l'entorn: sorolls, il·luminació i temperatura. 

• Evacuació preventiva i d'emergència en instal·lacions i espais oberts. 

• Legislació bàsica sobre seguretat i prevenció. 
 
3. Organització i desenvolupament de competicions recreatives i esdeveniments fisicoesportius i 
acompanyament de persones usuàries amb discapacitat intel·lectual 
- Tècniques d'acompanyament i potenciació de l'autodeterminació, autonomia i inclusió social: 

• Àrees d'intervenció. 

• Estratègies d'actuació, límits i deontologia. 

• Funcions i paper del o de la professional en l'acompanyament. 

• Intervencions habituals. 
- Tipus de competicions i esdeveniments: 

• Terapèutics. 

• Recreatius. 

• Educatius. 

• Competitius. 
- Els esports amb i sense adaptacions: 

• Esports de competició. 

• Esports adaptats. 
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• Esports lúdics. 

• Esports terapèutics. 

• Reglaments esportius. 
- Organitzacions esportives d'àmbit local, estatal i internacional. 
- Associacions i entitats esportives i recreatives per a persones usuàries amb discapacitat 
intel·lectual. 
- Organització i promoció d'esdeveniments i competicions recreatives: 

• Publicitat i patrocini. 

• Elaboració d'horaris. 

• Inscripció de participants. 

• Ordre de competició. 

• Desenvolupament de l'activitat. 

• Protocol de lliurament de trofeus. 

• Permisos, llicències, assegurances, autoritzacions i consentiment informat. 

• Circulació de participants, acompanyants i públic. 

• Gestió de l'administració de fàrmacs. 

• Gestió dels mitjans de transport. 

• Transferències relatives a mobilitat i transport de persones usuàries amb discapacitat 
intel·lectual. 

• Allotjament i manutenció. 
- Classificació funcional per a l'esport de competició recreativa: finalitat, composició, metodologia de 
valoració. 
- Protocol d'actuació per al control de la contingència: 

• Crisis convulsives. 

• Agitació psicomotriu. 

• Ennuegaments. 

• Accidents. 
- Mitjans i mesures de seguretat i prevenció de riscos. 
 
4. Avaluació de processos i resultats en activitats i esdeveniments fisicoesportius i recreatius per a 
persones usuàries amb discapacitat intel·lectual 
-Tècniques i instruments per a l'avaluació d'activitats i esdeveniments fisicoesportius i recreatius per 
a persones usuàries amb discapacitat intel·lectual: 

• Criteris per a l'aplicació d'instruments específics d'avaluació. 

• Mesures correctores. 

• Metodologia, instruments i estratègies. 

• Observació i recollida de dades: registres i escales. 

• Formalització d'informes. 

• Mètodes d'avaluació. 
- Aplicació d'instruments específics d'avaluació de: 

• Les activitats i esdeveniments i la seva pertinència. 

• Grau de satisfacció de les persones usuàries. 
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• Idoneïtat dels suports i ajuts durant l'activitat. 

• Validesa de les estratègies de motivació i reforç. 

• Propostes de millora. 
- Elaboració d'informes d'avaluació: finalitat, estructura i presentació. 
- Qüestionaris d'entrevista per a la valoració inicial en activitats d'animació: 

• Àmbit d'aplicació. 

•  Models. 

• Fitxes de registre. 
- Anàlisi de dades obtingudes. 
- Tècniques d’arxivament i emmagatzematge d'informes: finalitat de l’arxivament, control, 
seguiment i conservació d'informes i documents. 
- Normativa vigent de protecció de dades. 
- Criteris deontològics professionals de confidencialitat. 
 
Orientacions metodològiques 
 
La seqüència d'impartició de les unitats formatives haurà de seguir l'ordre en el qual apareixen en el 
mòdul formatiu. Per accedir a la unitat formativa 2 s'ha d'haver superat la unitat formativa 1. 
 
Criteris d'accés per a l’alumnat 
 
Seran els establerts a l'article 4 del Reial decret que regula el certificat de professionalitat de la 
família professional al qual acompanya aquest annex. 
 
MÒDUL FORMATIU 3 
 
Denominació: ESDEVENIMENTS, COMPETICIONS RECREATIVES, ACTIVITATS I JOCS D'ANIMACIÓ 
FISICOESPORTIVA I RECREATIVA PER A PERSONES USUÀRIES AMB DISCAPACITAT FÍSICA 
 
Codi: MF1661_3 
 
Nivell de qualificació professional: 3 
 
Associat a la unitat de competència: 
 
UC1661_3 Concretar, dirigir i dinamitzar activitats, jocs i esports adaptats i específics i col·laborar en 
competicions recreatives i esdeveniments fisicoesportius i recreatius per a persones usuàries amb 
discapacitat física. 
 
Durada: 170 hores 
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UNITAT FORMATIVA 1 
 
Denominació: CONCRETAR I GESTIONAR ESDEVENIMENTS, ACTIVITATS I JOCS D’ANIMACIÓ 
FISICOESPORTIVA I RECREATIVA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA 
 
Codi: UF2087 
 
Durada: 80 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb la RP1, RP2 i RP3. 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: Identificar les característiques i necessitats de les persones usuàries amb discapacitat física 
participants en activitats d'animació fisicoesportiva i recreativa a partir de l'informe de l'anàlisi 
diagnòstica de referència, detectar in situ les possibles desviacions que puguin observar-se en la 
interacció directa amb el grup de participants en l'activitat programada i determinar el perfil 
esportiu i la competència motriu de les esmentades persones usuàries. 

CE1.1 Analitzar diferents models d'informes pràctics relatius a l'anàlisi diagnòstica prèvia al 
desenvolupament d'una activitat d'animació fisicoesportiva per a persones usuàries amb 
discapacitat física i identificar o, en cas necessari, completar la informació relativa a: 
- La motivació i expectatives dels i de les demandants del servei. 
- Els suports que rep i si els utilitza de forma correcta. 
- La capacitat real per percebre, memoritzar, transmetre, seleccionar, processar i recuperar la 
informació. 
- Les alteracions en la mecànica corporal: columna vertebral, articulacions, músculs, peus 
plans, deformacions toràciques. 
- Les alteracions fisiològiques: respiratòries, cardíaques, digestives, renals, metabòliques, 
neurològiques, al·lèrgies. 
- Les contraindicacions d'exercici, quan existeixen. 
- El tipus de comunicació augmentativa i alternativa. 
- Les limitacions i dificultats en la seva autonomia personal per desplaçar-se, agafar i manipular 
objectes, equilibrar-se, orientar-se, resistir un esforç prolongat, comprendre informacions i 
consignes, organitzar-se espacio-temporalment. 
- Els trastorns associats com la hipotonia muscular, epilèpsia, trastorns de la personalitat. 
- El nivell d'habilitat i domini tècnic en les activitats programades. 
CE1.2 En un supòsit pràctic, comprovar l'adequació i suficiència de la informació rebuda en 
l'anàlisi diagnòstica prèvia i, en cas necessari, completar-la a través d'entrevistes, proves i tests 
de camp per adaptar les activitats, els jocs i els esports inclosos en un projecte d'animació 
fisicoesportiva i recreativa per a persones amb discapacitat física. 
CE1.3 Determinar el perfil esportiu i competència motriu de persones usuàries amb diferents 
graus i tipus de discapacitat física (paràlisi cerebral, amputacions, esclerosi múltiple, espina 
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bífida, poliomielitis, lesions medul·lars, acondroplàsia, entre d'altres) i els diferents tipus de 
suport, a partir de l'anàlisi diagnòstica inicial, especialment pel que fa a: 
- Les habilitats motrius bàsiques. 
- El nivell tècnic. 
- Les capacitats perceptivomotrius. 
- El control neuromuscular. 
- El grau de desenvolupament motor. 
- El nivell de condició física. 
- Els suports i ajudes tècniques que es precisen. 
- Les experiències prèvies en jocs i esports i la transferència que puguin tenir en l'aprenentatge 
i execució de noves habilitats esportivorecreatives. 
CE1.4 En un supòsit pràctic en el qual es descriuen les característiques d'unes persones 
usuàries amb discapacitat física i unes activitats a realitzar, identificar i descriure el nivell 
d'autonomia personal, suports i ajudes tècniques per a la seva optimització. 
CE1.5 En un supòsit pràctic en el qual s'identifiquen unes característiques i necessitats de 
persones usuàries amb discapacitat física amb l'objectiu de determinar el seu perfil esportiu i 
competència motriu: 
- Descriure la informació obtinguda del perfil de la persona usuària. 
- Identificar l'evolució del nivell esportiu i de la condició física de la persona usuària. 
- Definir estratègies metodològiques per fomentar la motivació. 
- Planificar uns suports requerits per a la participació activa de la persona usuària. 
- Seleccionar el tipus d'activitat, joc o esport. 
- Justificar la importància dels trastorns associats musculotendinosos i osteoarticulars en la 
selecció de les activitats. 
- Descriure i analitzar les ajudes tècniques i estris que s'utilitzen per a la mobilitat, l'equilibri 
postural en cadira de rodes i amb utilització de crosses o bastons, la comunicació i el maneig 
d'objectes i estris. 
- Proposar diferents sistemes de comunicació augmentatius i alternatius i els materials que 
s'utilitzen per facilitar la comunicació. 

 
C2: Aplicar procediments per a la gestió d'instal·lacions, espais oberts i tancats, entorn natural, 
mitjans i materials amb activitats, jocs, i esports adaptats i específics per a persones usuàries amb 
discapacitat física. 

CE2.1 Explicar els processos per a gestió d'instal·lacions, espais oberts, tancats i entorn natural 
i materials en activitats adequades a persones usuàries amb discapacitat física. 
CE2.2 Identificar els factors de risc, zones potencialment perilloses a la instal·lació i espais 
oberts i tancats, les barreres físiques i cognitives i obstacles existents, proposant els suports i 
les adaptacions a realitzar per afavorir l'accessibilitat, l'autonomia personal i 
l’autodeterminació de la persona usuària amb discapacitat física. 
CE2.3 Identificar les adaptacions a realitzar als materials i equipaments per poder ser utilitzats 
amb control, domini tècnic i afecció per les persones usuàries amb discapacitat física. 
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CE2.4 Identificar i relacionar els materials i utillatge que s'utilitzarà, preparant-los per al 
transport i realitzant el manteniment preventiu i operatiu, perquè conservin el seu grau 
d'operativitat i seguretat. 
CE2.5 Descriure sistemes alternatius i augmentatius de comunicació i ajudes tècniques en uns 
jocs i esports adaptats i específics per a persones usuàries amb discapacitat física, verificant 
que el seu ús permet una participació i comunicació fluida i permanent amb el tècnic o la 
tècnica i les altres persones usuàries, concretant la seva utilitat i aplicació. 
CE2.6 Descriure les precaucions a tenir en compte en la utilització de les ajudes tècniques, 
aparells i materials auxiliars i els errors d'ús i manipulació de persones usuàries amb 
discapacitat física, descrivint el procés per a la seva detecció i correcció. 
CE2.7 Comprovar la idoneïtat d'una farmaciola i l'existència en aquesta d’uns fàrmacs prescrits 
pel facultatiu per garantir la seguretat i participació activa de totes les persones usuàries amb 
discapacitat física. 
CE2.8 En un supòsit pràctic en el qual s'expliciten unes activitats a desenvolupar, objectius que 
es persegueixen i diferents graus i tipologies de persones usuàries amb discapacitat física, 
determinar: 
- Els mitjans de transport adaptats que garanteixin els desplaçaments. 
- La seva disponibilitat amb rampes d'accés, arnesos i sistemes de subjecció accessibles i 
homologats, seguint criteris de seguretat, operativitat i comoditat. 
- La necessitat d'utilització de serveis i ajuts complementaris (ajudes tècniques per a la 
comunicació, la mobilitat, el control postural, el maneig d'objectes). 
CE2.9 En un supòsit pràctic en el qual es determina la disponibilitat d'uns espais, mitjans i 
materials: 
- Descriure gestions a realitzar per verificar la disponibilitat d'espais, els mitjans i materials. 
- Verificar les seves característiques i paràmetres d'ús. 
- Proposar alternatives d'accessibilitat, en funció dels diferents graus i tipologies de persones 
usuàries amb discapacitat física. 
- Seleccionar i traslladar els materials. 
- Definir la farmaciola i els fàrmacs. 
- Verificar la disponibilitat dels mitjans de transport, comprovant que compta amb rampes 
d'accés, elements de subjecció i arnesos per garantir la seguretat dels viatgers i de les 
viatgeres. 
- Justificar la disponibilitat de serveis comunitaris i ajuts complementaris. 

 
C3: Concretar els recursos d'intervenció i activitats d'animació fisicoesportiva, establertes en un 
programa de referència, per a persones usuàries amb discapacitat física, adaptant-les a les seves 
necessitats, tipologia i els mitjans disponibles, a partir de les dades i informació obtingudes, seguint 
els procediments establerts dins d'un equip interdisciplinari. 

CE3.1 Descriure i interpretar una programació general de referència amb relació als seus 
components i característiques d'unes persones usuàries amb discapacitat física en: objectius, 
activitats, orientacions metodològiques, mesures de seguretat, característiques, necessitats, 
interessos, aparells, estris i ajudes tècniques per a la mobilitat i la comunicació, tipus i grau de 



  
UNIÓ EUROPEA

Fons Social Europeu
UNIÓ EUROPEA

Fons Social Europeu

 
 58 

discapacitat física, tipus de suport, recursos humans i materials, tipus d'instal·lacions, espais 
oberts, tancats i entorn natural. 
CE3.2 En un supòsit pràctic en el qual s'expliciten les característiques i necessitats de les 
persones usuàries amb discapacitat física, els objectius de l'activitat i els recursos materials i 
humans disponibles, concretar les activitats a desenvolupar tenint en compte: 
- Els trastorns associats en cada cas. 
- Les dificultats per a la mobilitat i manipulació d'objectes. 
- Les dificultats per a la respiració. 
- La menor capacitat per a la relaxació. 
- Les limitacions en l'ús del llenguatge amb un vocabulari i llenguatge gestual reduït i pobre. 
- La capacitat d'integració en el grup. 
- La competència en l'execució d'habilitats motrius bàsiques: desplaçaments, salts, girs, control 
d'objectes. 
CE3.3 Descriure i justificar la selecció d'activitats, jocs i esports adaptats al nivell de salut, 
condició física i competència motriu de la persona usuària amb discapacitat física que reforcin 
la seva motivació i implicació incidint sobre la recompensa, la progressió i l'èxit personal. 
CE3.4 Identificar i concretar protocols, mitjans i mesures de seguretat que garanteixin la 
seguretat en una activitat i el trasllat davant de situacions d'emergència. 
CE3.5 En un supòsit pràctic d'animació fisicoesportiva en el qual s'expliciten les característiques 
i necessitats d'unes persones usuàries amb discapacitat física, avaluar les desviacions, 
diferències i desajustos existents entre la programació general de referència i la situació real 
respecte a les característiques i necessitats dels i de les participants, les instal·lacions, espais, 
recursos i mitjans disponibles. 
CE3.6 Diferenciar i concretar jocs i esports adaptats i específics per a persones usuàries amb 
discapacitat física, detallant i descrivint els seus aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris. 
CE3.7 En un supòsit pràctic de concreció i organització d'activitats, jocs i esports adaptats i 
específics per a persones usuàries amb discapacitat física: 
- Descriure una programació de referència. 
- Enumerar els protocols, les mesures de prevenció de riscos i les mesures de seguretat. 
- Seleccionar instal·lacions, espais i/o entorn natural. 
- Enumerar i descriure unes activitats, jocs i esports adaptats i específics en cada una de les 
patologies freqüents en la discapacitat física (paràlisi cerebral, espina bífida, malalties 
neuromusculars, lesions de la medul·la espinal, entre d'altres). 
- Identificar una metodologia per al desenvolupament de les activitats. 
- Definir un estil d'intervenció d'acord amb unes necessitats d'uns i unes participants, ajudes 
tècniques que utilitzen i possibilitats i dificultats de moviment. 
CE3.8 En un supòsit pràctic d'una sessió d'animació en la qual s'expliciten les característiques i 
necessitats d'unes persones usuàries amb discapacitat física seleccionar les activitats, jocs i 
esports adaptats i específics i determinar les mesures de seguretat, coherents amb la 
programació operativa de referència i, de manera específica, amb els següents factors: 
- Les mesures de seguretat. 
- Les ajudes tècniques i complementàries per a la mobilitat. 
- Les adaptacions i reparacions d'ajust d'ajudes tècniques i aparells i estris esportius. 
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- Les estratègies per afavorir la desinhibició i la participació. 
- Els materials de suport per a la comunicació. 

 
Continguts 
 
1. Persones usuàries amb discapacitat física 
- Etiologia i classificació de la discapacitat física. 
- Classificació internacional del funcionament, la discapacitat i la salut (CIF): 

• Terminologia: funcionament, discapacitat i salut. 

• Objectiu i finalitat. 

• Enfocament bio-psico-social i ecològic. 

• Funcions i estructures corporals. 

• Activitat. 

• Participació. 
- Autonomia personal: 

• Definició. 

• Paràmetres que la configuren. 

• Autonomia personal i qualitat de vida. 
- Patologies freqüents en discapacitat física: 

• Espina bífida. 

• Paràlisi cerebral. 

• Epilèpsia. 

• Malalties neuromusculars 

• Lesions de la medul·la espinal. 

• Esclerosi múltiple. 

• Poliomielitis. 

• Amputacions. 
- Autonomia funcional i el paradigma dels suports: 

• Tipus de suport. 

• Durada i intensitat dels suports: Intermitent, limitat, extens, generalitzat. 
 
2. Habilitats motrius i perfil esportiu en les activitats fisicoesportives i recreatives per a persones 
usuàries amb discapacitat física 
- Identificació de les necessitats i expectatives. 
- Efectes de l'activitat física sobre la salut. 
- Teoria de l'entrenament esportiu aplicat a persones usuàries amb discapacitat física. 
- Perfil esportiu i competència motriu de la persona usuària amb discapacitat física: 

• Criteris de valoració. 

• Tècniques de recollida d'informació: observació, informes, programació general, entrevistes 
amb pares o tutors. 

• Pautes per garantir la fiabilitat, validesa, precisió, interpretació i confidencialitat de la 
informació recollida. 
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• Elaboració de proves de nivell per valorar les habilitats motrius, nivell tècnic, capacitats 
perceptivomotrius, control neuromuscular, desenvolupament motor, condició física. 

• Experiències prèvies en jocs i esports adaptats i específics. 
- Fonaments psicomotrius en la discapacitat física: esquema corporal, percepció espacial i percepció 
temporal: 

• Lateralitat. 

• Actitud. 

• Respiració. 

• Relaxació. 

• Orientació espacial. 

• Estructuració i organització espacial. 

• Orientació temporal. 

• Ritme. 

• Estructuració temporal. 
- Proves de mesurament de capacitats perceptivomotrius en la discapacitat física. Protocols i 
aplicació autònoma dels diferents tests: 

• Tests d'orientació. 

• Tests de lateralitat. 

• Tests d'esquema corporal. 

• Tests de percepció. 

• Tests d'organització temporal. 

• Proves de coordinació oculosegmentària. 

• Proves de coordinació dinamico-general. 

• Proves d'equilibri estàtic i dinàmic. 

• Proves d'habilitats aquàtiques bàsiques: respiració, flotació, estabilitat i moviment en el 
medi aquàtic. 

- Desenvolupament de la capacitat motriu i esportiva de persones usuàries amb discapacitat física: 

• Capacitats afectives. 

• Capacitats cognitives. 

• Capacitats socialitzadores. 

• Capacitats cognitives. 
- Desenvolupament de les habilitats psicològiques de persones usuàries amb discapacitat física: 

• Motivació. 

• Concentració. 

• Nivell d'activació. 

• Estat emocional. 

• Autoconfiança. 
- Símptomes de fatiga i el seu tractament. 
- Contraindicacions per a la pràctica esportiva. 
 
3. Gestió de recursos i instal·lacions en competicions recreatives i esdeveniments fisicoesportius i 
recreatius per a persones usuàries amb discapacitat física 
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- Recursos humans: tècnics, àrbitres, auxiliars, voluntaris, servei mèdic, membres de la xarxa natural 
de suports. 
- Procediments per a la gestió i instal·lacions, espais oberts i tancats i entorn natural. 
- Recursos i mitjans materials. 
- Les ajudes tècniques i tecnològiques per a la pràctica esportiva i recreativa. 
- El transport de materials i persones usuàries amb discapacitat física: criteris i característiques del 
mitjà de transport per al foment de l'autodeterminació, autonomia, inclusió social i seguretat. 
- Disponibilitat i idoneïtat dels recursos, espais i instal·lacions: 

• Criteris per a la valoració de la idoneïtat. 

• Responsabilitats de l'animador o l’animadora. 

• Pautes per assegurar la disponibilitat i seguretat dels recursos, espais i instal·lacions. 

• Criteris per a l'adaptació de materials i adequació d'espais i instal·lacions per a persones 
usuàries amb discapacitat física. 

• Factors de risc i zones potencialment perilloses. 

• Mitjans de transport i establiment de rutes. 
- Barreres arquitectòniques i criteris per a la seva adaptació a persones usuàries amb discapacitat 
física. 
- Normativa sobre prevenció de riscos, instal·lacions, materials i espais naturals. 
- Normativa sobre tractament i confidencialitat de dades personals. 
 
4. Concreció i organització d'activitats, jocs i esports adaptats i específics per a persones usuàries 
amb discapacitat física en animació amb activitats fisicoesportives i recreatives 
- Interpretació del programa i de les directrius de l'entitat de referència. 
- Anàlisi del context d'intervenció: 

• Tipologia i caràcter de l'entitat. 

• Tipologia de les persones usuàries destinatàries. 
- Anàlisi diagnòstica i la seva interpretació: 

• Interpretació de la programació general de referència. 

• Valoració inicial de la persona usuària: interpretació de qüestionaris, informes i 
documentació específica. 

• Valoració específica de les instal·lacions i mitjans materials per a les persones usuàries amb 
discapacitat física. 

- Metodologia per a la planificació i organització d'activitats, jocs i esports adaptats i específics per a 
persones usuàries amb discapacitat física: 

• Criteris de personalització: edat, sexe, nivell socioeconòmic, trets culturals. 

• Valoració de les necessitats i expectatives: limitacions morfofuncionals, alteracions 
orgàniques, ajudes tècniques per a la mobilitat i la comunicació, tipus de suport, interessos i 
experiències prèvies. 

• Formulació d'objectius. 

• Criteris per a la selecció d'activitats, jocs i esports adaptats i específics. 

• Organització dels recursos materials, espais i instal·lacions. 

• Previsió de recursos humans per als suports. 
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• Protocols, mitjans i mesures de seguretat i prevenció de riscos i trasllat davant de situacions 
d'emergència. 

• Avaluació de l'adequació dels objectius, coherències i compliment, i grau de satisfacció de 
les persones usuàries. 

- Activitats, jocs i esports adaptats i específics per a persones usuàries amb discapacitat física: 

• Aspectes tècnics. 

• Aspectes tàctics. 

• Aspectes reglamentaris. 

• Organització dels i de les participants i els suports. 

• Adequació dels espais i instal·lacions. 

• Recursos materials i adaptacions. 
 
UNITAT FORMATIVA 2 
 
Denominació: DIRIGIR I DINAMITZAR ESDEVENIMENTS, ACTIVITATS I JOCS PER A ANIMACIÓ 
FISICOESPORTIVA I RECREATIVA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA 
 
Codi: UF2088 
 
Durada: 90 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb la RP4, RP5 i RP6. 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: Aplicar tècniques de direcció i dinamització d'activitats recreatives i d'iniciació esportiva per a 
persones usuàries amb discapacitat física, corregint les desviacions detectades respecte a la 
programació operativa de cada sessió, per aconseguir una adaptació màxima de les activitats 
programades dins d'uns paràmetres òptims de seguretat i prevenció de riscos. 

CE1.1 Definir estratègies d'intervenció per rebre, acomiadar i interactuar amb persones 
usuàries amb discapacitat física i aplicar diferents tipus de comunicació adaptades a les seves 
necessitats i característiques per aconseguir la seva comprensió i la interacció funcional 
necessària en cada moment de la relació entre el tècnic o la tècnica i la persona usuària. 
CE1.2 En un supòsit pràctic en el qual es descriuen característiques i necessitats de persones 
usuàries amb diferents graus i patologies de discapacitat física, analitzar l'actuació del tècnic o 
la tècnica i justificar la seva proposta d'intervenció, determinant: 
- Adaptacions en l'activitat, per afavorir la total participació. 
- Temps de treball que tinguin en compte el cansament i la fatiga dels i de les participants. 
- Instal·lacions, espais oberts i/o tancats, entorn natural a utilitzar i els obstacles que poden 
suposar risc per a les persones usuàries. 
- Recursos, mitjans i materials. 
- Ajudes tècniques requerides per a la comunicació, la mobilitat i el maneig d'objectes. 
- Sistemes de comunicació, suports i materials utilitzats. 
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- Seguretat de l'activitat i les mesures de prevenció de riscos. 
- Capacitat residual de la persona usuària amb discapacitat física. 
- Estratègies metodològiques i motivacionals. 
CE1.3 Descriure i demostrar els patrons o models d'execució motriu i comunicar els aspectes a 
tenir en compte per a la seva correcta realització, utilitzant un vocabulari senzill i 
comprensible, adaptat al grau de discapacitat física que presenti la persona usuària i al tipus 
d'activitat esportivorecreativa que es practica. 
CE1.4 Aplicar tècniques i estratègies de direcció i dinamització d'activitats, jocs i esports 
adaptats i específics, mitjançant explicacions i demostracions precises i motivadores, que 
afavoreixin l'assimilació tècnica i la participació activa de persones usuàries amb diferents tipus 
i graus de discapacitat física. 
CE1.5 En un supòsit pràctic de direcció i dinamització en el qual s'expliciten els objectius d'una 
activitat i les característiques i necessitats de persones usuàries amb discapacitat física, 
determinar les dificultats observades en la realització de les tasques en funció dels diferents 
tipus i graus de discapacitat física i les estratègies per reduir-les o corregir-les, per a: 
- Desplaçar-se. 
- Agafar i manipular objectes. 
- Orientar-se. 
- Suportar alguns entorns (sorolls excessius, massificació, poca o excessiva il·luminació). 
- Resistir un esforç prolongat. 
- Equilibrar-se. 
- Realitzar un control postural. 
- Comprendre informacions i demostracions. 
CE1.6 Descriure diverses situacions de risc de xocs, friccions, pressions o cops a les zones del 
cos afectades en les persones usuàries amb discapacitat física i els protocols i mesures 
correctores que s'han d'aplicar per mantenir l'activitat dins dels marges de seguretat. 
CE1.7 En diferents supòsits pràctics d'activitats d'animació en la qual se suplanta un perfil de 
persona usuària amb diferent patologia de discapacitat física, analitzar de forma crítica 
l'actuació del tècnic o la tècnica que les dirigeix i dinamitza, valorant la pertinència de: 
- Agrupaments realitzats. 
- La seva ubicació durant l'activitat. 
- Utilització de les ajudes tècniques per a la mobilitat i la comunicació. 
- Consignes i feed-backs (informació de retorn) donats als i a les participants. 
- Estratègies de motivació utilitzades. 
- Mesures de prevenció de riscos. 
- Utilització dels espais en funció de les possibilitats de mobilitat de les persones usuàries. 

 
C2: Aplicar tècniques d'organització i desenvolupament de competicions recreatives i esdeveniments 
fisicoesportius i recreatius per a persones usuàries amb discapacitat física, i acompanyar-les en la 
seva participació assegurant la seva màxima autonomia i seguretat, integrats en un equip 
interdisciplinari i coordinat amb tots els tècnics i les tècniques implicats. 

CE2.1 Definir les característiques d'unes instal·lacions esportives adaptades que permetin 
l'autonomia de persones usuàries amb discapacitat física, segons criteris d'accessibilitat. 
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CE2.2 Descriure els diferents tipus d'esports i categories per a persones usuàries amb 
discapacitat física, explicitant les característiques i possibilitats motrius dels i de les esportistes 
a qui va adreçada i els aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris: 
- Esports adaptats. 
- Esports específics. 
CE2.3 Enumerar i descriure recursos humans i materials i els permisos indispensables per a 
l'organització d'una competició recreativa o un esdeveniment fisicoesportiu i/o recreatiu amb 
persones usuàries amb diferents graus i tipus de discapacitat física (espina bífida, paràlisi 
cerebral, esclerosi múltiple, amputacions, lesions medul·lars). 
CE2.4 Descriure i justificar uns mitjans per al transport d'uns i d’unes esportistes amb 
discapacitat física d'acord amb les seves característiques i necessitats en condicions de 
seguretat, autonomia, operativitat i confort. 
CE2.5 En un supòsit pràctic de competició recreativa en el qual s'expliciten característiques i 
necessitats de persones usuàries amb discapacitat física i l'especialitat elegida, determinar la 
disponibilitat i idoneïtat de la dotació i condicions d'accessibilitat de les instal·lacions i del 
material en condicions de seguretat. 
CE2.6 En un supòsit de competició recreativa o esdeveniment fisicoesportiu i/o recreatiu per a 
persones usuàries amb discapacitat física en el qual s'expliciten el nivell tècnic dels i de les 
participants i l'especialitat esportiva en la qual es competirà, determinar i descriure: 
- Elaboració d'horaris, inscripció dels i de les participants, ordre de competició, elaboració i 
comunicació dels resultats, protocol i lliurament de trofeus. 
- Presència i participació dels i de les esportistes, àrbitres, auxiliars de suport, tècnics i 
tècniques i serveis mèdics. 
- Mesures de seguretat en previsió de possibles contingències. 
- Normes que regiran l'esdeveniment. 
- Procediments, tècniques i instruments per a la valoració i registre del desenvolupament i 
resultat de l'esdeveniment. 
- Normativa vigent sobre tractament i confidencialitat de dades personals. 

 
C3 Realitzar l'avaluació periòdica i final d'activitats fisicoesportives i recreatives i esdeveniments per 
a persones usuàries amb discapacitat física, aplicant tècniques d'obtenció, tractament, 
processament i registre de la informació obtinguda i establir la retroalimentació necessària que 
permeti millorar futurs projectes d'animació fisicoesportiva i recreativa per a persones usuàries amb 
discapacitat física. 

CE3.1 Identificar tècniques de recollida d'informació que permetin valorar la qualitat 
d'activitats realitzades partint de criteris de viabilitat, aplicació, funcionalitat i fiabilitat. 
CE3.2 Descriure procediments de valoració d'un procés i dels resultats per a la seva utilització 
en planificacions posteriors. 
CE3.3 En un supòsit pràctic on es descriu i analitza l'execució tècnica d'unes persones usuàries 
amb discapacitat física en l'etapa d'iniciació esportiva i recreativa, identificar assoliments i 
desviacions, en relació amb els aspectes de la programació següents: 
- Comunicació entre el tècnic o la tècnica i les persones usuàries. 
- Pertinència dels processos d'aprenentatge i les seqüències de les activitats. 
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- Sistemes alternatius i augmentatius de comunicació utilitzats. 
- Ajudes tècniques utilitzades. 
- Materials i recursos disponibles i la seva adequació a les necessitats plantejades. 
- Estratègies utilitzades per potenciar la verbalització i la comprensió. 
- Consignes i feed-backs (informació de retorn) donats als i a les participants. 
CE3.4 En un supòsit pràctic en el qual es descriuen unes activitats a realitzar i les necessitats i 
característiques de les persones usuàries amb discapacitat física, determinar i valorar la 
pertinència dels ajuts i els suports donats pels col·laboradors i col·laboradores, proposant 
pautes per a la seva optimització. 
CE3.5 Emplenar els models d'informes tècnics i memòries conforme a referències contrastades 
en suports informàtics per permetre interpretar les dades obtingudes en tot moment. 
CE3.6 Dissenyar qüestionaris de dades que registrin informació de diferents activitats perquè 
incloguin tots els aspectes relatius tant al seu desenvolupament com als resultats. 
CE3.7 En un supòsit pràctic, descriure, elaborar i aplicar uns instruments d'avaluació per 
valorar una informació recollida sobre: 
- Satisfacció de la persona usuària amb discapacitat física, del seu tutor o tutora legal i d'altres 
persones usuàries de referència. 
- Idoneïtat de les activitats. 
- Freqüència, intensitat i tipus de suports. 
- Adequació dels sistemes de comunicació. 
- Validesa de les estratègies de motivació. 
- Grau d'integració de les persones usuàries amb discapacitat física en el grup i activitats. 
- Adequació de les mesures de seguretat i prevenció de riscos en l'activitat. 
- Resultats obtinguts. 

 
Continguts 
 
1. Interacció, servei i comunicació en l'àmbit de la discapacitat física 
- Dificultats més habituals en la comunicació: 

• En l'animador o animadora. 

• En la persona usuària amb discapacitat física. 

• En l'entorn: sorolls, interferències, actituds hostils. 

• En els i les acompanyants i auxiliars. 
- Pautes per conèixer i valorar les necessitats comunicatives: 

• Anàlisi de les característiques i necessitats reals. 

• Utilització del mitjà més adequat. 

• Organització i gestió dels recursos. 
- Estratègies per facilitar la comunicació amb persones usuàries amb discapacitat física: 

• Evitació d'actituds paternalistes. 

• Anàlisi dels factors que ajuden, dificulten o inhibeixen la comunicació. 

• Criteris per a la utilització de missatges clars, comprensibles i senzills. 

• Pautes per a la creació d'un ambient distès i proper. 
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-Tècniques d'acompanyament a les persones usuàries que utilitzen cadira de rodes, ortesis, pròtesis i 
ostomies: 

• La cadira de rodes: maneig, desplaçament, desnivells, mesures de seguretat. 

•  Cura i protecció de pròtesis i ortesis. 

• Higiene i prevenció amb ostomies. 

• Ajudes tècniques per a la mobilitat i les activitats de la vida diària. 
-Protocol d'actuació per a la prevenció i control de possibles contingències: crisis convulsives, 
rigidesa muscular, agitació, ansietat, espasmes incontrolats, excés de pes, hiperventilació, 
palpitacions, problemes de vascularització. 
-Tècniques de comunicació: 

• Característiques del procés de comunicació en persones amb discapacitat física. 

• Comunicació no verbal: gestos, silencis, suports visuals, utilització de fotografies, imatges i 
dibuixos. 

• Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació. 

• Sistemes gràfics codificats: pictogràfics, ideogràfics, arbitraris, codificats. 

• Ajudes tècniques i tecnològiques per a la comunicació: taulers de comunicació, quadres 
sil·làbics, comunicadors amb i sense veu (digitalitzada o sintetitzada). 

- Accessibilitat universal i autonomia personal: 

• Accessibilitat integral: instal·lacions, espais oberts i tancats, serveis, equipaments. 

• Disseny per a tots. 

• Supressió de barreres arquitectòniques i propostes per a l'adaptació. 

• Les ajudes tècniques: preventives, facilitadores, compensadores. 

• Normativa. 
- Claus per a un tracte entre iguals: 

• L'actitud davant de persones usuàries amb discapacitat física. 

• Motivació, emoció i actituds. 

• Dinàmica de grups de persones usuàries amb discapacitat física. 
 
2. Direcció i dinamització d'activitats fisicoesportives i recreatives, jocs i esports adaptats i 
específics per a persones usuàries amb discapacitat física 
- Direcció de les activitats: explicació, demostració, organització de participants, espais, material i 
condicions de l'entorn natural. 
- Intervenció en la realització de l'activitat: 

• Reforços. 

• Coneixement de resultats. 

• Solució d'incidències. 

• Estratègies per a la motivació. 

• Retroalimentació positiva. 
- Tècniques d'observació, anàlisi i valoració de la direcció d'activitats. 
- Estratègies metodològiques de direcció i dinamització: 

• Directrius per realitzar els agrupaments. 

• Ubicació i circulació dels i de les participants. 
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• Ubicació i mobilitat del tècnic o de la tècnica durant l'activitat. 

• Estratègies metodològiques per optimitzar la participació i implicació de les persones 
usuàries en l'activitat. 

• Activitats alternatives davant de possibles contingències. 

• Pautes per a la gestió dels recursos humans presents en l'activitat. 

• Elaboració i utilització de materials: emmagatzematge, conservació i manteniment, 
reposició, seguretat i higiene en l'ús i en el manteniment. 

• Criteris per a l'adaptació de jocs i esports. 

• Directrius per a la transmissió de la informació. 

• Optimització d'espais i recursos materials. 
- Planificació i gestió del temps i l'esforç: 
- Distribució, organització i control del grup en funció de l'activitat i de les persones usuàries amb 
discapacitat física. 
- Normes de seguretat i higiene en el desenvolupament d'activitats fisicoesportives i recreatives amb 
persones usuàries amb discapacitat física: 

• Mesures de prevenció de riscos i seguretat en les activitats. 

• Barreres i riscos habituals de les instal·lacions, materials i mobiliari. 

• Control de contingències en l'entorn: sorolls, il·luminació i temperatura. 

• Evacuació preventiva i d'emergència en instal·lacions i espais oberts. 

• Legislació bàsica sobre seguretat i prevenció. 
 
3. Organització i desenvolupament de competicions recreatives i esdeveniments fisicoesportius i 
acompanyament de persones usuàries amb discapacitat física 
- Tècniques d'acompanyament i potenciació de l'autodeterminació, autonomia i inclusió social: 

• Àrees d'intervenció. 

• Estratègies d'actuació, límits i deontologia. 

• Funcions i paper del o de la professional en l'acompanyament. 

• Intervencions habituals. 
- Organitzacions esportives d'àmbit local, estatal i internacional. 
- Tipus de competicions i esdeveniments fisicoesportius i recreatius: terapèutics, recreatius, 
educatius, competitius. 
- Esports adaptats i específics: 

• Aspectes tècnics. 

• Aspectes tàctics. 

• Aspectes reglamentaris. 

• Organització dels i de les participants i els suports. 

• Adequació dels espais i instal·lacions. 

• Recursos materials i adaptacions. 
- Organització i promoció d'esdeveniments i competicions recreatives: 

• Publicitat i patrocini. 

• Elaboració d'horaris. 

• Inscripció de participants. 
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• Ordre de competició. 

• Mitjans materials i humans: auxiliars, àrbitres, voluntàries i voluntaris, tècnics i tècniques, 
guies, acompanyants. 

• Desenvolupament de l'activitat. 

• Protocol de lliurament de trofeus. 

• Permisos, llicències, assegurances, autoritzacions i consentiment informat. 

• Circulació de participants, acompanyants i públic. 

• Gestió de l'administració de fàrmacs. 

• Gestió dels mitjans de transport. 

• Transferències relatives a mobilitat i transport de persones usuàries amb discapacitat física. 

• Allotjament i manutenció. 
- Valoració i classificació funcional per a l'esport de competició recreativa: finalitat, composició, 
metodologia de valoració. 
- Protocol d'actuació per al control de la contingència: 

• Crisis convulsives. 

• Agitació psicomotriu. 

• Ennuegaments. 

• Accidents. 
- Mitjans i mesures de seguretat sociosanitàries i prevenció de riscos. 
 
4. Avaluació de processos i resultats en activitats i esdeveniments fisicoesportius i recreatius per a 
persones usuàries amb discapacitat física 
- Tècniques i instruments per a l'avaluació d'activitats i esdeveniments fisicoesportius i recreatius per 
a persones usuàries amb discapacitat física: 

• Criteris per a l'aplicació d'instruments específics d'avaluació. 

• Mesures correctores. 

• Metodologia, instruments i estratègies. 

• Observació i recollida de dades: registres i escales. 

• Formalització d'informes. 

• Mètodes d'avaluació. 
- Aplicació d'instruments específics d'avaluació de: 

• Les activitats i esdeveniments i la seva pertinència. 

• Grau de satisfacció de les persones usuàries. 

• Idoneïtat dels suports i ajuts durant l'activitat. 

• Validesa de les estratègies de motivació, i reforç. 

• Propostes de millora. 
- Elaboració d'informes d'avaluació: finalitat, estructura i presentació. 
- Qüestionaris d'entrevista per a la valoració inicial en activitats d'animació: 

• Àmbit d'aplicació. 

• Models. 

• Fitxes de registre. 
- Anàlisi de dades obtingudes. 
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- Tècniques d’arxivament i emmagatzematge d'informes: finalitat de l’arxivament, control, 
seguiment i conservació d'informes i documents. 
- Normativa vigent de protecció de dades. 
- Criteris deontològics professionals de confidencialitat. 
 
Orientacions metodològiques 
 
La seqüència d'impartició de les unitats formatives haurà de seguir l'ordre en el qual apareixen en el 
mòdul formatiu. Per accedir a la unitat formativa 2 s'ha d'haver superat la unitat formativa 1. 
 
Criteris d'accés per a l’alumnat 
 
Seran els establerts a l'article 4 del Reial decret que regula el certificat de professionalitat de la 
família professional al qual acompanya aquest annex. 
 
MÒDUL FORMATIU 4 
 
Denominació: ESDEVENIMENTS, COMPETICIONS RECREATIVES, ACTIVITATS I JOCS D'ANIMACIÓ 
FISICOESPORTIVA I RECREATIVA PER A PERSONES USUÀRIES AMB DISCAPACITAT VISUAL 
 
Codi: MF1662_3 
 
Nivell de qualificació professional: 3 
 
Associat a la unitat de competència: 
 
UC1662_3 Concretar, dirigir i dinamitzar activitats, jocs i esports adaptats i específics i col·laborar en 
competicions recreatives i esdeveniments fisicoesportius i recreatius per a persones usuàries amb 
discapacitat visual. 
 
Durada: 170 hores 
 
UNITAT FORMATIVA 1 
 
Denominació: CONCRETAR I GESTIONAR ESDEVENIMENTS, ACTIVITATS I JOCS D’ANIMACIÓ 
FISICOESPORTIVA I RECREATIVA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT VISUAL 
 
Codi: UF2089 
 
Durada: 80 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb la RP1, RP2 i RP3. 
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Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: Identificar les característiques i necessitats de les persones usuàries amb discapacitat visual 
participants en activitats d'animació fisicoesportiva i recreativa a partir de l'informe de l'anàlisi 
diagnòstica de referència, detectar in situ les possibles desviacions que puguin observar-se en la 
interacció directa amb el grup de participants en l'activitat programada i determinar el perfil 
esportiu i la competència motriu de les esmentades persones usuàries. 

CE1.1 Analitzar diferents models d'informes pràctics relatius a l'anàlisi diagnòstica prèvia al 
desenvolupament d'una activitat d'animació fisicoesportiva per a persones usuàries amb 
discapacitat visual i identificar o, en cas necessari, completar la informació relativa a: 
- Nivell d'autonomia personal i els suports i ajudes tècniques a la mobilitat i orientació amb 
bastó o gos guia. 
- Condició de salut: estat dels sentits auditiu, haptico-tàctil i cinestèsic, problemes auditius 
sobrevinguts, discapacitats associades, entre altres. 
- Experiència auditivotàctil adquirida. 
- La motivació i expectatives dels i de les demandants del servei. 
- Capacitat auditiva actual: capacitat per localitzar, discriminar, identificar i seguir un estímul 
sonor. 
- Capacitats visuals òptiques, optico-perceptives i perceptivo-visuals presents. 
- Experiència auditivo-tàctil adquirida. 
- Alteracions fisiològiques: respiratòries, cardíaques, digestives, renals, metabòliques, 
neurològiques, al·lèrgies. 
- Contraindicacions d'exercici, quan existeixen. 
- Tipus de comunicació que utilitza. 
C1.2 En un supòsit pràctic, comprovar l'adequació i suficiència de la informació rebuda en 
l'anàlisi diagnòstica prèvia i, en cas necessari, completar-la a través d'entrevistes, proves i tests 
de camp per adaptar les activitats, els jocs i els esports inclosos en un projecte d'animació 
fisicoesportiva i recreativa per a persones amb discapacitat visual. 
CE1.3 Determinar el perfil esportiu i competència motriu de persones usuàries amb diferents 
graus de discapacitat visual i els diferents tipus de suport, a partir de l'anàlisi diagnòstica 
inicial, especialment pel que fa a: 
- Les habilitats motrius bàsiques. 
- Les capacitats perceptivo-motrius. 
- El control neuromuscular. 
- El nivell de desenvolupament motor: control postural, coneixement i percepció del seu propi 
cos, estructuració, organització i orientació espacial, orientació i mobilitat, maneig d'objectes. 
- El nivell de condició física. 
- Nivell d'habilitat i domini tècnic en les activitats programades. 
- Els suports i ajudes tècniques que es precisen. 
- Les experiències prèvies en jocs i esports i la transferència que puguin tenir en l'aprenentatge 
i execució de noves habilitats esportivo-recreatives. 
CE1.4 En un supòsit pràctic en el qual es descriuen les característiques i necessitats d'unes 
persones usuàries amb discapacitat visual i unes activitats a realitzar, identificar i descriure: 
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- Els suports i ajudes tècniques per a la seva optimització. 
- Les limitacions i dificultats que afecten o limiten el seu nivell d'autonomia personal. 
- Els problemes d'equilibri, coordinació, control tònic i de la respiració, obesitat, entre d'altres. 
- La capacitat per resistir un esforç prolongat i entorns amb excessiu soroll o llum inadequada. 
- Les estereotípies i blindismes presents. 
CE1.5 En un supòsit pràctic en el qual s'identifiquen unes característiques i necessitats de 
persones usuàries amb discapacitat visual amb l'objectiu de determinar el seu perfil esportiu i 
competència motriu: 
- Descriure la informació obtinguda del perfil de la persona usuària. 
- Identificar l'evolució del nivell esportiu i de la condició física de la persona usuària. 
- Definir estratègies metodològiques per fomentar la motivació. 
- Planificar uns suports requerits per a la participació activa de la persona usuària. 
- Seleccionar el tipus d'activitat, joc o esport. 
- Justificar la importància de possibles trastorns associats en la selecció de les activitats. 
- Descriure i analitzar les ajudes tècniques que s'utilitzen per a la mobilitat, la comunicació i el 
maneig d'objectes. 

 
C2: Aplicar procediments per a la gestió d'instal·lacions, espais oberts i tancats, entorn natural, 
mitjans i materials amb activitats, jocs, i esports adaptats i específics per a persones usuàries amb 
discapacitat visual. 

CE2.1 Explicar els processos per a gestió d'instal·lacions, espais oberts, tancats i entorn natural 
i materials en activitats adequades a persones usuàries amb discapacitat visual. 
CE2.2 Identificar els factors de risc, zones potencialment perilloses a la instal·lació i espais 
oberts i tancats, les barreres físiques i obstacles existents, proposant els suports i les 
adaptacions a realitzar per afavorir l'accessibilitat, l'autonomia personal i autodeterminació de 
persones usuàries amb discapacitat visual. 
CE2.3 Identificar les adaptacions a realitzar als materials i equipaments per poder ser utilitzats 
amb control, domini tècnic i afecció per les persones usuàries amb discapacitat visual, 
descriure les precaucions a tenir en compte en la utilització de les ajudes tècniques, aparells i 
materials auxiliars i els errors d'ús i manipulació, i explicar el procés per a la seva detecció i 
correcció. 
CE2.4 Identificar i relacionar els materials i utillatge que s'utilitzaran, preparant-los per al 
transport i realitzant el manteniment preventiu i operatiu, perquè conservin el seu grau 
d'operativitat i seguretat. 
CE2.5 Descriure els ajuts per a la mobilitat, com el bastó i el gos guia i la tècnica 
d'acompanyament, verificant que el seu ús permet una participació fluida i permanent, 
concretant la seva utilitat i aplicació. 
CE2.6 Comprovar la idoneïtat d'una farmaciola i l'existència en ella d'uns fàrmacs prescrits per 
la facultativa o pel facultatiu per garantir la seguretat, la salut i participació activa de les 
persones usuàries amb discapacitat visual. 
CE2.7 En un supòsit pràctic en el qual s'expliciten unes activitats a desenvolupar, objectius que 
es persegueixen i les necessitats i característiques de persones usuàries amb discapacitat 
visual, determinar: 
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- Els mitjans de transport adaptats que garanteixin els desplaçaments. 
- La seva disponibilitat amb rampes d'accés, arnesos i sistemes de subjecció accessibles i 
homologats, seguint criteris de seguretat, operativitat i comoditat. 
- La necessitat d'utilització d'ajuts complementaris per a persones usuàries amb discapacitats 
associades o que requereixin d'atencions especials no vinculades amb la visió. 
- El servei d'intèrprets i guies vidents per als desplaçaments per les instal·lacions. 
- Senyals acústics per a persones usuàries amb ceguesa total i sordceguesa. 
CE2.8 En un supòsit pràctic en el qual es determina la disponibilitat d'uns espais, mitjans i 
materials: 
- Descriure gestions a realitzar per verificar la disponibilitat d'espais, els mitjans i materials. 
- Verificar les seves característiques i paràmetres d'ús. 
- Proposar alternatives d'accessibilitat, en funció dels diferents graus i tipologies de persones 
usuàries amb discapacitat visual. 
- Seleccionar i traslladar els materials. 

 
C3. Concretar els recursos d'intervenció i activitats d'animació fisicoesportiva, establertes en un 
programa de referència, per a persones usuàries amb discapacitat visual, adaptant-los a les seves 
necessitats, tipologia i els mitjans disponibles, a partir de les dades i informació obtingudes, seguint 
els procediments establerts dins d'un equip interdisciplinari. 

CE3.1 Descriure i interpretar una programació general de referència amb relació als seus 
components i característiques d'unes persones usuàries amb discapacitat visual en: objectius, 
activitats, orientacions metodològiques, mesures de seguretat, característiques, necessitats, 
interessos, aparells, estris, accessoris i ajudes tècniques per a la mobilitat i la comunicació, 
grau de visió, tipus de suport, recursos humans i materials adaptats, tipus d'instal·lacions, 
espais oberts, tancats i entorn natural. 
CE3.2 En un supòsit pràctic en el qual s'expliciten les característiques i necessitats de les 
persones usuàries amb discapacitat visual, els objectius de l'activitat i els recursos materials i 
humans disponibles, concretar les activitats a desenvolupar tenint en compte: 
- El grau de visió en cada persona usuària. 
- Les dificultats per a la mobilitat i manipulació d'objectes. 
- La menor capacitat per a la percepció i estructuració espacio-temporal. 
- Les dificultats d'orientació, equilibri, manipulació amb els dits i mans, identificació i subjecció 
d'objectes, comprensió del llenguatge. 
- La capacitat d'integració i implicació en el grup. 
- La competència en l'execució d'habilitats motrius bàsiques: desplaçaments, salts, girs, control 
d'objectes. 
CE3.3 Descriure i justificar la selecció d'activitats, jocs i esports adaptats al nivell de salut, 
condició física i competència motriu de la persona usuària amb discapacitat visual que reforcin 
la seva motivació i implicació incidint sobre la recompensa, la progressió i l'èxit personal. 
CE3.4 Identificar i concretar protocols, mitjans i mesures de seguretat que garanteixin la 
seguretat en una activitat i el trasllat davant de situacions d'emergència. 
CE3.5 En un supòsit pràctic d'animació fisicoesportiva en el qual s’expliciten les 
característiques i necessitats d'unes persones usuàries amb discapacitat visual, avaluar les 
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desviacions, diferències i desajustos existents entre la programació general de referència i la 
situació real respecte a les característiques i necessitats dels i de les participants, les 
instal·lacions, espais, recursos i mitjans disponibles. 
CE3.6 Diferenciar i concretar jocs i esports adaptats i específics per a persones usuàries amb 
discapacitat visual, detallant i descrivint els seus aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris. 
CE3.7 En un supòsit pràctic de concreció i organització d'activitats, jocs i esports adaptats i 
específics per a persones usuàries amb discapacitat visual: 
- Descriure una programació de referència. 
- Enumerar els protocols, les mesures de prevenció de riscos i les mesures de seguretat. 
- Seleccionar instal·lacions, espais i/o entorn natural. 
- Enumerar i descriure unes activitats, jocs i esports adaptats i específics per a persones 
usuàries amb diferents graus de ceguesa. 
- Identificar una metodologia per al desenvolupament de les activitats. 
- Definir l'estil d'intervenció d'acord amb unes necessitats d'uns i d’unes participants amb 
discapacitat visual, ajudes tècniques que utilitzen i possibilitats i dificultats d'orientació i 
mobilitat. 
CE3.8 En un supòsit pràctic d'una sessió d'animació en la qual s'expliciten les característiques i 
necessitats d'unes persones usuàries amb discapacitat visual, seleccionar les activitats, jocs i 
esports adaptats i específics i determinar les mesures de seguretat, coherents amb la 
programació operativa de referència i, de manera específica, amb els següents factors: 
- Diverses necessitats plantejades. 
- Recursos i ajudes tècniques disponibles. 
- Materials que s'utilitzaran. 
- Espais disponibles. 
- Tècniques que s'aplicaran per als desplaçaments i l'orientació. 
- Manera en la qual s'aplicarà el canal perceptivo-cinestèsic en les activitats. 
- Tipus de comunicació verbal per assegurar la percepció i comprensió de la informació. 
- Recursos humans disponibles. 
- Ubicació del tècnic o de la tècnica i l'ajuda mà sobre mà. 
- Tècniques d'orientació i mobilitat amb i sense auxiliars de mobilitat: tècnica de guia vident, 
de mobilitat amb auxiliars prebastó, de mobilitat amb bastó, gossos guia, entre d'altres. 
- Estratègies didàctiques i d'animació per promoure la motivació i màxima implicació de les 
persones usuàries amb discapacitat visual. 
- Les mesures de seguretat. 
- Les adaptacions i reparacions d'ajust d'ajudes tècniques i aparells, estris i accessoris 
esportius. 
- Les estratègies per afavorir la desinhibició i la participació. 
- Els materials de suport per a la comunicació. 

 
Continguts 
 
1. Persones usuàries amb discapacitat visual 
- Etiologia i classificació de la discapacitat visual. 
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- Classificació internacional del funcionament, la discapacitat i la salut (CIF): 

• Terminologia: funcionament, discapacitat i salut. 

• Objectiu i finalitat. 

• Enfocament bio-psico-social i ecològic. 

• Funcions i estructures corporals. 

• Activitat. 

• Participació. 
-Autonomia personal: 

• Definició. 

• Paràmetres que la configuren. 

• Autonomia personal i qualitat de vida. 
- Tipus i graus de ceguesa i repercussions funcionals: baixa visió, ceguesa total i sordceguesa. 
- La baixa visió per falta d'agudesa visual o per disminució del camp visual: afectació de la còrnia, 
l'úvea, el cristal·lí, la retina, nervi òptic, la pressió intraocular, mobilitat ocular, refracció ocular. 
- El sentit auditiu en la ceguesa: capacitat per identificar, localitzar, discriminar i seguir l'estímul 
sonor. 
 
2. Habilitats motrius i perfil esportiu en les activitats fisicoesportives i recreatives per a persones 
usuàries amb discapacitat visual 
- Identificació de les necessitats i expectatives. 
- Efectes de l'activitat física sobre la salut. 
- Teoria de l'entrenament esportiu aplicat a persones usuàries amb discapacitat visual. 
- Perfil esportiu i competència motriu de la persona usuària amb discapacitat visual: 

• Criteris de valoració. 

• Tècniques de recollida d'informació: observació, informes, programació general, entrevistes 
amb pares o persones encarregades de la tutoria. 

• Pautes per garantir la fiabilitat, validesa, precisió, interpretació i confidencialitat de la 
informació recollida. 

• Elaboració de proves de nivell per valorar les habilitats motrius, nivell tècnic, capacitats 
perceptivo-motrius, control neuromuscular, desenvolupament motor, condició física. 

• Experiències prèvies en jocs i esports adaptats i específics. 
- Fonaments psicomotrius en la discapacitat visual: esquema corporal, percepció espacial i percepció 
temporal: 

• Lateralitat. 

• Actitud. 

• Respiració. 

• Relaxació. 

• Orientació espacial. 

• Estructuració i organització espacial. 

• Orientació temporal. 

• Ritme. 

• Estructuració temporal. 
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- Proves de mesurament de capacitats perceptivo-motrius en la discapacitat visual. Protocols i 
aplicació autònoma dels diferents tests: 

• Tests d'orientació. 

• Tests de lateralitat. 

• Tests d'esquema corporal. 

• Tests de percepció. 

• Tests d'organització temporal. 

• Proves de coordinació. 

• Proves d'equilibri estàtic i dinàmic. 

• Proves d'habilitats aquàtiques bàsiques: respiració, flotació, estabilitat i moviment en el 
medi  aquàtic. 

- Desenvolupament de la capacitat motriu i esportiva: 

• Capacitats afectives. 

• Capacitats cognitives. 

• Capacitats socialitzadores. 

• Capacitats cognitives. 
- Desenvolupament de les habilitats psicològiques: 

• Motivació. 

• Concentració. 

• Nivell d'activació. 

• Estat emocional. 

• Autoconfiança. 
- Símptomes de fatiga i el seu tractament. 
- Contraindicacions per a la pràctica esportiva. 
 
3. Gestió de recursos i instal·lacions en competicions recreatives i esdeveniments fisicoesportius i 
recreatius per a persones usuàries amb discapacitat visual 
- Recursos humans: tècnics i tècniques, àrbitres, auxiliars de mobilitat, voluntàries i voluntaris, servei 
mèdic. 
- Xarxa natural de suports: guies vidents per als desplaçaments a les instal·lacions, servei 
d'intèrprets, suports complementaris. 
- Procediments per a la gestió i instal·lacions, espais oberts i tancats i entorn natural. 
- Recursos i mitjans materials. 
- Les ajudes tècniques i tecnològiques per a la pràctica esportiva i recreativa: 

• Ulleres graduades, opaques o enfosquidores per reduir l'enlluernament. 

• Aparells d'augment i lupes. 

• Bastons. 
- El transport de materials i persones usuàries: criteris i característiques del mitjà de transport per al 
foment de l'autodeterminació, autonomia, inclusió social i seguretat. 
- Disponibilitat i idoneïtat dels recursos, espais i instal·lacions: 

• Criteris per a la valoració de la idoneïtat. 

• Responsabilitats de l'animador o l’animadora. 
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• Pautes per assegurar la disponibilitat i seguretat dels recursos, espais i instal·lacions. 

• Criteris per a l'adaptació de materials i adequació d'espais i instal·lacions per a persones 
usuàries amb discapacitat visual. 

• Senyalitzacions tàctils en les instal·lacions. 

• Mitjans de transport i establiment de rutes. 
- Accessibilitat i factors de risc i zones potencialment perilloses: 

• Guals. 

• Irregularitats en vorades i escales. 

• Mobiliari i objectes que canvien d'ubicació. 

• Prominències i enfondiments al terra. 
- Normativa sobre prevenció de riscos, instal·lacions, materials i espais naturals. 
- Normativa sobre tractament i confidencialitat de dades personals. 
 
4. Concreció i organització d'activitats, jocs i esports adaptats i específics per a persones usuàries 
amb discapacitat visual en animació amb activitats fisicoesportives i recreatives 
- Interpretació del programa i de les directrius de l'entitat de referència. 
- Anàlisi del context d'intervenció: 

• Tipologia i caràcter de l'entitat. 

• Tipologia de les persones usuàries destinatàries. 
- Anàlisi diagnòstica i la seva interpretació: 

• Interpretació de la programació general de referència. 

• Valoració inicial de la persona usuària: interpretació de qüestionaris, informes i 
documentació específica. 

• Valoració específica de les instal·lacions i mitjans materials per a les persones usuàries amb 
discapacitat visual. 

- Metodologia per a la planificació i organització d'activitats, jocs i esports adaptats i específics per a 
persones usuàries amb discapacitat visual: 

•  Criteris de personalització: edat, sexe, nivell socioeconòmic, trets culturals. 

• Valoració de les necessitats i expectatives: ajudes tècniques per a la mobilitat i la 
comunicació, tipus de suport, interessos i experiències prèvies. 

• Formulació d'objectius. 

• Criteris per a la selecció d'activitats, jocs i esports adaptats i específics. 

• Organització dels recursos materials, espais i instal·lacions. 

• Previsió de recursos humans per als suports. 

• Protocols, mitjans i mesures de seguretat i prevenció de riscos i trasllat davant de situacions 
d'emergència. 

• Avaluació de l'adequació dels objectius, coherències i compliment, i grau de satisfacció de 
les persones usuàries. 

- Activitats, jocs i esports adaptats i específics: 

• Aspectes tècnics. 

• Aspectes tàctics. 

• Aspectes reglamentaris. 
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• Organització de participants i els suports. 

• Adequació dels espais i instal·lacions. 

• Recursos materials i adaptacions. 
 
UNITAT FORMATIVA 2 
 
Denominació: DIRIGIR I DINAMITZAR ESDEVENIMENTS, ACTIVITATS I JOCS PER A ANIMACIÓ 
FISICOESPORTIVA I RECREATIVA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT VISUAL 
 
Codi: UF 2090 
 
Durada: 90 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb la RP4, RP5 i RP6. 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: Aplicar tècniques de direcció i dinamització d'activitats recreatives i d'iniciació esportiva per a 
persones usuàries amb discapacitat visual, corregint les desviacions detectades respecte a la 
programació operativa de cada sessió, per aconseguir una adaptació màxima de les activitats 
programades dins d'uns paràmetres òptims de seguretat i prevenció de riscos. 

CE1.1 Definir estratègies d'intervenció per rebre, acomiadar i interactuar amb persones 
usuàries amb discapacitat visual i aplicar diferents tipus de comunicació adaptades a les seves 
necessitats i característiques per aconseguir la seva comprensió i la interacció funcional 
necessària en cada moment de la relació entre el tècnic o la tècnica i la persona usuària. 
CE1.2 En un supòsit pràctic, en el que es descriuen les característiques i les necessitats de les 
persones usuàries amb discapacitat visual, analitzar l'actuació del tècnic o de la tècnica i 
justificar la seva proposta d'intervenció, determinant: 
- La pertinència de les adaptacions en l'activitat. 
- Els temps disponibles. 
- Les adaptacions en l'activitat, per afavorir la total participació. 
- Els espais a utilitzar per permetre que la llum i el contrast puguin emprar-se per destacar els 
trets essencials dels objectes i les formes. 
- Els recursos humans, ajudes tècniques, mitjans i materials (guia vident, bastons, gos guia, 
mitjans per a l'autoprotecció). 
- Els tipus de sistemes i materials de comunicació eficaços, perceptibles i comprensibles. 
 - Les dificultats observades en la realització de les tasques per desplaçar-se, orientar-se, agafar 
i manipular objectes, suportar entorns agressius, controlar la respiració, resistir un esforç 
prolongat, entendre informacions. 
- La ubicació del tècnic o de la tècnica perquè les persones usuàries amb discapacitat visual 
puguin orientar-se per la seva veu. 
- La seguretat de l'activitat. 
- Les estratègies metodològiques i motivacionals. 
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CE1.3 En un supòsit pràctic amb un grup de persones usuàries amb discapacitat visual, 
analitzar l'actuació del tècnic o de la tècnica, valorant la seva intervenció en: 
- Agrupaments realitzats. 
- Ubicació en transmetre les informacions. 
- Estratègies metodològiques i motivacionals respecte a cada persona usuària. 
- Estratègies de direcció i dinamització d'activitats, jocs i esports que afavoreixin l'assimilació 
tècnica i la participació activa, utilitzant explicacions verbals amb reforços tàctils i cinestèsics. 
- Proposta d'activitats de coordinació bimanual i oïda-mà, seqüències d'aprenentatge de 
l'específic al general, quantitat i varietat d'experiències proposades i establiment de punts de 
referència repetits i clars que li permetin a la persona usuària anticipar els esdeveniments i 
situacions de perill. 
- Mesures de prevenció de riscos. 
- Ubicació de les persones usuàries en funció del grau de visió. 
CE1.4 Descriure les seqüències d'aprenentatge més usuals per a la consecució dels estàndards i 
coneixements bàsics a assolir en la iniciació esportiva i recreativa de persones usuàries amb 
discapacitat visual, explicitant les mesures de seguretat que s'han d'establir. 
CE1.5 Descriure les diverses situacions de risc potencial de xocs, friccions, pressions o cops en 
les persones usuàries amb discapacitat visual i les tècniques i mesures correctores que s'han 
d'aplicar per mantenir l'activitat dins dels marges de seguretat previstos: 
- Tècniques de protecció personal alta i baixa per evitar cops. 
- Tècniques de seguiment utilitzant el tacte. 
- Localització d'objectes caiguts i escampats per l'espai immediat. 
- Condicions lluminoses previstes per evitar obstacles, discriminar les característiques dels 
objectes i materials i identificar els punts de referència i canvis i nivell. 
CE1.6 Aplicar tècniques i estratègies de direcció i dinamització d'activitats, jocs i esports 
adaptats i específics, mitjançant explicacions i demostracions precises i motivadores, que 
afavoreixin l'assimilació tècnica i la participació activa de persones usuàries amb diferents 
graus de discapacitat visual. 
CE1.7 En diferents supòsits pràctics en els quals se suplanta un perfil de persona usuària amb 
discapacitat visual, analitzar de forma crítica l'actuació del tècnic o de la tècnica que les dirigeix 
i dinamitza, valorant la pertinència de: 
- Agrupaments realitzats. 
- Ubicació durant l'activitat. 
- Utilització de les ajudes tècniques per a la mobilitat i la comunicació. 
- Consignes, reforços tàctils i cinestèsics i feed-backs (informació de retorn) donats als i a les 
participants, punts fiables de referència, punts estables d'informació. 
- Estil d'intervenció. 
- Estratègies de motivació utilitzades. 
- Mesures de prevenció de riscos. 
- Utilització dels espais en funció de les possibilitats de mobilitat i orientació de les persones 
usuàries 
- Criteris a seguir en la ubicació dels elements materials, ajudes tècniques i mobiliari, per 
garantir la màxima participació i seguretat de les persones usuàries amb discapacitat visual. 
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C2: Aplicar tècniques d'organització i desenvolupament de competicions recreatives i esdeveniments 
fisicoesportius i recreatius per a persones usuàries amb discapacitat visual, i acompanyar-les en la 
seva participació assegurant la seva màxima autonomia i seguretat, integrat a un equip 
interdisciplinari i coordinat amb tots els tècnics i tècniques implicats. 

CE2.1 Definir quines característiques han de tenir unes instal·lacions esportives adaptades que 
permetin l'autonomia de persones usuàries amb discapacitat visual, segons criteris 
d'accessibilitat i seguretat. 
CE2.2 Descriure els diferents tipus d'esports i categories per a persones usuàries amb 
discapacitat visual, explicitant les característiques i possibilitats motrius dels i de les esportistes 
a qui va adreçada i els aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris: 
- Esports adaptats. 
- Esports específics. 
CE2.3 Enumerar i descriure els recursos humans i materials i els permisos per a l'organització 
d'un esdeveniment o competició recreativa, fisicoesportiu i/o recreatiu, en funció de les 
característiques i necessitats de persones usuàries amb discapacitat visual. 
CE2.4 Descriure i justificar uns mitjans per al transport d'uns i d’unes esportistes amb 
discapacitat visual d'acord amb les seves característiques i necessitats en condicions de 
seguretat, autonomia, operativitat i confort. 
CE2.5 En un supòsit pràctic de competició recreativa en el qual s'expliciten característiques i 
necessitats de persones usuàries amb discapacitat visual i l'especialitat triada, determinar la 
disponibilitat i idoneïtat de la dotació i condicions d'accessibilitat de les instal·lacions i del 
material en condicions de seguretat. 
CE2.6 En un supòsit pràctic de competició recreativa o esdeveniment fisicoesportiu i recreatiu 
per a persones usuàries amb discapacitat visual en el qual s'expliciten el nivell tècnic dels i de 
les participants i l'especialitat esportiva en la qual es competirà, determinar i descriure: 
- Elaboració d'horaris, inscripció dels i de les participants, ordre de competició, elaboració i 
comunicació dels resultats, protocol i lliurament de trofeus. 
- Presència i participació de les persones usuàries, àrbitres, auxiliars de suport, guies vidents, 
voluntaris i voluntàries, tècnics i tècniques i servei mèdic. 
- Consignes i informacions que es donaran de forma clara i concreta. 
- Materials, ajudes tècniques i tiflotecnològiques que s'utilitzaran. 
- La col·laboració amb altres tècniques i tècnics. 
- Mesures de seguretat en previsió de possibles contingències (caigudes, cops, desorientació, 
estats d'ansietat, por, pànic). 
- Normes que regiran l'esdeveniment. 
- Procediments, tècniques i instruments per a la valoració i registre del desenvolupament i 
resultat de l'esdeveniment o competició recreativa. 

 
C3: Realitzar l'avaluació periòdica i final d'activitats fisicoesportives i recreatives i esdeveniments per 
a persones usuàries amb discapacitat visual, aplicant tècniques d'obtenció, tractament, 
processament i registre de la informació obtinguda i establir la retroalimentació necessària que 
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permeti millorar futurs projectes d'animació fisicoesportiva i recreativa per a persones usuàries amb 
discapacitat visual. 
CE3.1 Identificar tècniques de recollida d'informació que permetin valorar la qualitat d'activitats 
realitzades partint de criteris de viabilitat, aplicació, funcionalitat i fiabilitat. 
CE3.2 Descriure procediments de valoració d'un procés i dels resultats per a la seva utilització en 
planificacions posteriors. 
CE3.3 En un supòsit pràctic on es descriu i analitza l'execució tècnica d'unes persones usuàries amb 
discapacitat visual en l'etapa d'iniciació esportiva i recreativa, identificar assoliments i desviacions, 
en relació amb els aspectes de la programació següents: 
- Comunicació entre el tècnic o la tècnica i les persones usuàries. 
- Pertinència dels processos d'aprenentatge i les seqüències de les activitats. 
- Sistemes alternatius i augmentatius de comunicació utilitzats. 
- Ajudes tècniques utilitzades. 
- Materials i recursos disponibles i la seva adequació a les necessitats plantejades. 
- Estratègies utilitzades per potenciar la verbalització i la comprensió. 
- Consignes i feed-backs (informació de retorn) donats als i a les participants. 
CE3.4 En un supòsit pràctic en el qual es descriuen unes activitats a realitzar i les necessitats i 
característiques de les persones usuàries amb discapacitat visual, determinar i valorar la pertinència 
dels ajuts i els suports donats pels col·laboradors i col·laboradores i auxiliars, proposant pautes per a 
la seva optimització. 
CE3.5 Emplenar els models d'informes tècnics i memòries conforme a referències contrastades en 
suports informàtics per permetre interpretar les dades obtingudes en tot moment. 
CE3.6 Dissenyar qüestionaris de dades que registrin informació de diferents activitats perquè 
incloguin tots els aspectes relatius tant al seu desenvolupament com als resultats. 
CE3.7 En un supòsit pràctic, descriure, elaborar i aplicar uns instruments d'avaluació per valorar una 
informació recollida sobre: 
- Satisfacció de la persona usuària amb discapacitat visual, del seu tutor o tutora legal i d'altres 
persones usuàries de referència. 
- Idoneïtat de les activitats. 
- Freqüència, intensitat i tipus de suports. 
- Adequació dels sistemes de comunicació. 
- Validesa de les estratègies de motivació. 
- Grau d'integració de les persones usuàries amb discapacitat visual en el grup i activitats. 
- Adequació de les mesures de seguretat i prevenció de riscos en l'activitat. 
- Resultats obtinguts. 
 
Continguts 
 
1. Interacció, servei i comunicació en l'àmbit de la discapacitat visual 
- Les ajudes tècniques a la mobilitat: el bastó com a distintiu, protecció i informació. 
- Els ajuts òptics per a persones usuàries amb resta visual. 
- Les adaptacions tiflotecnològiques d'accés informàtic. 
- Accés a la informació i codis de lectoescriptura en braille o tinta. 
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- Estratègies per facilitar la comunicació amb persones usuàries amb discapacitat visual: 

• Evitació d'actituds paternalistes. 

• Anàlisi dels factors que ajuden, dificulten o inhibeixen la comunicació. 

• Criteris per a la utilització de missatges clars, comprensibles i senzills. 

• Pautes per a la creació d'un ambient distès i proper. 
- Tècniques d'acompanyament a persones usuàries amb discapacitat visual. 
- Tècniques de protecció personal alta i baixa per evitar cops. 
- Tècniques de seguiment utilitzant el tacte. 
- Tècniques per a la localització d'objectes caiguts i escampats per l'espai immediat. 
- Consells per a l'ajuda: l'ajuda mà sobre mà. 
- Tècniques d'orientació i mobilitat sense auxiliars de mobilitat: utilització de punts de referència i 
d'informació, tècniques de protecció personal alta i baixa, tècnica de seguiment al tacte, localització 
d'objectes caiguts, orientació i familiarització en interiors. 
- Tècniques d'orientació i mobilitat amb auxiliars de mobilitat: tècnica de guia vident, de mobilitat 
amb auxiliars prebastó, de mobilitat amb bastó, gossos guia, entre d'altres. 
- Normativa vigent sobre accessos de gossos-guia a instal·lacions i transports. 
- Accessibilitat universal i autonomia personal: 

• Accessibilitat integral: instal·lacions, espais oberts i tancats, serveis, equipaments. 

• Les ajudes tècniques: preventives, facilitadores, compensadores. 

• Normativa. 
- Claus per a un tracte entre iguals: 

• L'actitud davant de persones usuàries amb discapacitat visual. 

• Motivació, emoció i actituds. 

• Dinàmica de grups de persones usuàries amb discapacitat visual 
 
2. Direcció i dinamització d'activitats fisicoesportives i recreatives, jocs i esports adaptats i 
específics per a persones usuàries amb discapacitat visual 
- Direcció de les activitats: explicació, demostració, organització de participants, espais, material i 
condicions de l'entorn natural. 
- Intervenció en la realització de l'activitat: 

• Reforços. 

• Coneixement de resultats. 

• Solució d'incidències. 

• Estratègies per a la motivació. 

• Retroalimentació positiva. 
- Tècniques d'observació, anàlisi i valoració de la direcció d'activitats. 
- Estratègies metodològiques de direcció i dinamització: 

• Directrius per realitzar els agrupaments. 

• Ubicació i circulació dels i de les participants. 

• Ubicació i mobilitat del tècnic o de la tècnica durant l'activitat. 

• Estratègies metodològiques per optimitzar la participació i implicació de les persones 
usuàries en l'activitat. 
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• Activitats alternatives davant de possibles contingències. 

• Pautes per a la gestió dels recursos humans presents en l'activitat. 

• Elaboració i utilització de materials: emmagatzematge, conservació i manteniment, 
reposició, seguretat i higiene en l'ús i en el manteniment. 

• Criteris per a l'adaptació de jocs i esports. 

• Condicions lluminoses previstes per evitar obstacles, discriminar les característiques dels 
objectes i materials i identificar els punts de referència i canvis i nivell. 

• Directrius per a la transmissió de la informació. 

• Optimització d'espais i recursos materials. 
- Planificació i gestió del temps i l'esforç. 
- Distribució, organització i control del grup en funció de l'activitat i de les persones usuàries. 
- Normes de seguretat i higiene en el desenvolupament d'activitats fisicoesportives i recreatives amb 
persones usuàries amb discapacitat visual: 

• Mesures de prevenció de riscos i seguretat en les activitats. 

• Barreres i riscos habituals de les instal·lacions, materials i mobiliari. 

• Control de contingències en l'entorn: sorolls, il·luminació i temperatura. 

• Evacuació preventiva i d'emergència en instal·lacions i espais oberts. 

• Legislació bàsica sobre seguretat i prevenció. 
 
3. Organització i desenvolupament de competicions recreatives i esdeveniments fisicoesportius i 
acompanyament de persones usuàries amb discapacitat visual 
- Tècniques d'acompanyament i potenciació de l'autodeterminació, autonomia i inclusió social: 

• Àrees d'intervenció. 

• Estratègies d'actuació, límits i deontologia. 

• Funcions i paper del o de la professional en l'acompanyament. 

• Intervencions habituals. 
- Organitzacions esportives d'àmbit local, estatal i internacional. 
- Tipus de competicions i esdeveniments fisicoesportius i recreatius: terapèutics, recreatius, 
educatius, competitius. 
- Esports adaptats i específics: 

• Aspectes tècnics. 

• Aspectes tàctics. 

• Aspectes reglamentaris. 

• Organització dels i de les participants i els suports. 

• Adequació dels espais i instal·lacions. 

• Recursos materials i adaptacions. 
- Organització i promoció d'esdeveniments i competicions recreatives: 

• Publicitat i patrocini. 

• Elaboració d'horaris. 

• Inscripció de participants. 

• Ordre de competició. 
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• Mitjans materials i humans: auxiliars, àrbitres, voluntàries i voluntaris, tècnics i tècniques, 
guies, acompanyants. 

• Desenvolupament de l'activitat. 

• Protocol de lliurament de trofeus. 

• Permisos, llicències, assegurances, autoritzacions i consentiment informat. 

• Circulació de participants, acompanyants i públic. 

• Gestió dels mitjans de transport. 

• Transferències relatives a mobilitat i transport de persones usuàries amb discapacitat visual. 

• Allotjament i manutenció. 
- Valoració i classificació funcional per a l'esport de competició recreativa: finalitat, composició, 
metodologia de valoració. 
- Protocol d'actuació per al control de la contingència. 
- Mitjans i mesures de seguretat sociosanitàries i prevenció de riscos (caigudes, cops, desorientació, 
estats d'ansietat, por, pànic). 
 
4. Avaluació de processos i resultats en activitats i esdeveniments fisicoesportius i recreatius per a 
persones usuàries amb discapacitat visual 
- Tècniques i instruments per a l'avaluació d'activitats i esdeveniments fisicoesportius i recreatius per 
a persones usuàries amb discapacitat visual: 

• Criteris per a l'aplicació d'instruments específics d'avaluació. 

• Mesures correctores. 

• Metodologia, instruments i estratègies. 

• Observació i recollida de dades: registres i escales. 

• Formalització d'informes. 

• Mètodes d'avaluació. 
- Aplicació d'instruments específics d'avaluació de: 

• Les activitats i esdeveniments i la seva pertinència. 

• Grau de satisfacció de les persones usuàries. 

• Idoneïtat dels suports i ajuts durant l'activitat. 

• Validesa de les estratègies de motivació, i reforç. 

• Propostes de millora. 
- Elaboració d'informes d'avaluació: finalitat, estructura i presentació. 
- Qüestionaris d'entrevista per a la valoració inicial en activitats d'animació: 

• Àmbit d'aplicació. 

• Models. 

• Fitxes de registre. 
- Anàlisi de dades obtingudes. 
- Tècniques d’arxivament i emmagatzematge d'informes: finalitat de l’arxiu, control, seguiment i 
conservació d'informes i documents. 
- Normativa vigent de protecció de dades. 
- Criteris deontològics professionals de confidencialitat. 
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Orientacions metodològiques 
 
La seqüència d'impartició de les unitats formatives haurà de seguir l'ordre en el qual apareixen en el 
mòdul formatiu. Per accedir a la unitat formativa 2 s'ha d'haver superat la unitat formativa 1. 
 
Criteris d'accés per a l’alumnat 
 
Seran els establerts a l'article 4 del Reial decret que regula el certificat de professionalitat de la 
família professional al qual acompanya aquest annex. 
 
MÒDUL FORMATIU 5 
 
Denominació: Primers auxilis 
 
Codi: MF0272_2 
 
Nivell de qualificació professional: 2 
 
Associat a la unitat de competència: 
 
UC0272_2 Assistir com a primer intervinent en cas d'accident o situació d'emergència. 
 
Durada: 40 hores 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: Identificar les característiques de l'assistència com a primer intervinent. 

CE1.1 Definir els conceptes d'urgència, emergència i catàstrofe. 
CE1.2 Explicar el concepte de sistema integral d'urgències i emergències i descriure 
l'organització dels sistemes d'emergència. 
CE1.3 Manejar la terminologia medicosanitària elemental. 
CE1.4 En un supòsit pràctic degudament caracteritzat, aplicar les tècniques d'autoprotecció 
davant possibles lesions derivades de la manipulació de persones accidentades. 
CE1.5 Descriure el contingut mínim d'una farmaciola d'urgències i les indicacions de les 
substàncies i medicaments. 

 
C2: Aplicar tècniques de valoració inicial segons el protocol establert, accedint a la persona 
accidentada de forma oportuna i generant un entorn segur. 

CE2.1 En un supòsit pràctic degudament caracteritzat, accedir a la persona accidentada: 
Identificant i justificant la millor forma d'accés a la persona accidentada. 
Identificant els possibles riscos. 
Assegurant la zona segons el procediment oportú. 
Efectuant les maniobres necessàries per accedir a la persona accidentada. 
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CE2.2 En un supòsit pràctic degudament caracteritzat, seguir les pautes d'actuació segons 
protocol per a la valoració inicial d'una persona accidentada. 
 CE2.3 Identificar situacions de risc vital i definir les actuacions que comporten. 

 
C3: Aplicar tècniques de suport vital segons el protocol establert. 

CE3.1 Descriure els fonaments de la reanimació cardiopulmonar bàsica i instrumental. 
CE3.2 Descriure les tècniques bàsiques de desobstrucció de la via aèria. 
CE3.3 Aplicar les tècniques bàsiques i instrumentals de reanimació cardiopulmonar sobre 
maniquins. 
CE3.4 Aplicar les tècniques bàsiques de reanimació cardiopulmonar sobre maniquins utilitzant 
equip d'oxigenoteràpia i desfibril·lador automàtic. 

 
C4: Identificar els primers auxilis que s'han de prestar per a les lesions o patologies més freqüents i 
aplicar les tècniques de primers auxilis segons els protocols establerts. 

CE4.1 Indicar les lesions, patologies o traumatismes més significatius i els aspectes a tenir en 
compte per a la seva prevenció, en funció del medi en el qual es desenvolupa l'activitat 
precisant: 
- Les causes que el produeixen. 
- Els símptomes i signes. 
- Les pautes d'actuació. 
CE4.2 Discriminar els casos i/o circumstàncies en els que no s'ha d'intervenir directament per 
excés de risc o per ser específics d'altres professionals. 
CE4.3 Discriminar les tècniques que no ha d'aplicar el primer intervinent de forma autònoma, 
per excés de risc o per ser específiques d'altres professionals. 
CE4.4 En diferents situacions d'accidents simulats on es presentin diferents tipus de lesions, 
determinar: 
- Les prioritats d'actuació en funció de la gravetat i el tipus de lesions. 
- Les tècniques de primers auxilis que s'han d'aplicar. 

 
C5: Aplicar mètodes de mobilització i immobilització que permetin l'evacuació de la persona 
accidentada si fos necessari. 

CE5.1 Explicar i aplicar els mètodes bàsics per efectuar el rescat d'una persona accidentada. 
CE5.2 Explicar i aplicar els mètodes d'immobilització aplicables quan la persona accidentada ha 
de ser traslladada. 
CE5.3 En un supòsit pràctic degudament caracteritzat de mobilització i immobilització d'una 
persona accidentada, elegir el mètode més adequat, donades les possibles lesions de la 
persona accidentada i/o les circumstàncies dels accidents. 
CE5.4 En un supòsit pràctic degudament caracteritzat, explicar i aplicar a la persona 
accidentada les mesures posturals més adequades. 
CE5.5 Explicar i aplicar les repercussions que un trasllat inadequat pot tenir en la persona 
accidentada. 
CE5.6 Confeccionar lliteres i sistemes per a la immobilització i transport de malalts i/o persones 
accidentades utilitzant materials convencionals i inespecífics o mitjans de fortuna. 
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C6: Aplicar tècniques de suport psicològic a la persona accidentada i a familiars. 

CE6.1 Explicar els principis bàsics de la comunicació amb la persona accidentada. 
CE6.2 Explicar els mecanismes de defensa de la personalitat i la seva aplicació pràctica. 
CE6.3 Enumerar els diferents elements de la comunicació. 
CE6.4 En un supòsit pràctic degudament caracteritzat d'una situació que dificulta la 
comunicació i on es presta assistència a una persona accidentada, aplicar tècniques 
facilitadores de la comunicació interpersonal. 
 

C7: Aplicar tècniques d'autocontrol davant de situacions d'estrès. 
CE7.1 Enumerar els factors que predisposen a l’ansietat en les situacions d'accident o 
emergència. 
CE7.2 En un supòsit pràctic degudament caracteritzat on s'especifiquen diferents situacions de 
tensió ambiental, especificar les tècniques a emprar per a: 
- Controlar una situació de dol 
- Controlar situacions d'ansietat i angoixa 
- Controlar situacions d'agressivitat. 
CE7.3 Davant un supòsit d'aplicació de primers auxilis no reeixit (mort de la persona 
accidentada), descriure les possibles manifestacions d'estrès de la persona que socorre i 
indicar les accions per superar psicològicament el fracàs. 

 
Continguts 
 
1. Fonaments de primers auxilis 
- Conceptes: 

• Definicions d'accident, urgència i emergència. 

• Definició de primers auxilis. 
- Objectius i límits dels primers auxilis. 
- Aspectes eticolegals en el primer intervinent: 

• Perfil, competències i actituds. 

• Ètica professional i codi deontològic. 

• Marc legal i responsabilitat: normes civils, normes penals. 
- Actuació del primer intervinent: 

• Riscos en la intervenció. 

• Seguretat i protecció durant la intervenció. 

• Prevenció de contagis i malalties. 
- Anatomia i fisiologia bàsiques per a primers auxilis: 

• Conceptes bàsics d'anatomia i fisiologia. 

• Sistemes: respiratori, cardiocirculatori, neurològic, digestiu, genitourinari, endocrí, 
tegumentari, osteomuscular. 

• Signes i símptomes. 

• Terminologia bàsica medicosanitària. 
- Tècniques de recolzament psicològic en primers auxilis: 
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• Principis de psicologia general. 

• Principis de la comunicació: canals i tipus de comunicació, comunicació entre primers 
intervinents, assistent-persona accidentada i assistent-família. 

• Mecanismes de defensa de la personalitat. 

• Habilitats socials en situacions de crisi: escolta activa, resposta funcional, comunicació 
operativa. 

• Perfil psicològic de la víctima. 

• Suport psicològic davant de situacions d'emergència: crisi, dol, tensió, agressivitat, ansietat. 

• Tècniques d'autocontrol davant de situacions d'estrès: 

• Mecanismes de defensa. 

• Mesures, tècniques i estratègies d'autocontrol emocional per superar situacions d'ansietat, 
agressivitat, angoixa, dol i estrès. 

• Afrontament i autocura. 
 
2. RCP bàsica i obstrucció de la via aèria per cos estrany 
- La cadena de supervivència: 

• Activació precoç de l'emergència. 

• RCP bàsica precoç. 

• Desfibril·lació precoç. 

• Cures avançades precoces. 
- RCP bàsica: 

• Comprovació del nivell de consciència. 

• Obertura de la via aèria. 

• Avís al 112. 

• Inici i continuïtat en la RCP bàsica: massatge cardíac, ventilacions. 

• Utilització del desfibril·lador extern automàtic. 

• Posició lateral de seguretat. 
- RCP bàsica en casos especials: 

• Embarassades. 

• Lactants. 

• Nens. 
- Obstrucció de via aèria: 

• Víctima conscient. 

• Víctima inconscient. 
-Aplicació d'oxigen. 
 
3. Tècniques i maniobres de la primera assistència a la persona accidentada 
- El o la pacient traumàtic: 

• Valoració primària. 

• Valoració secundària. 

• Valoració del o de la pacient traumàtic. 

• Traumatismes toracico-abdominals. 
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• Traumatismes cranioencefàlics. 

• Traumatismes de la columna vertebral. 

• Recursos materials per realitzar immobilitzacions. 

• Immobilitzacions. 

• Trasllats. 
- Traumatismes en extremitats i parts toves: 

• Traumatismes en extremitats: oberts, tancats. 

• Traumatismes en parts toves: contusions, ferides. 
- Trastorns circulatoris: 

• Síncope. 

• Hemorràgies. 

• Xoc. 
- Lesions produïdes per calor o fred: 

• Lesions produïdes per calor: insolació, esgotament per calor, cop de calor, cremades. 

• Lesions produïdes per fred: hipotèrmia, congelacions. 
- Picadures: 

• Picadures per serps. 

• Picadures per peixos. 

• Picadures per insectes. 

• Picadures o mossegades d'altres animals. 
- Urgències mèdiques: 

• Generals. 

• Específiques: dificultat respiratòria, dolor toràcic, alteració de l'estat mental, abdomen agut, 
intoxicacions (per inhalació, per absorció, per ingestió i per injecció), conductuals. 

- Intervenció prehospitalària en ofegaments i lesions medul·lars en el medi aquàtic: 

• Davant d'ofegaments de grau 1. 

• Davant d'ofegaments de grau 2. 

• Davant d'ofegaments de grau 3. 

• Davant d'ofegaments de grau 4. 

• Davant d'ofegaments de grau 5. 

• Davant de possibles lesions medul·lars. 
- La farmaciola de primers auxilis i la infermeria: 

• Conservació i bon ús de la farmaciola. 

• Continguts de la farmaciola. 

• Infermeria: característiques, recursos materials en instrumental i fàrmacs bàsics. 
 
4. Asistencia a víctimes amb necessitats especials, emergències col·lectives i catàstrofes 
- Víctimes amb necessitats especials: 

• Nens. 

• Persones grans. 

• Persones en situació de discapacitat: física, intel·lectual, sensorial, pluridiscapacitat. 
- Sistemes d'emergència: 
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• Sistemes integrals d'urgències. 

• Protecció civil. 

• Coordinació en les emergències. 
- Accidents de trànsit: 

• Ordre d'actuació. 

• Classificació de persones ferides en l'accident. 

• Recursos relacionats amb la seguretat de la circulació. 
- Emergències col·lectives i catàstrofes: 

• Mètodes de triatge. 
 
Criteris d'accés per a l’alumnat 
 
Seran els establerts a l'article 4 del Reial decret que regula el certificat de professionalitat de la 
família professional al qual acompanya aquest annex. 
 
MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS D'ANIMACIÓ FISICOESPORTIVA I 
RECREATIVA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT 
 
Codi: MP0438 
 
Durada: 120 hores 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: Col·laborar en l'elaboració de projectes d'animació fisicoesportiva i recreativa vinculada a la 
programació general de l'entitat. 

CE1.1 Identificar i descriure els elements bàsics del projecte general d'animació i les seves 
possibilitats d'aplicació en funció de les característiques, expectatives, necessitats, edat, 
nacionalitat i context socieconòmic de la clientela. 
CE1.2 Participar en els processos de recollida d'informació i processament de dades i 
col·laborar en l'anàlisi diagnòstica del context d'intervenció. 
CE1.3 Analitzar i elaborar les aportacions que des de la perspectiva de la formació rebuda es 
puguin afegir al projecte d'animació fisicoesportiva i recreativa i, en el seu cas, fer l'assaig 
d'elaborar un projecte d'animació fisicoesportiva i recreativa diferenciat i específic per a 
l'entitat de referència. 
CE1.4 Ajudar a elaborar un pla de coordinació amb altres recursos humans, espacials i 
d'estructura organitzativa de l'entitat, tenint en compte el pla de prevenció de riscos, el 
manteniment integral dels espais disponibles i l'optimització dels recursos d'animació. 
CE1.5 Identificar i analitzar el pla promocional de l'entitat en els seus projectes d'animació 
fisicoesportiva i recreativa, detectar les possibles manques, proposar les accions 
complementàries i, en el seu cas, elaborar un pla promocional alternatiu. 
CE1.6 Col·laborar en l'avaluació de projectes d'animació fisicoesportiva i recreativa i establir 
pautes de retroalimentació que permetin aplicar els resultats a nous projectes. 
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C2: Analitzar i adaptar els programes d'animació fisicoesportiva i recreativa a persones usuàries amb 
discapacitat intel·lectual, reflectint la metodologia d'aplicació i els criteris per a la selecció 
d'activitats, jocs i esports amb i sense adaptacions. 

CE2.1 Contrastar la informació relativa a les característiques i necessitats dels i de les 
participants amb discapacitat intel·lectual i, en cas necessari, col·laborar en l'aplicació de 
proves de camp per obtenir in situ dades reals i corregir les desviacions detectades, per 
concretar les activitats, els jocs i els esports adaptats i específics que conformen el programa 
d'animació fisicoesportiva i recreativa de referència. 
CE2.2 Adaptar el programa d'animació fisicoesportiva i recreativa de referència als interessos, 
les necessitats i les possibilitats d'execució dels i de les participants amb discapacitat 
intel·lectual. 
CE2.3 Identificar els criteris per a la selecció d'activitats, jocs i esports amb i sense adaptacions 
que conformen el programa d'animació fisicoesportiva i recreativa de referència. 
CE2.4 Col·laborar en l'elaboració de propostes d'adaptació dels materials i equipaments i 
adequació dels espais per assegurar la màxima participació de les persones usuàries amb 
discapacitat intel·lectual en totes les activitats d'animació programades. 

 
C3: Col·laborar en la direcció, dinamització i organització d'esdeveniments, activitats i jocs 
d'animació fisicoesportiva i recreativa per a persones amb discapacitat intel·lectual. 

CE3.1 Ajudar en l'organització temporal i espacial diària de les persones usuàries amb 
discapacitat intel·lectual a la instal·lació on es desenvolupen les activitats d'animació 
fisicoesportiva i recreativa. 
CE3.2 Demostrar la forma d'execució dels diferents exercicis, així com l'ús i maneig òptim dels 
mitjans materials i ajudes tècniques, aportant la informació necessària a la persona usuària, 
establint un criteri d'atenció a totes les persones usuàries i aportant correccions 
individualitzades. 
CE3.3 Col·laborar en la dinamització de les activitats d'animació amb persones usuàries amb 
discapacitat intel·lectual a través de la interrelació, explicació, demostració, correcció i 
evolució en l'espai on es desenvolupen, aplicant les directrius de l'entitat referents a la seva 
pròpia imatge personal, al tracte i forma de comunicar-se amb el client o clienta i els 
paràmetres de qualitat del servei que ha de prestar-se. 
CE3.4 Utilitzar els canals de comunicació establerts en la programació general de referència. 
CE3.5 Col·laborar en l'elaboració de propostes per optimitzar la relació entre els i les 
participants amb discapacitat intel·lectual i el tècnic o la tècnica i millorar el tracte entre totes 
les persones que participen en les activitats, jocs i esports. 
CE3.6 Col·laborar en el disseny de la metodologia per realitzar l'avaluació quantitativa i 
qualitativa de les activitats, jocs i esports amb i sense adaptacions de persones usuàries amb 
discapacitat intel·lectual, elaborant els qüestionaris, fitxes i informes previstos en la 
programació de referència. 
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C4: Analitzar i adaptar els programes d'animació fisicoesportiva i recreativa a persones usuàries amb 
discapacitat física, reflectint la metodologia d'aplicació i els criteris per a la selecció d'activitats, jocs i 
esports adaptats i específics. 

CE4.1 Contrastar la informació relativa a les característiques i necessitats dels i de les 
participants amb discapacitat física i, en cas necessari, col·laborar en l'aplicació de proves de 
camp per obtenir in situ dades reals i corregir les desviacions detectades, per concretar les 
activitats, els jocs i els esports adaptats i específics que conformen el programa d'animació 
fisicoesportiva i recreativa de referència. 
CE4.2 Adaptar el programa d'animació fisicoesportiva i recreativa de referència als interessos, 
les necessitats i les possibilitats d'execució dels i de les participants amb discapacitat física. 
CE4.3 Identificar els criteris per a la selecció d'activitats, jocs i esports adaptats i específics que 
conformen el programa d'animació fisicoesportiva i recreativa de referència. 
CE4.4 Col·laborar en l'elaboració de propostes d'adaptació dels materials i equipaments i 
adequació dels espais per assegurar la màxima participació de les persones usuàries amb 
discapacitat física en totes les activitats d'animació programades. 

 
C5: Col·laborar en la direcció, dinamització i organització d'esdeveniments, activitats i jocs 
d'animació fisicoesportiva i recreativa per a persones amb discapacitat física. 

CE5.1 Ajudar en l'organització temporal i espacial diària de les persones usuàries amb 
discapacitat física a la instal·lació on es desenvolupen les activitats d'animació fisicoesportiva i 
recreativa. 
CE5.2 Demostrar la forma d'execució dels diferents exercicis, així com l'ús i maneig òptim dels 
mitjans materials i ajudes tècniques, aportant la informació necessària a la persona usuària, 
establint un criteri d'atenció a totes les persones usuàries i aportant correccions 
individualitzades. 
CE5.3 Col·laborar en la dinamització de les activitats d'animació amb persones usuàries amb 
discapacitat física a través de la interrelació, explicació, demostració, correcció i evolució en 
l'espai on es desenvolupen, aplicant les directrius de l'entitat en allò referent a la seva pròpia 
imatge personal, al tracte i forma de comunicar-se amb la clientela i als paràmetres de qualitat 
del servei que ha de prestar-se. 
CE5.4 Utilitzar els canals de comunicació establerts en la programació general de referència. 
CE5.5 Col·laborar en l'elaboració de propostes per optimitzar la relació entre els i les 
participants amb discapacitat física i el tècnic o la tècnica i millorar el tracte entre totes les 
persones que participen en les activitats, jocs i esports. 
CE5.6 Col·laborar en el disseny de la metodologia per realitzar l'avaluació quantitativa i 
qualitativa de les activitats, jocs i esports adaptats i específics de persones usuàries amb 
discapacitat física, elaborant els qüestionaris, fitxes i informes previstos en la programació de 
referència. 

 
C6: Analitzar i adaptar els programes d'animació fisicoesportiva i recreativa a persones usuàries amb 
discapacitat visual, reflectint la metodologia d'aplicació i els criteris per a la selecció d'activitats, jocs 
i esports adaptats i específics. 
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CE6.1 Contrastar la informació relativa a les característiques i necessitats dels i de les 
participants amb discapacitat visual i, en cas necessari, col·laborar en l'aplicació de proves de 
camp per obtenir in situ dades reals i corregir les desviacions detectades, per concretar les 
activitats, els jocs i els esports adaptats i específics que conformen el programa d'animació 
fisicoesportiva i recreativa de referència. 
CE6.2 Adaptar el programa d'animació fisicoesportiva i recreativa de referència als interessos, 
les necessitats i les possibilitats d'execució dels i de les participants amb discapacitat visual. 
CE6.3 Identificar els criteris per a la selecció d'activitats, jocs i esports adaptats i específics que 
conformen el programa d'animació fisicoesportiva i recreativa de referència. 
CE6.4 Col·laborar en l'elaboració de propostes d'adaptació dels materials i equipaments i 
adequació dels espais per assegurar la màxima participació de les persones usuàries amb 
discapacitat visual en totes les activitats d'animació programades. 

 
C7: Col·laborar en la direcció, dinamització i organització d'esdeveniments, activitats i jocs 
d'animació fisicoesportiva i recreativa per a persones amb discapacitat visual. 

CE7.1 Ajudar en l'organització temporal i espacial diària de les persones usuàries amb 
discapacitat visual a la instal·lació on es desenvolupen les activitats d'animació fisicoesportiva i 
recreativa. 
CE7.2 Demostrar la forma d'execució dels diferents exercicis, així com l'ús i maneig òptim dels 
mitjans materials i ajudes tècniques, aportant la informació necessària a la persona usuària, 
establint un criteri d'atenció a totes les persones usuàries i aportant correccions 
individualitzades. 
CE7.3 Col·laborar en la dinamització de les activitats d'animació amb persones usuàries amb 
discapacitat visual a través de la interrelació, explicació, demostració, correcció i evolució en 
l'espai on es desenvolupen, aplicant les directrius de l'entitat referents a la seva pròpia imatge 
personal, al tracte i forma de comunicar-se amb la clientela i els paràmetres de 
qualitat del servei que ha de prestar-se.  
CE7.4 Utilitzar els canals de comunicació establerts en la programació general de referència. 
CE7.5 Col·laborar en l'elaboració de propostes per optimitzar la relació entre els i les 
participants amb discapacitat visual i el tècnic o la tècnica i millorar el tracte entre totes les 
persones que participen en les activitats, jocs i esports. 
CE7.6 Col·laborar en el disseny de la metodologia per realitzar l'avaluació quantitativa i 
qualitativa de les activitats, jocs i esports adaptats i específics de persones usuàries amb 
discapacitat visual, elaborant els qüestionaris, fitxes i informes previstos en la programació de 
referència. 

 
C8: Identificar els primers auxilis necessaris per atendre situacions de lesions o patologies més 
freqüents i col·laborar en l'aplicació d’aquests conforme als protocols establerts. 

CE8.1 Davant de situacions d'accident, ajudar a aplicar tècniques de valoració inicial segons el 
protocol establert, accedint a la persona accidentada de forma oportuna i generant un entorn 
segur. 
CE8.2 Discriminar els casos i/o circumstàncies en els quals no s'ha d'intervenir directament, per 
excés de risc o per ser específics d'altres professionals. 
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CE8.3 En diferents situacions d'accidents simulats/reals on es presentin diferents tipus de 
lesions o accidents, determinar: 
Les prioritats d'actuació en funció de la gravetat i el tipus de lesions. 
Les tècniques de primers auxilis que s'han d'aplicar. 
CE8.4 En diferents situacions d'accidents en les quals sigui necessari immobilitzar i evacuar la 
persona accidentada: 
- Determinar el mètode de mobilització i immobilització més adequat, donades les possibles 
lesions de la persona accidentada i/o les circumstàncies dels accidents. 
- Ajudar a aplicar mètodes de mobilització i immobilització que permetin l’evacuació de la 
persona accidentada amb seguretat i rapidesa. 
- Aplicar a la persona accidentada les mesures posturals més adequades. 
CE8.5 En diferents situacions d'accidents, observar i recolzar l'aplicació de tècniques de suport 
psicològic a la persona accidentada i als seus familiars. 
CE8.6 En situacions pràctiques en les quals hi ha tensió ambiental, posar en pràctica les 
tècniques d'autocontrol, utilitzant-les per a: 
- Controlar una situació de dol. 
- Controlar situacions d'ansietat i angoixa. 

 
C9: Participar en els processos de treball de l'empresa, seguint les normes i instruccions establertes 
al centre de treball. 

CE9.1 Comportar-se responsablement tant en les relacions humanes com en els treballs a 
realitzar. 
CE9.2 Respectar els procediments i normes del centre de treball. 
CE9.3 Emprendre amb diligència les tasques segons les instruccions rebudes, tractant que 
s'adeqüin al ritme de treball de l'empresa. 
CE9.4 Integrar-se als processos de producció del centre de treball. 
CE9.5 Utilitzar els canals de comunicació establerts. 
CE9.6 Respectar en tot moment les mesures de prevenció de riscos, salut laboral i protecció 
del medi ambient. 

 
Continguts 
 
1. Elaboració de projectes d'animació fisicoesportiva i recreativa 
- Reconeixement i aplicació de models de projectes d'animació fisicoesportiva i recreativa. 
- Recollida d'informació i procés de dades per a anàlisi diagnòstica en l’elaboració de projectes 
d'animació fisicoesportiva i recreativa. 
- Anàlisi diagnòstica en l'elaboració de projectes d'animació fisicoesportiva i recreativa. 
- Criteris d'aplicació de l'anàlisi diagnòstica en l'elaboració de projectes d’animació fisicoesportiva i 
recreativa. 
- Disseny de projectes d'animació fisicoesportiva i recreativa. 
- Gestió i organització de projectes d'animació fisicoesportiva i recreativa. 
- Tècniques de promoció i comunicació de projectes d'animació fisicoesportiva i recreativa. 
- Avaluació de projectes d'animació fisicoesportiva i recreativa. 
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2. Elaboració de programes específics d'animació fisicoesportiva i recreativa per a persones 
usuàries amb discapacitat intel·lectual 
- Determinació dels objectius en funció de les característiques, necessitats i expectatives de les 
persones clientes amb discapacitat intel·lectual. 
- Metodologia a aplicar. 
- Criteris per a l'adaptació i adequació d'instal·lacions i mitjans materials. 
- Logística: horaris, espais, recursos humans i materials, tipus d'agrupaments. 
- Estratègies per fomentar la participació i implicació de les persones clientes. 
- Elaboració i utilització de materials: emmagatzematge, conservació i manteniment, reposició, 
seguretat i higiene en l'ús i en el manteniment. 
- Selecció i seqüenciació d'activitats en funció dels objectius, tipus d’esdeveniment i finalitat i 
adaptada a les característiques, interessos i necessitats dels i de les participants i del medi on es 
desenvolupen. 
 
3. Direcció i dinamització d'activitats, jocs i esports amb i sense adaptacions per a persones 
usuàries amb discapacitat intel·lectual 
- Valoració del tipus i grau de discapacitat intel·lectual. 
- Dinamització d'activitats, jocs i esports amb i sense adaptacions: presentació de l'animador o 
animadora, imatge personal i context comunicatiu, fases de desenvolupament de l’activitat, 
dinàmica de grups, activitats alternatives davant de possibles contingències, protocols de seguretat i 
prevenció de riscos, coordinació amb altres tècnics i tècniques. 
- Estratègies per motivar i animar en la interacció grupal: habilitats socials, tècniques d'animació, 
motivació, comunicació, desinhibició i resolució de conflictes, activitats alternatives davant de 
possibles contingències. 
- Aplicació de tècniques de control i reconducció davant de situacions inesperades. 
- Distribució, organització i control del grup en funció de l'activitat i de les persones usuàries. 
- Criteris per a l'adaptació de jocs i esports. 
- Pautes per a l'elaboració de qüestionaris, fitxes i informes d'avaluació de les activitats, jocs i 
esports amb i sense adaptacions per a persones usuàries amb discapacitat intel·lectual. 
 
4. Elaboració de programes específics d'animació fisicoesportiva i recreativa per a persones 
usuàries amb discapacitat física 
- Determinació dels objectius en funció de les característiques, necessitats i expectatives de les 
persones clientes amb discapacitat física. 
- Metodologia a aplicar. 
- Criteris per a l'adaptació i adequació d'instal·lacions i mitjans materials. 
- Logística: horaris, espais, recursos humans i materials, ajudes tècniques, tipus d'agrupaments. 
- Estratègies per fomentar la participació i implicació de les persones clientes. 
- Elaboració i utilització de materials: emmagatzematge, conservació i manteniment, reposició, 
seguretat i higiene en l'ús i en el manteniment.  
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- Selecció i seqüenciació d'activitats en funció dels objectius, tipus d’esdeveniment i finalitat i 
adaptada a les característiques, interessos i necessitats dels i de les participants i del mitjà on es 
desenvolupen. 
 
5. Direcció i dinamització d'activitats, jocs i esports adaptats i específics per a persones usuàries 
amb discapacitat física 
- Valoració del tipus i grau de discapacitat física. 
- Dinamització d'activitats, jocs i esports adaptats i específics: presentació de l'animador o 
animadora, imatge personal i context comunicatiu, fases de desenvolupament de l'activitat, 
dinàmica de grups, activitats alternatives davant de possibles contingències, protocols de seguretat i 
prevenció de riscos, coordinació amb altres tècnics i tècniques. 
- Estratègies per motivar i animar en la interacció grupal: habilitats socials, tècniques d'animació, 
motivació, comunicació, desinhibició i resolució de conflictes, activitats alternatives davant de 
possibles contingències. 
- Aplicació de tècniques de control i reconducció davant de situacions inesperades. 
- Distribució, organització i control del grup en funció de l'activitat i de les persones usuàries. 
- Criteris per a l'adaptació de jocs i esports. 
- Pautes per a l'elaboració de qüestionaris, fitxes i informes d'avaluació de les activitats, jocs i 
esports amb i sense adaptacions per a persones usuàries amb discapacitat física. 
 
6. Elaboració de programes específics d'animació fisicoesportiva i recreativa per a persones 
usuàries amb discapacitat visual 
- Determinació dels objectius en funció de les característiques, necessitats i expectatives de les 
persones clientes amb discapacitat visual. 
- Metodologia a aplicar. 
- Criteris per a l'adaptació i adequació d'instal·lacions i mitjans materials. 
- Logística: horaris, espais, recursos humans i materials, ajudes tècniques, tipus d'agrupaments. 
- Estratègies per fomentar la participació i implicació de les persones clientes. 
- Elaboració i utilització de materials: emmagatzematge, conservació i manteniment, reposició, 
seguretat i higiene en l'ús i en el manteniment. 
- Selecció i seqüenciació d'activitats en funció dels objectius, tipus d’esdeveniment i finalitat i 
adaptada a les característiques, interessos i necessitats dels i de les participants i del medi on es 
desenvolupen. 
 
7. Direcció i dinamització d'activitats, jocs i esports adaptats i específics per a persones usuàries 
amb discapacitat visual 
- Valoració del grau de visió. 
- Dinamització d'activitats, jocs i esports adaptats i específics: presentació de l'animador o 
animadora, imatge personal i context comunicatiu, fases de desenvolupament de l'activitat, 
dinàmica de grups, activitats alternatives davant de possibles contingències, protocols de seguretat i 
prevenció de riscos, coordinació amb altres tècnics i tècniques. 
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- Estratègies per motivar i animar en la interacció grupal: habilitats socials, tècniques d'animació, 
motivació, comunicació, desinhibició i resolució de conflictes, activitats alternatives davant de 
possibles contingències. 
- Aplicació de tècniques de control i reconducció davant de situacions inesperades. 
- Distribució, organització i control del grup en funció de l'activitat i de les persones usuàries. 
- Criteris per a l'adaptació de jocs i esports.  
- Pautes per a l'elaboració de qüestionaris, fitxes i informes d'avaluació de les activitats, jocs i 
esports amb i sense adaptacions per a persones usuàries amb discapacitat visual. 
 
8. Identificació dels primers auxilis necessaris en situacions de lesions o patologies més freqüents i 
col·laboració en l'aplicació d’aquests 
- Utilització de les tècniques de valoració inicial segons el protocol establert. 
- Discriminació de la intervenció o no en funció dels casos. 
- Priorització de l'actuació. 
- Determinació de les tècniques o mètodes adequats al cas. 
- Selecció dels mètodes d'immobilització si són necessaris. 
- Control psicològic de la persona accidentada. 
 
9. Integració i comunicació al centre de treball 
- Comportament responsable al centre de treball. 
- Respecte als procediments i normes del centre de treball. 
- Interpretació i execució amb diligència de les instruccions rebudes. 
- Reconeixement del procés productiu de l'organització. 
- Utilització dels canals de comunicació establerts al centre de treball. 
- Adequació al ritme de treball de l'empresa. 
 
IV. PRESCRIPCIONS DELS FORMADORS I DE LES FORMADORES 
 

Mòduls formatius Acreditació requerida 
Experiència professional 
requerida a l’àmbit de la unitat 
de competència 

MF1658_3: Projectes 
d’animació fisicoesportius 
i recreatius 

● Llicenciatura, enginyeria, arquitectura o el 
títol de graduat corresponent o altres títols 
equivalents. 
●Diplomatura, enginyeria tècnica, 
arquitectura tècnica o el títol de grau 
corresponent o altres títols equivalents. 
 

1 any 

MF1660_3: 
Esdeveniments, 
competicions recreatives, 
activitats i jocs d’animació 
fisicoesportiva i recreativa 
per a persones usuàries 
amb discapacitat 
intel·lectual 

● Llicenciatura, enginyeria, arquitectura o el 
títol de graduat corresponent o altres títols 
equivalents. 
●Diplomatura, enginyeria tècnica, 
arquitectura tècnica o el títol de grau 
corresponent o altres títols equivalents. 

 

1 any 
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MF1661_3: 
Esdeveniments, 
competicions recreatives, 
activitats i jocs d’animació 
fisicoesportiva i recreativa 
per a persones usuàries 
amb discapacitat física 

● Llicenciatura, enginyeria, arquitectura o el 
títol de graduat corresponent o altres títols 
equivalents. 
●Diplomatura, enginyeria tècnica, 
arquitectura tècnica o el títol de grau 
corresponent o altres títols equivalents. 

1 any 

MF16612_3: 
Esdeveniments, 
competicions recreatives, 
activitats i jocs d’animació 
fisicoesportiva i recreativa 
per a persones usuàries 
amb discapacitat visual. 

● Llicenciatura, enginyeria, arquitectura o el 
títol de graduat corresponent o altres títols 
equivalents. 
●Diplomatura, enginyeria tècnica, 
arquitectura tècnica o el títol de grau 
corresponent o altres títols equivalents. 

1 any 

MF0272_2: Primers auxilis 

● Llicenciatura en medicina i cirurgia o el 
títol de grau corresponent o altres títols 
equivalents. 
● Diplomatura en infermeria o el títol de 
grau corresponent o altres títols 
equivalents. 

 

1 any 

 
 
V. REQUISITS MÍNIMS D'ESPAIS, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT 
 

Espai formatiu 
Superfície m2

15 alumnes 
Superfície m2

25 alumnes 
Aula-taller d'activitats fisicoesportives 60 100 

Taller per a pràctiques de primers auxilis  60 100 

Sala poliesportiva 200 225 

*Instal·lació poliesportiva amb tres pistes polivalents 1.500 1.500 

*Espai natural per a activitats esportivorecreatives d’aire lliure   

Magatzem 20 20 

(*) Espai singular no necessàriament ubicat en el centre formatiu. 

 
 
Espai formatiu M1 M2 M3 M4 M5 

Aula taller d'activitats d’animació fisicoesportiva i recreativa 
per a persones usuàries amb discapacitat 

X X X X  

Taller per a pràctiques de primers auxilis     X 

Sala poliesportiva  X X X  

*Instal·lació poliesportiva amb tres pistes polivalents  X X X  

*Espai natural per a activitats esportivorecreatives d’aire lliure  X X X  

Magatzem X X X X X 

(*) Espai singular no necessàriament ubicat en el centre formatiu. 

 
 

Espai formatiu 
Equipament 
 

Aula taller d’animació fisicoesportiva - Taula i cadira per al formador o formadora, taula i 
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cadires per a l'alumnat, pissarra, paperògraf, equips 
audiovisuals (DVD, canó, portàtil), material d’aula, PC 
instal·lats en xarxa, connectats a Internet, prestatgeries 
amb el material bàsic de primers auxilis, llitera, aïllants 
per treballar la pràctica dels primers auxilis bàsics. 
- Mitjans i equips d'oficina. 
- Maquinari i programari específic d’aplicació per 
elaborar programes d’animació fisicoesportiva i 
recreativa (periodització de sessions d’animació, 
programació d’activitats i esdeveniments, agenda, 
cronogrames). 
- Materials i jocs convencionals per a la pràctica en 
animació fisicoesportiva i recreativa. 
- Material per a registre fotogràfic digital i impressió. 
Càmera digital, trípode, impressora específica de 
fotografia, programari de tractament d’imatges. 
- Equip de so. 
- Petaca d’intercomunicador de comunicació sense fil. 

Taller per a pràctiques de primers auxilis 

Farmaciola:  
 
- Protector facial i màscara per a RCP (reanimació 
cardiopulmonar). 
- Apòsits adhesius de diferents mides (tiretes). 
- Benes 5x5 cm i 10 x10 cm (elàstiques, autoadhesives, 
de crepè, arrissades, etc.). 
- Embenatges i mocadors triangulars. 
- Benes tubulars (elàstiques i de gasa). 
- Pegats d'ulls. 
- Compreses de gases estèrils, petites i grans. 
- Guants d'un sol ús. 
- Clips per a benes i imperdibles. 
- Termòmetre irrompible. 
- Manta tèrmica plegada (més d'una). 
- Compreses i benes, que produeixin fred instantani, o 
que puguin congelar-se prèviament. 
- Vaselina. 
- Povidona iodada (Betadine) 
- Clorhexidina (Hibitane) 
- Aigua oxigenada. 
- Sabó antisèptic. 
- Solució per a rentat ocular. 
- Llanterna. 
- Telèfon mòbil. 
- Esparadrap (normal i hipoal·lergogen). 
- Tovalloletes netejadores. 
- Cotó. Tisores, pinces (de material esterilitzable). 
- Joc complet de fèrules inflables per immobilitzar, 
preferentment transparents. 
- Collars ortopèdics ajustables. 
- Alcohol de 90º. 
- Xeringues estèrils d'un sol ús, de 5 i de 10 cc per fer 
rentats. 



  
UNIÓ EUROPEA

Fons Social Europeu
UNIÓ EUROPEA

Fons Social Europeu

 
 99 

 
Material d'infermeria: 
 
- Comunicats d'accidents i llibre de memòries. 
- Rentapeus. 
- Nevera. 
- Lliteres fixes amb fundes d'un sol ús (ideal: 2-3). 
- Llitera portàtil plegable 
- Llitera rígida de trasllats amb immobilització. 
- Aspirador i catèters. 
- Collars ortopèdics rígids (adult/pediàtric, multitalles). 
- Fèrules inflables. 
- Tauler espinal. 
- Matalàs de buit. 
- Llitera de pales. 
- Maniquí de RCP. 
- Equip d'oxigenoteràpia. 
- Desfibril·lador automàtic. 
- Carros de parada (adults i pediàtrics). 
- Instrumental per a urgències (tisores, pinces, guants, 
etc.). 
- Medicaments d'urgència mèdica. 
- Dispensador de sabó. 
- Dispensador de paper. 
- Contenidor per a residus d'un sol ús perillosos. 
- Galleda de pedal amb bossa d'escombraries. 
- Cadires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dotació de materials per a la pràctica d’activitats, jocs i 
esports adaptats i específics per a persones usuàries 
amb discapacitat: 
 
- Jocs de boccia. 
- Diana per a llançament de saquets. 
- Bitlles PVC. 
- Maces. 
- Pilotes gegants. 
- Pilotes softbol. 
- Pilotes medicinals, 1, 2 i 3 kg. 
- Pilotes de futbol, bàsquet, voleibol, rugbi, handbol. 
- Pilotes sonores per a persones usuàries amb 
discapacitat visual. 
- Maons de plàstic universals. 
- Maons amb suport per a barra i cèrcol. 
- Discos voladors. 
- Bastons. 
- Saquets de cotó. 
- Pilotes de ritme. 
- Cèrcols plans i rodons. 
- Jocs d’escacs convencional. 
- Joc d’escacs amb incrustacions per a persones 
usuàries cegues. 
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Sala poliesportiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Parxís. 
- Dominó. 
- Monopoly. 
- Naips. 
- Paracaigudes de niló. 
- Daus gegants. 
- Cordes de cotó. 
- Cordes per grimpar llisa i nuada. 
- Matalassos neoprè. 
- Matalàs gran de salts (300 x 200 x 40 cm.). 
- Cordes per jugar a saltar a corda de  polièster, 
individual i col·lectiva. 
- Testimonis per a relleus de PVC. 
- Raquetes de fusta i plàstic. 
- Raquetes bàdminton. 
- Volants i indíaques. 
- Pilotes de tennis. 
- Pilotes buides flexibles. 
- Pilota massatge. 
- Pilotassa flotant. 
- Pelotacometas. 
- Pilotes sonores perforades. 
- Pilotes amb nanses. 
- Megaball (150 cm i 180 cm). 
- Pilotes d’escuma inflables. 
- Anelles enllaçables. 
- Estics hoquei de plàstic. 
- Pilotes de plàstic d'hoquei. 
- Blocs goma escuma (forma cilindre, quadrat, prisma, 
triangle). 
- Cangurs PVC. 
- Cistella corfbol. 
- Dards. 
- Bastons de putts, minigolf i pilotes. 
- Joc d’anelles. 
- Pont tirolès. 
- Bats de cautxú beisbol. 
- Boles de petanca plàstic i acer. 
- Mocadors per a malabars. 
- Volante shuttball 
- Raquetes amb veta adherent (velcro). 
- Joc indíaca tennis 
- Bumerang neoprè. 
- Diana de veta adherent (velcro). 
- Pilotes amb mànec. 
-Corda per al joc d’estirar la corda. 
- Diàbolos. 
- Maces per a malabars. 
- Pon-pon. 
- Globus. 
- Raquetes i pilotes de ping-pong. 
- Bongos. 
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- Tambor. 
- Maraques. 
- Cinturó i braçalets per a flotació. 
- Cons flexibles. 
- Bases per a barra i cèrcol. 
- Engarces para picas y aro-pica. 
- Pal amb dotze cintes. 
- Bandes elàstiques de làtex. 
- Pilotes de kick-ball. 
 
Accessoris i complements: 
 
- Compressor elèctric per inflar pilotes. 
- Cronòmetres. 
- Cadires de rodes. 
- Ulleres opaques. 
- Taules per a transferències. 
- Xiulets. 
- Cinta mètrica. 
- Cinta abalisadora. 
- Megàfon. 
- Bandes de làtex. 
- Bandes delimitadores de vinil. 
- Bandes de cautxú. 
- Bancs suecs. 
- Llit elàstic. 
- Espatlleres. 
- Trampolí. 
- Carro porta-cons. 
- Xarxes de niló. 
- Brúixoles. 
- Taula de ping-pong. 
- Orinals plans per a col·lecta d’esfínters. 
 

 
 
 
 
* Instal·lació poliesportiva amb tres 
pistes polivalents 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Cistella corfbol 
. Joc de porteries d'handbol. 
- Joc de cistelles de bàsquet amb tauler de metacrilat i 
cèrcols. 
- Joc de pals de voleibol amb xarxa. 
- Joc de pals de bàdminton i xarxa. 
- Joc de porteries d'hoquei. 
- Taules de ping-pong. 
 
 

 
* Espai natural per a 
activitats esportivo- 
recreatives d'aire lliure 
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Magatzem 

- Prestatgeries. 
- Mitjans de transport de material: bosses, caixes, 
contenidors, bossa de pilotes plegable, canastra de 
plàstic per a transport de material esportiu, carro 
portamaterial. 

(*) Espai singular no necessàriament ubicat en el centre formatiu. 

 
 
No s'ha d'interpretar que els diversos espais formatius identificats s'hagin de diferenciar 
necessàriament mitjançant tancaments. 
 
Les instal·lacions i equipaments hauran de complir amb la normativa industrial i higienicosanitària 
corresponent i respondran a mesures d'accessibilitat universal i seguretat dels i de les participants. 
 
El nombre d'unitats que s'han de disposar dels estris, materials i eines que s'especifiquen a 
l'equipament dels espais formatius, serà el suficient per a un mínim de 15 alumnes i haurà 
d'incrementar-se, en el seu cas, per atendre’n un nombre superior. 
 
En el cas que la formació s’adreci a persones amb discapacitat es realitzaran les adaptacions i els 
ajustos raonables per assegurar la seva participació en condicions d'igualtat. 
 


