DESCRIPCIONS TÈCNIQUES 2020-2021
SKILL 41
ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA
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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.
Els objectius que es pretenen aconseguir amb aquesta competició són:
 Promocionar i difondre la formació professional.
 Impulsar els estudis de formació professional i difondre les bones
pràctiques dels alumnes als centres educatius i en la societat en general.
 Estimular i motivar els alumnes de formació professional i incidir en el
seu rendiment acadèmic i futur professional.
 Reconèixer i posar en valor la feina i la dedicació del professorat, i
millorar així la qualitat de la formació professional.
 Potenciar les relacions entre el món empresarial i el món educatiu:
professionals dels diferents sectors, professorat i alumnes, lligant la
realitat empresarial i laboral amb la formació professional.
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. REQUISITS PER PARTICIPAR
L’alumne participant ha de complir els requisits següents:
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 Estar matriculat, l’actual curs acadèmic (2020-2021), d’un cicle formatiu
relacionat amb la modalitat de l’ofici de la competició en algun centre
públic de les Illes Balears.
 No tenir més de 21 anys complerts el dia 31 de desembre de 2020.
 Tenir, abans de l’inici de la competició, els coneixements necessaris per
dur a terme el treball pràctic de què constaran les proves.
 Anar acompanyat el dia de la competició pel professor que l’ha preparat.
3. LLOC I DATA DE CELEBRACIÓ DEL CAMPIONAT BALEARSKILLS
3.1. Lloc i data de realització
El campionat tindrà lloc el dia 4 de maig de 2021 a les instal·lacions del CIFP
Son Llebre (c. d’Inès Ribera, 8a. Pla de na Tesa. Marratxí. Telèfon:
971607432).
3.2. Comitè organitzador
El comitè organitzador està constituït per personal de la Direcció General
de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de la
Conselleria d’Educació i Formació Professional i el coordinador de l’skill.
4. HORARIS
L’horari per a la realització de les proves serà el següent:
4 de maig
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)
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(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

18.00h

Finalització de la prova 2 dels dos primers competidors

18.15h

Inici de la competició per als dos darrers competidors
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.
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Finalització de la prova 2 dels dos darrers competidors

20.00h

Cloenda i lliurament de premis

4

5. CENTRES PARTICIPANTS
Els centres participants en aquesta edició són els següents:





IES Marratxí
IES Mossèn Alcover
IES Portocristo
IES Santa Margalida

6. INDUMENTÀRIA
La indumentària del participant ha de ser l’adequada a l’especialitat de
d’Atenció sociosanitària.
 S’ha d’anar amb pijama d’hospital (dues peces). La identificació dels
participants anirà a càrrec de l’organització.
 S’han de dur sabates còmodes, subjectes i amb sola de goma de color
blanc.
 Els cabells han d’anar ben recollits.
 Les ungles han de ser curtes, netes i sense pintar.
 No es pot dur cap tipus d’ornament corporal (polseres, collars,
arracades, pírcings, gorres, capells, mocadors al cap o al coll, etc.)
 No es pot dur maquillatge o, si se’n duu, ha de ser molt discret. No es
poden dur pestanyes postisses.
 És important tenir cura de l’olor corporal.
7. NORMATIVA DE SEGURETAT I EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
(EPI)
Totes les proves s’han de desenvolupar seguint les normes de seguretat i
higiene en el treball d’acord amb l’especialitat de d’Atenció sociosanitària.
Els participants han d’emprar els equips de protecció individual (EPI) que
garanteixin que el desenvolupament de la prova es faci respectant les
normes de seguretat establertes per a aquest skill. En concret, l’EPI
d’aquest skill està format guants, mascareta quirúrgica i mascareta FFP2.
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8. EQUIPAMENTS
L’organització s’encarregarà de proporcionar als participants els aparells i
els productes necessaris per dur a terme la prova pràctica.
8.1. Materials i eines que han de dur els participants
Cada competidor podrà dur el material següent:





Pijama d’hospital (dues peces)
Sabates còmodes, subjectes i amb sola de goma de color blanc
Tisores per poder tallar esparadrap o altres materials similars
Guants de la talla adequada, mascaretes quirúrgiques i FFP2 suficients
per a la realització de les proves

8.2. Aportats per l’organització
L’organització aportarà tots els productes i les eines adients per dur a
terme les proves.
9. DESCRIPCIÓ DE LA PROVA
El campionat corresponent a l’skill d’Atenció sociosanitària preveu el
següent:
 Realització de dues proves pràctiques consistents en diferents exercicis

sobre maniquins proposats per l’organització (prova 1, prova 2,). Com
a exemples d’exercicis hi ha:

 Higiene pacient amb bolquer i sense (general, boca, ungles)
 Ostomies d’eliminació (colostomia, ileostomia)
 Mobilitzacions (dins el llit, llit-cadira amb grua o sense). Canvis
posturals amb coixins. Deambulació amb bastó o caminador
 Buidatge o canvi de bosses de diüresi obertes o tancades. Realització
de la higiene d’una sonda vesical
 Donar NE per SNG
 Oxigenoteràpia: saber posar i tenir cura d’ulleres nasals, mascareta
amb reservori, mascareta venturi
 Aerosolteràpia amb inhalador pressuritzat i càmera d’inhalació
 Cures bàsiques d’una ferida quirúrgica
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 Saber fer un llit ocupat i deixar un llit desocupat obert
 Medició de la glucèmia
 Administració insulina injectada, heparina subcutània i medicació
oral
 Educació sanitària: cura de bosses d’ostomia, ús d’inhalador amb
càmera, exercicis respiratoris, ús de caminador o bastó, medició de
la glucèmia
 Saber sobre: ICTUS o ACV, pneumònia, upp, alzheimer, demència
senil, epilèpsia, intolerància lactosa, celiaquia, esclerosi múltiple,
diabetis, càncer en general (què és, com es manifesta, tractament i
cures…).
 Les proves s’han d’executar individualment i simultàniament, sense que

els participants es puguin veure. Hi haurà dos espais diferenciats, amb
un llit a cada espai.
 Els enunciats dels exercicis corresponents a la prova els proporcionarà
els jurat del campionat just abans de l’inici del treball en format imprès.
 Els alumnes participants han de tenir els coneixements teòrics
suficients abans de l’inici de la competició dels components materials
sobre els quals versen les proves.
 Durant el dia de competició ha de regnar un esperit de sana
competència, companyonia, transparència i equitat.
10. 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
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100,00 punts: excel·lent
80,00 punts: molt bé
60,00 punts: bé/suficient
30,00 punts: insuficient
10,00 punts: deficient

Pautes per als criteris d’avaluació
Per 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.
Criteris generals i específics d’avaluació de cada prova
 S’ha comunicat de manera efectiva amb el
Comunicació i
pacient i la família.
A
educació al pacient
 Ha estat capaç d’ensenyar autocures de
(5 punts)
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 després de finalitzar la
prova.
 Ha demostrat destresa i habilitats en el
Desenvolupament
desenvolupament de les tècniques i
B
tècnic i protocols
procediments que calia dur a terme.
d’actuació (35 punts)  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
Ús de recursos i
recursos.
C
resolució de
 S’han solucionat els problemes sorgits
problemes (5 punts)
durant el procediment.
 S’ha treballat d’acord amb els principis del
Professionalitat (5
dret i de l’ètica professional de l’skill.
D
punts)
 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.
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11. JURAT
El jurat és el responsable d’avaluar les proves i està format per:
President:

Un membre de la Direcció General de Formació
Professional i Ensenyaments Artístics Superiors pendent
de determinar.

Coordinado
ra
autonòmica
:
Experts del
sector:

Maria Nicolau Bauzà, coordinadora de l’skill i professora
tècnica del Departament de Sanitat de l’IES Mossèn
Alcover, que actua com a secretària però no té vot.
Pendents de determinar. En el cas que hagin de ser els
mateixos tutors dels participants, en cap cas un tutor
pot avaluar el seu propi alumne participant.

12. PREMI
El guanyador de cada skill en competició representarà les Illes Balears al
campionat nacional Spainskills 2021, a Madrid. El competidor classificat en
el segon lloc queda com a competidor suplent del campionat Spainskills
2021.
Tots els participants rebran un diploma expedit per la Direcció General de
Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors en què se
certificarà la seva participació a Balearskills.
13. RESOLUCIÓ DE DUBTES
Qualsevol dubte, problema o qüestió sorgits i no prevists en aquesta
convocatòria els resoldran de forma inapel·lable els membres del jurat.
14. PATROCINADORS
Palmasalud
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Ofi-illa

Farmàcia Sureda Pedrals

Medicalexpress
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