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1. INTRODUCCIÓ
Balearskills és la competició d’alumnes de formació professional de
diferents especialitats que es duu a terme a les Illes Balears a partir de
proves pràctiques.
Aquesta competició permet designar els alumnes que han de representar
les Illes Balears al campionat Spainskills, que tindrà lloc a Madrid durant el
2021.
Els guanyadors de l’Spainskills, posteriorment, participaran a les
competicions WorldSkills i EuroSkills.
El tècnic en atenció sociosanitària s’encarrega d’atendre persones en
situació de dependència, tant en l’àmbit domiciliari com institucional. Té
l’objectiu de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, desenvolupar
activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió
domèstica, aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant a
altres serveis quan sigui necessari.
El tècnic en cures auxiliars d’infermeria proporciona atenció bàsica de salut
als pacients, sota la supervisió del personal d’infermeria.
2. DESCRIPCIÓ DE LES PROVES
El conjunt de les proves que s’han de dur a terme durant la competició
consten dels mòduls i parts següents:
 Prova 1: Consta d’un d’exercici de l’àmbit hospitalari relacionat amb
mobilitzacions (canvis posturals), higiene general, diüresi, glucèmia i
posterior administració de medicació per al seu control.
 Prova 2: Consta d’un exercici de l’àmbit domiciliari relacionat amb
transferència, alimentació i ostomies d’eliminació.
3. HORARIS
L’horari per a la realització de les proves serà el següent:
4 de maig de 2021
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Horari

Contingut

10.00h

Benvinguda als participants i acte de presentació de la competició.
Familiarització amb els espais i resolució de dubtes. Realització del
sorteig per determinar l’ordre dels competidors (competiran 2 a la
vegada).

10.30h

Inici de la competició per als dos primers competidors
Lliurament de la documentació corresponent a la prova 1.
Prova 1 (1 hora i 30 minuts):
 Avisar el jurat controlador del temps.
 Realització de la fitxa tècnica (jurat) i el protocol (competidor)
(15 minuts).
 Realització pràctica del treball (1 hora i 15 minuts).
 Avisar el jurat controlador del temps.

12.00h

Finalització de la prova 1 dels dos primers competidors

12.15h

Inici de la competició per als dos darrers competidors
Lliurament de la documentació corresponent a la prova 1.
Prova 1 (1 hora i 30 minuts):
 Avisar el jurat controlador del temps.
 Realització de la fitxa tècnica (jurat) i el protocol (competidor)
(15 minuts).
 Realització pràctica del treball (1 hora i 15 minuts).
 Avisar el jurat controlador del temps.

13.45h

Finalització de la prova 1 dels dos darrers competidors

16.30h

Inici de la competició.
Lliurament de la documentació corresponent a la prova 2.
Prova 2 (1 hora i 30 minuts):
 Avisar el jurat controlador del temps.
 Realització de la fitxa tècnica (jurat) i el protocol (competidor)
(15 minuts)
 Realització pràctica del treball (1 hora i 15 minuts).
 Avisar el jurat controlador del temps

C. del Ter, 16
07009 Palma
Tel. 971 17 77 70
dgfpieas.caib.es

18.00h

Finalització de la prova 2 dels dos primers competidors

18.15h

Inici de la competició per als dos darrers competidors
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Lliurament de la documentació corresponent a la prova 2.
Prova 2 (1 hora i 30 minuts):
 Avisar el jurat controlador del temps.
 Realització de la fitxa tècnica (jurat) i el protocol (competidor)
(15 minuts).
 Realització pràctica del treball (1 hora i 15 minuts).
 Avisar el jurat controlador del temps.
19.45h

Finalització de la prova 2 dels dos darrers competidors

20.00h

Cloenda i lliurament de premis

4. AVALUACIÓ
El jurat és l’encarregat d’avaluar les dues proves. Disposa d’un qüestionari
d’avaluació amb la descripció de cadascun dels apartats que s’han de
valorar.
Cada participant tindrà assignat un membre del jurat, que avaluarà la seva
prova sencera. Els membres del jurat s’assignaran als participants per
sorteig diari.
Els criteris d’avaluació s’estableixen d’acord amb la grella següent:
Prova

Durada

Valor

1

1 hora i 30 minuts

50 punts

2

1 hora i 30 minuts

50 punts

Total 3 hores

●
●
●
●
●

100 punts

100,00 punts: excel·lent
80,00 punts: molt bé
60,00 punts: bé/suficient
30,00 punts: insuficient
10,00 punts: deficient

A cadascuna de les proves es tindran en compte els criteris següents. El
total de la prova pot arribar a 50 punts com a màxim. La suma del total de
punts obtinguts a cada prova és la puntuació total.
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Criteris generals i específics d’avaluació de cada prova


A

Comunicació i
educació al pacient (5
punts)







B

Desenvolupament
tècnic i protocols
d’actuació (35 punts)









C

Ús de recursos i
resolució de
problemes (5 punts)



D

Professionalitat (5
punts)





S’ha comunicat de manera efectiva amb el
pacient i la família.
Ha estat capaç d’ensenyar autocures de
manera clara, correcta i adaptada al pacient i
la família.
Ha sabut analitzar la situació, identificar les
necessitats del pacient i plasmar-les en un foli
lliurat al jurat en acabar la prova.
Ha demostrat destresa i habilitats en el
desenvolupament de les tècniques i
procediments que calia dur a terme.
Ha demostrat ordre i organització durant el
procediment duit a terme.
Ha tingut en compte l’ergonomia i la
prevenció de riscs laborals.
Ha duit a terme les actuacions en els temps
establerts.
S’han gestionat de forma adequada els
recursos.
S’han solucionat els problemes sorgits durant
el procediment.
S’ha treballat d’acord amb els principis del
dret i de l’ètica professional de l’skill.
S’ha tractat amb respecte el pacient.

L’ordre final de la classificació ve determinat per la puntuació obtinguda
per cada participant en finalitzar la competició.
5. PATROCINADORS
Palmasalud
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Ofi-illa

Farmàcia Sureda Pedrals

Medicalexpress
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