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1. MESURES DE PLANIFICACIÓ ORGANITZATIVA COVID  

 

Aquest curs s´ha de garantir la presenciabilitat però les programacions didàctiques s’han de 

poder adaptar a les diverses situacions que es puguin produir durant el curs, d’acord amb la 

Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de 

Salut i Consum de 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures excepcionals per fer 

front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 durant el curs 2021-2022 i la Resolució 

conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i 

Consum de 10 de setembre 2021 per la qual es modifica la anterior. 

 

Segons els nivells d’alerta ens trobarem diferents escenaris: 

A.  L’escenari de nova normalitat (nivell d’alerta 0) i nivells d’alerta 1 i 2.  Es caracteritza 

per: 

• Ensenyament presencial.  

B.  L’escenari dels nivells d’alerta 3 i 4. Es caracteritza per: 

• Ensenyament semipresencial. 

• Ensenyament a distància per si es dona el cas excepcional que s’hagi de suspendre 

l’activitat lectiva presencial. 

• Horari setmanal de classes totals o parcials en streaming. 

 

Escenari de nova normalitat (nivell d’alerta 0) i nivells d’alerta 1 i 2 

 

És l'escenari a partir del qual s'ha d'organitzar l'inici de curs amb caràcter general.  

En aquest escenari les classes són presencials per a tot l'alumnat, i s'han de prendre les 

mesures de prevenció, contenció i higiene que es determinen en aquest protocol. El curs 

s'ha de dur a terme amb les ràtios legalment establertes, sempre d'acord amb les 

recomanacions del Ministeri d'Educació i Formació Professional i del Ministeri de Sanitat, i 

amb els protocols específics de seguretat. 

L’alumnat en aïllament domiciliari o en quarantena domiciliària podrà seguir les activitats 

educatives, sempre que el seu estat de salut ho permeti, per via telemàtica. 

 

Escenari de nivells d’alerta 3 i 4 

 

En aquest escenari, les ràtios d'alumnes per grup s'establiran de forma que es pugui 

mantenir una distància de seguretat d'un metre i mig en tot moment i es procurarà que amb 
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caràcter general es trobin entorn als catorze alumnes per grup, en funció de l'espai 

disponible. 

S'ha de procurar que els alumnes ocupin sempre el mateix lloc dins les aules. 

El departament adoptarà un  sistema d'ensenyament semipresencial, amb assistència de 

l'alumnat en dies alterns, per tal de garantir el manteniment de la distància de seguretat i la 

disminució de ràtios.  

 

Organització:  

- Les classes seguiran el mateix horari que a l’escenari de nova normalitat.  

- En els Cicles formatius si la matrícula d’alumnes supera els catorze alumnes es 

dividirà el grup en dos per ordre alfabètic. En cap cas  es podrà superar l’aforament 

permès a l’aula per aquest escenari. 

- Si  es fa una divisió en subgrups aquests assistiran presencialment a classe en dies 

alterns i rotant per setmanes.  Aquesta distribució dels grups quedarà reflectida a un 

calendari que es lliurarà als alumnes trimestralment.  Cada subgrup tindrà un tutor/a 

propi, sempre que hi hagi disponibilitat de professorat. 

- Les metodologies d’ensenyament seran les següents: 

a) El professorat desenvoluparà la classe a l’aula amb normalitat amb el grup 

que assisteixi de manera presencial i establirà una videoconferència amb 

l’alumnat que és a casa mitjançant l’aplicació de Meet (Eines Google) de 

manera que puguin seguir la classe a distància.   

b) S’organitzaran les activitats no presencials de manera asincrònica, és a dir es 

programaran activitats no presencials i/o en línia adreçades al grup que aquell 

dia no assisteix presencialment a classe.  

- Aquelles activitats que requereixen d’equipament del centre educatiu i aquelles 

competències que no puguin simular-se mitjançant activitats en línia, han de 

prioritzar-se en l’ensenyament amb aprenentatge presencial. 

 

Suspensió total de l’activitat lectiva presencial (excepcional). 

En aquest escenari es planteja la suspensió de les activitats lectives presencials i, per això, 

l’ensenyament s’haurà de dur a terme amb tots els alumnes a distància. L’objectiu principal 

en aquest escenari serà mantenir la funció educativa del centre. 

El pas d’un escenari a un altre vindrà determinat per l’evolució de la pandèmia, d’acord amb 

el que estableixin les autoritats sanitàries en cada moment. 

Així mateix si les autoritats sanitàries estableixen directrius diferents que suposin altres 

escenaris distints d’aquests tres plantejats, caldrà adaptar-los i redefinir-los. 
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Organització 

- El desenvolupament de les activitats pedagògiques es seguirà fent mitjançant les 

plataformes Moodle (i Classroom en alguns casos).   

- De manera periòdica el professorat programarà videoconferències amb l’alumnat 

(Google Meet) per tal de realitzar un seguiment adequat. 

- Els professors facilitaran material per poder seguir avançant amb el temari. 

- Periòdicament, es demanarà a l’alumnat que lliuri tasques de cada un dels mòduls.  

- El professorat farà un seguiment de les tasques que lliuri l’alumnat.  

- Es reservarà, per al moment que es pugui retornar al centre educatiu, la realització de 

les activitats pràctiques i activitats que requereixen d’equipament específic.  

- Es prioritzarà que les proves d’avaluació siguin presencials una vegada es retorni a la 

presenciabilitat, sempre seguint les indicacions de les autoritats competents. 



7 

 

2. IDENTIFICACIÓ DEL TÍTOL 

 

Denominació: Tècnic Superior en Integració social. 

Nivell: Formació Professional de Grau Superior. 

Durada: 2000 hores.  

Família Professional: Serveis Socioculturals i a la Comunitat.  

Referent en la Classificació Internacional Normalitzada de l’Educació: CINE-5b 

 

3. PERFIL PROFESSIONAL  

El perfil professional del títol de Tècnic Superior en Integració social queda determinat per la 

seva competència general, les seves competències professionals, personals i socials, i per 

la relació de qualificacions del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals incloses en 

el títol. 

 

4. COMPETÈNCIA GENERAL 

La competència general d'aquest títol consisteix en programar, organitzar, implementar i 

avaluar intervencions d’integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, 

promovent la igualtat d’oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap 

a les persones destinatàries i garantint la creació d‘entorns segurs tant per a les persones 

destinatàries com per el professional. 

 

5. COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS 

 

Les competències professionals, personals i socials d’aquest títol són les que es relacionen 

a continuació: 

a) Elaborar projectes d’integració social, aplicant la normativa legal vigent i incorporant 

la perspectiva de gènere. 

b) Dirigir la implementació de projectes d’integració social, coordinant les actuacions 

necessàries per a dur-les a terme i supervisant la realització de les activitats amb 

criteris de qualitat. 



8 

 

c) Realitzar actuacions administratives associades al desenvolupament del projecte, 

aplicant les tecnologies de la informació i la comunicació per a gestionar la 

documentació generada. 

d) Programar activitats d’integració social, aplicant els recursos i estratègies 

metodològiques més adequades. 

e) Dissenyar i posar en pràctica actuacions per a prevenir la violència domèstica, 

avaluant el desenvolupament de les mateixes. 

f) Dissenyar activitats d’atenció a les necessitats físiques i psicosocials, en funció de 

les característiques dels usuaris i del context, controlant i avaluant el 

desenvolupament de les mateixes. 

g) Organitzar les activitats de recolzament a la gestió domèstica, en funció de les 

característiques de la unitat de convivència, controlant i avaluant el desenvolupament 

de les mateixes. 

h) Organitzar i desenvolupar activitats de recolzament psicosocial, mostrant una actitud 

respectuosa amb la intimitat de les persones i avaluant el desenvolupament de les 

mateixes. 

i) Organitzar i desenvolupar activitats d’entrenament en habilitats d’autonomia personal 

i social, avaluant els resultats aconseguits. 

j) Dissenyar i desenvolupar activitats d’intervenció socioeducativa dirigides a l’alumnat 

amb necessitats educatives específiques, col·laborant amb l’equip interdisciplinari. 

k) Organitzar i implementar programes d’inserció laboral i ocupacional, avaluant el 

desenvolupament dels mateixos i el seu ajustament a l’itinerari prefixat. 

l) Entrenar en habilitats de comunicació, fent ús de sistemes alternatius o augmentatius 

i motivant a les persones usuàries en la utilització dels mateixos. 

m) Realitzar tasques de mediació entre persones i grups, aplicant tècniques 

participatives i de gestió de conflictes de forma eficient. 

n) Aplicar protocols establerts en matèria de primers auxilis en situacions d’accident o 

emergència. 

ñ)  Realitzar el control i seguiment de la intervenció amb actitud autocrítica i aplicant 

criteris de qualitat i procediments de retroalimentació per a corregir les desviacions 

detectades. 

o) Mantenir relacions fluïdes amb les persones usuàries i les seves famílies, membres 

del grup de treball i altres professionals, mostrant habilitats socials i aportant 

solucions als conflictes que sorgeixin. 

p) Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements 

científics, tècnics i tecnològics relatius al seu entorn professional, gestionant la seva 
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formació i els recursos existents en l’aprenentatge a lo llarg de la vida i utilitzant les 

tecnologies de la informació i la comunicació. 

q) Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l’àmbit 

de la seva competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball 

personal i en el dels membres de l’equip. 

r) Organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat, supervisant el 

desenvolupament del mateix, mantenint relacions fluïdes i assumint el lideratge, així 

como aportant solucions als conflictes de grup que es presenten. 

s) Comunicar-se amb els seus iguals, superiors, clients i persones sota la seva 

responsabilitat, utilitzant vies eficaces de comunicació, transmetent la informació o 

coneixements adequats i respectant l’autonomia i competència de les persones que 

intervenen en l’àmbit del seu treball. 

t) Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i el del seu equip, 

supervisant i aplicant els procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals, 

d’acord amb lo establert per la normativa i els objectius de l’empresa. 

u) Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d’accessibilitat universal i de 

«disseny per a tots», en les activitats professionals incloses en els processos de 

producció o prestació de serveis. 

v) Realitzar la gestió bàsica per a la creació i funcionament d’una petita empresa i tenir 

iniciativa en la seva activitat professional amb sentit de la responsabilitat social. 

w) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat 

professional, d’acord amb lo establert en la legislació vigent, participant activament 

en la vida econòmica, social y cultural. 

 

6. QUALIFICACIONS PROFESSIONALS/UNITATS DE COMPETÈNCIA 

 

QUALIFICACIONS PROFESSIONALS COMPLETES 

  

QUALIFICACIÓ 

PROFESSIONAL 
UNITATS DE COMPETÈNCIA 

a) Educació d’habilitats 

d’autonomia personal i 

social SSC090_3 

➢ UC0252_3: Programar, organitzar i avaluar les 

intervencions d’integració social. 

➢ UC0253_3: Desenvolupar les intervencions dirigides 

a l’entrenament i a l’adquisició d’habilitats 

d’autonomia personal i social. 
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➢ UC0254_3: Establir, adaptar i aplicar sistemes 

alternatius de comunicació. 

 

b) Mediació comunitària 

SSC324_3 

➢ UC1038_3: Identificar i concretar les característiques 

i necessitats del context social de la intervenció. 

➢ UC1039_3: Prevenir conflictes entre distintes 

persones, actors i col·lectius socials. 

➢ UC1040_3: Organitzar i implementar el procés de 

gestió de conflictes. 

➢ UC1041_3: Realitzar la valoració, el seguiment y la 

difusió de la mediació com a una via de gestió de 

conflictes. 

➢ UC1026_3: Incorporar la perspectiva de gènere en 

els projectes d’intervenció social. 

 

c) Inserció laboral de 

persones amb discapacitat 

SSC323_3 

➢ UC1034_3: Gestionar la informació sobre els 

recursos sociolaborals i formatius i col·laborar en 

l’anàlisi de llocs de feina per a la inserció sociolaboral 

de persones amb discapacitat. 

➢ UC1035_3: Realitzar les intervencions dirigides a 

l’entrenament per a l’adquisició i desenvolupament 

d’habilitats sociolaborals en les persones amb 

discapacitat. 

➢ UC1036_3: Recolzar en el procés d’inserció 

sociolaboral de persones amb discapacitat. 

➢ UC1037_3: Efectuar el seguiment de la inserció 

sociolaboral amb l’empresa, l’usuari i el seu entorno 

personal. 

 

d) Promoció i intervenció 

socioeducativa amb 

persones amb discapacitat. 

SSC450_3 

➢ UC1448_3: Detectar, generar i utilitzar recursos 

socials i comunitaris per a la realització 

d’intervencions socioeducatives amb persones amb 

discapacitat. 

➢ UC1449_3: Organitzar i realitzar l’acompanyament de 

persones amb discapacitat en la realització 

d’activitats programades. 

➢ UC1450_3: Organitzar, desenvolupar i avaluar 

processos d’inclusió de persones amb discapacitat en 

espais d’oci i temps lliure. 

➢ UC1451_3: Organitzar i desenvolupar l‘entrenament 

en estratègies cognitives bàsiques i alfabetització 
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tecnològica per a persones amb discapacitat, en 

col·laboració amb professionals de nivell superior. 

➢ UC1452_3: Actuar, orientar i recolzar a les famílies 

de persones amb discapacitat, en col·laboració amb 

professionals de nivell superior. 

 

 

QUALIFICACIONS PROFESSIONALS INCOMPLETES 

 

QUALIFICACIÓ 

PROFESSIONAL 
UNITATS DE COMPETÈNCIA 

a) Atenció a l’alumnat amb 

necessitats educatives 

especials (ACNEE) en 

centres educatius. 

SSC_444_3 

➢ UC1427_3: Executar, en col·laboració amb el tutor/a 

i/o amb l’equip interdisciplinari del centro educatiu, els 

programes educatius de l’alumnat amb necessitats 

educatives especials (ACNEE) en la seva aula de 

referència. 

➢ UC1428_3: Implementar els programes d’autonomia i 

higiene personal en la neteja de l‘alumnat amb 

necessitats educatives especials (ACNEE), 

participant amb l’equip interdisciplinari del centre 

educatiu. 

 

b) Dinamització comunitària 

SSC321_3 

➢ UC1022_3: Dinamitzar la planificació, 

desenvolupament i avaluació d’intervencions i 

projectes comunitaris i de participació ciutadana que 

es desenvolupen entre els diferents agents que 

configuren una comunitat o una zona territorial. 

➢ UC1024_3: Establir estratègies de comunicació i 

difusió dels diferents projectes i actuacions 

comunitàries. 

 

 

7. ENTORN PROFESSIONAL 

1. Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seva activitat en el sector dels serveis 

a les persones: assistencial, educativa, de recolzament en la gestió domèstica i psicosocial, 

i en el sector dels serveis a la comunitat: atenció psicosocial a col·lectius i persones en 

desavantatge social, mediació comunitària, inserció ocupacional i laboral, i promoció 
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d’igualtat d’oportunitats i defensa dels drets de les víctimes de violència de gènere i de les 

seves filles i fills. 

 

2. Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents: 

- Cuidador o cuidadora de persones en situació de dependència en diferents 

institucions i / o domicilis. 

- Tècnic de programes de prevenció i inserció social. 

- Educador o educadora d’equipaments residencials de divers tipus. 

- Educador o educadora de persones amb discapacitat. 

- Treballador o treballadora familiar. 

- Educador o educadora d’educació familiar. 

- Auxiliar de tutela. 

- Monitor o monitora de centres oberts. 

- Tècnic d’integració social. 

- Especialista de recolzament educatiu. 

- Educador o educadora d’educació especial. 

- Tècnic/a educador/a. 

- Tècnic Especialista I (Integrador social). 

- Tècnic Especialista II (Educatiu). 

- Monitor o monitora de persones amb discapacitat. 

- Tècnic de mobilitat bàsica. 

- Tècnic d’inserció ocupacional. 

- Mediador ocupacional i/o laboral. 

- Dinamitzador ocupacional i/o laboral. 

- Educador de base. 

- Mediador o mediadora comunitària. 

- Mediador o mediadora intercultural. 

- Mediador o mediadora veïnal i comunitari. 

- Preparador laboral. 

- Tècnic en feina amb recolzament. 

- Tècnic d’acompanyament laboral. 

- Monitor/a de rehabilitació psicosocial. 

 

8. OBJECTIUS GENERALS 

Els objectius generals d'aquest cicle formatiu són els següents: 
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a) Interpretar informació seleccionant les estratègies i recursos pertinents per elaborar 

projectes d’integració social adequats a la persona destinatària, el context i el marc 

legal vigent i que incorporen la perspectiva de gènere, així com la defensa dels drets 

de les víctimes de violència de gènere i de les seves filles i fills. 

b) Identificar les competències requerides al tècnic superior en Integració Social i als 

membres de l’equip interdisciplinari, analitzant el context d’intervenció i els criteris de 

qualitat establerts en la planificació, per a dirigir i supervisar la posada en pràctica de 

projectes i programes. 

c) Aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació, identificant els protocols 

i recursos pertinents per a gestionar la documentació i realitzar les actuacions 

administratives associades a la intervenció. 

d) Seleccionar recursos i estratègies metodològiques, interpretant les normatives 

relatives a requisits tècnics i instal·lacions, per a programar activitats d’integració 

social. 

e) Identificar els nivells d’intervenció, analitzant els factors d’influència per a dissenyar, 

implementar i avaluar intervencions dirigides a la prevenció de la violència domèstica. 

f) Identificar les necessitats d’atenció física de les persones usuàries, relacionant-les 

en el seu cas amb les ajudes tècniques disponibles, per a dissenyar, supervisar i 

avaluar activitats que donin resposta a les mateixes. 

g) Analitzar les característiques de les unitats de convivència, identificant les variables 

rellevants, per a organitzar, supervisar i avaluar activitats de recolzament a la gestió 

domèstica. 

h) Seleccionar estratègies metodològiques i pautes d’actuació, identificant els recursos 

necessaris per a organitzar, dur a terme i avaluar activitats de recolzament 

psicosocial. 

i) Seleccionar estratègies metodològiques i pautes d’actuació, concretant les ajudes 

tècniques necessàries, per organitzar, dur a terme i avaluar activitats de entrenament 

en habilitats d’autonomia personal i social. 

j) Seleccionar estratègies metodològiques i d’avaluació, aplicant els criteris establerts 

per l’equip interdisciplinari per a dissenyar i dur a terme activitats d’intervenció 

socioeducativa. 

k) Analitzar les necessitats d’entrenament, mediació i recolzament tècnic en funció dels 

recursos sociolaborals disponibles, per organitzar, dur a terme i avaluar activitats 

d’inserció laboral i ocupacional. 
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l) Identificar les necessitats de recolzament a la comunicació i, en el seu cas, les ajudes 

tècniques, en funció de les característiques de la persona destinatària, per entrenar 

en habilitats de comunicació. 

m) Analitzar els problemes plantejats, seleccionat tècniques de participació i gestió de 

conflictes, per a realitzar tasques de mediació entre persones i grups. 

n) Descriure els protocols d’actuació en cas d’accident o emergència, seleccionant les 

tècniques adequades per aplicar primers auxilis. 

ñ)  Seleccionar tècniques i instruments d’avaluació, analitzant els criteris i indicadors de 

qualitat establerts en la programació per a realitzar el control, seguiment i 

retroalimentació de la intervenció.  

o) Analitzar les habilitats socials requerides en l’entorn professional, identificant els 

factors d’influència per a mantenir relacions fluides amb les persones implicades en 

la intervenció i superar els possibles conflictes. 

p) Analitzar i utilitzar els recursos i oportunitats d’aprenentatge relacionats amb 

l’evolució científica, tecnològica i organitzativa del sector i les tecnologies de la 

informació i la comunicació, per a mantenir l‘esperit d’actualització i adaptar-se a 

noves situacions laborals i personals. 

q) Desenvolupar la creativitat i l’esperit d’innovació per a respondre als reptes que es 

presenten en els processos i en l’organització del treball i de la vida personal. 

r) Prendre decisions de forma fonamentada, analitzant les variables implicades, 

integrant sabers de distint àmbit i acceptant els riscos i la possibilitat d’equivocació 

en les mateixes, per afrontar i resoldre distintes situacions, problemes o 

contingències. 

s) Desenvolupar tècniques de lideratge, motivació, supervisió i comunicació en 

contextos de treball en grup, per facilitar l’organització i coordinació d’equips de 

treball. 

t) Aplicar estratègies i tècniques de comunicació, adaptant-se als continguts que es van 

a transmetre, a la finalitat i a les característiques dels receptors, per assegurar 

l’eficàcia en els processos de comunicació. 

u) Avaluar situacions de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, proposant 

i aplicant mesures de prevenció personals i col·lectives, d’acord amb la normativa 

aplicable en els processos de treball, per a garantir entorns segurs. 

v) Identificar i proposar les accions professionals necessàries, per a donar resposta a 

l’accessibilitat universal i al «disseny per a tots». 

w) Identificar i aplicar paràmetres de qualitat en els treballs i activitats realitzades en el 

procés d’aprenentatge, per a valorar la cultura de l’avaluació i de la qualitat i ser 

capaços de supervisar i millorar procediments de gestió de qualitat. 
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x) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura emprenedora, empresarial i 

d’iniciativa professional, per a realitzar la gestió bàsica d’una petita empresa o 

emprendre un treball. 

y) Reconèixer els seus drets i deures com agent actiu en la societat, tenint en compta 

el marc legal que regula les condicions socials i laborals, per a participar com a 

ciutadà democràtic. 

9. SEQÜENCIACIÓ I DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DELS MÒDULS 

PROFESSIONALS  

 

MÒDULS PROFESSIONALS 

1r curs 2n curs 

D’octubre a juny D’octubre a febrer De març 

a juny Totals Setmanals Totals Setmanals 

Context de la intervenció social 120 h 4 h 

 

 

Formació i orientació laboral 90 h 3 h 

Inserció sociolaboral 205 h 6 h 

Mediació comunitària 140 h 4 h 

Metodologia de la intervenció social  110 h  4 h 

Promoció de l’autonomia personal. 

(Mòdul impartit en anglès) 

205 h 

(90) h 

6 h 

(3) h 

TOTAL HORES 960 h 30 h 

Atenció a les unitats de convivència 

 

125 h 7 h 

Suport a la intervenció educativa 115 h 5 h 

Sistemes augmentatius i alternatius 

de comunicació 
120 h 6 h 

Primers auxilis 40 h 2 h  

Habilitats socials  

(Mòdul impartit en anglès) 

100 h 

(40) h 

5 h 

(2) h 

Empresa i iniciativa emprenedora 60 h 3 h 

Projecte d'integració social  6 h 40 h 

Formació en centres de treball    400 h 

TOTAL HORES 960 h 30 h 600 h 36 h 440 h 

 

9.1. CONTEXT DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL 

 

CODI: 0337 
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DURADA: 120 H 

PROFESSOR: SERGIO R. VÁZQUEZ 

 

1. RELACIÓ AMB OBJECTIUS GENERALS DEL CICLE I LES COMPETÈNCIES 

La formació d’aquest mòdul contribueix a assolir les següents competències del títol: a), b), 

c), d), e), f), g), h), i), j), k), m), ñ) i o). 

I els següents objectius generals del cicle formatiu: a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), m), 

ñ) i o). 

 

2. RESULTATS D’APRENENTATGE I CRITERIS D’AVALUACIÓ  

  

R. A. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

 

1. Caracteritza 

la dinàmica 

social, 

relacionant-la 

amb els 

conceptes i 

processos 

psicològics i 

sociològics que 

la sustenten 

 

a) S'han explicat els processos bàsics del desenvolupament evolutiu de l'ésser humà. 

b) S'han caracteritzat els processos que influeixen en la conformació social de la 

conducta i les actituds. 

c) S'han descrit els elements que configuren l'estructura social i les relacions entre ells. 

d) S'han descrit els processos bàsics que intervenen en la dinàmica i el canvi social. 

e) S'han identificat els factors que afavoreixen o inhibeixen el canvi social. 

f) S'han identificat els factors que faciliten o dificulten la participació social i comunitària. 

g) S'ha argumentat la necessitat de conèixer els aspectes bàsics de la dinàmica social 

en el disseny de les intervencions. 

h) S'ha explicat el paper de la perspectiva de gènere en la dinàmica i el canvi social. 
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2. Caracteritza

 els 

processos 

d’integració i 

exclusió social, 

identificant els 

factors 

sociològics i 

psicològics 

influents.  

a) S'han definit els conceptes psicològics i sociològics bàsics relacionats amb els 

processos d'inclusió i exclusió social. 

b) S'han explicat els processos bàsics associats a la integració i exclusió social de 

persones i col·lectius. 

c) S'han identificat les principals causes de la marginació i l'exclusió social. 

d) S'han identificat els indicadors generals de marginació i exclusió social. 

e) S'han descrit les principals necessitats socials. 

f) S'ha diferenciat entre necessitat i demanda social. 

g) S'ha argumentat la influència de les necessitats socials en la marginació i exclusió 

social. 

h) S'han concretat els mecanismes i processos generals de reinserció social. 

3. Interpreta el 

marc de la 

intervenció 

social, 

relacionant la 

seva estructura 

jurídica i 

administrativa 

amb la realitat 

en què es 

desenvolupa. 

a) S'han explicat els antecedents i l'evolució de les polítiques d'intervenció social. 

b) S'ha descrit l'actual marc jurídic i administratiu de la intervenció social. 

c) S'ha relacionat el marc jurídic dels sistemes de protecció social amb la realitat en què 

es desenvolupen. 

d) S'han concretat els diferents sectors d'intervenció social. 

e) S'ha justificat la necessitat de la protecció social com un dret de les persones. 

f) S'ha argumentat la importància dels sistemes de protecció social com element 

d'integració i estabilitat social. 

g) S'ha valorat la importància de la discriminació positiva en els processos de igualtat. 

h) S'ha descrit el paper del tècnic superior en Integració Social en el marc de la 

intervenció social. 

4. Determina els 

àmbits 

d'intervenció 

social, 

descrivint les 

característiques 

i necessitats 

dels col·lectius 

que els 

integren. 

a) S'han descrit les característiques biològiques, psicològiques i socials associades a 

situacions o risc d'exclusió social. 

b) S'han identificat els col · lectius que integren els diferents àmbits de intervenció social. 

c) S'han explicat les característiques i necessitats de les persones i col·lectius 

susceptibles d'exclusió social. 

d) S'han identificat els factors influents en la situació o risc d'exclusió social dels diferents 

col lectius. 

e) S'han descrit les variables que influeixen en les situacions de necessitat en els sectors 

objecte d'intervenció. 

f) S'han relacionat les característiques dels subjectes i col lectius específics amb les 

demandes i necessitats d'intervenció social. 

g) S'han identificat les principals fonts d'informació sobre els col lectius d'intervenció. 

h) S'ha valorat la importància de fonamentar la intervenció en les necessitats dels 

destinataris. 
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5. Caracteritza 

serveis i 

programes 

d'intervenció 

social, 

relacionant-los 

amb les 

necessitats 

personals i 

socials a què 

donen 

resposta. 

 

a) S'han identificat els diferents enfocaments, modalitats i estratègies de intervenció 

social. 

b) S'han relacionat les principals organitzacions i serveis adreçats a la intervenció social 

amb diferents col lectius. 

c) S'han descrit diferents contextos i sistemes organitzatius d'intervenció. 

d) S'han explicat les línies generals dels principals programes de intervenció social i 

promoció d'igualtat. 

e) S'han identificat els aspectes bàsics de la intervenció social amb diferents col · lectius. 

f) S'han enumerat les principals prestacions i ajudes a què tenen dret els diferents col · 

lectius. 

g) S'ha valorat la importància del suport social a la integració de les persones. 

h) S'han concretat la importància social, l'àmbit d'actuació i els límits del voluntariat en la 

intervenció social. 

 

 

3. CONTINGUTS 

1. Caracterització de la dinàmica social: 

- Anàlisi dels processos del desenvolupament evolutiu de l'ésser humà. 

- Conceptes i processos bàsics de psicologia social i sociologia. 

- Anàlisi de l'estructura i els processos de la dinàmica social. 

- Xarxes comunitàries 

- Valoració de la influència dels processos psicològics i sociològics en el 

desenvolupament de les intervencions socials. 

 

2. Caracterització dels processos d´ integració i exclusió social: 

- Psicosociologia de l'exclusió social. 

- Necessitats i demandes socials. 

- Anàlisi de les relacions entre necessitat, marginació i exclusió. 

- Processos de reinserció social. 

 

3. Interpretació del marc de la intervenció social: 

- La intervenció social. 
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- Anàlisi dels models d'intervenció social a Espanya i països del nostre entorn. 

- Marc administratiu, legislatiu i competencial de la intervenció social. 

- El perfil professional del tècnic superior en integració social. 

 

4. Determinació d'àmbits d'intervenció social: 

- Característiques biològiques, psicològiques i socials associades a situacions o 

risc d'exclusió social. 

- Anàlisi de les característiques i necessitats de col · lectius específics. 

- Identificació de les principals fonts d'informació sobre els diferents col·lectius 

d'intervenció. 

- Valoració de l'anàlisi de necessitats com a punt de partida de la intervenció. 

 

5. Caracterització de serveis i programes d'intervenció social: 

- Estratègies d'intervenció social. 

- Organitzacions, serveis i programes d'intervenció social. 

- Anàlisi del context d'intervenció propi de cada àmbit. 

- Suport social i autoajuda. 

- Participació social i voluntariat. 

- Ús de la xarxa per a l'obtenció d'informació sobre serveis, programes i recursos 

d'intervenció social. 

 

4. TEMPORITZACIÓ 

Av. 
NUCLI 

FORMATIU 
CONTINGUTS HORES RA 

1
a
 A

V
A

L
U

A
C

IÓ
  

1. Marc de la 
intervenció social 

1.1. Conceptes fonamentals dels processos d’exclusió i 
inclusió social 15 1. RA1, RA2, 

RA3 

1.2. Àmbits d’inclusió social. 
20 2. RA1, RA2, 

RA3 

1.3. Marc històric, legal i administratiu de l’acció social. 
11 3. RA1, RA2, 

RA3 

2
a
 

A
V

A
L

U

A
C

Ó
 

2. Determinació 
d'àmbits 

2.1. Persones en situació de discapacitat, malaltia mental, 
drogodependència 
o altres addiccions 

11 4. RA4 
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d'intervenció 
social 

2.2. Infants i adolescents, víctimes de violència masclista i 
violència familiar 11 5. RA4 

2.3. Altres grups en situació d’exclusió social, discriminació 
per lloc de procedència, ètnia o cultura 10 6. RA4 

3
a
 A

V
A

L
U

A
C

IÓ
  

3. Caracterització 
de serveis i 
programes 

d'intervenció 
social 

3.1. Persones en situació de discapacitat, malaltia mental, 
drogodependència 
o altres addiccions 

16 RA5 

3.2. Infants i adolescents, víctimes de violència masclista i 
violència familiar 16 RA5 

3.3. Altres grups en situació d’exclusió social, discriminació 
per lloc de procedència, ètnia o cultura 16 RA5 

5. METODOLOGIA 

La metodologia podrà variar en funció de l’escenari en que ens trobem, que vindrà determinat 

per l’evolució de la pandèmia, d’acord amb el que estableixin les autoritats sanitàries en cada 

moment. 

Les línies d'actuació en el procés d'ensenyament-aprenentatge que permeten assolir els 

objectius del mòdul versaran sobre: 

- La realització d'exercicis d'avaluació inicial i introducció, per tal de conèixer els 

aprenentatges previs de què partim per desenvolupar la resta d'aprenentatges. 

- Les activitats procedimentals que tinguin com a finalitat l'entrenament, anàlisi i estudi 

d'habilitats i estratègies de suport psicosocial i acompanyament, les relacions amb les 

famílies dels usuaris i l'avaluació de la seva pròpia intervenció. 

- La utilització de tecnologies de la informació i comunicació per obtenir informació. 

- La realització d'activitats d'aplicació en l'estudi de casos que li apropin a la realitat del seu 

entorn professional. 

- El treball en equip en petit i gran grup, en parelles i de manera individual. 

Aquestes línies d'organització tindran en compte, com a estratègies per a un millor 

desenvolupament dels aprenentatges, el treball en grup, la creativitat i l'autoavaluació del 

treball realitzat. 

 

6. CRITERIS ESPECÍFICS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ  

A l’hora d’avaluar es tindran en compte totes les proves realitzades a nivell conceptual i 

procedimental, així com l’actitud de l’alumnat. 

 

6.1 Exàmens, activitats pràctiques i treballs 



21 

 

- A cada una de les avaluacions es realitzaran una o més proves escrites per avaluar els 

conceptes i els procediments, aquestes proves faran mitjana entre elles (les de 

conceptes amb les de conceptes i les de procediments amb les de procediments).  

- Els exàmens de conceptes poden estar constituïts de preguntes de resposta múltiple 

(quatre opcions de resposta), on cada error resta una tercera part de la puntuació de la 

pregunta o de preguntes de desenvolupament i/o definicions. 

- Quant a les activitats pràctiques i treballs, el professor avisarà a l’alumnat de quines 

d’aquestes activitats seran avaluades, així com dels criteris que es tindran en compte 

per a la seva qualificació.  

Les diferents activitats que es podran avaluar seran:  

o Exercicis de relació i desenvolupament de continguts. 

o Dinàmiques de grups.  

o Role-playings.  

o Elaboració de treballs d’investigació/intervenció.  

o Comentaris d’opinió personal de visualitzacions de vídeos, documentals i 

pel·lícules. 

o Visites a centres o institucions relacionades amb l’entorn.   

o Etc. 

- Els treballs es realitzaran de manera individual, en parelles o en grup, segons les 

directrius del professor  

- El professorat informarà a l’alumnat de les proves avaluables durant el curs amb una 

setmana d’antelació com a mínim. En cas de repetició de proves individuals per falta 

justificada la data de la prova respondrà a criteris organitzatius del professorat. 

 

6.2 Criteris de qualificació 

- La nota final de l’avaluació serà la suma de les notes de conceptes, procediments i 

actitud, seguint la distribució següent. 

o Conceptes 30%: Inclou els exàmens de conceptes i els treballs que tinguin 

caràcter d’examen.  

o Procediments 60%: Inclou els exàmens de procediments, els treballs que s’hagin 

de lliurar i les activitats pràctiques que es realitzin dins l’aula.  
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o Actitud 10%: Es puntuaran els següents ítems:  

▪ Acceptar i complir les normes 

▪ Realitzar aportacions adequades i participar activament 

▪ Assistència i puntualitat (en començar les classes i lliurament de les 

tasques 

▪ Saber treballar en equip 

▪ Mantenir una actitud respectuosa cap al professor i els companys. 

▪ Actitud i sensibilitat general envers el mòdul 

 

- El fet de copiar o facilitar que altres alumnes copiïn, així com comunicar-se amb altres 

companys durant el temps de l’examen suposarà per l’alumne/a perdre el dret a 

presentar-se a les proves parcials i s’haurà d’examinar de tots els continguts del mòdul 

en un examen global al final de curs (febrer en el cas de 2n). El fet de copiar es 

considerarà una falta greu. Plagiar un treball també es penalitzarà, podent ser valorat 

com no lliurat o amb un zero. 

- D’acord amb el projecte lingüístic de centre en els exàmens i treballs a lliurar es puntuarà 

la presentació, la coherència, l’adequació ortogràfica i gramatical (es podrà restar per 

faltes greus fins a un màxim de 2 punts). 

- Les tasques avaluables s’han de fer/lliurar el dia establert pel professor. Es donarà una 

setmana de marge perquè els alumnes puguin lliurar el treball passat el dia 

acordat, però la seva nota es reduirà en un 20%. Passada una setmana no es 

podran lliurar els treballs o activitats, s’avaluaran amb un 0 i s’hauran de recuperar 

a l’avaluació ordinària. 

- S’haurà de tenir una qualificació mínima de 5 en els conceptes i els procediments per 

poder fer la mitjana i obtenir una avaluació global positiva.  

- De manera general serà necessari obtenir com a mínim un 5 en cada prova realitzada 

per poder fer  la mitjana i per aprovar l’avaluació. En casos particulars i sempre segons 

el criteri del professor/a, es podrà treure la nota mitjana de l’avaluació sense haver 

aprovat una de les proves, sempre i quan la qualificació obtinguda en aquesta no sigui 

inferior a  4.  

- Les activitats que organitzi el departament en horari lectiu són d’assistència obligatòria, 

així com el lliurament de les tasques vinculades a l’activitat. No assistir a les activitats 
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complementàries de manera no justificada tindrà una repercussió negativa en la 

valoració de l’actitud de tots els mòduls. 

- La nota final del mòdul serà la mitjana aritmètica dels resultats obtinguts a cada una de 

les tres avaluacions, sempre i quan es tinguin aprovades cada una d’elles. Per tal 

d’aprovar el mòdul es requerirà, com a mínim, un 5. 

- Abans de la convocatòria ordinària el/la professor/a de cada mòdul penjarà a l’aula un 

document amb el resum de les proves pendents de recuperar o realitzar de cada 

alumne/a.  

 

6.3 Convocatòria ordinària i extraordinària. 

Convocatòria ordinària:  

 

- A la convocatòria ordinària del mes de juny es recuperaran les avaluacions suspeses. 

L’alumne/a sols haurà d’examinar-se d’aquelles proves que no hagi superat o realitzat 

durant el curs.  

- Si un alumne/a té 3 o més proves pendents per avaluació, haurà de recuperar tota 

l’avaluació.  

- El tipus de prova serà similar al que s’haurà fet durant tot el curs.  

 

Convocatòria extraordinària:  

Només s’hi poden presentar els alumnes que compleixen els requisits per promocionar a 2n 

curs.  

La convocatòria extraordinària consistirà en una prova global dels continguts de tot el mòdul 

formatiu i constarà de dues parts: 

- Una part corresponent a l’avaluació de conceptes (40%): Constarà de preguntes de 

resposta múltiple (quatre opcions de resposta), on cada error resta una tercera part 

de la puntuació de la pregunta, i/o el desenvolupament de diferents tipus de 

preguntes curtes: definicions, de relacionar, etc.  

- Una part corresponent a l’avaluació de procediments (60%): Constarà de preguntes 

/ activitats de tipus pràctic com pot ser resolució de problemas, plantejament d’un cas 

pràctic, etc. 

Per a aprovar la prova la suma d’ambdues parts ha de ser, com a mínim, un 5. 
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7. ASSISTÈNCIA, CONVOCATÒRIES I PROMOCIÓ:  

Consultar els apartats corresponents al document “Criteris Generals de Cicle” 

 

8. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

Es realitzaran activitats encaminades al desenvolupament integral dels alumnes i a 

l’aprofitament dels continguts treballats a classe, per altra banda, s’intentarà que aquestes 

activitats posin en contacte als alumnes amb la realitat del sector laboral. En aquests sentit 

s’aprofitaran els esdeveniments culturals i formatius que s’organitzen a Calvià (exposicions, 

xerrades, etc.) 

Particularment, està previst una xerrada per part d’un terapèuta i un pacient de l’institut 

Hipòcrates, en relació a la drogodependència durant el tercer trimestre. 

 

9. MATERIALS I RECURSOS BIBLIOGRÀFICS 

Els diferents recursos i espais que s’utilitzaran són:  

- Pissarra digital.  

- Plataforma Classroom.  

- Aula taller i pati.  

 

 

El material que s’utilitzarà per a impartir el mòdul és el següent:  

- Material elaborat pel professor.  

- Fotocòpies per treballar continguts específics.  

- Presentacions i documents audiovisuals 

- Llibres amb temari específic com a guía 

Durant el curs els alumnes poden fer servir com a guia per a la realització de les proves 

qualsevol material tècnic i científic degudament referenciat. En particular es recomanen la 

utilització dels següents llibres:  

- “Context de la Intervenció Social” de l’Institut Obert de Catalunya (2014): 

https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_iso_m01_/web/fp_iso_m01_htmlindex/medi

a/fp_iso_m01_material_paper.pdf (Gratuït)  

https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_iso_m01_/web/fp_iso_m01_htmlindex/media/fp_iso_m01_material_paper.pdf
https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_iso_m01_/web/fp_iso_m01_htmlindex/media/fp_iso_m01_material_paper.pdf
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- González, A., Román M. A., Sánchez, N. (2016). Context de la intervenció social. 

Barcelona: Altamar. 
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9.2. FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL  

 

CODI: 0346 

DURADA: 90 hores 

PROFESSORA:  Ana María Barceló Nicolau. 

 

1. RELACIÓ AMB OBJECTIUS GENERALS DEL CICLE I LES COMPETÈNCIES 

La formació d’aquest mòdul contribueix a assolir les següents competències 

professionals, personals i socials del títol: o), p), r), t) i w) 

 

I els següents objectius generals del cicle: o), p), s), u)  i y) 

 

2. RESULTATS D’APRENENTATGE I CRITERIS D’AVALUACIÓ  

 

RESULTAT 

D’APRENENTATGE 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 

1. Seleccionar 

oportunitats de feina, 

identificant les diferents 

possibilitats d’inserció i 

les alternatives 

d’aprenentatge durant la 

vida. 

a) S’ha valorat la importància de la formació permanent com a factor clau per a 

l’empleabilitat i l’adaptació a les exigències del procés productiu. 

b) S’han identificat els itineraris formatiu-professionals relacionats amb el perfil 

professional del tècnic superior. 

c) S’han determinat les aptituds i actituds requerides per a l’activitat professional 

relacionada amb el perfil del títol. 

d) S’han identificat els principals jaciments de feina i inserció laboral per al tècnic 

superior. 

e) S’han determinat les tècniques utilitzades en el procés de recerca de feina. 

f) S’han previst les alternatives d’autoocupació en el sector professional 

relacionat amb el títol. 

g) S’ha realitzat la valoració de la personalitat, aspiracions, actituds i formació 

pròpia per a la presa de decisions. 

2. Aplicar les estratègies 

del treball en equip, 

valorant la seva eficàcia 

i la seva eficiència per a 

la consecució dels 

objectius de 

l’organització. 

a) S’han valorat els avantatges del treball en equip en situacions de treball 

relacionades amb el perfil del tècnic superior. 

b) S’han identificat els equips de treball que poden constituir-se en una situació 

real de feina. 

c) S’han determinat les característiques de l’equip de treball eficaç front als 

equips ineficaços. 

d) S’ha valorat positivament la necessària existència de diversitat de rols i 

opinions assumits pels membres d’un equip. 

e) S’han identificat els tipus de conflictes i les seves fonts. 
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f) S’han determinat procediments per a la resolució del conflicte. 

g) S’ha reconegut la possible existència de conflicte entre els membres d’un grup 

com a un aspecte característic de les organitzacions. 

3. Exercir els drets i 

complir les obligacions 

que es deriven de les 

relacions laborals, 

reconeixent-les en els 

diferents contractes de 

treball. 

a)S’han identificat els conceptes bàsics del dret del treball. 

b) S’han distingit els principals organismes que intervenen en les relacions entre 

els empresaris i els treballadors. 

c) S’han determinat els drets i les obligacions derivats de la relació laboral. 

d) S’han classificat les principals modalitats de contractació, identificant les 

mesures de foment de la contractació per a determinats col·lectius. 

e) S’han valorat les mesures establertes per la legislació vigent per a la 

conciliació de la vida laboral i familiar. 

f) S’han identificat les causes i els efectes de la modificació, suspensió i extinció 

de la relació laboral. 

g) S’ha analitzat el rebut de salaris, identificant els principals elements. 

h) S’han analitzat les diferents mesures de conflicte col·lectiu i els procediments 

de solució de conflictes. 

i) S’han determinat les condicions de treball pactades en un conveni col·lectiu 

aplicable al sector relacionat amb el títol de Tècnic Superior. 

j) S’han identificat les característiques definitòries dels nous entorns 

d’organització del treball. 

4. Determinar l’acció 

protectora del sistema 

de la Seguretat Social 

davant les distintes 

contingències cobertes, 

identificant les distintes 

classes de prestacions. 

a) S’ha valorat el paper de la Seguretat Social com a pilar essencial per a la 

millora de la qualitat de vida dels ciutadans. 

b) S’han enumerat les diverses contingències que cobreix el sistema de la 

Seguretat Social. 

c) S’han identificat els règims existents en el sistema de Seguretat Social. 

d) S’han identificat les obligacions de l’empresari i del treballador dins del 

sistema de la Seguretat Social. 

e) S’han identificat, en un supòsit senzill, les bases de cotització d’un treballador 

i les quotes corresponents a treballador i a un empresari. 

f) S’han classificat les prestacions del sistema de la Seguretat Social, identificant 

els seus requisits. 

g) S’han determinat les possibles situacions legals d’atur. 

h) S’ha realitzat el càlcul de la duració i la quantia d’una prestació per atur de 

nivell contributiu bàsic. 

5. Avaluar els riscos 

derivats de la seva 

activitat, analitzant les 

condicions de treball i 

els factors de risc 

a) S’ha valorat la importància de la cultura preventiva en tots els àmbits i les 

activitats de l’empresa. 

b) S’han relacionat les condicions laborals amb la salut del treballador. 

c) S’han classificat els factors de risc en l’activitat i els danys derivats dels 

mateixos. 
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presents en el seu 

entorn laboral. 

d) S’han identificat les situacions de risc més habituals en els entorns de treball 

dels tècnics superiors. 

e) S’ha determinat l’avaluació de riscos en l’empresa. 

f) S’han determinat les condicions de treball amb significació per a la prevenció en 

els entorns de treball relacionats amb el perfil professional dels tècnics superiors. 

g) S’han classificat i descrit els tipus de danys professionals, amb especial 

referència a accidents de treball i malalties professionals, relacionades amb els 

perfils professionals dels tècnics superiors 

6. Participar en 

l’elaboració d’un pla de 

prevenció de riscos en 

una petita empresa, 

identificant les 

responsabilitats de tots 

els agents implicats. 

a) S’han determinat els principals drets i els deures en matèria de prevenció de 

riscos laborals. 

b) S’han classificat les distintes formes de gestió de la prevenció en l’empresa, 

en funció dels distints criteris establerts en la normativa sobre prevenció de 

riscos laborals. 

c) S’han determinat les formes de representació dels treballadors en l’empresa 

en matèria de prevenció de riscos. 

d) S’han identificat els organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos 

laborals. 

 e) S’ha valorat la importància de l’existència d’un pla preventiu en l’empresa que 

inclogui la seqüenciació d’actuacions que es deuen realitzar en cas 

d’emergència. 

f) S’ha definit el contingut del pla de prevenció en un centre de treball relacionat 

amb el sector professional del tècnic superior. 

g) S’ha projectat un pla d’emergència i evacuació d’una empresa del sector. 

7. Aplicar les mesures 

de prevenció i protecció, 

analitzant les situacions 

de risc en els entorns 

laborals del tècnic 

superior en Integració 

Social 

a) S’han definit les tècniques de prevenció i de protecció individual i col·lectiva 

que s’han d’aplicar per evitar els danys en el seu origen i minimitzar les seves 

conseqüències en cas de que siguin inevitables. 

b) S’ha analitzat el significat dels distints tipus de senyalització de seguretat. 

c) S’han analitzat els protocols d’actuació en cas d’emergència. 

d) S’han identificat les tècniques de classificació dels ferits en cas d’emergència 

on hi hagi víctimes de diversa gravetat. 

e) S’han identificat les tècniques bàsiques de primers auxilis que s’han d’aplicar 

en el lloc de l’accident davant de distints tipus de danys i la composició i ús de la 

farmaciola. 

f) S’han determinat els requisits i les condicions per a la vigilància de la salut del 

treballador i la seva importància com a mesura de prevenció. 
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3. CONTINGUTS 

 

1. Relacions laborals: 

- El dret del treball. 

- Les característiques i tipus de Relacions Laborals. 

- Anàlisi de la relació laboral individual. 

- Modalitats de contracte de treball i mesures de foment de la contractació. 

- Drets i deures derivats de la relació laboral. 

- Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball. 

- Anàlisi d’un conveni col·lectiu aplicable a l’àmbit professional corresponent. 

- Beneficis per als treballadors en les noves organitzacions: flexibilitat, beneficis socials 

entre altres. 

 

2. Representació del treballadors: 

- Representació dels treballadors. 

- Negociació col·lectiva com a mitjà per a la conciliació dels interessos dels treballadors 

i els empresaris. 

- Anàlisis d’un conveni col·lectiu aplicable a l’àmbit professional del tècnic superior. 

- Conflictes col·lectius de treball. 

 

3. Seguretat Social, feina i atur: 

- Estructura del sistema de la Seguretat Social. 

- El sistema de la Seguretat Social com a principi bàsic de solidaritat social. 

- Determinació de les principals obligacions d’empresaris i treballadors en matèria de 

Seguretat Social: afiliació, altes, baixes i cotitzacions. 

- L’acció protectora de la Seguretat Social. 

- Classes, requisits i quantia de les prestacions. 

- Concepte i situacions de protecció per l’atur. 

- Sistemes d’assessorament dels treballadors respecte als seus drets i als deures. 

 

4. El projecte professional. Recerca activa de feina: 

- Valoració de la importància de la formació permanent per a la trajectòria laboral i 

professional dels tècnics superiors. 

- Anàlisis dels interessos, aptituds i motivacions personals per a la carrera 

professional. 

- Identificació d’itineraris formatius relacionats amb els tècnic superior d’Integració 

Social. 
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- Responsabilització de l’aprenentatge. Coneixement dels requeriments i dels fruïts 

previstos. 

- Definició i anàlisis dels sectors professionals dels títols de Tècnic Superior. 

- Planificació de la pròpia carrera: Establir els objectius laborals, a mig i llarg terme, 

compatibles amb les necessitats i les preferències. 

- Objectius realistes i coherents amb la formació actual i la projectada. 

- Procés de recerca de feina en empreses del sector. 

- Oportunitats d’aprenentatge i feina a Europa. 

- Tècniques i instruments de recerca de feina. 

- Valoració de l’autoocupació com a alternativa per a la inserció professional. 

- El procés de pressa de decisions. 

- Establiment d’una llista de comprovació personal de coherència entre pla de carrera, 

formació i aspiracions. 

 

5. Equips de treball i el conflicte 

- Valoració dels avantatges i inconvenients del treball d’equip per a l’eficàcia de 

l’organització. 

- Classes d’equipaments en els sectors de la integració social. 

- Anàlisis de la formació dels equips de treball. 

- Característiques d’un equip de treball eficaç. 

- La participació en l’equip de treball. Anàlisis dels possibles rols dels seus integrants. 

- Definició de conflicte: característiques, fonts i etapes del conflicte. 

- Mètodes per a la resolució o supressió del conflicte: mediació, conciliació i arbitratge. 

- Nous entorns d’organització del treball: subcontractació i teletreball, entre altres. 

- Beneficis per als treballadors amb les noves organitzacions: flexibilitat i beneficis 

socials, entre altres. 

 

6. Avaluació de riscos professionals: 

- Importància de la cultura preventiva en totes les fases de l’activitat professional. 

- Valoració de la relació entre treball i salut. 

- Anàlisis i determinació de les condicions de treball. 

- Anàlisis de factors de risc. 

- Anàlisis i determinació de les condicions de treball. 

- El concepte de risc professional. Anàlisis de factors de risc. 

- L’avaluació de riscos en l’empresa com a element bàsic de l’activitat preventiva. 

- Anàlisis de riscos lligats a les condicions de seguretat. 

- Anàlisis de riscos lligats a les condicions ambientals. 
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- Anàlisis de riscos lligats a les condicions ergonòmiques i psicosocials. 

- Riscos específics en els sectors de la integració social. 

- Determinació dels possibles danys a la salut del treballador que poden derivar-se de 

les situacions de risc detectades. 

 

7. Planificació de la prevenció de riscos en l’empresa: 

- Drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals. 

- Responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals. 

- Gestió de la prevenció en l’empresa. 

- Representació dels treballadors en matèria preventiva. 

- Organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals. 

- Planificació de la prevenció en l’empresa. 

- Plans d’emergència i d’evacuació en entorns de treball. 

- Elaboració d’un pla d’emergència en una petita o mitjana empresa del sector. 

 

8. Aplicació de mesures de prevenció i protecció en l’empresa: 

- Determinació de las mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva. 

- Protocol d’actuació davant una situació d’emergència. 

- Primers auxilis (mòdul específic) 

- Formació als treballadors en matèria de plans d’emergència. 

- Vigilància de la salut dels treballadors. 

 

4. TEMPORITZACIÓ  

 
AVALUACIÓ 

 
NUCLI FORMATIU CONTINGUTS HORES 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

1
a
. 

A
V

A
L

U
A

C
IÓ

 3
2
 h

o
re

s
 

1.Les relacions 
laborals i la seva 
normativa. 
 
 

 

- Què és el dret? 

- Les relacions laborals 

- La normativa de les relacions laborals. 

- L’Administració laboral. 

6 3 

2. El contracte de 
treball i els drets i 
deures laborals. 
 

 

- El contracte de treball. 

- Característiques del contracte de treball. 

- El període de prova. 

- Drets i deures derivats de la relació de 

treball. 

 

9 3 
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3. Classificació i 
modalitats dels 
contractes de 
treball. 

- Classificació dels contractes de treball. 

- Contractes a temps indefinit o de durada 

indefinida. 

- Contractes de durada determinada. 

- Altres modalitats contractuals. 

- Altres formes de contractació. 

9 3 

4. La jornada 

laboral i la seva 

retribució 

 

- La jornada laboral. 

- Les hores extraordinàries. 

- Els permisos retribuïts. 

- Les vacances. 

- El calendari laboral. 

- El salari. 

8 3 

2
a
. 

A
V

A
L

U
A

C
IÓ

 3
0
 h

o
re

s
 

 
 
 
 
 5. El Salari i la 
nòmina. 
 
 
 
 
 
 

 

- El salari. 

- Les percepcions salarials. 

- Les percepcions no salarials. 

- Deduccions. 

- Bases de cotització, tipus i quotes amb 

retribució mensual. 

- Passos per calcular l’import net d’una 

nòmina o líquid per percebre. 

13 3, 4 

6. Modificació, 
suspensió i extinció 
del contracte de 
treball. 
 
 
 

 

- Modificació de les condicions de treball. 

- Suspensió del contracte de treball. 

- Extinció del contracte de treball. 

- Acomiadament: procediment i 

impugnació. 

6 3 

7. La seguretat 
social. Les 
prestacions de la 
Seguretat Social 

 

- La Seguretat Social. 

- Estructura de la Seguretat Social. 

- Les prestacions de la Seguretat Social. 

- Incapacitat permanent. 

- Naixement i cura d’un menor, i risc durant 

l’embaràs i la lactància natural. 

- La jubilació. 

- Mort i supervivència. 

- La protecció davant l’atur 

- Les prestacions no contributives. 

 

11 4 
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3
a
. 

A
V

A
L

U
A

C
IÓ

  
3

8
 h

o
re

s
 

8. La participació 
dels treballadors a 
l’empresa 

 

- Els sindicats i la llibertat sindical. 

- La representació dels treballadors. 

- La negociació col·lectiva. 

- El conflicte col·lectiu. 

6 2,3 

9. Treball en equip i 
resolució de 
conflictes. 

 

- Els equips de treball. 

- Avantatges i inconvenients del treball en 

equip. 

- Els conflictes laborals i la seva resolució. 

- Procediment de resolució pacífic dels 

conflictes laborals: la negociació. 

7 2 

10. El Mercat 
laboral 

 

- Què és el mercat laboral i quins subjectes 

hi intervenen. 

- Com puc accedir al mercat de treball com 

a persona treballadora. 

- La fase de reflexió. 

- La ase d’informació: conèixer les ofertes 

de feina utilitzant eines de cerca. 

- Els sistemes públics d’ocupació. 

- Altres maneres de buscar feina. 

- La fase de preparació: les eines d’accés 

al mercat laboral. 

- Proves de selecció. 

9 1 

11. La prevenció de 
riscos laborals a 
l’empresa. 

 

- Salut laboral i prevenció de riscos 

laborals. 

- Danys a la salut dels treballadors: 

accident de treball i malaltia professional. 

- Mesures de prevenció i protecció per a 

les persones treballadores. 

12 5, 6, 7 

 

- Regulació de la prevenció de riscos 

laborals. 

- La gestió de la prevenció de riscos 

laborals. 

- Organització de la prevenció a l’empresa. 

- Òrgans públics amb competència en 

prevenció. 

  

 

- Factors de risc derivats de les condicions 

de seguretat. 

- Factors de risc ergonòmics i psicosocials. 

- Factors de risc derivats de les condicions 

de l’ambient de treball. 
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- Factors de risc produïts per agents físics. 

- Factors de risc produïts per agents 

biològics. 

12. Plans de 
seguretat i primers 
auxilis. 

 

- El pla d’actuació a l’empresa en cas 

d’emergències. 

- Primers auxilis. 

- La farmaciola de l’empresa. 

4 6, 7 

 

 

5. METODOLOGIA 

La metodologia que per part del centre s’ha contemplat a l’inici de curs és desenvolupar la 

classe a l’aula amb normalitat amb el grup que assisteixi de manera presencial i establir una 

videoconferència amb l’alumnat que és a casa per confinament mitjançant l’aplicació de Meet 

(Eines Google) de manera que puguin seguir la classe a distància. Cal dir que la metodologia 

podrà variar en funció dels nivells d’alerta en que ens trobem, que vindrà determinat per 

l’evolució de la pandèmia, d’acord amb el que estableixin les autoritats sanitàries en cada 

moment. 

 

Un altre principi que cal tenir present en la programació és atendre durant tota la pràctica 

educativa el tractament de la igualtat de gènere. 

 

Les línies d'actuació en el procés d'ensenyament-aprenentatge que permeten assolir els 

objectius del mòdul versaran sobre: 

 

- Activitats d'avaluació inicial, introducció i descobriment. 

- Activitats d'ensinistrament, desenvolupament, anàlisi o estudi de casos, destinades 

a desenvolupar habilitats i destreses més complexes. 

- Activitats d'aplicació, generalització, resum i culminació, destinades a aplicar, 

mesurar, avaluar o situar allò après en una estructura més àmplia i a adquirir 

capacitats que siguin transferibles a altres situacions el més pròximes a les reals. 

- Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació. 

 

Les línies d'actuació en el procés d'ensenyament-aprenentatge que permeten assolir els 

objectius del mòdul estan relacionades amb: 

 

- El maneig de les fonts d'informació sobre el sistema educatiu i laboral, 

especialment referent a les empreses.  
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- La realització de proves d'orientació i dinàmiques sobre la pròpia personalitat i el 

desenvolupament de les habilitats socials.  

- La preparació i realització de models de currículum vitae (CV) i entrevistes de 

treball.  

- La identificació de la normativa laboral que afecta a les persones treballadores del 

sector, maneig dels contractes més comunament utilitzats i lectura comprensiva 

dels convenis col·lectius d'aplicació.  

- L'emplenament de rebuts de salari de diferents característiques i altres documents 

relacionats. 

- L'anàlisi de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, que li permeti avaluar els 

riscos derivats de les activitats desenvolupades en el seu sector productiu i que li 

permeti col·laborar en la definició d'un pla de prevenció per a una petita empresa, 

així com en l'elaboració de les mesures necessàries per a la seva posada en 

funcionament. 

 

6. CRITERIS ESPECÍFICS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ  

A l’hora d’avaluar es tindran en compte totes les proves realitzades a nivell conceptual i 

procedimental, així com l’actitud de l’alumnat. 

 

6.1 Exàmens 

- A cada una de les avaluacions es faran diverses proves escrites per avaluar els 

conceptes i els procediments, aquestes proves faran mitjana entre elles (les de conceptes 

amb les de conceptes i les de procediments amb les de procediments).  

- Els exàmens poden avaluar un o més nuclis formatius.  

- Per norma general, els exàmens de conceptes constaran de dues parts; una part de 

preguntes de resposta múltiple (quatre opcions de resposta), on cada error resta una tercera 

part de la puntuació de la pregunta; les preguntes en blanc no puntuen; i la segona part de 

preguntes de desenvolupament i/o definicions. La nota de l’examen serà la suma de les dues 

parts. En els criteris de correcció s’indicarà la puntuació de cada una de les parts. 

 

6.2 Activitats pràctiques i treballs 

Durant el curs es realitzaran diferents activitats pràctiques que contribuiran a millorar 

l’adquisició dels continguts del mòdul. Algunes d’aquestes activitats seran avaluades 

i es comptabilitzaran com a nota de procediments. La professora avisarà a l’alumnat 

de quines d’aquestes activitats seran avaluades, així com dels criteris que es tindran 

en compte per a la seva qualificació. Hi haurà activitats d’entrega obligatòria i 

activitats voluntàries. Les activitats d’ampliació voluntàries puntuen fins a un màxim 
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de 0,15 punts que ajudaran a pujar la nota final de l’avaluació de procediments i 

sempre que aquesta part estigui aprovada. 

 
Les diferents activitats que es podran avaluar seran:  

- Exercicis de relació i desenvolupament de continguts. 

- Dinàmiques de grups.  

- Role-playings.  

- Elaboració de treballs d’investigació/intervenció.  

- Comentaris d’opinió personal de visualitzacions de vídeos, documentals i pel·lícules. 

- Visites a centres o institucions relacionades amb l’entorn. 

 

Els treballs es realitzaran de manera individual, en parelles o en grup cooperatiu, segons 

les directrius de la professora. 

 

Els treballs s’han de lliurar el dia establert per la professora perquè puguin ser avaluats. 

Es donarà una setmana de marge perquè els alumnes puguin lliurar el treball passat el 

dia acordat, però la nota d’avaluació d’aquest es reduirà en un 20%. Passada la data 

límit no es podran lliurar els treballs o activitats, s’avaluaran amb un 0 i s’hauran de 

recuperar a l’avaluació ordinària. 

 

6.3 Criteris de qualificació 

- La nota final de l’avaluació serà la suma de les notes de conceptes, procediments i 

actitud, segons el percentatge establert (sempre que es tingui aprovat per separat cada part): 

o Conceptes 50%: Inclou els exàmens de conceptes i els treballs que tinguin caràcter 

d’examen. 

o Procediments 40%: Inclou els exàmens de procediments, els treballs que s’hagin de 

lliurar i les activitats pràctiques que es realitzin dins l’aula. 

o Actitud 10%: Es puntuaran els següents ítems: acceptar i complir les normes, realitzar 

aportacions adequades i participar activament, lliurar les tasques dins el temps 

establert, saber treballar en equip i mantenir una actitud respectuosa cap a la 

professora i la resta de companys i companyes. 

- S’haurà de tenir una qualificació mínima de 5 en els conceptes, els procediments i 

les actituds per poder fer la mitjana i obtenir una avaluació global positiva. De manera 

general serà necessari obtenir com a mínim un 5 en cada prova realitzada per poder 

fer la mitjana i per aprovar l’avaluació. En casos particulars i sempre segons el criteri 

del professor/a, es podrà treure la nota mitjana de l’avaluació sense haver aprovat 
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una de les proves, sempre i quan la qualificació obtinguda en aquesta no sigui inferior 

a  4.  

- La nota final del mòdul serà la mitjana aritmètica dels resultats obtinguts a cada una 

de les tres avaluacions, sempre i quan es tinguin aprovades cada una d’elles.  Per 

tal d’aprovar el mòdul es requerirà, com a mínim, un 5. 

- D’acord amb el projecte lingüístic de centre en els exàmens i treballs a lliurar es 

puntuarà la presentació, la coherència, l’adequació ortogràfica i gramatical (es podrà 

restar per faltes greus fins a un màxim de 2 punts). 

 

6.4 Convocatòria ordinària i extraordinària 

Convocatòria ordinària:  

- A la convocatòria del mes de juny l’alumne/a s’ha d’examinar dels nuclis formatius 

suspesos o aquelles proves a les que l’alumne/a no s’ha presentat. 

- Si un alumne/a ha suspès o no ha realitzat 2 o més proves de conceptes durant 

l’avaluació, a la convocatòria ordinària s’haurà d’examinar de tots els continguts de 

l’avaluació.  

- Pel que fa a les proves procedimentals, l’alumne/a sols haurà d’examinar-se o lliurar 

el treball d’aquelles que no hagi superat o realitzat durant el curs. 

- El tipus d’examen serà similar als que s’hauran fet durant tot el curs. 

- Per tal d’aprovar el NF o l’avaluació pendent ha de tenir una qualificació igual o 

superior a 5. 

- Abans de la convocatòria ordinària la professora penjarà al Classroom un avís amb 

el resum de les proves pendents de recuperar de cada alumne/a (amb la pertinent 

protecció de dades personals). 

 

Convocatòria extraordinària:  

- L’alumne/a s’examinarà de tots els continguts del mòdul.  

- A l’avaluació extraordinària s’avaluaran tant conceptes com procediments.  

- Els percentatges que la puntuació de cada part aportarà a la qualificació seran en 

principi de 60% conceptes i 40% procediments. 

- La prova  tindrà el mateix format que els exàmens que s’han realitzat durant el curs.  

- Aquesta convocatòria es qualificarà amb una nota numèrica de 0 a 10. Per a 

aprovar la prova cada una de les parts, conceptes i procediments, ha de tenir una 

qualificació igual o superior a 5. 

 

7. MATERIALS I RECURSOS 

El material que s’utilitzarà per a impartir el mòdul és el següent:  
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- Llibre de text. 

- Material elaborat per la professora (PowerPoint, fitxes d’activitats,...) 

- Fotocòpies per a treballar continguts específics. 

- Vídeos de la col·lecció de l´autor Antonio Guirao. 

 

Els diferents recursos i espais que s’utilitzaran són:  

- Pissarra digital.  

- Google Classroom i Google Meet. 

- Aula taller i pati. 

- Aula d’informàtica. 

 

8. BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA 

Durant el curs es farà servir el següent llibre de text i/o pàgines web: 

- Calvo Benedi, Mª.D.; Martí García, P.; Molina Solano, C.; Tapia Mouriño, E. (2020) 

Formació i orientació laboral. Ed. Mc Graw Hill ISBN: 978-84-486-1838-4. 

- Webs relacionades amb l’àmbit d’integració social a les Illes Balears, webs 

d’ocupació, webs ministerials; de la comunitat autònoma, locals,... 

 

9. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES 

Es realitzaran activitats encaminades al desenvolupament integral dels alumnes i a 

l’aprofitament dels continguts treballats a classe, per altra banda, s’intentarà que aquestes 

activitats posin en contacte als alumnes amb la realitat del sector laboral. En aquests sentit 

s’aprofitaran els esdeveniments culturals i formatius que s’organitzen a Calvià (exposicions, 

xerrades amb sindicats, etc.),així com la visita a algun centre com el Servei d’Ocupació 

(SOIB) i/o l’Institut d’ocupació i formació de Calvià (IFOC). 

 

Les activitats complementàries i extraescolars aniran dirigides a l’alumnat presencial al 

centre i seguiran les mesures contemplades per sanitat en el moment de fer-se. 
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9.3. INSERCIÓ SOCIOLABORAL  

 

CODI: 0338 

DURADA:  205 hores 

PROFESSOR: Eva Escudero Porcel 

 

1. RELACIÓ AMB OBJECTIUS GENERALS DEL CICLE I LES COMPETÈNCIES 

La formació d’aquest mòdul contribueix a assolir les següents competències del títol: a), b), 

c), d), k), ñ), o), q), s) i t). 

 

I els següents objectius generals del cicle formatiu: a), b), c), d), k), ñ), o), q), r), t) i w). 

 

2. RESULTATS D’APRENENTATGE I CRITERIS D’AVALUACIÓ  

  

RESULTAT 

D’APRENENTATGE 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

 

1. Caracteritza el context 

de la Inserció 

sociolaboral, analitzant 

el marc legal i els 

recursos existents. 

a) S’han descrit el marc legal i les polítiques de feina dirigides a col·lectius amb 

dificultats d’inserció.  

b) S’han descrit les principals modalitats d’inserció laboral. 

c) S’han identificat els recursos laborals i formatius per a la inserció laboral de les 

persones usuàries. 

d S’han identificat les principals fonts d’informació sobre els recursos formatius i 

sociolaborals existents. 

e) S’han enumerat tècniques per a l’elaboració d’arxius amb informació sobre els 

recursos sociolaborals i formatius existents. 

f) S’han identificat tècniques per a l’estudi d’oportunitats que ofereixen els recursos 

sociolaborals i formatius. 

g) S’han identificat els canals que permeten establir i mantenir relacions de 

col·laboració sistemàtica amb empreses i institucions. 

h) S’ha argumentat la importància del paper del tècnic superior d’integració social en el 

projecte d’inserció sociolaboral. 
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2.  Planifica la 

intervenció en Inserció 

laboral, identificant les 

necessitats de les 

persones a les quals va 

dirigida. 

a) S’han  caracteritzat les necessitats específiques d’inserció laboral que presenten els 

diferents col·lectius d’intervenció. 

b) S’han identificat les variables que contribueixen a determinar les competències 

laborals de diferents col·lectius i persones usuàries. 

c) S’ha valorat la importància de respectar el dret d’autodeterminació de les persones 

usuàries. 

d) S’han definit les principals fases i elements del procés de planificació de projectes 

d’inserció sociolaboral. 

e) S’han determinat itineraris d’inserció sociolaboral. 

f) S’han identificat els documents i instruments de planificació característics de la 

inserció laboral. 

g) S’han descrit estratègies pròpies de la intervenció que garanteixen una major 

implicació de les persones usuàries i el seu entorn en la recerca activa de feina. 

h) S’ha valorat la importància de col·laborar amb l’equip interdisciplinar en l’anàlisi de 

l’ajust entre les persones usuàries i el lloc de feina. 

i) S’ha dissenyat i elaborat programes d’inserció laboral individualitzats dirigides a 

víctimes de violència de gènere. 

 

3.  Aplica tècniques 

d’entrenament en 

habilitats sociolaborals, 

relacionant les 

necessitats de les 

persones usuàries amb 

l’entorn laboral. 

  

a)S’han seleccionat tècniques de promoció de l’autonomia personal en l’entorn laboral. 

b) S’han elaborat activitats per al desenvolupament d’habilitats dirigides a la recerca 

activa de feina. 

c) S’han aplicat tècniques per a millorar les habilitats socials de les persones usuàries 

en l’entorn laboral. 

d) S’han  seleccionat estratègies per afavorir l’establiment d’un bon clima laboral i evitar 

les situacions de crisis. 

e) S’han estructurat les tasques i funcions pròpies del lloc de treball de la persona 

usuària. 

f) S’han seqüenciat les activitats que afavoreixen l’acompliment de l’activitat laboral de 

forma independent. 

g) S’han establert les mesures que asseguren el compliment de les normes de 

seguretat e higiene durant la jornada laboral. 

h) S’ha valorat la importància de la implicació de la persona usuària i la seva família en 

el procés d’inserció sociolaborals. 

 

4.  Planifica activitats 

d’inserció sociolaboral, 

analitzant la metodologia 

de feina amb suport. 

 

 

a) S’han descrit els principis que regeixen els projectes de Feina amb Suport. 

b) S’han aplicat procediments de presentació i acompanyament a l’empresa. 

c) S’han determinat els suports externs i les seves tasques en el procés d’inserció 

sociolaborals. 

d) S’han seleccionat estratègies per a la implicació dels suports naturals en l’adaptació 

de la persona usuària al seu lloc de treball. 
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5. Defineix procediments 

per al seguiment i 

avaluació del procés 

d’inserció sociolaboral, 

justificant la selecció 

d’estratègies, tècniques 

e instruments 

d’avaluació. 

e) S’han identificat les tècniques i recursos que afavoreixen l’adaptació de l’entorn 

laboral a les necessitats de la persona usuària. 

f) S’han determinat les ajudes tècniques i adaptacions del lloc de treball. 

g) S’han establert vies de comunicació que afavoreixin la coordinació entre l’empresa i 

l’equip durant la fase de suport. 

h) S’ha valorat la necessitat de canviar de la fase de suport a la de seguiment o 

manteniment mitjançant l’anàlisi dels indicadors establers. 

 

 

 

a)S’han identificat els indicadors que determinen l’èxit o el fracàs del projecte d’inserció. 

b) S’han descrit tècniques de recollida d’informació per a valorar el procés d’adaptació 

de la persona usuària al lloc de feina. 

c) S’han elaborat instruments de valoració i observació del manteniment 

d’aprenentatges adquirits. 

d) S’han descrit procediments de mesura de la satisfacció i adaptació dels implicats en 

el procés d’inserció laboral. 

e) S’ha valorat la importància de mantenir els canals de comunicació entre tots els 

elements implicats en el procés d’inserció sociolaborals. 

f) S’ha descrit el protocol de coordinació amb l’equip interdisciplinari durant la fase de 

seguiment. 

g) S’han elaborat informes i memòries finals sobre projectes d’inserció laborals. 

h) S’han registrat i organitzat els resultats de l’avaluació del procés d’inserció 

sociolaborals.  
 

 

3. CONTINGUTS 

1. Caracterització del context de la inserció sociolaboral. 

- Contextualització de la inserció sociolaboral. 

- Feina i ocupació. 

- El marc legal de les polítiques d’ocupació. 

- Recursos europeus per fomentar polítiques d’ocupació. 

- Recursos per facilitar la inserció. Les polítiques d’ocupació.  

- Recursos formatius. La formació professional. 

- Altres recursos autonòmics i locals. 

 
2. Planificació de la intervenció en inserció laborals.  

- Factors condicionats en la intervenció sociolaboral. 

- Els projectes d’inserció sociolaboral. 

- La intervenció en l’àmbit de l’oferta. 
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- La intervenció en l’àmbit de la demanda. 

 
3. Implementació, seguiment i avaluació del procés d’Inserció Laboral. 

- La implementació de l’itinerari personalitzat. 

- Fase 1. Entrevista inicial diagnòstica. 

- Fase 2. Pla d’acció de l’itinerari personalitzat. 

- Fase 3. Seguiment d’un pla d’acció. 

- Fase 4. L’avaluació final del procés d’inserció. 

- El seguiment a l’empresa. 

- L’avaluació de projectes d’inserció laboral. 

 
4. Col·lectius d’intervenció en inserció sociolaboral. 

La inserció sociolaboral en diferents col·lectius. 

Menors i joves. 

Persones desocupades més grans de 45 anys i de llarga durada. 

Dones. 

Persones amb discapacitat 

Persones immigrants. 

Persones en situació de risc social o exclusió. 

 
5. Aplicació de tècniques d’entrenament en habilitats sociolaborals. 

- Les activitats sociolaborals. 

- Entrenament d'habilitats d’autonomia personal. 

- Entrenament d’habilitats socials. 

- Entrenament d’habilitats laborals. 

- Habilitats de recerca activa de feina. 

- Creació d’ambients positius en l’àmbit laboral. 

 
6. El treball amb suport. 

- Aproximació al treball amb suport. 

- Fase I. Selecció de les persones usuàries. 

- Fase II. Anàlisi de l’empleabilitat. 

- Fase III. Anàlisi dels llocs de treball. 

- Fase IV. Fase d’aprenentatge. 

- Fase V. Avaluació del programa. 

- Adaptació al lloc de treball. 

- Comunicació entre els agents implicats. 
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4. TEMPORITZACIÓ 

 

Av. NUCLI FORMATIU CONTINGUTS HORES 
RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

1
a

 A
V

A
L

U
A

C
IÓ

  
(7

0
 h

o
re

s
) 

1. Caracterització 

del context de la 

inserció 

sociolaboral. 

 

 

 

- Contextualització de la inserció sociolaboral. 

- Feina i ocupació. 

- El marc legal de les polítiques d’ocupació 

- Recursos europeus per fomentar polítiques d’ocupació. 

- Recursos per facilitar la inserció. 

- Les polítiques d’ocupació. 

- Recursos formatius. La formació professional. 

- Altres recursos autonòmics i locals. 

- Modalitats d’inserció sociolaboral. 

- El TSIS en el procés d’inserció sociolaboral 
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1,2 

2. Planificació de 

la intervenció en 

inserció laboral.  

 

 

 

- Factors condicionants en la intervenció sociolaboral. 

- Els projectes d’inserció sociolaboral. 

- La intervenció en l’àmbit de l’oferta. 

- La intervenció en l’àmbit de la demanda. 

 

34 1,2 

2
a

 A
V

A
L

U
A

C
Ó

 (
6

6
 h

o
re

s
) 

3. Implementació, 

seguiment i 

avaluació del 

procés d'inserció 

laboral.  

 

- La implementació de l’itinerari personalitzat. 

- Fase 1. Entrevista inicial diagnòstica. 

- Fase 2. Pla d’acció de l’itinerari personalitzat. 

- Fase 3. Seguiment d’un pla d’acció. 

- Fase 4. L’avaluació final del procés d’inserció. 

- El seguiment a l’empresa. 

- L’avaluació dels projectes d’inserció. 

32 1,2,3 

4. Col·lectius 

d’intervenció en 

inserció 

sociolaboral. 

- La inserció sociolaboral en diferents col·lectius. 

- Menors i joves. 

- Persones desocupades més grans de 45 anys i de llarga 

durada. 

- Dones. 

- Persones amb discapacitat 

- Persones immigrants. 

- Persones en situació de risc social o exclusió. 

34 1,2,3 

3
a

 A
V

A
L

U
A

C
IÓ

 (
6

9
 h

o
re

s
)  

5. Entrenament 

en habilitats 

socials. 

 

 

 

 

- Les activitats sociolaborals. 

- Entrenament d'habilitats d’autonomia personal 

- Entrenament d’habilitats socials. 

- Entrenament d’habilitats laborals. 

- Habilitats de recerca activa de feina. 

- Creació d’ambients positius en l’àmbit laboral. 

36 1,2,3 
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6. El treball amb 

suport. 

 

 

-  Aproximació al treball amb suport. 

- Fase I. Selecció de les persones usuàries. 

-  Fase II. Anàlisi de l’empleabilitat. 

- Fase III. Anàlisi dels llocs de treball 

- Fase IV. Fase d’aprenentatge. 

- Fase V. Avaluació del programa. 

- Adaptació al lloc de treball 

- Comunicació entre els agents implicats 

33 1,2,3,4 

 

 

5. METODOLOGIA 

Les línies d'actuació en el procés d'ensenyament-aprenentatge que permeten assolir els 

objectius del mòdul versaran sobre: 

- Activitats d'avaluació inicial, introducció i descobriment. 

- Activitats d'ensinistrament, desenvolupament, anàlisi o estudi de casos, destinades 

a desenvolupar habilitats i destreses més complexes. 

- Activitats d'aplicació, generalització, resum i culminació, destinades a aplicar, 

mesurar, avaluar o situar allò après en una estructura més àmplia i a adquirir 

capacitats que siguin transferibles a altres situacions el més pròximes a les reals. 

- Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació. 

 

Un principi que s’incorporarà a la intervenció educativa és el tractament de la igualtat de 

gènere. 

 

6. CRITERIS ESPECÍFICS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ  

A l’hora d’avaluar es tindran en compte totes les proves realitzades a nivell conceptual i 

procedimental, així com l’actitud de l’alumnat. 

 

6.1 Exàmens 

- A cada una de les avaluacions es faran diverses proves escrites per avaluar els 

conceptes i els procediments, aquestes proves faran mitjana entre elles (les de 

conceptes amb les de conceptes i les de procediments amb les de procediments).  

- Els exàmens poden avaluar un o més nuclis formatius.  

- Per norma general, els exàmens de conceptes constaran de tres parts; una part de 

preguntes de resposta múltiple (quatre opcions de resposta), on cada errada resta 

una quarta part de la puntuació de la pregunta; una part de preguntes curtes de  

definicions o de relació; i una darrera part de preguntes de desenvolupament. La nota 

de l’examen serà la suma de les tres parts. 
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6.2 Activitats pràctiques i treballs 

 

- Durant el curs es realitzaran diferents activitats pràctiques que contribuiran a millorar 

l’adquisició dels continguts del mòdul. Aquestes activitats seran avaluades i es 

comptabilitzaran com a nota de procediments i/o d’actitud. En aquest sentit, les 

activitats avaluables estaran dividides en tres tipus: 

o Activitats obligatòries necessàries per a poder ser avaluat/da de la part 

procedimental segons les següents indicacions: 

▪ Per a la presentació de treballs, s’establirà un termini de pròrroga 

d’una setmana a partir de la data límit fixada inicialment per al 

lliurament de dits treballs, però amb la penalització de restar un 20% 

de la nota obtinguda. No es recollirà cap treball passat el termini de 

pròrroga, s’avaluaran amb un 0 i s’hauran de recuperar a l’avaluació 

ordinària. 

o Activitats voluntàries on l’alumnat que vulgui millorar la nota de la part 

procedimental podrà ser qualificat fins a un màxim de 1 punt, sempre i quan 

les activitats obligatòries obtinguin una valoració mínima d’un 8 i hagin estat 

presentades abans de la data límit del seu lliurament (sense tenir en compte 

la setmana de pròrroga). 

o Activitats de classe de feina individual o en petits grups on s’avaluarà la part 

actitudinal.  

-    Per norma general, la professora avisarà de quines d’aquestes activitats seran 

obligatòries i quines voluntàries així com dels criteris que es tindran en compte per a  

la seva qualificació.  

-         Els treballs es realitzaran de manera individual, en parelles o en petits grups, segons 

les directrius de la professora.  

 
 

Les diferents activitats que es podran avaluar seran:  

- Exercicis de relació i desenvolupament de continguts. 

- Lectures i comentaris crítics de textos i articles relacionats amb els continguts. 

- Comentaris de visualitzacions de vídeos (videofòrum). 

- Simulacions en entorns laborals empleant la tècnica de “Empleo con Apoyo”. 

- Debats sobre temes relacionats amb la matèria. 

- Roll-playing. 

- Estudis de casos en distints entorns laborals. 



46 

 

- Elaboració de treballs d’investigació/intervenció.  

- Exposicions a classe. 

 

6.3 Criteris de qualificació 

La nota final de l’avaluació serà la suma de les notes de conceptes, procediments i   

actitud, segons el percentatge establert (sempre que es tingui aprovat per separat cada 

part): 

o Conceptes 45%: Inclou els exàmens de conceptes i els treballs que tinguin 

caràcter d’examen.  

o Procediments 40%: Inclou els exàmens de procediments, els treballs que s’hagin 

de lliurar i les activitats pràctiques que es realitzin dins l’aula.  

o Actitud 15%: Es puntuaran els següents ítems: acceptar i complir les normes, 

realitzar aportacions adequades i participar activament, lliurar les tasques dins el 

temps establert, saber treballar en equip i mantenir una actitud respectuosa cap 

al professor i els companys.  

 

De manera general, serà necessari obtenir com a mínim un 5 en cada prova conceptual o 

procedimental realitzada per poder fer  la mitjana i per aprovar l’avaluació. En casos 

particulars i sempre segons el criteri de la professora, es podrà treure la nota mitjana de 

l’avaluació sense haver aprovat una de les proves, sempre i quan la qualificació obtinguda 

en aquesta no sigui inferior a 4,5. 

 

S’han d’aprovar totes les avaluacions per aprovar el mòdul. La nota final del mòdul serà 

la mitjana de totes les qualificacions obtingudes durant el tot curs. 

 

D’acord amb el projecte lingüístic de centre en els exàmens on s’hagi de redactar es podrà 

restar, per faltes d’ortografia greus, fins a un màxim de 2 punts. En els treballs a lliurar es 

puntuarà la presentació, la coherència,  l’adequació ortogràfica i gramatical (es podrà restar 

per faltes d’ortografia greus fins a un màxim de 2 punts).  

 

6.4 Convocatòria ordinària i extraordinària. 

 

→ Convocatòria ordinària:  

 - El nombre de convocatòries màximes per aprovar el mòdul es de 4 (2 presencials i 2 no 

presencials). 

      - A la convocatòria ordinària del mes de juny es recuperaran les avaluacions suspeses o 

no presentades. L’alumne/a sols haurà d’examinar-se d’aquelles proves que no hagi 
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superat o realitzat durant el curs, sempre i quan no acumuli dues o més proves pendents 

per avaluació. En tal cas, haurà de recuperar tota l’avaluació. 

- El tipus d’examen estarà dividit en tres parts: 

o Una part de preguntes de resposta múltiple (quatre opcions de resposta), on 

cada errada resta una tercera part de la puntuació de la pregunta.  

o Una part de preguntes curtes: definicions, relació de conceptes, de 

classificació, explicació amb exemples... 

o Una part de desenvolupament amb diferents tipus de preguntes: de resolució 

de casos pràctics, de simulació, d´estudi de cas, etc.  

 

- Per a aprovar la prova la suma de les tres parts ha de ser, com a mínim, un 5.  

 

 

→ Convocatòria extraordinària:  

La promoció del 1r a 2n curs es decideix en l’avaluació ordinària de juny. Per tant, a la 

convocatòria extraordinària només es pot presentar l’alumnat que compleix els requisits per 

promocionar a 2n curs. 

 

La convocatòria extraordinària, que es realitzarà al mes de setembre, consistirà en una prova 

global dels continguts de tot el mòdul formatiu i constarà de dues parts: 

 

o Una part de preguntes de resposta múltiple (quatre opcions de resposta), on 

cada errada resta una tercera part de la puntuació de la pregunta.  

o Una part de desenvolupament amb diferents tipus de preguntes: definicions, 

de relacionar, posar exemples, casos pràctics, etc.  

 

Els percentatges que la puntuació de cada part aportarà a la qualificació seran en 

principi de 60% conceptes i 40% procediments. 

 

Per a aprovar la prova la suma d’ambdues parts ha de ser, com a mínim, un 5.  

 

7. MATERIALS I RECURSOS 

El material que s’utilitzarà per a impartir el mòdul és el següent:  

- El llibre de text o llibre media. 

- Material elaborat per la professora. 

- Pel·lícules per associar diferents continguts i potenciar el pensament divergent. 
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- Fotocòpies per a treballar continguts específics.  

 

Els diferents recursos i espais que s’utilitzaran són:  

- Recursos audiovisuals: ordenadors, retroprojector, pissarra digital, portàtils, etc. 

- GSuite corporatiu i Moodle. 

- Aula taller i pati.  

 

 

8. BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA 

Durant el curs es farà servir el següent llibre de text o llibre media: 

Romero, V.,Vidal, S., Juez, M.: Inserció sociolaboral. 2016 Barcelona. Editorial Altamar. 

ISBN 978-84-16415-07-6 

 

9. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES 

 

Es duran a terme activitats encaminades al desenvolupament integral de l’alumnat i a 

l’aprofitament dels continguts treballats a classe. Per altra banda, s’intentarà que aquestes 

activitats posin en contacte als alumnes amb la realitat del sector laboral. En aquest sentit 

s’aprofitaran els possibles esdeveniments culturals i formatius que es poden organitzar a 

Calvià o a Palma (exposicions, xerrades, estands de sortides professionals, etc.).  

 

De forma específica, es concretarà una xerrada relacionada amb el mòdul de FOL amb 

qualque professional i/o servei relacionat amb la temàtica. 

 

Les activitats extraescolars i complementàries són de caire obligatori així com les seves 

activitats associades. La no assistència no justificada tindrà una repercussió negativa en la 

part actitudinal de tots els mòduls. 

 

Les activitats complementàries i extraescolars seguiran les mesures contemplades per 

Conselleria de Salut en el moment de fer-se. 
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9.4. MEDIACIÓ COMUNITÀRIA 

 

CODI: 0340 
DURADA: 140 hores 
PROFESSORA: Elena Vich ramírez  
 
1. RELACIÓ AMB OBJECTIUS GENERALS DEL CICLE I LES COMPETÈNCIES 
La formació d’aquest mòdul contribueix a assolir les següents competències del títol: a), b), 
c), d), m), ñ), o), q), s) i u). 
 
I els següents objectius generals del cicle formatiu: a), b), c), d), m), ñ), o), q), r), t) i w). 
 
2. RESULTATS D’APRENENTATGE I CRITERIS D’AVALUACIÓ  

RESULTAT 
D’APRENENTAT
GE 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
 
1. Planifica 
intervencions de 
mediació, 
relacionant-les 
amb els contextos 
en els que es 
desenvolupen. 

a) S’han seleccionat els objectius de la intervenció, partint de les 
característiques del context en el que es desenvolupa. 
b) S’ha valorat la importància de la planificació en el procés d’intervenció. 
c) S’han dissenyat activitats o tallers afavoridors de la comunicació. 
d) S’han dissenyat activitats d’encontre, atenent a les necessitats detectades 
en les potencials persones usuàries. 
e) S’ha identificat als mediadors naturals com agents possibilitadors 
d’intercanvi de comunicació. 
f) S’han creat o revitalitzat espais de trobada entre els individus, grups i 
entitats on les seves relacions siguin susceptibles de derivar en conflicte. 
g) S’ha valorat la coherència de la planificació de les activitats amb els 
objectius previstos en la intervenció. 
h) S’han detectat les situacions de la violència de gènere, derivant a les 
interessades als recursos específics en aquest àmbit. 
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2. Organitza 
actuacions per a la 
prevenció de 
conflictes, 
seleccionant les 
estratègies 
d’intervenció. 

a) S’han interpretat els principis que fonamenten els diferents models 
d’intervenció. 
b) S’han identificat les principals estratègies d’intervenció en la gestió de 
conflictes. 
c) S’han seleccionat els models i tècniques que es van a utilitzar en el procés 
de mediació, d’acord amb el coneixement de la situació prèvia. 
d) S’han seguit criteris de confidencialitat i respecte en el tractament de la 
informació sobre el conflicte. 
e) S’ha planificat la trobada inicial amb les parts, potenciant el diàleg i la 
confiança. 
f) S’han seleccionat els espais, atenent a les característiques dels 
participants. 
g) S’ha ofert el servei de mediació voluntària com una opció en la gestió de 
conflictes. 
h) S’ha valorat el contrast d’opinions i l’intercanvi d'experiències de tots els 
participants en l’organització de la intervenció. 
 

3. Realitza 
activitats que 
afavoreixen els 
processos de 
mediació, 
descrivint el 
desenvolupament  
dels mateixos. 
  

a) S’han adequat o modificat els espais, adaptant-se a les necessitats de la 
intervenció. 
b) S’ha comunicat la localització del lloc de trobada a totes les persones 
usuàries potencials. 
c) S’han utilitzat les tècniques de comunicació, afavorint el diàleg i la relació 
de les parts implicades. 
d) S’han aplicat tècniques per a mantenir un clima de serenitat en el procés 
de mediació. 
e) S’ha informat a les parts implicades en el procés de mediació sobre les 
fases del mateix per al seu coneixement i acceptació. 
f) S’ha derivat, en cas oportú, a les parts en conflicte a altres serveis de la 
comunitat. 
g) S’han redactat els acords per escrit i s’han facilitat a les parts per la seva 
posterior confirmació. 
h) S’ha mostrat iniciativa davant les situacions sorgides en el 
desenvolupament de la intervenció. 
 

4. Realitza 
activitats 
d’avaluació, 
comparant els 
resultats de la 
intervenció amb 
els objectius 
previstos. 

a) S’han establert els criteris i indicadors per a dur a terme l’avaluació. 
b) S’han definit les estratègies per a comprovar els resultats de la intervenció 
realitzada. 
c) S’han seleccionat les tècniques i instruments per avaluar la intervenció 
realitzada. 
d) S’ha comprovat sistemàticament que la intervenció s’està realitzant de 
manera correcta. 
e) S’ha comprovat la funcionalitat i adequació dels espais i recursos utilitzats. 
f) S’ha implicat a les persones que han participat en la intervenció en la 
comprovació dels resultats de la mateixa. 
g) S’ha comprovat el nivell de compliment dels objectius previstos. 
h) S’ha valorat la importància de mantenir una actitud permanent de millora 
en l’eficàcia i qualitat del servei. 

 
 
3. CONTINGUTS 
 
1. Planificació de les intervencions de mediació: 
Origen i evolució de la mediació. 
Principis de la mediació. 
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Anàlisis de diferents models de mediació comunitària. 
Legislació relacionada amb la mediació. 
Valoració de la importància de planificar la mediació. 
La Violència de Gènere: Dimensió de la violència sobre la dona. 
Marc normatiu sobre la Violència de Gènere: Prohibició de la mediació en les situacions de 
violència de gènere. 
 
2. Organització de les actuacions per a la prevenció de conflictes: 
Valors culturals dels principals col·lectius socials. 
El fenomen migratori. 
Recursos de mediació comunitària. 
Determinació d’espais d’encontre. 
Els mediadors. 
 
3. Realització d’activitats dels processos de mediació comunitària: 
El conflicte. 
Tècniques de gestió de conflictes. 
Etapes en el procés de mediació. 
Aplicació de tècniques utilitzades en la mediació comunitària.  
 
4. Realització d’activitats d’avaluació de la mediació: 
Determinació de criteris i indicadors d’avaluació del procés. 
Sistemes de recollida d’informació del procés de mediació. 
Selecció d’estratègies d’avaluació. 
Selecció de tècniques i instruments per a l'avaluació de la mediació. 
 
 
 
 
4. TEMPORITZACIÓ 
 

Av
. 

NUCLI 
FORMATIU 

CONTINGUTS HORES 
RESULTATS 
D’APRENENTAT
GE 

1a  
 
av
al
ua
ci
ó 

1. 
Caracterització 
de la 
mediació. 

-  Què és la mediació. 
- L'evolució de la mediació 
- Legislació relacionada 
amb la mediació 
- Els serveis de mediació. 
- La perspectiva de gènere 
en la mediació. 
- Models de mediació. 

24 
 

  1,2    

2. Societat 
plurals i 
diversitat 
cultural. 

- El repte de la diversitat 
- La cultura. 
- Els valors 
- La identitat cultural 
- La convivència entre 
cultures 
- Minories ètniques en les 
societats plurals. 

24 1,2 
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2a 
 
av
al
ua
ci
ó 

3. Aproximació 
als conflictes. 

-  El conflicte. 
- Les 3 pes del conflicte. 
- Vies per a la gestió de 
conflictes. 
- Tècniques de gestió de 
conflictes. 
- Mètodes de gestió. 

22 1,2,3 

4. Àmbits de la 
mediació 

- Comunitat i conflicte. 
- La mediació ciutadana. 
- La mediació intercultural. 
- La mediació familiar. 
- La mediació en l’àmbit 
escolar.  

22 1,2,3 

3 
a 
 
a 
v 
a 
l 
u 
a 
c 
i 
ó 

 
5. Habilitats i 
tècniques de 
mediació 
 
 

- La comunicació en la 
mediació. 
- Habilitats de comunicació 
- Estils d’afrontament de 
conflictes.  
- Altres tècniques 
utilitzades en mediació. 

24 1,2,3 

 
6. El procés de 
mediació. 
 
 

- Les fases del procés de 
mediació. 
- Fase I. L’organització 
- Fase II. Presentació. 
- Fase III. Presentació de 
les parts. 
- Fase IV. Trobar zona 
d’acords 
- Fase V. Arribar a pactes. 
- Fase VI. Tancament de 
la mediació. 
- L’avaluació del procés. 

24 1,2,3,4 

 
Aquesta proposta de temporització serà flexible, adaptant-se a les peculiaritats del grup 
classe i a les necessitats de l’alumnat. 
 
 
5. METODOLOGIA 
 
Les línies d'actuació en el procés d'ensenyament-aprenentatge que permeten assolir els 
objectius del mòdul versaran sobre: 
La realització d'exercicis d'avaluació inicial i introducció, per tal de conèixer els 
aprenentatges previs de què partim per desenvolupar la resta d'aprenentatges. 
Activitats d'ensinistrament, desenvolupament, anàlisi o estudi de casos, destinades a 
desenvolupar habilitats i destreses més complexes. 
Activitats d'aplicació, generalització, resum i culminació, destinades a aplicar, mesurar, 
avaluar o situar allò après en una estructura més àmplia i a adquirir capacitats que siguin 
transferibles a altres situacions el més pròximes a les reals. 
Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació. 
 
Es realitzaran treballs tant individuals com en petit grup o grup classe. 
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6. CRITERIS ESPECÍFICS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ  
 
A l’hora d’avaluar es tindran en compte totes les proves realitzades a nivell conceptual i 
procedimental, així com l’actitud de l’alumnat. 
 
6.1 Exàmens 
A cada una de les avaluacions es faran diverses proves escrites per avaluar els conceptes  
i en alguns casos els procediments, aquestes proves faran mitjana entre elles (les de 
conceptes amb les de conceptes i les de procediments amb les de procediments).  
Els exàmens poden avaluar un o més nuclis formatius.  
Per norma general, els exàmens de conceptes constaran de dues parts; una part de 
preguntes de resposta múltiple (quatre opcions de resposta), on cada error resta una tercera 
part de la puntuació de la pregunta i una altra part de preguntes de desenvolupament, 
preguntes curtes, preguntes de relacionar, classificar etc. 
 
En general si l’alumne té 2 o més proves de conceptes suspeses per avaluació s’haurà 
d’examinar a la convocatòria ordinària de tots els continguts de l’avaluació. En el cas de les 
proves de procediments l’alumne s’examinarà d’aquelles proves no superades o realitzades.  
 
Es podrà treure la nota mitjana de l’avaluació sense haver aprovat una de les proves sempre 
i quan la qualificació obtinguda en aquesta no sigui inferior a  4. 
 
6.2 Activitats pràctiques i treballs 
Durant el curs es realitzaran diferents activitats pràctiques que contribuiran a millorar 
l’adquisició dels continguts del mòdul. Algunes d’aquestes activitats seran avaluades i es 
comptabilitzaran com a nota de procediments i alguns casos de conceptes. La professora 
avisarà a l’alumnat de quines d’aquestes activitats seran avaluades, així com dels criteris 
que es tindran en compte per a la seva qualificació.  
 
Els treballs s’han de lliurar el dia establert pel professor/a perquè puguin ser avaluats. Es 
donarà una setmana de marge per a que els alumnes puguin lliurar el treball passat el dia 
acordat, però la nota d’avaluació d’aquest es reduirà en un 20%. Passada una setmana no 
es podran lliurar els treballs o activitats, s’avaluaran amb un 0 i s’hauran de recuperar a 
l’avaluació ordinària.   
 
Durant l’avaluació es poden suggerir activitats d’ampliació voluntàries, poguent augmentar 
fins a un màxim de 0’15 punts, sempre que les proves procedimentals estiguin aprovades. 
 
Les diferents activitats que es podran avaluar seran:  
Realització i anàlisi de casos pràctics. 
Exercicis de relació i desenvolupament de continguts. 
Lectures i comentaris crítics de textos i articles relacionats amb els continguts. 
Comentaris de visualitzacions de vídeos, documentals i pel·lícules.  
Debats sobre temes relacionats amb la matèria. 
Elaboració de treballs d’investigació/intervenció.  
Exposicions a classe. 
Role-playings. 
Dinàmiques de grup. 
Visites a centres o institucions del sector.  
Etc. 
 
Els treballs es realitzaran de manera individual, en parelles o en grup, segons les directrius 
de la professora.  
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6.3 Criteris de qualificació 
La nota final de l’avaluació serà la suma de les notes de conceptes, procediments i actitud, 
segons el percentatge establert (sempre que es tingui aprovat per separat cada part). 
 
Conceptes 45%: Inclou els exàmens de conceptes i els treballs que tinguin caràcter 
d’examen.  
Procediments 45%: Inclou els exàmens de procediments, els treballs que s’hagin de lliurar i 
les activitats pràctiques que es realitzin dins l’aula.  
Actitud 10%: Es puntuaran els següents ítems: acceptar i complir les normes, realitzar 
aportacions adequades i participar activament, lliurar les tasques dins el temps establert, 
saber treballar en equip i mantenir una actitud respectuosa cap al professor i els companys.  
 
La nota final del mòdul serà la mitjana aritmètica dels resultats obtinguts a cada una de les 
dues avaluacions, sempre i quan es tinguin aprovades cada una d’elles.  Per tal d’aprovar el 
mòdul es requerirà, com a mínim, un 5. 
 
6.4 Convocatòria ordinària i extraordinària. 
🡪 Convocatòria ordinària:  
A la convocatòria ordinària del mes de juny es recuperaran les avaluacions suspeses. 
L’alumne/a sols haurà d’examinar-se d’aquelles proves que no hagi superat o realitzat durant 
el curs.  
Si un alumne/a té més de 2 proves pendents per avaluació, haurà de recuperar tota 
l’avaluació.  
El tipus d’examen serà similar al que s’haurà fet durant tot el curs.  
 
🡪 Convocatòria extraordinària:  
Només s’hi poden presentar els alumnes que compleixen els requisits per promocionar a 2n 
curs.  
La convocatòria extraordinària, que es realitzarà el mes de juliol/setembre, consistirà en una 
prova global dels continguts de tot el mòdul formatiu i constarà de dues parts: 
Una part de preguntes de resposta múltiple 50% (quatre opcions de resposta), on cada error 
resta una tercera part de la puntuació de la pregunta.  
Una part de desenvolupament amb diferents tipus de preguntes 50%: definicions, de 
relacionar, posar exemples, casos pràctics, etc.  
Per a aprovar la prova la suma d’ambdues parts ha de ser, com a mínim, un 5.  
 
7. MATERIALS I RECURSOS 
El material que s’utilitzarà per a impartir el mòdul és el següent:  
Material elaborat per la professora.  
Fotocòpies per a treballar continguts específics.  
Vídeos.  
Llibre de text o llibre media. 
 
Els diferents recursos i espais que s’utilitzaran són:  
Pissarra digital.  
Google Classroom i Google Meet. 
Aula taller i pati.  
 
8. BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA 
Durant el curs es farà servir el següent llibre de text o llibre media: 
Sorribas M., García A.: Mediació comunitària. 2014 Barcelona. Editorial Altamar. ISBN 978-
84-16415-07-6 
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9. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES 
Es realitzaran activitats encaminades al desenvolupament integral dels alumnes i a 
l’aprofitament dels continguts treballats a classe, per altra banda, s’intentarà que aquestes 
activitats posin en contacte als alumnes amb la realitat del sector laboral. En aquests sentit 
s'aprofiten els esdeveniments culturals i formatius que s’organitzen a Calvià (exposicions, 
xerrades, etc.).  
 
També es proposa una xerrada amb algun professional i/o servei relacionat amb la mediació 
comunitària. 
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9.5. METODOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL 

 

CODI: 0344 

DURADA: 110 H 

PROFESSOR: SERGIO R. VÁZQUEZ 

 

1. RELACIÓ AMB OBJECTIUS GENERALS DEL CICLE I LES COMPETÈNCIES 

La formació d’aquest mòdul contribueix a assolir les següents competències del títol: a), b), 

c), d), e), f), g), h), i), j), k), m), ñ) i o). 

 

I els següents objectius generals del cicle formatiu: a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), m), 

ñ) i w). 

 

2. RESULTATS D’APRENENTATGE I CRITERIS D’AVALUACIÓ  

  

R. A. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

 

1. Determina 

mètodes, 

tècniques i 

instruments per 

a l'anàlisi de la 

realitat social, 

interpretant les 

seves 

característiques 

i l'àmbit 

d'aplicació. 

 

a) S'han identificat els principals mètodes, tècniques i instruments d’obtenció 

d'informació. 

b) S'han concretat els requisits d'aplicació dels diferents instruments i recursos. 

c) S'han identificat les aplicacions, possibilitats i limitacions de les diverses tècniques 

i instruments. 

d) S'han elaborat instruments coherents amb la seva finalitat. 

e) S'han utilitzat les tecnologies de la comunicació en l'elaboració de instruments per 

a l'obtenció d'informació. 

f) S'han seleccionat les tècniques d'anàlisi adequades a la situació. 

g) S'ha justificat el paper de l'anàlisi de la realitat en l'èxit de la intervenció. 

h)S'han valorat els aspectes ètics de la recollida i tractament de la informació. 
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2. . Determina 

els elements 

que 

constitueixen 

un projecte 

d'intervenció 

social amb els 

diferents 

models de 

planificació. 

a) S'han comparat diversos models teòrics d'intervenció social. 

b) S'han identificat els diferents nivells de planificació en la intervenció social. 

c) S'han comparat diferents models de planificació. 

d) S'han descrit les fases del procés de planificació. 

e) S'ha justificat la necessitat de fonamentar adequadament els projectes 

d'intervenció social. 

f) S'han identificat els elements fonamentals de la planificació. 

g) S'han comparat mètodes, tècniques i instruments aplicables en la intervenció 

social. 

 

3. Determina  

estratègies

 de 

promoció i 

difusió de 

projectes 

d'intervenció 

social, 

relacionant els 

recursos 

disponibles 

amb els 

objectius que 

es 

persegueixen. 

a) S'han explicat els conceptes i processos bàsics relatius a la publicitat i els mitjans 

de comunicació. 

b) S'ha argumentat la importància dels mitjans de comunicació en la promoció i 

difusió dels projectes socials. 

c) S'han identificat els elements fonamentals d'una campanya de promoció i difusió. 

d) S'han descrit els principals mitjans, estratègies i tècniques per a la promoció i 

difusió dels projectes socials. 

e) S'han utilitzat les tecnologies de la informació i la comunicació per a l’elaboració 

de materials de promoció i difusió. 

f) S'han dissenyat campanyes de promoció i difusió de projectes socials utilitzant 

recursos de diversa índole. 

g) S'ha argumentat la necessitat de promocionar i difondre els projectes socials. 

h) S'ha justificat la necessitat de garantir la veracitat informativa en els processos de 

promoció i difusió dels projectes socials. 

 

4. Incorpora la 

perspectiva de 

gènere en 

l'elaboració 

dels projectes 

d'intervenció 

social, 

relacionant les 

estratègies i 

criteris utilitzats 

amb el marc 

teòric i legal 

vigent. 

a) S'ha argumentat la importància de l'anàlisi de la realitat des de la perspectiva de 

gènere. 

b) S'ha argumentat la necessitat d'incorporar la perspectiva de gènere en 

l’elaboració dels projectes d'intervenció social. 

c) S'ha interpretat el marc legislatiu que promou la igualtat d'oportunitats. 

d) S'ha analitzat la informació i els recursos de les institucions i organismes d'igualtat 

que hi hagi a l'entorn de la intervenció. 

e) S'han identificat els criteris per incorporar la perspectiva de gènere en els 

projectes. 

f) S'han analitzat els protocols internacionals sobre l'ús del llenguatge no sexista. 

g) S'ha assegurat l'ús no sexista del llenguatge a la planificació dels projectes 

d'intervenció social. 
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h) S'han identificat les estratègies per incorporar la perspectiva de gènere en els 

instruments de promoció i difusió. 

i) S'han identificat les principals manifestacions de violència de gènere com un reflex 

de la desigualtat entre homes i dones. 

 

5. Defineix 

procediments 

d'avaluació de 

projectes 

d'intervenció 

social, 

analitzant els 

diferents 

models teòrics i 

tenint en 

compte la 

perspectiva de 

gènere. 

 

a) S'han descrit models, tècniques i instruments d'avaluació en la intervenció social. 

b) S'han explicat les funcions i principis generals de l'avaluació. 

c) S'han descrit les diferents fases de l'avaluació. 

d) S'han concretat les tècniques, indicadors, criteris i instruments d'avaluació de 

projectes d'intervenció social. 

e) S'han establert els procediments generals per a la gestió de la qualitat en els 

projectes dissenyats. 

f) S'han determinat estratègies i instruments per verificar la incorporació de la 

perspectiva de gènere en projectes d'intervenció social. 

g) S'ha argumentat la necessitat de l'avaluació per optimitzar el funcionament dels 

programes i garantir la seva qualitat. 

h) S'han utilitzat les tecnologies de la informació i la comunicació per a l’elaboració i 

presentació d'informes d'avaluació i memòries. 

 

 

 

 

3. CONTINGUTS 

1. Determinació de mètodes, tècniques i instruments d'anàlisi de la realitat: 

- Mètodes i tècniques de la investigació social. 

- Anàlisi de les principals fonts i sistemes de registre de la informació: l'observació, 

l'entrevista, el qüestionari, l'enquesta i la recopilació documental. 

- Elaboració i aplicació d'instruments de recollida d'informació. 

- Possibilitats i limitacions de les diferents tècniques i instruments. 

- Les fonts d'informació. 

- Fiabilitat i validesa de la informació. 

- Ús de les TIC en la investigació social. 

- Anàlisi e interpretació de dades. 

- Valoració dels aspectes ètics de la recollida d'informació. 
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2. Determinació dels elements de projectes d'intervenció social: 

- Models teòrics en la intervenció social. 

- La planificació en la intervenció social. 

- Tècniques de programació característiques de la intervenció social. 

- El procés de planificació. 

- Valoració del projecte com a eix de la intervenció del tècnic. 

 

3. Determinació d'estratègies de promoció i difusió de projectes d'intervenció: 

- Conceptes bàsics de publicitat i comunicació. 

- Publicitat i mitjans de comunicació en la intervenció social. 

- Elaboració de materials per a la promoció i difusió de projectes socials. 

- Ús de tecnologies de la informació i la comunicació en la promoció i difusió de 

projectes socials. 

 

4. Incorporació de la perspectiva de gènere en els projectes d'intervenció social: 

- Anàlisi de la realitat des de la perspectiva de gènere. 

- La perspectiva de gènere en el disseny de projectes d'intervenció social. 

- Marc legal de la igualtat d'oportunitats. 

- Anàlisi de diferents recursos i / o organismes que promouen la igualtat entre 

dones i homes. 

- Protocols internacionals. Guies i manuals de llenguatge no sexista. 

- Incorporació de la perspectiva de gènere en els instruments de promoció i difusió. 

 

5. Definició de procediments d'avaluació de projectes d'intervenció social: 

- Avaluació de projectes. 

- Anàlisi del procés d'avaluació. 

- Els suports informàtics en el tractament i organització de la informació. 

- Elaboració d'informes i memòries. 

- La gestió de la qualitat en els projectes d'intervenció social. 
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- Avaluació i seguiment en les intervencions per impulsar la igualtat entre homes i 

dones. 

- Valoració de l'objectivitat en l'avaluació. 

 

6. Continguts de caràcter actitudinal que es treballaran al mòdul: 

- Ordre i mètode en el treball. 

- Esperit crític i democràtic. 

- Compromís amb les obligacions associades al treball. 

- Participació i cooperació en el treball en equip. 

- Interès per les relacions humanes. 

- Habilitats de comunicació 

- Capacitat d’iniciativa i creativitat 

- Flexibilitat i capacitat d’adaptació a noves situacions 

- Coherència en l’argumentació. 

- Sensibilitat cap a les persones amb les que treballem. 

 

4. TEMPORITZACIÓ  

 

Av. 
NUCLI 

FORMATIU 
CONTINGUTS HORES RA 

1
a
 A

V
A

L
U

A
C

IÓ
  

1. Diagnòstic i 
anàlisi de la 

realitat 

1.1. Determinació de mètodes, tècniques i instruments 
d'anàlisi de la realitat 

35 7. RA1 

1.2. La perspectiva de gènere en l’anàlisi de la realitat 

5 8. RA4 

2
a
 A

V
A

L
U

A
C

Ó
 

2. El projecte en 
intervenció social 

2.1. Determinació dels elements d’un projecte d'intervenció 
social 4 9. RA2 

2.2. Planificació d’un projecte d’intervenció social 
30 10. RA2 

2.3. La perpectiva de gènere en el disseny de projectes 
d’intervenció social TRANS 11. RA4 

3
a
 A

V
A

L
U

A
C

IÓ
  

3. Avaluació, 
promoció i difusió 

del projecte 
d’intervenció 

social 

3.1. Avaluació d’un projecte d'intervenció social 

16 RA5 

3.2. Estratègies de promoció i difusió dels projectes 
d’intervenció social 30 RA3 
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3.3. La perspectiva de gènere en la promoció i difusió dels 
projectes d’intervenció social TRANS RA4 

 

5. METODOLOGIA 

La metodologia podrà variar en funció de l’escenari en que ens trobem, que vindrà determinat 

per l’evolució de la pandèmia, d’acord amb el que estableixin les autoritats sanitàries en cada 

moment. 

Les línies d'actuació en el procés d'ensenyament-aprenentatge que permeten assolir els 

objectius del mòdul versaran sobre: 

- La realització d'exercicis d'avaluació inicial i introducció, per tal de conèixer els 

aprenentatges previs de què partim per desenvolupar la resta d'aprenentatges. 

- Les activitats procedimentals que tinguin com a finalitat l'entrenament, anàlisi i estudi 

d'habilitats i estratègies de suport psicosocial i acompanyament, les relacions amb les 

famílies dels usuaris i l'avaluació de la seva pròpia intervenció. 

- La utilització de tecnologies de la informació i comunicació per obtenir informació. 

- La realització d'activitats d'aplicació en l'estudi de casos que li apropin a la realitat del seu 

entorn professional. 

- El treball en equip en petit i gran grup, en parelles i de manera individual. 

Aquestes línies d'organització tindran en compte, com a estratègies per a un millor 

desenvolupament dels aprenentatges, el treball en grup, la creativitat i l'autoavaluació del 

treball realitzat. 

 

6. CRITERIS ESPECÍFICS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ  

A l’hora d’avaluar es tindran en compte totes les proves realitzades a nivell conceptual i 

procedimental, així com l’actitud de l’alumnat. 

 

6.1 Exàmens, activitats pràctiques i treballs 

- A cada una de les avaluacions es realitzaran una o més proves escrites per avaluar els 

conceptes i els procediments, aquestes proves faran mitjana entre elles (les de 

conceptes amb les de conceptes i les de procediments amb les de procediments).  

- Els exàmens de conceptes poden estar constituïts de preguntes de resposta múltiple 

(quatre opcions de resposta), on cada error resta una tercera part de la puntuació de la 
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pregunta o de preguntes de desenvolupament i/o definicions. 

- Quant a les activitats pràctiques i treballs, el professor avisarà a l’alumnat de quines 

d’aquestes activitats seran avaluades, així com dels criteris que es tindran en compte 

per a la seva qualificació.  

Les diferents activitats que es podran avaluar seran:  

o Exercicis de relació i desenvolupament de continguts. 

o Dinàmiques de grups.  

o Role-playings.  

o Elaboració de treballs d’investigació/intervenció.  

o Comentaris d’opinió personal de visualitzacions de vídeos, documentals i 

pel·lícules. 

o Visites a centres o institucions relacionades amb l’entorn.   

o Etc. 

- Els treballs es realitzaran de manera individual, en parelles o en grup, segons les 

directrius del professor  

- El professorat informarà a l’alumnat de les proves avaluables durant el curs amb una 

setmana d’antelació com a mínim. En cas de repetició de proves individuals per falta 

justificada la data de la prova respondrà a criteris organitzatius del professorat. 

 

6.2 Criteris de qualificació 

- La nota final de l’avaluació serà la suma de les notes de conceptes, procediments i 

actitud, seguint la distribució següent. 

o Conceptes 30%: Inclou els exàmens de conceptes i els treballs que tinguin 

caràcter d’examen.  

o Procediments 60%: Inclou els exàmens de procediments, els treballs que s’hagin 

de lliurar i les activitats pràctiques que es realitzin dins l’aula.  

o Actitud 10%: Es puntuaran els següents ítems:  

▪ Acceptar i complir les normes 

▪ Realitzar aportacions adequades i participar activament 
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▪ Assistència i puntualitat (en començar les classes i lliurament de les 

tasques 

▪ Saber treballar en equip 

▪ Mantenir una actitud respectuosa cap al professor i els companys. 

▪ Actitud i sensibilitat general envers el mòdul 

 

- El fet de copiar o facilitar que altres alumnes copiïn, així com comunicar-se amb altres 

companys durant el temps de l’examen suposarà per l’alumne/a perdre el dret a 

presentar-se a les proves parcials i s’haurà d’examinar de tots els continguts del mòdul 

en un examen global al final de curs (febrer en el cas de 2n). El fet de copiar es 

considerarà una falta greu. Plagiar un treball també es penalitzarà, podent ser valorat 

com no lliurat o amb un zero. 

- D’acord amb el projecte lingüístic de centre en els exàmens i treballs a lliurar es puntuarà 

la presentació, la coherència, l’adequació ortogràfica i gramatical (es podrà restar per 

faltes greus fins a un màxim de 2 punts). 

- Les tasques avaluables s’han de fer/lliurar el dia establert pel professor. Es donarà una 

setmana de marge perquè els alumnes puguin lliurar el treball passat el dia 

acordat, però la seva nota es reduirà en un 20%. Passada una setmana no es 

podran lliurar els treballs o activitats, s’avaluaran amb un 0 i s’hauran de recuperar 

a l’avaluació ordinària. 

- S’haurà de tenir una qualificació mínima de 5 en els conceptes i els procediments per 

poder fer la mitjana i obtenir una avaluació global positiva.  

- De manera general serà necessari obtenir com a mínim un 5 en cada prova realitzada 

per poder fer  la mitjana i per aprovar l’avaluació. En casos particulars i sempre segons 

el criteri del professor/a, es podrà treure la nota mitjana de l’avaluació sense haver 

aprovat una de les proves, sempre i quan la qualificació obtinguda en aquesta no sigui 

inferior a  4.  

- Les activitats que organitzi el departament en horari lectiu són d’assistència obligatòria, 

així com el lliurament de les tasques vinculades a l’activitat. No assistir a les activitats 

complementàries de manera no justificada tindrà una repercussió negativa en la 

valoració de l’actitud de tots els mòduls. 
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- La nota final del mòdul serà la mitjana aritmètica dels resultats obtinguts a cada una de 

les tres avaluacions, sempre i quan es tinguin aprovades cada una d’elles. Per tal 

d’aprovar el mòdul es requerirà, com a mínim, un 5. 

- Abans de la convocatòria ordinària el/la professor/a de cada mòdul penjarà a l’aula un 

document amb el resum de les proves pendents de recuperar o realitzar de cada 

alumne/a.  

 

6.3 Convocatòria ordinària i extraordinària. 

Convocatòria ordinària:  

 

- A la convocatòria ordinària del mes de juny es recuperaran les avaluacions suspeses. 

L’alumne/a sols haurà d’examinar-se d’aquelles proves que no hagi superat o realitzat 

durant el curs.  

- Si un alumne/a té 3 o més proves pendents per avaluació, haurà de recuperar tota 

l’avaluació.  

- El tipus de prova serà similar al que s’haurà fet durant tot el curs.  

 

Convocatòria extraordinària:  

Només s’hi poden presentar els alumnes que compleixen els requisits per promocionar a 2n 

curs.  

La convocatòria extraordinària consistirà en una prova global dels continguts de tot el mòdul 

formatiu i constarà de dues parts: 

- Una part corresponent a l’avaluació de conceptes (40%): Constarà de preguntes de 

resposta múltiple (quatre opcions de resposta), on cada error resta una tercera part 

de la puntuació de la pregunta, i/o el desenvolupament de diferents tipus de 

preguntes curtes: definicions, de relacionar, etc.  

- Una part corresponent a l’avaluació de procediments (60%): Constarà de preguntes 

/ activitats de tipus pràctic com pot ser resolució de problemas, plantejament d’un cas 

pràctic, etc. 

Per a aprovar la prova la suma d’ambdues parts ha de ser, com a mínim, un 5. 
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7. ASSISTÈNCIA, CONVOCATÒRIES I PROMOCIÓ:  

Consultar els apartats corresponents al document “Criteris Generals de Cicle” 

 

8. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

Es realitzaran activitats encaminades al desenvolupament integral dels alumnes i a 

l’aprofitament dels continguts treballats a classe, per altra banda, s’intentarà que aquestes 

activitats posin en contacte als alumnes amb la realitat del sector laboral. En aquests sentit 

s’aprofitaran els esdeveniments culturals i formatius que s’organitzen a Calvià (exposicions, 

xerrades, etc.) 

Particularment, està previst una xerrada per part d’un productor/director d’activitats culturals 

i teatrals durant el segon trimestre. 

 

9. MATERIALS I RECURSOS BIBLIOGRÀFICS 

Els diferents recursos i espais que s’utilitzaran són:  

- Pissarra digital.  

- Plataforma Classroom.  

- Aula taller i pati.  

 

El material que s’utilitzarà per a impartir el mòdul és el següent:  

- Material elaborat pel professor.  

- Fotocòpies per treballar continguts específics.  

- Presentacions i documents audiovisuals 

- Llibres amb temari específic com a guia 

Durant el curs els alumnes poden fer servir com a guia per a la realització de les proves 

qualsevol material tècnic i científic degudament referenciat. En particular es recomanen la 

utilització dels següents llibres:  

- “Metodologia de la Intervenció Social” de l’Institut Obert de Catalunya (2014): 

https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_iso_m02_/web/fp_iso_m02_htmlindex/medi

a/fp_iso_m02_material_paper.pdf (Gratuït)  

https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_iso_m02_/web/fp_iso_m02_htmlindex/media/fp_iso_m02_material_paper.pdf
https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_iso_m02_/web/fp_iso_m02_htmlindex/media/fp_iso_m02_material_paper.pdf


66 

 

- Gutiérrez, I., Sorribas, M.(2014). Metodologia de la intervenció social. Barcelona: 

Altamar.  
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9.6. PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL 

 
CODI: 0342 
DURADA: 295 hores  
PROFESSOR: ENRIQUE BAZÁN  
 
1. RELACIÓ AMB OBJECTIUS GENERALS DEL CICLE I LES COMPETÈNCIES 
La formació d’aquest mòdul contribueix a assolir les següents competències del títol: a), b), 
d), f), h), i), j), ñ), o), q), s), t) i u). 
 
I els següents objectius generals del cicle formatiu: a), b), d), f), h), i), j), ñ), o), q), r), t), u), 
v) i w). 
 
2. RESULTATS D’APRENENTATGE I CRITERIS D’AVALUACIÓ  
  

RESULTAT 
D’APRENENTATGE 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
 
1. Elabora programes 
d'entrenament 
d'habilitats 
d'autonomia personal 
i social, seleccionant 
les tècniques pròpies 
de la intervenció. 

a) S'han identificat les fases d'un programa d'entrenament d'habilitats 
d'autonomia personal i social. 
b) S'han determinat els elements d'un programa d'entrenament 
d’habilitats d'autonomia personal i social. 
c) S'ha valorat l'estat de les persones usuàries per tal de determinar els 
objectius del programa. 
d) S'han identificat estratègies d'intervenció en l'entrenament d'habilitats 
d'autonomia personal i social. 
e) S'han seleccionat tècniques d'entrenament d'habilitats d'autonomia 
personal i social en funció de la situació d'intervenció. 
f) S'han seqüenciat les actuacions dirigides a l'aprenentatge i 
manteniment d'hàbits d'autonomia personal i social. 
g) S'han determinat els recursos del programa d'entrenament en 
habilitats d'autonomia personal i social. 
h) S'han dissenyat les adaptacions necessàries en el programa 
d'intervenció per atendre les necessitats individuals de les persones. 
i) S'han establert les pautes d'actuació i col·laboració amb l'equip 
interdisciplinari i la família. 
j) S'ha argumentat la importància de les habilitats d'autonomia personal i 
social a la vida quotidiana de les persones. 
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2. Organitza activitats 
d'adquisició 
d'habilitats de la vida 
diària, descrivint les 
fases del procés de 
promoció 
d'autonomia. 
 

a) S'ha valorat l'estat de les persones per determinar els objectius de les 
activitats. 
b) S'han definit diferents situacions d'ensenyament-aprenentatge de 
promoció de l'autonomia en les activitats de la vida diària. 
c) S'han seleccionat les tècniques per afavorir l'autonomia en les 
activitats de la vida diària. 
d) S'han seleccionat els mitjans i ajudes tècniques. 
e) S'han seqüenciat activitats de promoció d'autonomia en les activitats 
de la vida diària. 
f) S'han establert les adaptacions de les ajudes tècniques en funció de 
les característiques de la persona. 
g) S'han establert mesures de prevenció i seguretat, seguint la normativa 
legal vigent. 
h) S'ha valorat la necessitat d'establir estratègies de col·laboració amb la 
família. 
 

3. Organitza activitats 
d'adquisició de 
competències 
bàsiques de mobilitat, 
descrivint les fases 
del procés. 

a) S'ha valorat l'estat de les persones per determinar els objectius de les 
activitats. 
b) S'han seleccionat les tècniques d'orientació i mobilitat. 
c) S'han seleccionat els mitjans i ajudes tècniques. 
d) S'han seqüenciat activitats d'adquisició de competències bàsiques de 
mobilitat. 
e) S'han establert les adaptacions de les ajudes tècniques en funció de 
les característiques de la persona. 
f) S'han establert mesures de prevenció i seguretat seguint la normativa 
legal vigent. 
g) S'ha valorat la necessitat de controlar les variacions en la situació de la 
persona respecte a la seva mobilitat. 
h) S'ha valorat la necessitat d'establir estratègies de col·laboració amb la 
família. 

4. Organitza activitats 
d'entrenament i 
adquisició d'habilitats 
socials, justificant la 
seva elecció. 

a) S'han identificat els principals obstacles que dificulten la comunicació i 
interacció social de la persona. 
b) S'ha valorat l'estat de les persones per determinar els objectius de les 
activitats. 
c) S'han definit diferents situacions d'ensenyament-aprenentatge 
d'adquisició d'habilitats socials. 
d) S'han concretat les estratègies metodològiques que s'han de seguir en 
el procés d'intervenció. 
i) S'han seleccionat les tècniques i procediments que s'han d'aplicar en el 
desenvolupament d'habilitats socials. 
f) S'han organitzat les tasques que cal realitzar per a l'adquisició de 
habilitats socials. 
g) S'ha valorat la importància del paper del professional com a model en 
la adquisició d'habilitats socials. 
h) S'ha determinat el protocol d'actuació per a una situació d'alteració de 
conducta 
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5. Organitza activitats 
d'estimulació, 
manteniment i 
rehabilitació de les 
capacitats cognitives, 
seleccionant-les en 
funció de les 
necessitats que 
presentin. 
 
 

a) S'ha valorat l'estat de les persones per determinar els objectius de les 
activitats. 
b) S'han seleccionat estratègies d'intervenció dirigides al manteniment i 
millora de les capacitats cognitives. 
c) S'han definit les tècniques i procediments que cal aplicar en el 
desenvolupament d'activitats d'estimulació, manteniment i rehabilitació de 
les capacitats cognitives. 
d) S'han seleccionat recursos per a la realització d'exercicis i activitats 
propostes. 
e) S'han seqüenciat activitats d'estimulació, manteniment i rehabilitació 
de les capacitats cognitives. 
f) S'han establert adaptacions en les activitats en funció de les 
característiques de les persones. 
g) S'ha valorat la necessitat de controlar les variacions en la situació de la 
persona respecte a les seves capacitats cognitives. 
h) S'ha valorat la necessitat d'establir estratègies de col·laboració amb la 
família. 

6. Desenvolupa 
activitats 
d'entrenament 
d'habilitats 
d'autonomia personal 
i social, seleccionant-
les en funció de les 
característiques de 
les persones 
usuàries. 
 

a) S'han realitzat activitats per al manteniment i millora de l'autonomia 
personal i social. 
b) S'han adaptat les activitats a les necessitats de les persones usuàries. 
c) S'han utilitzat els mitjans i ajudes tècniques establerts en el programa 
de intervenció. 
d) S'han utilitzat els materials amb iniciativa i creativitat. 
i)  S'ha assessorat a la persona usuària sobre els serveis i recursos 
comunitaris i la seva manera d'utilització. 
f) S'han aplicat protocols d'actuació davant de situacions de crisi en les 
persones. 
g) S'han adoptat mesures de prevenció i seguretat. 
h) S'han resolt de manera eficient les contingències sorgides. 
i) S'ha valorat la importància de respectar la capacitat d'elecció de les 
persones usuàries. 
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7. Realitza activitats 
de seguiment del 
procés de promoció 
d'habilitats 
d'autonomia personal 
i social justificant la 
selecció de les 
estratègies, tècniques 
i instruments 
d'avaluació. 

a) S'han seleccionat criteris i indicadors per a l'avaluació del programa 
d'entrenament. 
b) S'han elaborat instruments d'avaluació per al programa d’entrenament. 
c) S'han registrat les dades en els suports establerts. 
d) S'han elaborat informes sobre el desenvolupament del programa. 
e) S'han transmès els resultats de l'avaluació a les persones implicades. 
f) S'ha respost de manera eficaç a les contingències sorgides en la 
intervenció. 
g) S'ha valorat la importància de la transmissió de la informació a l'equip 
interdisciplinari. 
h) S'ha argumentat la importància del seguiment de la intervenció per a la 
millora de la mateixa. 

 
 
 
 
3. CONTINGUTS 
 
1. Elaboració de programes d'entrenament d'habilitats d'autonomia personal i social: 
Promoció de l'autonomia personal. 
Autonomia, dependència i autodeterminació. 
Habilitats d'autonomia personal i social. 
Procés general d'adquisició d'habilitats bàsiques. 
Fonaments de psicologia de l'aprenentatge. 
Programes d'entrenament en habilitats d'autonomia personal i social. 
Coordinació amb l'equip interdisciplinari i la família. 
 
2. Organització d'activitats d'adquisició d'habilitats de la vida diària: 
Habilitats de la vida diària. 
Programes d'entrenament d'habilitats de la vida diària. 
Tècniques d'entrenament d'habilitats de la vida diària. 
Ajudes tècniques per a les activitats de la vida diària. 
Alfabetització tecnològica. 
Adaptació de l'entorn. 
Valoració de la importància de promoure entorns segurs. 
 
3. Organització d'activitats d'adquisició de competències bàsiques de mobilitat: 
Orientació i mobilitat. 
Programes d'entrenament de competències bàsiques de mobilitat. 
Tècniques d'entrenament de competències bàsiques de mobilitat. 
Ajudes tècniques per a la prevenció de la pèrdua i manteniment de mobilitat. 
Accessibilitat. 
Valoració de la importància de promoure entorns segurs. 
 
4. Organització d'activitats d'entrenament i adquisició d'habilitats socials: 
Adquisició d'habilitats socials. 
Programes d'entrenament i adquisició d'habilitats socials. 
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Tècniques d'entrenament i adquisició d'habilitats socials. 
 
5. Organització d'activitats d'estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats 
cognitives: 
Estimulació i manteniment cognitiu. 
Programes d'entrenament, d'estimulació i manteniment cognitiu. 
Tècniques d'entrenament, d'estimulació i manteniment cognitiu. 
Disseny d'activitats de manteniment i millora de la capacitat cognitiva. 
Valoració del caràcter preventiu dels programes d'estimulació cognitiva. 
 
6. Desenvolupament d'activitats d'adquisició i entrenament d'habilitats bàsiques 
d'autonomia personal i social: 
Adaptació d'activitats segons els casos i nivells d'autonomia. 
Adaptació d'ajudes tècniques segons els casos i nivells d'autonomia. 
Elaboració de materials. 
Paper del tècnic. 
Respecte per l'autodeterminació de la persona usuària. 
 
7. Realització d'activitats de seguiment del procés de promoció d'habilitats d'autonomia 
personal i social: 
Indicadors del nivell d'autonomia de la persona usuària. 
Tècniques i instruments d'avaluació de l'autonomia personal i social. 
Elaboració d'informes. 
Transmissió de la informació. 
Valoració de la importància de la coordinació i el treball en equip en l'avaluació de la 
intervenció.
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4. TEMPORALITZACIÓ 

Av. 
NUCLI 
FORMATIU 

CONTINGUTS 
HOR
ES 

RESU
LTATS 
D’APR
ENEN
TATG
E 

1
a
 A

V
A

L
U

A
C

IÓ
  
  
 9

1
 h

o
re

s
) 

NF1. 
Promoció de 
l’autonomia 
personal i 
social.  
 

Promoció de l'autonomia personal. 

31 R1 

Autonomia, dependència i autodeterminació. 

Respecte per l'autodeterminació de la persona usuària. 

Paper del tècnic. 

Habilitats d'autonomia personal i social. 

NF2. 
Fonaments de 
l’aprenentatge 
 

Procés general d'adquisició d'habilitats bàsiques. 

29 R1 Fonaments de psicologia de l'aprenentatge. 

NF3. 
Tècniques de 
modificació de 
conducta 

Habilitats d'autonomia personal i social. 

31 R1 Procés general d'adquisició d'habilitats bàsiques. 

Coordinació amb l'equip interdisciplinari i la família. 

2
a
 A

V
A

L
U

A
C

Ó
  
  
 (

7
7
 h

o
re

s
) 

NF4. 
Programes 
d’entrenament 
en HAPS 

Programes d'entrenament en habilitats d'autonomia 
personal i social. 

39 
 

R1 

Coordinació amb l'equip interdisciplinari i la família. 

Indicadors del nivell d'autonomia de la persona usuària. 

Adaptació d'activitats segons els casos i nivells 
d'autonomia. 

Adaptació d'ajudes tècniques segons els casos i nivells 
d'autonomia. 

Elaboració de materials. 

Tècniques i instruments d'avaluació de l'autonomia 
personal i social. 

Elaboració d'informes. 

Transmissió de la informació. 

Valoració de la importància de la coordinació i el treball 
en equip en l'avaluació de la intervenció 

NF5. 
Intervenció en 
les activitats 
de la vida 
diària 
 

Habilitats de la vida diària. 

38 
 

R2,R6,
R7 

Programes d'entrenament d'habilitats de la vida diària. 

Tècniques d'entrenament d'habilitats de la vida diària. 

Ajudes tècniques per a les activitats de la vida diària. 

Alfabetització tecnològica. 

Adaptació de l'entorn. 

Valoració de la importància de promoure entorns segurs. 

3
a
 A

V
A

L
U

A
C

IÓ
 (

1
2
2

 

h
o
re

s
) 

NF6. 
Intervenció en 
l’adquisició de 
les 
competències 
bàsiques de 
mobilitat i 
orientació 

Orientació i mobilitat. 

41 
R3,R6,
R7 

Programes d'entrenament de competències bàsiques de 
mobilitat. 

Tècniques d'entrenament de competències bàsiques de 
mobilitat. 

Ajudes tècniques per a la prevenció de la pèrdua i 
manteniment de mobilitat. 

Accessibilitat. 

Valoració de la importància de promoure entorns segurs 

Adquisició d'habilitats socials. 39 
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NF7. 
Entrenament i 
adquisició de 
les habilitats 
socials 
 

Programes d'entrenament i adquisició d'habilitats socials. 

R4,R5,
R7 

Tècniques d'entrenament i adquisició d'habilitats socials. 

NF8. 
Estimulació, 
manteniment i 
rehabilitació 
de les 
capacitats 
cognitives 

Estimulació i manteniment cognitiu. 

45 
R5,R6,
R7 

Programes d'entrenament, d'estimulació i manteniment 
cognitiu. 

Tècniques d'entrenament, d'estimulació i manteniment 
cognitiu. 

Disseny d'activitats de manteniment i millora de la 
capacitat cognitiva. 

Valoració del caràcter preventiu dels programes 
d'estimulació cognitiva. 
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5. METODOLOGIA 
 
la realització d'exercicis d'avaluació inicial i introducció, per tal de conèixer els 
aprenentatges previs de què partim per desenvolupar la resta d'aprenentatges. 
Activitats d’investigació i recerca que els permeti conèixer els recursos del sector on 
s’emparen les tecnologies de la informació i la comunicació aplicades al aprenentatge: 
les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TACs) 
Activitats per l’assoliment dels continguts i la seva aplicació al seu entorn professional, 
mitjançant exercicis d'estudi de casos, simulacions, projectes.. 
Activitats de reflexió individual i també de diàleg grupal. 
 
Les línies d'actuació en el procés d'ensenyament-aprenentatge que permeten assolir 
els objectius del mòdul versaran sobre: 
La realització de dissenys de programes i activitats d'intervenció per a l'adquisició i 
manteniment d'habilitats d'autonomia personal i social. 
La planificació d'estratègies, activitats i recursos per a la intervenció en l'adquisició i 
manteniment d'habilitats d'autonomia personal i social. 
El desenvolupament d'activitats per a la intervenció en l'adquisició i manteniment 
d'habilitats d'autonomia personal i social i d'inserció laboral. 
L'avaluació del procés d'intervenció. 
 
Aquestes línies d'organització tindran en compte, com a estratègies per a un millor 
desenvolupament dels aprenentatges, el treball en grup, la creativitat i l'autoavaluació 
del treball realitzat. 
 
La metodologia podrà variar d’acord amb el que estableixin les autoritats sanitàries. En 
els casos d’alumnat confinat per Covid-19, es podrà assistir de forma telemàtica (on-
line) amb la plataforma que el centre disposi (Google Meet) 
 
Anglès 
La metodologia podrà variar en funció de l’escenari en que ens trobem, que vindrà 
determinat per l’evolució de la pandèmia, d’acord amb el que estableixin les autoritats 
sanitàries en cada moment. En els casos d’alumnat confinat per Covid-19, es podrà 
assistir de manera telemàtica (on-line) amb la plataforma disponible pel centre (google 
meet). 
 
 
Per tant el complement en llengua anglesa tindrà un caràcter imminentment pràctic, 
amb l’assoliment d’un vocabulari mínim que el permeti afrontar les situacions 
comunicatives esmentades, fent ús del vocabulari tècnic adient. 
 
S’estructuren diferents propostes didàctiques: 
Activitats de simulació de situacions professionals: converses telefòniques, reunions, 
coordinacions, actuacions amb persones dependents i les seves famílies, etc.   
Activitats amb programes d’aprenentatge online. 
Ús de material gràfic i audiovisual per afavorir la comprensió. Escolta d’àudios i 
visionat de pel·lícules. 
Disseny d’un dossier amb el glossari del vocabulari específic en l’entorn laboral del 
integrador social i emprat en el mòdul.  
Activitats al voltant de textos on es treballaran diferents aspectes del llenguatge oral 
orals i escrits de la llengua anglesa. 
 
6. CRITERIS ESPECÍFICS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ  
A l’hora d’avaluar es tindran en compte totes les proves realitzades a nivell conceptual 
i  
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procedimental, així com l’actitud de l’alumnat. 
 
Els Conceptes: Inclou el exàmens de la part conceptual els treballs que tinguin 
caràcter d’examen.  
Procediments : Inclou els exàmens de procediments, els treballs que s’hagin de lliurar i 
les activitats pràctiques que es realitzin dins l’aula.  
Actitud:  Es puntuaran ítems com acceptar i complir les normes, realitzar aportacions 
adequades i participar activament, lliurar les tasques dins el temps establert, saber 
treballar en equip i mantenir una actitud respectuosa cap al professor i els companys.  
 
 
6.1 Exàmens 
A cada una de les avaluacions es faran diverses proves escrites per avaluar els 
conceptes i els procediments, aquestes proves faran mitjana entre elles (les de 
conceptes amb les de conceptes i les de procediments amb les de procediments).  
Els exàmens poden avaluar un o més nuclis formatius.  
Per norma general, les proves de conceptes constaran de dues parts;  
La primera amb preguntes de resposta múltiple (quatre opcions de resposta), on cada 
error resta una tercera part de la puntuació de la pregunta;  
La segona part amb  preguntes de desenvolupament i/o definicions.  
La nota de l’examen serà la suma de les puntuacions de les dues parts. 
 
6.2 Activitats pràctiques i treballs 
Durant el curs es realitzaran diferents activitats pràctiques que contribuiran a millorar 
l’adquisició dels continguts del mòdul. Segons els aspectes a avaluar i la obligatorietat 
es : 
Activitats obligatòries: dirigides a tot l’alumnat, s’avaluaran aspectes procedimentals 
principalment i en alguns casos  els aspectes conceptuals, així com els d’aspectes 
actitudinals. Les qualificacions es comptabilitzaran com a nota de procediments o 
conceptes.  
Activitats voluntàries. Dirigides només a l’alumnat que vulgui realitzar-lo lliurement. 
s’avaluaran aspectes conceptuals o procedimental i les qualificacions es 
comptabilitzaran com a nota de procediments o de conceptes, però no fan mitjana sinó 
que afegeixen una puntuació extra que s’afegirà a la nota procedimental o conceptual  
Activitats no qualificables. Són les activitats que no estan catalogades en els grups 
anteriors, es consideraran activitats habituals d’aula i que només compten per la nota 
d’actitud.  
 
El professor avisarà a l’alumnat de les activitats obligatòries i les de caire voluntari, així 
com dels criteris que es tindran en compte per a la seva qualificació.  
 
Les diferents activitats que es podran avaluar seran:  
Exercicis de relació i desenvolupament de continguts. 
Dinàmiques de grups.  
Role-playings.  
Elaboració de treballs d’investigació/intervenció.  
Lectura i anàlisis de textos 
Simulacions 
Estudi de casos 
Visualitzacions de vídeos, documentals i pel·lícules amb activitats de reflexió personal 
i/o col·loqui grupal 
Visites a centres o institucions relacionades amb l’entorn professional.   
Etc. 
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Els treballs es realitzaran de manera individual, en parelles o en grup, segons les 
directrius del professor.  
 
6.3 Criteris de qualificació 
La nota final del mòdul serà la suma ponderada de les notes de conceptes, 
procediments i actitud, segons els percentatges establerts en el mòdul, que seran els 
següents: 
40% conceptes, 50% de procediments i  10% de actitud. Sempre i quan s’obtingui una 
qualificació mínima de 5 en els conceptes, els procediments i les actituds per poder fer 
la mitjana i obtenir una avaluació global positiva. 
 
Per poder superar el mòdul s’ha de superar cada una de les avaluacions. 
La nota d’Avaluació:   
De manera general, serà necessari obtenir una qualificació mínima de 5 en cada prova 
conceptual o procedimental realitzada per poder fer mitjana i per aprovar l’avaluació.  
En casos particulars, i sempre segons el criteri del professor, es podrà treure la nota 
mitjana de l’avaluació sense haver superat una de les proves, sempre i quan la 
qualificació obtinguda en aquesta no sigui inferior a 4.  
 
En les proves i treballs escrits es puntuarà  la presentació, la coherència, l’adequació 
ortogràfica i gramatical (es podrà restar per faltes greus fins a un màxim de 2 punts).  
 
Lliurament de les tasques:  
Els treballs s’han de lliurar el dia establert pel professor/a perquè puguin ser avaluats.  
Es donarà una setmana de marge perquè els alumnes puguin lliurar el treball passat el 
dia acordat, però la nota d’avaluació d’aquest es reduirà en un 20%. 
Passat aquest termini no es podran lliurar els treballs o activitats, s’avaluaran amb un 0 
i s’hauran de recuperar a l’avaluació ordinària.   
 
 
Qualificació de l’anglès 
 
La part específica en anglès aporta aproximadament 30% del total de la càrrega lectiva 
del mòdul i, per tant, les qualificacions de les activitats avaluables (proves, treballs 
individuals i grupals, etc.) influiran significativament en la qualificació final d’aquell
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6.4 Convocatòria ordinària i extraordinària. 
 
→ Convocatòria ordinària:  
 
A la convocatòria ordinària del mes de juny l’alumne/a s’examinarà d’aquelles 
avaluacions suspeses, o d’aquelles proves o treballs suspesos o no  presentats. Cada 
una de les recuperacions es qualificarà amb una nota numèrica de 0 a 10. La nota 
mínima per aprovar és 5.. Per tant, per superar la convocatòria ordinària del mòdul, 
l’alumne o alumna haurà de haver aprovat  totes les proves de recuperació pendents. 
 
Presentació a la convocatòria. Si un l’alumne o alumna  té 3 o més proves de 
conceptes suspeses per avaluació, s’haurà d’examinar, a la convocatòria ordinària, de 
tots els continguts de l’avaluació. En el cas de les proves de procediments l’alumne 
s’examinarà d’aquelles proves no superades o no realitzades. 
 
 
→Convocatòria extraordinària:  
 
A la convocatòria extraordinària només s’hi poden presentar els alumnes que 
compleixen els requisits per promocionar a 2n curs. 
 
La convocatòria extraordinària es realitzarà el mes de juliol o de setembre, segons les 
instruccions de Conselleria d’Educació, i consistirà en una prova global dels continguts 
de tot el mòdul separada en dues parts: 
 
Una part corresponent a l’avaluació de conceptes (40%): Constarà de preguntes de 
resposta múltiple (quatre opcions de resposta), on cada error resta una tercera part de 
la puntuació de la pregunta, i/o el desenvolupament de diferents tipus de preguntes 
curtes: definicions, de relacionar, etc.  
Una part corresponent a l’avaluació de procediments (60%): Constarà de preguntes / 
activitats de tipus pràctic com pot ser resolució de problemas, plantejament d’un cas 
pràctic, etc. 
Per a aprovar la prova la suma d’ambdues parts ha de ser, com a mínim, un 5.  
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7. MATERIALS I RECURSOS 
El material que s’utilitzarà per a impartir el mòdul és el següent:  
Material elaborat pel professor.  
Fotocòpies per a treballar continguts específics.  
Vídeos.  
Llibre de text. 
Articles de revistes i pàgines web especialitzades. 
 
Els diferents recursos i espais que s’utilitzaran són:  
Pissarra digital.  
Plataforma moodle del centre.  
Plataforma google Suit  
Software d 
Aula taller, aules d’ús polivalent i pati.  
Altres recursos de l’entorn  
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Once International. Human rights and sustainable development 
https://www.once.es/otras-webs/english/once-international/human-rights-and-
sustainable-development 
DUOLINGO http://www.duolingo.com/ 

https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_iso_m03_/web/fp_iso_m03_htmlindex/media/fp_iso_m03_material_paper.pdf
https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_iso_m03_/web/fp_iso_m03_htmlindex/media/fp_iso_m03_material_paper.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-21990
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?lang=ca&id=BOE-A-2018-16678
https://www.caib.es/sites/dgdependencia/es/normativa-17161/
https://www.caib.es/sites/dgdependencia/es/bienvenida-16181/?campa=yes
https://www.imserso.es/imserso_01/index.htm
https://www.rpdiscapacidad.gob.es/
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=138646
https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_anggm_apd_/web/fp_anggm_apd_htmlindex/media/fp_anggm_apd_material_paper.pdf
https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_anggm_apd_/web/fp_anggm_apd_htmlindex/media/fp_anggm_apd_material_paper.pdf
https://www.who.int/health-topics/disability#tab=tab_1
https://www.who.int/health-topics/disability#tab=tab_1
https://www.once.es/otras-webs/english/once-international/human-rights-and-sustainable-development
https://www.once.es/otras-webs/english/once-international/human-rights-and-sustainable-development
http://www.duolingo.com/
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9. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
 
Les activitats que organitzi el departament en horari lectiu són d’assistència obligatòria, 
així com el lliurament de les tasques vinculades a aquestes activitats. No assistir a les 
activitats complementàries de manera no justificada tindrà una repercussió negativa en 
la  valoració de l’actitud de tots els mòduls. 
 
Es duran a terme activitats encaminades al desenvolupament integral dels alumnes i a 
l’aprofitament dels continguts treballats a classe, per altra banda, s’intentarà que 
aquestes activitats posin en contacte a l’alumnat amb la realitat del sector laboral. En 
aquest sentit s’aprofitaran els recursos que ofereixen els municipis propers 
(principalment Calvià i Palma). Entre d’altres, els esdeveniments culturals i formatius 
(exposicions, xerrades, etc.), així com seminaris d’experts, visita algun centre de 
persones en situació de dependència (centres de dia, llar d’ancians, residencies, 
associacions de persones amb diversitat...), etc. 
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9.7. ATENCIÓ A LES UNITATS DE CONVIVÈNCIA 
 

CODI: 0339 

DURADA: 125 H 

PROFESSOR: Eva Escudero Porcel 

 

1. RELACIÓ AMB OBJECTIUS GENERALS DEL CICLE I LES COMPETÈNCIES 

La formació d’aquest mòdul contribueix a assolir les següents competències del títol: 

a), b), c), d), e), g), ñ), o), q), r), s), t) i u) 

 

I els següents objectius generals del cicle formatiu: a), b), c), d), e), g) ñ), o), q), 

r), s), t), u), v) i w). 

 

 

2. RESULTATS D’APRENENTATGE I CRITERIS D’AVALUACIÓ  

  

RESULTAT 

D’APRENENTATGE 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 

1. Planifica la 

intervenció en la 

unitat de convivència 

relacionant els 

models d’intervenció 

amb els  aspectes 

general de la 

metodologia 

d’intervenció social 

 

a) S’han identificat els diferents models d’intervenció en unitats de convivència. 

b) S’han analitzat els recursos destinats a la intervenció en unitats de convivència 

en l’àmbit estatal i autonòmic. 

c) S’han identificat les característiques de la intervenció en el servei d’ajuda a 

domicili, programa de família, teleassistència i recursos residencials per a 

col·lectius específics. 

d) S’han definit els objectius que hi ha que aconseguir en una intervenció en una 

unitat de convivència. 

e) S‘han descrit les principals estratègies i tècniques per a la intervenció en unitats 

de convivència. 

f) S’han definit les activitats dins del projecte d’intervenció en la unitat de 

convivència. 

g) S’han determinat les pautes per a la intervenció directa en les unitats de 

convivència. 

h) S’ha valorat el treball en equip per a la planificació de la intervenció. 
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2. Organitza la 

intervenció en unitats 

de convivència, 

analitzant les 

necessitats de les 

mateixes en l’àmbit 

domèstic, personal i 

relacional. 

a) S’han descrit els factors que intervenen en l’adquisició de competències 

necessàries per a l’autonomia de les unitats de convivència. 

b) S’han identificat els nivells d’autonomia en les distintes unitats de convivència. 

c) S’han identificat les necessitats de les unitats de convivència en l’àmbit 

domèstic, personal i relacional. 

d) S’han determinat les necessitats de formació, informació, supervisió i 

acompanyament de la unitat de convivència. 

e) S’han relacionat els objectius i estratègies d’intervenció social amb les 

necessitats que presenta la unitat de convivència. 

f) S’han organitzat l’espai, els recursos i els temps necessaris per a la posada en 

pràctica de la intervenció en les unitats de convivència, tenint en compta la 

generació d’entorns segurs. 

g) S’han relacionat les carències i alteracions en la vida quotidiana de les unitats 

de convivència amb la intervenció del tècnic superior en Integració Social. 

h) S’ha argumentat la importància de respectar les decisions de cada membre de 

la unitat de convivència. 

 

3. Dissenya activitats 

del projecte 

d’intervenció en les 

unitats de 

convivència, 

analitzant les 

estratègies 

d’intervenció. 

 

a) S’han identificat els protocols d’actuació, tenint en compta les característiques 

de la unitat de convivència. 

b) S’han planificat les activitats d’organització de les tasques de manteniment del 

domicili, tenint en compta el projecte d’intervenció. 

c) S’han determinat estratègies i tècniques de recolzament social i emocional en 

la unitat de convivència. 

d) S’ha previst el recolzament a la gestió domèstica de la unitat de convivència. 

e) S’han descrit els recolzaments de comunicació i les ajudes tècniques 

necessàries en la unitat de convivència. 

f) S’han dissenyat itineraris per a la participació de les persones usuàries en els 

espais i activitats d’oci i temps lliure. 

g) S’han establert processos i activitats d’educació afectiva-sexual. 

h) S’ha definit l’assessorament a la unitat de convivència sobre les responsabilitats 

i accions que s’han d’assumir. 

i) S’ha simulat la resolució de les contingències en la intervenció en unitats de 

convivència. 

j) S’ha valorat la importància de que el tracte dispensat a les persones de la unitat 

de convivència s’ajusti als criteris i normes d’atenció establertes. 

 

4. Organitza 

estratègies 

d’intervenció en 

l’àmbit de la 

a) S’han identificat els factors de risc en diferents col·lectius. 

b) S’han identificat els diferents nivells de prevenció en la intervenció social. 

c)S’han descrit diferents accions preventives per evitar que es produeixin 

situacions de violència domèstica. 
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prevenció de violència 

domèstica, analitzant 

els factors personals i 

socials. 

 

d) S’han dissenyat estratègies de promoció de la prevenció d’accions violentes. 

e) S’han seleccionat instruments i materials que ofereixin informació i formació. 

f) S’han determinat accions de sensibilització per a les situacions de violència 

domèstica i l’entorn de les mateixes. 

g) S’han elaborat activitats de sensibilització sobre el problema de la violència 

domèstica per a tots els sectors de la població. 

h) S’ha valorat la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en 

la realització d’accions preventives. 

 

5. Desenvolupa 
estratègies 
d’intervenció en 
violència domèstica, 
relacionant les 
característiques de la 
situació amb el 
protocol establert. 
 

a)S’han definit les característiques de possibles situacions de violència 
domèstica. 
b) S’han descrit els factors de risc en situacions de violència domèstica. 
c)S’han analitzat les prestacions dels serveis existents relacionats amb la 
detecció i atenció de situacions de violència. 
d) S’han seleccionat els indicadors de violència domèstica. 
e)S’han identificat els protocols existents per actuar en situacions de 
violència domèstica. 
f) S’ha simulat l’acompanyament personal, social i emocional en 
situacions de violència domèstica. 
g) S’han aplicat tècniques d’atenció psicosocial per a les persones que 
han sofert una situació de violència domèstica. 
h) S’ha valorat el compliment dels criteris i les normes establertes en el 
protocol d’actuació en quant al tracte dispensat a les persones que han 
sofert violència domèstica. 
 

 
6. Realitza activitats 
per el control i 
seguiment de la 
intervenció en la 
unitat de convivència, 
justificant la selecció 
de les estratègies, 
tècniques i 
instruments 
d’avaluació. 

a) S’han identificat els indicadors del procés de control i seguiment de la 
intervenció en unitats de convivència. 
b) S’han seleccionat les diferents tècniques, instruments i protocols per a 
la realització del seguiment de la intervenció en les unitats de 
convivència. 
c) S’han elaborat els instruments d’avaluació que valoren interna i 
externament la intervenció en la unitat de convivència. 
d) S’han aplicat tècniques i procediments d’avaluació per a valorar el 
nivell de satisfacció de les necessitats de les unitats de convivència. 
e) S’han registrat les dades en els suports establerts per l’equip 
interdisciplinari. 
f) S’ha transmès la informació a les persones implicades en la intervenció 
tant directa com indirectament. 
g) S’ha valorat la necessitat de que el tècnic superior d’Integració Social 
reflexioni sobre les seves pròpies intervencions. 
h)S’ha justificat la presa de decisions per a modificar o adaptar la 
intervenció en las unitats de convivència. 

3. CONTINGUTS 
 
1. Planificació de la intervenció en la unitat de convivència: 
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Concepte d’unitats de convivència. Concepte de família (tipus, funcions, com a context 
de desenvolupament humà, models de convivència).  
Tipologia i dinàmica de les unitats de convivència. 
-     Models d’intervenció en les unitats de convivència. 
Anàlisis de serveis, programes i recursos residencials en l’atenció a les unitats de 
convivència i a les famílies. 
-     Disseny d’intervencions en unitats de convivència. 
-     Estratègies i tècniques específiques en la intervenció en unitats de convivència 
-     Pautes d’intervenció directa en les unitats de convivència. 
      -     Valoració del treball en l’equip interdisciplinari com a base de la intervenció en    
unitats de convivència. 
 
2. Organització de la intervenció en unitats de convivència: 
 
Nivells d’autonomia en les unitats de convivència. 
-    Anàlisis de necessitats en l’àmbit domèstic, personal i relacional. 
-    Determinació de necessitats de formació, informació, supervisió i acompanyament. 
      -    Aplicació de la planificació de la intervenció en unitats de convivència. 
      -    Organització de l’espai en la unitat de convivència: espais del domicili i ajudes 
tècniques. 
      -    Organització dels recursos i el temps: recursos humans, materials i ajudes 
tècniques. 
     -     Respecte per les decisions de cada membre de la unitat de convivència. 
 
 
3. Disseny d’activitats del projecte d’intervenció en unitats de convivència: 
 
Pautes per a la implementació del procés d’intervenció en unitats de convivència. 
Desenvolupament de projectes d’intervenció en les unitats de convivència, tenint en 
compte els protocols establerts, els objectius de la intervenció, les estratègies 
metodològiques, els recursos i els temps. 
Anàlisis de protocols d’intervenció. 
Supervisió dels serveis de recolzament. 
Gestió domèstica i domiciliària. 
4. Organització d’estratègies d’intervenció. 
 
Violència: concepte i tipus. 
Factors de risc en situacions de violència domèstica: menors, dones, persones majors, 
persones amb discapacitat i altres. 
Nivells de prevenció en la intervenció social: primària, secundària i terciària. 
Anàlisis d’accions preventives: objectius, estratègies d’acció i recursos, entre altres. 
Creació d’estratègies de promoció de la prevenció. 
Promoció d’activitats de sensibilització específiques de la prevenció de la violència 
domèstica: tallers i accions formatives. 
 
5. Desenvolupament d’estratègies d’intervenció en violència domèstica: 
 
Detecció de situacions de violència domèstica 
Anàlisis de recursos per a la detecció i atenció a situacions de violència domèstica 
Marc normatiu i procedimental en casos de violència domèstica. 
Acompanyament social, personal i emocional: estratègies psicosocials. 
Valoració del tracte apropiat a les persones que han sofert violència domèstica. 
 
6. Realització d’activitats per al seguiment i control de la intervenció en la unitat de 
convivència: 
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Determinació de la tècnica d’avaluació idònia en l’avaluació del desenvolupament de 
les diferents intervencions. 
Determinació del moment i la seqüència de les activitats d’avaluació. 
Establiment d’indicadors i protocols d’avaluació en la intervenció en unitats de 
convivència. 
Instruments d’avaluació. Elaboració, selecció i aplicació d’instruments d’avaluació en la 
intervenció en unitats de convivència. 
Registre de dades en suports apropiats per l’anàlisi de dades i per l’elaboració de la 
documentació d’avaluació. 
Elaboració d’informes i memòries. 
Valoració de la importància de l’avaluació com a recurs per a la millora de la 
intervenció. 
Valoració de l’avaluació com un instrument útil en la presa de decisions. 
 
 
4. TEMPORALITZACIÓ 
 

Av. 
NUCLI 
FORMATIU 

CONTINGUTS 
HOR
ES 

RESULTA
TS 
D’APREN
ENTATGE 

1
a
 A

V
A

L
U

A
C

IÓ
  
(7

1
 h

o
re

s
) 

 
 
1. La família i 
altres unitats de 
convivència 
 

 
-  Concepte d’unitats de convivència. 
- Anàlisi de la institució familiar (jurídica, 
antropològica i sociològica) 
- Família com a institució social: necessitats, 
funcions, estils educatius i relacions de convivència. 
- Cicle de vida familiar i les seves crisis. 
- Famílies multiproblemàtiques: característiques, 
context i configuració. 

17 1,2 

 
 
 
2.  Organització 
de la intervenció 
en les unitats de 
convivència. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Models d’intervenció en les unitats de convivència. 
- Organització de la intervenció: Plans i programes. 
- Procés d’intervenció amb famílies i actuacions. 
- Valoració de la situació familiar: tècniques de 
registre d’informació 
- Disseny de la intervenció. Plans d’intervenció amb 
famílies. 
- Tècniques d’intervenció familiar. 
- Configuració dels equips d’intervenció. 
- Aplicació, seguiment i avaluació de la intervenció. 

22 1,2 
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3. Recursos i 
serveis de les 
unitats de 
convivència. 

- La xarxa i la cartera de serveis socials. 
- Els centres residencials. 
- Els recursos d’allotjament alternatiu. 
- Els recursos intermedis. 
- Els centres d’acolliment. 

18 3 

4.  Intervenció 
en les unitats de 
convivència. 

 
-  Modalitats d’intervenció en unitats de convivència. 
- El pla d’atenció individualitzat: disseny, aplicació i 
avaluació. 
- Avaluació de la intervenció en unitats de 
convivència. 
 
 

14 4,5 

2
a
 A

V
A

L
U

A
C

Ó
 (

 5
4
 h

o
re

s
) 

 
5. Gestió de les 
unitats de 
convivència. 
 
 

 
- L’administració de l’economia domèstica. 
- Disseny i preparació de menjars. 
- Neteja de l’habitatge i manteniment de la roba. 
- Suport psicosocial i ocupació del temps lliure. 
- Planificació familiar. 
- Avaluació de la gestió en les unitats de 
convivència. 
- Prevenció de riscos psicosocials. 
 

29 2,6 

6. La intervenció 
en violència 
domèstica. 

- Els conceptes de violència i de violència 
domèstica.  
- La violència de gènere: cicle, detecció, efectes i 
prevenció del maltractament. 
- El maltractament infantil: tipus, factors de risc, 
protocols de detecció i fases d’ intervenció. 
- El maltractament d’altres col·lectius vulnerables. 
- Avaluació i seguiment del maltractament. 

25 5,6 

 
 
5. METODOLOGIA 
 
Les línies d'actuació en el procés d'ensenyament-aprenentatge que permeten assolir 
els objectius del mòdul versaran sobre: 
Activitats d'avaluació inicial, introducció i descobriment. 
Activitats d'ensinistrament, desenvolupament, anàlisi o estudi de casos, destinades a 
desenvolupar habilitats i destreses més complexes. 
Activitats d'aplicació, generalització, resum i culminació, destinades a aplicar, mesurar, 
avaluar o situar allò après en una estructura més àmplia i a adquirir capacitats que 
siguin transferibles a altres situacions el més pròximes a les reals. 
Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació. 
 
Un principi que s’incorporarà a la intervenció educativa és el tractament de la igualtat 
de gènere. 
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6. CRITERIS ESPECÍFICS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ  
A l’hora d’avaluar es tindran en compte totes les proves realitzades a nivell conceptual 
i procedimental, així com l’actitud de l’alumnat. 
 
 
 
 Exàmens 
A cada una de les avaluacions es faran diverses proves escrites per avaluar els 
conceptes i els procediments, aquestes proves faran mitjana entre elles (les de 
conceptes amb les de conceptes i les de procediments amb les de procediments).  
Els exàmens poden avaluar un o més nuclis formatius.  
Per norma general, els exàmens de conceptes constaran de tres parts; una part de 
preguntes de resposta múltiple (quatre opcions de resposta), on cada errada resta una 
quarta part de la puntuació de la pregunta; una part de preguntes curtes de  definicions 
o de relació; i una darrera part de preguntes de desenvolupament. La nota de l’examen 
serà la suma de les tres parts. 
 
 Activitats pràctiques i treballs 
 
Durant el curs es realitzaran diferents activitats pràctiques que contribuiran a millorar 
l’adquisició dels continguts del mòdul. Aquestes activitats seran avaluades i es 
comptabilitzaran com a nota de procediments i/o d’actitud. En aquest sentit, les 
activitats avaluables estaran dividides en tres tipus: 
Activitats obligatòries necessàries per a poder ser avaluat/da de la part procedimental 
segons les següents indicacions: 
Per a la presentació de treballs, s’establirà un termini de pròrroga d’una setmana a 
partir de la data límit fixada inicialment per al lliurament de dits treballs, però amb la 
penalització de restar un 20% de la nota obtinguda. No es recollirà cap treball passat el 
termini de pròrroga, s’avaluaran amb un 0 i s’hauran de recuperar a l’avaluació 
ordinària. 
Activitats voluntàries on l’alumnat que vulgui millorar la nota de la part procedimental 
podrà ser qualificat fins a un màxim de 1 punt, sempre i quan les activitats obligatòries 
obtinguin una valoració mínima d’un 8 i hagin estat presentades abans de la data límit 
del seu lliurament (sense tenir en compte la setmana de pròrroga). 
Activitats de classe de feina individual o en petits grups on s’avaluarà la part 
actitudinal.  
 
- Per norma general, la professora avisarà de quines d’aquestes activitats seran 
obligatòries i quines voluntàries així com dels criteris que es tindran en compte per a la 
seva qualificació.  
Els treballs es realitzaran de manera individual, en parelles o en petits grups, segons 
les directrius de la professora.  
 
Les diferents activitats que es podran avaluar seran:  
Exercicis de relació i desenvolupament de continguts. 
Lectures i comentaris crítics de textos i articles relacionats amb els continguts. 
Comentaris de visualitzacions de vídeos (videofòrum) 
Debats sobre temes relacionats amb la matèria. 
Roll-playing. 
Estudis de casos de distints col·lectius i situacions. 
Elaboració de treballs d’investigació/intervenció.  
Exposicions a classe. 
 
 
6.3 Criteris de qualificació 
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La nota final de l’avaluació serà la suma de les notes de conceptes, procediments i   
actitud, segons el percentatge establert (sempre que es tingui aprovat per separat 
cadascuna de les parts): 
Conceptes 45%: Inclou els exàmens de conceptes i els treballs que tinguin caràcter 
d’examen.  
Procediments 40%: Inclou els exàmens de procediments, els treballs que s’hagin de 
lliurar i les activitats pràctiques que es realitzin dins l’aula.  
Actitud 15%: Es puntuaran els següents ítems: acceptar i complir les normes, realitzar 
aportacions adequades i participar activament, lliurar les tasques dins el temps 
establert, saber treballar en equip i mantenir una actitud respectuosa cap a la 
professora i els companys.  
 
De manera general, serà necessari obtenir com a mínim un 5 en cada prova 
conceptual o procedimental realitzada per poder fer  la mitjana i per aprovar 
l’avaluació. En casos particulars i sempre segons el criteri de la professora, es podrà 
treure la nota mitjana de l’avaluació sense haver aprovat una de les proves, sempre i 
quan la qualificació obtinguda en aquesta no sigui inferior a 4,5. 
 
S’han d’aprovar totes les avaluacions per aprovar el mòdul. La nota final del mòdul 
serà la mitjana de totes les qualificacions obtingudes durant el tot curs. 
 
D’acord amb el projecte lingüístic de centre en els exàmens on s’hagi de redactar es 
podrà restar, per faltes d’ortografia greus, fins a un màxim de 2 punts. En els treballs a 
lliurar es puntuarà la presentació, la coherència,  l’adequació ortogràfica i gramatical 
(es podrà restar per faltes d’ortografia greus fins a un màxim de 2 punts).  
 
Convocatòria ordinària i extraordinària. 
 
→ Convocatòria ordinària:  
 
A 2n curs hi ha dues avaluacions, quan es suspèn una avaluació, aquesta es pot 
recuperar en convocatòria ordinària a febrer. 
A la convocatòria ordinària del mes de febrer es recuperaran les avaluacions suspeses 
o no presentades. L’alumne/a sols haurà d’examinar-se d’aquelles proves de 
conceptes que no hagi superat o realitzat durant el curs, sempre i quan no acumuli 
dues o més proves pendents per avaluació. En tal cas, haurà d’ examinar-se de tots 
els continguts del mòdul. En el cas  de les proves de procediments, l’alumne/a 
s’examinarà d’aquelles proves no superades o realitzades. 
 
El tipus d’examen estarà dividit en tres parts: 
Una part de preguntes de resposta múltiple (quatre opcions de resposta), on cada 
errada resta una tercera part de la puntuació de la pregunta.  
Una part de preguntes curtes: definicions, relació de conceptes, de classificació, 
explicació amb exemples... 
Una part de desenvolupament amb diferents tipus de preguntes: de resolució de casos 
pràctics, de simulació, d´estudi de cas, etc.  
 
→ Convocatòria extraordinària:  
 
La convocatòria extraordinària, que també es realitzarà al mes de febrer, consistirà en 
una prova global dels continguts de tot el mòdul formatiu i constarà de dues parts: 
 
Una part de preguntes de resposta múltiple (quatre opcions de resposta), on cada 
errada resta una tercera part de la puntuació de la pregunta.  
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Una part de desenvolupament amb diferents tipus de preguntes: definicions, de 
relacionar, posar exemples, casos pràctics, etc.  
 
- Els percentatges que la puntuació de cada part aportarà a la qualificació seran en 
principi de 60% conceptes i 40% procediments. 
- Per a aprovar la prova la suma d’ambdues parts ha de ser, com a mínim, un 5.  
 
7. MATERIALS I RECURSOS 
El material que s’utilitzarà per a impartir el mòdul és el següent:  
El llibre de text o llibre media. 
Material elaborat per la professora. 
Pel·lícules per associar diferents continguts i potenciar el pensament divergent. 
Fotocòpies per a treballar continguts específics.  
 
Els diferents recursos i espais que s’utilitzaran són:  
Recursos audiovisuals: ordenadors, retroprojector, pissarra digital, portàtils, etc. 
Recursos metodològics dins l’aula: Es combinaran les sessions teòriques amb 
activitats pràctiques mitjançant diverses estratègies metodològiques d’atenció a la 
diversitat que incorporin l’aprenentatge cooperatiu constituït per petits grups de treball 
de quatre alumnes. 
GSuite corporatiu i Moodle. 
Aula 3 i pati. 
 
8. BIBLIOGRAFIA  
Durant el curs es farà servir el següent llibre de text o llibre media: 
Ramos,E., Sorribas, Villuendas,C.: Atenció a les unitats de convivència. 2014 
Barcelona. Editorial Altamar. ISBN 978-84-15309-90-1 
 
9. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES 
 
Es duran a terme activitats encaminades al desenvolupament integral dels alumnes i a 
l’aprofitament dels continguts treballats a classe. Per altra banda, s’intentarà que 
aquestes activitats posin en contacte a l’alumnat amb els diferents espais en el qual 
conviuen les persones o unitats de convivència. En aquest sentit, s’aprofitarà per 
realitzar qualque visita a entitats on es duguin a terme intervencions específiques amb 
diferents col·lectius, i/o qualque xerrada amb professionals de l’àmbit sociocomunitari. 
 
Les activitats extraescolars i complementàries són de caire obligatori així com les 
seves activitats associades. La no assistència no justificada tindrà una repercussió 
negativa en la part actitudinal de tots els mòduls. 
 
Les activitats complementàries i extraescolars seguiran les mesures contemplades per 
Conselleria de Salut en el moment de fer-se. 
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9.8. SUPORT A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA 
 

CODI: 0341 
DURADA:  115 Hores 
PROFESSOR: ENRIQUE BAZÁN  
 
1. RELACIÓ AMB OBJECTIUS GENERALS DEL CICLE I LES COMPETÈNCIES 
La formació d’aquest mòdul contribueix a assolir les següents competències del títol: 
a), d), f), h), j), ñ), o), q), s), t) i u 
 
I els següents objectius generals del cicle formatiu: a), d), f), h), j), ñ), o), q), r), t), u), v) 
i w) 
 
2. RESULTATS D’APRENENTATGE I CRITERIS D’AVALUACIÓ  
  

RESULTAT 
D’APRENENTATGE 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
 
1. Caracteritza el 
suport a la intervenció 
educativa, 
relacionant-lo amb les 
competències i 
l’àmbit d’actuació del 
tècnic  en el centre 
escolar 
 
 

a) S'han identificat les persones susceptibles d'intervenció per part del 
tècnic, en el context educatiu. 
b) S'han descrit les estructures organitzatives dels centres que atenen 
alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. 
c) S'ha analitzat la legislació vigent en relació amb l'atenció a la diversitat 
en els centres educatius. 
d) S'han identificat els diferents nivells de concreció curricular i els 
elements bàsics del currículum. 
e) S'ha relacionat la intervenció educativa adreçada a l'alumnat amb 
necessitats específiques de suport educatiu, amb el projecte educatiu i 
els documents de programació del centre. 
f) S'han identificat les característiques, objectius, organització i 
funcionament dels programes d'atenció a la diversitat. 
g) S'ha identificat l'estructura organitzativa i funcional de l'equip 
interdisciplinari d'atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de 
suport educatiu. 
h) S'ha identificat l'àmbit d'actuació del tècnic en el context de l’atenció a 
la diversitat en els centres educatius. 
i) S'ha valorat la importància de la planificació i el treball en equip en el 
procés d'intervenció educativa. 
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2. Organitza el suport 
a la intervenció 
educativa, aplicant 
les directrius de 
l’equip interdisciplinari 
i els principis 
d’inclusió i 
individualització 

a) S'han descrit l'estructura i els elements d'una adaptació curricular. 
b) S'han relacionat les necessitats educatives específiques de suport 
educatiu amb les adaptacions curriculars requerides. 
c) S'han identificat les activitats que cal realitzar amb l'alumnat, analitzant 
les adaptacions curriculars individuals. 
d) S'han aplicat tècniques per a la programació d'activitats de suport a la 
intervenció educativa, atenent als principis d'inclusió i individualització. 
e) S'han seleccionat criteris metodològics d'acord amb els objectius de la 
institució, el marc curricular i les necessitats i interessos de l'alumnat. 
f) S'han identificat les mesures d'accés al currículum establertes en una 
adaptació curricular. 
g) S'ha valorat el paper de les activitats complementàries a la integració 
escolar. 
h) S’han descrit les funcions del tècnic per promoure la participació en les 
activitats complementàries de les persones destinatàries 
 
 

3. Desenvolupa 
activitats de suport a 
la intervenció 
educativa, adequant 
els materials 
curriculars a les 
directrius de l’equip 
interdisciplinari i les 
necessitats de 
l’alumnat 

a) S'ha organitzat l'espai i el mobiliari, atenent els criteris establerts a la 
programació i a les característiques dels destinataris. 
b) S'ha seqüenciat l'activitat, atenent la temporalització establerta en la 
programació. 
c) S'han seleccionat materials curriculars d'acord amb les directrius 
establertes per l'equip interdisciplinari. 
d) S'han adequat els materials curriculars a les característiques de 
l'alumne o alumna. 
e) S'han aplicat criteris d'organització de l'espai, de materials i de 
mobiliari que garanteixen l'accessibilitat i el compliment de les normes de 
seguretat i higiene. 
f) S'han identificat ajudes tècniques per afavorir l'autonomia a l'aula. 
g) S'ha valorat l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en 
l'adaptació de materials curriculars a les característiques de l'alumnat. 
h) S'ha sensibilitzat a tots els que intervenen en el procés educatiu de la 
importància de generar entorns segurs. 
 

4. Realitzar el 
seguiment dels 
processo de suport a 
la intervenció, 
transmetent la 
informació a l’equip 
interdisciplinari o al 
tutor  o tutora de 
l’alumnat per les vies 
establertes 

a) S'han descrit les tècniques i instruments per al control i seguiment del 
suport a la intervenció educativa. 
b) S'han identificat les activitats d'avaluació del programa educatiu. 
c) S'han seleccionat les estratègies i tècniques d'avaluació de les 
activitats de suport a la intervenció educativa. 
d) S'han identificat indicadors d'avaluació en les adaptacions curriculars 
de la intervenció educativa. 
e) S'ha valorat la importància de l'avaluació en els diferents moments del 
procés. 
f) S'han utilitzat instruments d'avaluació en l'aplicació de tècniques de 
prevenció d'accidents a l'aula. 
g) S'ha interpretat la informació obtinguda dels diferents instruments. 
h) S'ha argumentat sobre la importància del procés de seguiment de 
l’activitat del tècnic i de l'eficàcia de la intervenció. 
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3. CONTINGUTS 
 
1.Caracterització del suport a la intervenció educativa: 
- Alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. 
- La integració en l'àmbit educatiu. 
- Anàlisi de la legislació vigent en matèria d'integració escolar. 
- Nivells de concreció curricular. 
- Identificació dels elements bàsics del currículum. 
- Documents de programació del centre educatiu. 
- El pla d'atenció a la diversitat. 
- L'equip interdisciplinari en l'atenció a les necessitats específiques de suport educatiu. 
- Paper del tècnic superior d'Integració Social en l'àmbit educatiu. 
- Valoració de la importància de la planificació en la intervenció educativa. 
 
 
  2.Organització del suport a la intervenció educativa: 
  - Adaptacions curriculars. 
  -Identificació de necessitats específiques de suport educatiu. Adaptacions més    
freqüents. 
 - El procés d'ensenyament-aprenentatge de l'alumnat amb necessitats específiques 
de   suport educatiu. 
   - Identificació dels principis psicopedagògics que sustenten la intervenció educativa 
amb l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. 
 - Programació d'activitats. 
 - Paper de les activitats complementàries i extraescolars en la integració escolar. 
 
 
3. Desenvolupament d'activitats de suport a la intervenció educativa: 
 
- Organització de l'espai i del temps en el desenvolupament de les activitats. 
- Assignació d'espais, temps i recursos materials d'acord amb la planificació de la     
intervenció educativa. 
- Recursos curriculars. 
- Utilització d'ajudes tècniques. 
- Aplicació de normes de prevenció d'accidents i higiene a l'aula. 
- Valoració de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en el suport a la 
intervenció educativa. 
 
4. Realització del seguiment del procés de suport a la intervenció educativa: 
 
L'avaluació del procés de suport a la intervenció educativa. Tipus, funcions, tècniques i 
instruments d’avaluació 
 Selecció i elaboració d'instruments d'avaluació. 
Emplenament d'instruments d'avaluació. 
Interpretació i transmissió de la informació obtinguda dels processos de avaluació. 
Predisposició a l'autocrítica i autoavaluació 
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4. TEMPORITZACIÓ 
 

Av. 
NUCLI 
FORMATIU 

CONTINGUTS 
HOR
ES 

RESULT
ATS 
D’APREN
ENTATG
E 

1
a
 A

V
A

L
U

A
C

IÓ
  
(_

4
3

_
h
o

re
s
) 

NF1. 
La 
intervenció 
en l’àmbit 
educatiu 
 
 
 
 
 
 
 

Alumnat amb necessitats específiques de suport 
educatiu. 

23 R1 

La integració en l'àmbit educatiu. 

Anàlisi de la legislació vigent en matèria 
d'integració escolar. 

Nivells de concreció curricular. 

Identificació dels elements bàsics del 
currículum. 

Documents de programació del centre educatiu. 

El pla d'atenció a la diversitat. 

L'equip interdisciplinari en l'atenció a les 
necessitats específiques de suport educatiu. 

Paper del tècnic superior d'Integració Social en 
l'àmbit educatiu. 

Valoració de la importància de la planificació en 
la intervenció educativa. 

NF2.  
Organitzaci
ó del suport 
a la 
intervenció 
educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Adaptacions curriculars. 

20 R2 

Identificació de necessitats específiques de 
suport educatiu. Adaptacions més    freqüents. 

El procés d'ensenyament-aprenentatge de 
l'alumnat amb necessitats específiques de   
suport educatiu. 

Identificació dels principis psicopedagògics que 
sustenten la intervenció educativa amb l'alumnat 
amb necessitats específiques de suport 
educatiu. 

Programació d'activitats. 

Paper de les activitats complementàries i 
extraescolars en la integració escolar. 

2
a
 A

V
A

L
U

A
C

Ó
 (

4
4
 h

o
re

s
) 

NF3. 
Implementa
ció 
d’activitats 
de suport a 
la 
intervenció 
educativa 

Organització de l'espai i del temps en el 
desenvolupament de les activitats. 

20 R3 

Assignació d'espais, temps i recursos materials 
d'acord amb la planificació de la     intervenció 
educativa 

Recursos curriculars. 

Utilització d'ajudes tècniques. 

Aplicació de normes de prevenció d'accidents i 
higiene a l'aula. 

Valoració de l'ús de les tecnologies de la 
informació i la comunicació en el suport a la 
intervenció educativa. 

NF4. 
Seguiment 
del procés 
de suport a 

L'avaluació del procés de suport a la intervenció 
educativa. Tipus, funcions, tècniques i 
instruments d’avaluació 22 

R4 
 

Selecció i elaboració d'instruments d'avaluació. 
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la 
intervenció 
educativa 

Emplenament d'instruments d'avaluació. 

Interpretació i transmissió de la informació 
obtinguda dels processos de avaluació. 

Predisposició a l'autocrítica i autoavaluació 
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5. METODOLOGIA 
 
Les línies d'actuació en el procés d'ensenyament-aprenentatge que permetin 
aconseguir els objectius del mòdul versaran sobre: 
L'anàlisi de casos, plans d'atenció a la diversitat, adaptacions curriculars, programes 
de reforç i de suport. 
La programació d'activitats de suport a la intervenció educativa, a partir d'adaptacions 
curriculars individuals i programacions diverses. 
L'adequació dels materials curriculars a les característiques de l'alumnat. 
La reflexió crítica sobre la integració de l'alumnat amb necessitats específiques de 
suport educatiu en l'àmbit educatiu, així com sobre el grau de compliment en la 
pràctica dels principis que regeixen l'atenció a la diversitat. 
El treball en equip. 
La sensibilització sobre la necessitat de delimitar funcions i tasques dels professionals 
que intervenen en l'educació de l'alumnat amb necessitats específiques de suport 
educatiu. 
La Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació (TICs) i també de les 
tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TACs) 
 
La metodologia podrà variar en funció de l’escenari en que ens trobem, que vindrà 
determinat per l’evolució de la pandèmia, d’acord amb el que estableixin les autoritats 
sanitàries en cada moment. En els casos d’alumnat confinat per Covid-19, es podrà 
assistir de manera telemàtica (on-line) amb la plataforma disponible pel centre (google 
meet). 
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6. CRITERIS ESPECÍFICS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ  
A l’hora d’avaluar es tindran en compte totes les proves realitzades a nivell conceptual 
i procedimental, així com l’actitud de l’alumnat. 
 
Els Conceptes: Inclou el exàmens de la part conceptual els treballs que tinguin 
caràcter d’examen.  
Procediments : Inclou els exàmens de procediments, els treballs que s’hagin de lliurar i 
les activitats pràctiques que es realitzin dins l’aula.  
Actitud:  Es puntuaran ítems com acceptar i complir les normes, realitzar aportacions 
adequades i participar activament, lliurar les tasques dins el temps establert, saber 
treballar en equip i mantenir una actitud respectuosa cap al professor i els companys.  
 
6.1 Exàmens 
A cada una de les avaluacions es faran diverses proves escrites per avaluar els 
conceptes i els procediments, aquestes proves faran mitjana entre elles (les de 
conceptes amb les de conceptes i les de procediments amb les de procediments).  
Els exàmens poden avaluar un o més nuclis formatius.  
Per norma general, les proves de conceptes constaran de dues parts;  
La primera amb preguntes de resposta múltiple (quatre opcions de resposta), on cada 
error resta una tercera part de la puntuació de la pregunta;  
La segona part amb  preguntes de desenvolupament i/o definicions.  
La nota de l’examen serà la suma de les puntuacions de les dues parts. 
 
6.2 Activitats pràctiques i treballs 
Durant el curs es realitzaran diferents activitats pràctiques que contribuiran a millorar 
l’adquisició dels continguts del mòdul. Segons els aspectes a avaluar i la obligatorietat 
es : 
Activitats obligatòries: dirigides a tot l’alumnat, s’avaluaran aspectes procedimentals 
principalment i en alguns casos  els aspectes conceptuals, així com els d’aspectes 
actitudinals. Les qualificacions es comptabilitzaran com a nota de procediments o 
conceptes.  
Activitats voluntàries. Dirigides només a l’alumnat que vulgui realitzar-lo lliurement. 
s’avaluaran aspectes conceptuals o procedimental i les qualificacions es 
comptabilitzaran com a nota de procediments o de conceptes, però no fan mitjana sinó 
que afegeixen una puntuació extra que s’afegirà a la nota procedimental o conceptual  
Activitats no qualificables. Són les activitats que no estan catalogades en els grups 
anteriors, es consideraran activitats habituals d’aula i que només compten per la nota 
d’actitud.  
 
El professor avisarà a l’alumnat de les activitats obligatòries i les de caire voluntari, així 
com dels criteris que es tindran en compte per a la seva qualificació.  
 
Les diferents activitats que es podran avaluar seran:  
Exercicis de relació i desenvolupament de continguts. 
Dinàmiques de grups.  
Role-playings.  
Elaboració de treballs d’investigació/intervenció.  
Lectura i anàlisis de textos 
Simulacions 
Estudi de casos 
Visualitzacions de vídeos, documentals i pel·lícules amb activitats de reflexió personal 
i/o col·loqui grupal 
Visites a centres o institucions relacionades amb l’entorn professional.   
Etc. 
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Els treballs es realitzaran de manera individual, en parelles o en grup, segons les 
directrius del professor.  
 
 
6.3 Criteris de qualificació 
La nota final del mòdul serà la suma ponderada de les notes de conceptes, 
procediments i actitud, segons els percentatges establerts en el mòdul, que seran els 
següents: 
40% conceptes, 50% de procediments i  10% de actitud. Sempre i quan s’obtingui una 
qualificació mínima de 5 en els conceptes, els procediments i les actituds per poder fer 
la mitjana i obtenir una avaluació global positiva. 
 
Per poder superar el mòdul s’ha de superar cada una de les avaluacions. 
La nota d’Avaluació:   
De manera general, serà necessari obtenir una qualificació mínima de 5 en cada prova 
conceptual o procedimental realitzada per poder fer mitjana i per aprovar l’avaluació.  
En casos particulars, i sempre segons el criteri del professor, es podrà treure la nota 
mitjana de l’avaluació sense haver superat una de les proves, sempre i quan la 
qualificació obtinguda en aquesta no sigui inferior a 4.  
 
En les proves i treballs escrits es puntuarà  la presentació, la coherència, l’adequació 
ortogràfica i gramatical (es podrà restar per faltes greus fins a un màxim de 2 punts).  
 
Lliurament de les tasques:  
Els treballs s’han de lliurar el dia establert pel professor/a perquè puguin ser avaluats.  
Es donarà una setmana de marge perquè els alumnes puguin lliurar el treball passat el 
dia acordat, però la nota d’avaluació d’aquest es reduirà en un 20%. 
Passat aquest termini no es podran lliurar els treballs o activitats, s’avaluaran amb un 0 
i s’hauran de recuperar a l’avaluació ordinària.   
 
6.4 Convocatòria ordinària i extraordinària. 
Convocatòria ordinària:  
A la convocatòria ordinària de febrer es recuperaran les avaluacions suspeses o 
aquelles proves o treballs suspesos o no presentats. Aquesta recuperació es 
qualificarà amb una nota numèrica de 0 a 10. La nota mínima per aprovar és 5. 
 
Si un l’alumne/a  té 2 o més proves de conceptes suspeses per avaluació, s’haurà 
d’examinar a la convocatòria ordinària de tots els continguts de l’avaluació. En el cas 
de les proves de procediments l’alumne s’examinarà d’aquelles proves no superades o 
no realitzades. 
 
 
Abans de la convocatòria ordinària el professor del mòdul penjarà al Moodle un avís 
amb el resum de les proves pendents de recuperar de cada alumne/a (amb la pertinent 
protecció de dades personals). 
 
🡪 Convocatòria extraordinària:  
La convocatòria extraordinària, que es realitzarà també el mes de febrer, consistirà en 
una prova global dels continguts de tot el mòdul, separada en dues parts: 
Una part corresponent a l’avaluació de conceptes (40%): Constarà de preguntes de 
resposta múltiple (quatre opcions de resposta), on cada error resta una tercera part de 
la puntuació de la pregunta, i/o el desenvolupament de diferents tipus de preguntes 
curtes: definicions, de relacionar, etc.  
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Una part corresponent a l’avaluació de procediments (60%): Constarà de preguntes / 
activitats de tipus pràctic com pot ser resolució de problemas, plantejament d’un cas 
pràctic, etc. 
Per a aprovar la prova la suma d’ambdues parts ha de ser, com a mínim, un 5.  
 
7. MATERIALS I RECURSOS 
El material que s’utilitzarà per a impartir el mòdul és el següent:  
Material elaborat pel professor.  
Fotocòpies per a treballar continguts específics.  
Vídeos.  
Llibre/s de text. 
Articles de revistes i pàgines web especialitzades. 
 
Els diferents recursos i espais que s’utilitzaran són:  
Pissarra digital.  
Plataforma Moodle 
Aula taller i pati.  
 
8. BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA 
Durant el curs es farà servir el següent llibre de text i/o pàgines web: 
 
- Mora, A (coord.) (2019). Suport a la intervenció educativa. Barcelona: IOC  
- VVAA (2015) Suport a la intervenció educativa. Barcelona: Ed. Altamar 
- RD 1074/2012, de 13 de juliol, pel qual s’estableix el títol de Tècnic superior en 
Integració social i els corresponents ensenyaments mínims. 
- Ordre ECD/106/2013, de 23 de gener, pel qual s’estableix el currículum del cicle 
formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic superior en 
Integració Social. 
- Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (amb les modificacions introduït per 
la LOMLOE) 
-Decret 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació 
educativa als centres. 
- Altres disposicions normatives d’àmbit estatal o autonòmic relacionats amb el suport 
a la intervenció en l’àmbit educatiu. 
- Web del Servei d’atenció a la diversitat. DG d’innovació i comunitat educativa 
https://www.caib.es/sites/diversitat/ca/inici/?campa=yes  
Webgrafia de suport a la carpeta d’aprenentatge: 
http://xtec.gencat.cat/web/.content/documents/Rbrica-carpeta-d-aprenentatge.pdf 
https://sites.google.com/site/eportafoliuniversitat/6-conclusions 
 
9. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES 
 
Les activitats que organitzi el departament en horari lectiu són d’assistència obligatòria, 
així com el lliurament de les tasques vinculades a aquestes activitats. No assistir a les 
activitats complementàries de manera no justificada tindrà una repercussió negativa en 
la  valoració de l’actitud de tots els mòduls. 
 
Es duran a terme activitats encaminades al desenvolupament integral dels alumnes i a 
l’aprofitament dels continguts treballats a classe, per altra banda, s’intentarà que 
aquestes activitats posin en contacte a l’alumnat amb la realitat del sector laboral. En 
aquest sentit s’aprofitaran els recursos que ofereixen els municipis propers 
(principalment Calvià i Palma). Entre d’altres, els esdeveniments culturals i formatius 
(exposicions, xerrades, etc.), així com seminaris d’experts, visita algun centre alguna 
visites a centre educatiu i de recursos, etc. 
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9.9. SISTEMES AUGMENTATIUS I ALTERNATIUS DE COMUNICACIÓ 
 

CODI: 0343 
DURADA:  120 H 
PROFESSOR: Elena Vich Ramirez 
 
1. RELACIÓ AMB OBJECTIUS GENERALS DEL CICLE I LES COMPETÈNCIES 
La formació d’aquest mòdul contribueix a assolir les següents competències del títol: 
a), b), d), h), j), l), o), p), q), s), t) i u) 
 
I els següents objectius generals del cicle formatiu: a), b), d), h), j), l), o), p), q), r), t),u) 
i w). 
 
 
2. RESULTATS D’APRENENTATGE I CRITERIS D’AVALUACIÓ  
  

RESULTAT 
D’APRENENTATGE 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
 
1. Detecta les 
necessitats 
comunicatives de 
l'usuari, relacionant-les 
amb els sistemes 
alternatius i 
augmentatius de 
comunicació. 
 
 
 

a) S'han identificat les necessitats comunicatives de l'usuari. 
b) S'han identificat els recursos que afavoreixen el procés de 
comunicació. 
c) S'ha valorat la influència de la comunicació en el desenvolupament 
diari de les persones. 
d) S'han descrit els aspectes que determinen l'elecció d'un o altre 
sistema de comunicació en funció de les característiques motrius, 
cognitives i actitudinals de l'usuari. 
e) S'han analitzat les diferents formes d'interacció i les condicions més 
favorables perquè la comunicació s'estableixi. 
f) S'han identificat elements externs, que poden afectar el correcte ús 
dels sistemes alternatius i augmentatius de comunicació. 
g) S'han aplicat estratègies de foment de la implicació familiar i del seu 
entorn social, en la intervenció amb sistemes alternatius i augmentatius 
de comunicació. 
h) S'han analitzat les principals informacions i orientacions ofertes als 
cuidadors i cuidadores, afavorint la generalització de conductes 
comunicatives establertes. 
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2. Organitza la 
intervenció per 
potenciar la 
comunicació, 
interpretant les 
característiques de 
l'usuari i del context. 
 

 
a) S'ha valorat la importància de la comunicació en les intervencions. 
b) S'han definit els objectius d'acord amb les necessitats de l'usuari. 
c) S'ha avaluat el context comunicatiu de l'entorn en el qual es va a 
realitzar la intervenció. 
d) S'han seleccionat les estratègies i la metodologia comunicativa per a 
les diferents propostes d'intervenció. 
e) S'han identificat procediments d'intervenció adequats. 
f) S'han seleccionat els sistemes alternatius i augmentatius de 
comunicació d'acord amb els objectius previstos. S'han identificat les 
ajudes tècniques adequades. 
g) S'ha valorat la importància d'organitzar la intervenció en l'àmbit del 
suport a la comunicació. 
 

3. Aplica programes 
d'intervenció en l'àmbit 
de la comunicació, 
emprant sistemes 
alternatius i 
augmentatius amb 
ajuda. 
 

a) S'han descrit les característiques i utilitzacions bàsiques dels 
principals sistemes alternatius de comunicació amb ajuda. 
b) S'han creat missatges amb els diferents sistemes de comunicació 
amb ajuda, facilitant la comunicació i atenció a l'usuari. 
c) S'han descrit els principals signes utilitzats en les situacions habituals 
d'atenció social i educativa. 
d) S'han comprès missatges expressats mitjançant sistemes de 
comunicació amb ajuda. 
e) S'han realitzat els ajustos necessaris en funció de les característiques 
particulars dels usuaris. 
f) S'han identificat les ajudes tècniques que es podrien aplicar en casos 
pràctics caracteritzats i els requisits d'ubicació i ús que haurien de 
mantenir . 
g) S'han aplicat estratègies comunicatives analitzant diferents contextos 
. 
h) S'ha analitzat la importància d'incrementar el nombre de símbols i 
pictogrames atenent als interessos i necessitats de la persona usuària . 
i) S’ha comprovar l’ús correcte d’aquells sistemes en els que sigui 
necessària la participació de terceres persones . 

4. Aplica programes 
d'intervenció en l'àmbit 
de la comunicació, 
emprant llengua de 
signes i sistemes 
alternatius i 
augmentatius sense 
ajuda. 
 

a) S'han descrit les estructures bàsiques dels sistemes alternatius sense 
ajuda i els principals signes utilitzats en les situacions habituals d'atenció 
social i educativa. 
b) S'han creat missatges en llengua de signes i en diferents sistemes de 
comunicació sense ajuda, facilitant la comunicació i atenció a les 
persones usuàries . 
c) S'han aplicat els ajustos necessaris en funció de les característiques 
particulars dels usuaris . 
d) S'han comprès missatges expressats en llengua de signes i 
mitjançant sistemes de comunicació sense ajuda. 
e) S'han aplicat estratègies comunicatives, analitzant diferents contextos 
comunicatius. 
f) S'ha analitzat la importància d'augmentar el nombre de signes i el seu 
contingut atenent els interessos i necessitats de la persona usuària. 
g) S'ha comprovat l'ús correcte d'aquells sistemes en els quals sigui 
necessària la participació de terceres persones. 
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5.Comprova l'eficàcia 
de la intervenció, 
detectant els aspectes 
susceptibles de millora 
en l'àmbit comunicatiu. 
 

a) S'ha registrat el nivell de competència comunicativa en els principals 
sistemes de comunicació de la persona usuària. 
b) S'ha comprovat la correcta utilització dels elements que componen el 
sistema de comunicació triat. 
c) S'han registrat elements aliens als sistemes de comunicació aplicats, 
que poguessin interferir en el desenvolupament de la intervenció en la 
comunicació. 
d) S'han identificat els desajustos entre la persona usuària i el sistema 
de comunicació establert. 
e) S'ha determinant el nivell de compliment dels objectius previstos. 
f) S'ha valorat la importància de realitzar registres comunicatius com a 
mitjà d'avaluació de la competència comunicativa de la persona usuària. 
 

 
 
3. CONTINGUTS  
 
1.    Detecció de necessitats comunicatives de les persones usuàries: 
 
Valoració de les necessitats i procés d’intervenció 
Comunicació augmentativa i alternativa 
Comunicació amb ajuda i sense ajuda 
Candidats per a comunicació augmentativa 
 
   2.  Organització de la intervenció:  
 
Projectes d’intervenció de la comunicació 
Programes específics per a fomentar la comunicació 
Estratègies d’intervenció 
Organització de recursos i activitats 
Establiment de rutines i contextos significatius 
 
3. Aplicació de sistemes de comunicació alternativa amb ajuda: 
 
Característiques dels principals sistemes 
Utilització del sistema SPC 
Utilització del sistema Bliss 
Tipus de de símbols per la comunicació 
Establiment i utilització de codis 
Mode d’accés als sistemes de comunicació amb ajuda 
Utilització d’altres sistemes no estandarditzats de comunicació amb ajuda 
Ajudes d’alta i baixa tecnologia 
Valoració de l’ajust del sistema a la persona usuària 
 
 
4. Aplicació de sistemes de comunicació sense ajuda: 
 
Llengua de signes : Estructura, paràmetres i classificadors 
Utilització de llengua de signes 
Utilització del sistema bimodal 
Utilització d’altres sistemes de comunicació sense ajuda no generalitzats 
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Valoració de l’ajust del sistema a la persona usuaria. 
 
5. Comprovació de l’eficàcia del sistema de comunicació: 
 
Indicadors significatius en els registres de competències comunicatives 
Sistemes de registre de competències comunicatives en funció dels elements que hi 
ha que avaluar 
Criteris que determinen l’ajustament o canvi del sistema de comunicació 
 
 
4. TEMPORITZACIÓ 
 

Av. 
NUCLI 
FORMATIU 

CONTINGUTS HORES 
RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

1
a
 A

V
A

L
U

A
C

IÓ
 

1. 
Introducció 
a la 
comunicaci
ó i 
llenguatge. 

La comunicació 
humana. 

16 1 
El procés de la 
comunicació. 

El llenguatge. 

Trastorns en el 
llenguatge. 

2. La 
comunicaci
ó amb 
persones 
en situació 
de 
dependènci
a. 

Intervenció en la 
comunicació en 
persones en situació 
de dependència. 

16 1 

La utilització 
d’estratègies 
comunicatives 
convencionals. 

Estratègies 
específiques per a 
diferents col·lectius. 

Sistemes de 
comunicació 
alternativa i 
augmentativa. 

   -La  intervenció a la 
persona  

3. Els 
sistemes 
de 
comunicaci
ó amb 
ajuda 

Aproximació als 
sistemes de 
comunicació amb 
ajuda. 

 
 
20 

2 i 5 
Elements que 
componen un sistema 
de comunicació amb 
ajuda. 

El sistema SPC. 
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El portal ARASAAC. 

El sistema Bliss 

Altres sistemes 

Implantació del 
sistema  

2
a
 A

V
A

L
U

A
C

IO
 

4. Els 
sistemes 
de 
comunicaci
ó sense 
ajuda. 

Aproximació als SAAC 
sense ajuda. 

20 3 i 5 

L’alfabet dialectològic. 

La llengua de signes. 

Mètodes oralistes. 

El mètode bimodal. 

SAAC per a persones 
sordceguesa. 

5. 
Estratègies 
d’intervenci
ó i 
seguiment. 

La implantació d’un 
SAAC. 
Recollida d’informació. 
Etapa d’anàlisi i 
diagòstic. 
Etapa d’implementació 
Etapa d’avaluació.. 
L’etapa de seguiment. 

16 4 i 5 

 
 
5. METODOLOGIA 
 
Les línies d'actuació en el procés d'ensenyament-aprenentatge que permeten assolir 
els objectius del mòdul versaran sobre: 
La realització d'exercicis d'avaluació inicial i introducció, per tal de conèixer els 
aprenentatges previs de què partim per desenvolupar la resta d'aprenentatges. 
Activitats d'ensinistrament, desenvolupament, anàlisi o estudi de casos, destinades a 
desenvolupar habilitats i destreses més complexes. 
Activitats d'aplicació, generalització, resum i culminació, destinades a aplicar, mesurar, 
avaluar o situar allò après en una estructura més àmplia i a adquirir capacitats que 
siguin transferibles a altres situacions el més pròximes a les reals. 
Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació. 
 
Es realitzaran treballs tant individuals com en petit grup o grup classe. 
 
6. CRITERIS ESPECÍFICS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ  
 
A l’hora d’avaluar es tindran en compte totes les proves realitzades a nivell conceptual 
i procedimental, així com l’actitud de l’alumnat. 
 
6.1 Exàmens 
 
A cada una de les avaluacions es faran diverses proves escrites per avaluar els 
conceptes i  em alguns casos els procediments, aquestes proves faran mitjana entre 
elles (les de conceptes amb les de conceptes i les de procediments amb les de 
procediments).  
Els exàmens poden avaluar un o més nuclis formatius.  
Per norma general, els exàmens de conceptes constaran de dues parts; una part de 
preguntes de resposta múltiple (quatre opcions de resposta), on cada error resta una 
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tercera part de la puntuació de la pregunta; i l’altra part de preguntes 
desenvolupament, preguntes curtes, de classificar, relacionar etc. 
 
En general si l’alumne té 2 o més proves de conceptes suspeses per avaluació s’haurà 
d’examinar a la convocatòria ordinària de tots els continguts de l’avaluació. En el cas 
de les proves de procediments l’alumne s’examinarà d’aquelles proves no superades o 
realitzades.  
 
Es podrà treure la nota mitjana de l’avaluació sense haver aprovat una de les proves 
sempre i quan la qualificació obtinguda en aquesta no sigui inferior a  4. 
 
6.2 Activitats pràctiques i treballs 
Durant el curs es realitzaran diferents activitats pràctiques que contribuiran a millorar 
l’adquisició dels continguts del mòdul. Algunes d’aquestes activitats seran avaluades i 
es comptabilitzaran com a nota de procediments i en alguns casos de conceptes. La 
professora avisarà a l’alumnat de quines d’aquestes activitats seran avaluades, així 
com dels criteris que es tindran en compte per a la seva qualificació.  
 
 
Els treballs s’han de lliurar el dia establert pel professor/a perquè puguin ser avaluats. 
Es donarà una setmana de marge perquè els alumnes puguin lliurar el treball passat el 
dia acordat, però la nota d’avaluació d’aquest es reduirà en un 20%. Passada una 
setmana no es podran lliurar els treballs o activitats, s’avaluaran amb un 0 i s’hauran 
de recuperar a l’avaluació ordinària.   
 
Durant l’avaluació es poden suggerir activitats d’ampliació voluntàries, poguent 
augmentar fins a un màxim de 0’15  punts, sempre que les proves procedimentals 
estiguin aprovades. 
 
Les diferents activitats que es podran avaluar seran:  
Realització i anàlisi de casos pràctics. 
Exercicis de relació i desenvolupament de continguts. 
Lectures i comentaris crítics de textos i articles relacionats amb els continguts. 
Comentaris de visualitzacions de vídeos, documentals i pel·lícules.  
Debats sobre temes relacionats amb la matèria. 
Elaboració de treballs d’investigació/intervenció.  
Exposicions a classe. 
Role-playings. 
Dinàmiques de grup. 
Visites a centres o institucions del sector.  
Etc. 
 
Els treballs es realitzaran de manera individual, en parelles o en grup, segons les 
directrius de la professora.  
 
6.3 Criteris de qualificació 
La nota final de l’avaluació serà la suma de les notes de conceptes, procediments i 
actitud, segons el percentatge establert (sempre que es tingui aprovat per separat 
cada part). 
 
Conceptes 45%: Inclou els exàmens de conceptes i els treballs que tinguin caràcter 
d’examen.  
Procediments 45%: Inclou els exàmens de procediments, els treballs que s’hagin de 
lliurar i les activitats pràctiques que es realitzin dins l’aula.  
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Actitud 10%: Es puntuaran els següents ítems: acceptar i complir les normes, realitzar 
aportacions adequades i participar activament, lliurar les tasques dins el temps 
establert, saber treballar en equip i mantenir una actitud respectuosa cap al professor i 
els companys.  
 
La nota final del mòdul serà la mitjana aritmètica dels resultats obtinguts a cada una de 
les dues avaluacions, sempre i quan es tinguin aprovades cada una d’elles.  Per tal 
d’aprovar el mòdul es requerirà, com a mínim, un 5. 
 
 
6.4 Convocatòria ordinària i extraordinària. 
 
Convocatòria ordinària:  
A 2n curs hi ha dues avaluacions, quan es suspèn una avaluació, aquesta es pot 
recuperar en convocatòria ordinària a febrer.  
 
A aquesta recuperació l’alumne/a només s’examinarà d’aquelles proves que tingui 
suspeses o aquelles que no s’hagi presentat. En general, si l’alumne té més de 2 
proves de conceptes suspeses per avaluació s’haurà d’examinar a la convocatòria 
ordinària de tots els continguts de l’avaluació. En el cas de les proves de 
procediments, l’alumne/a s’examinarà d’aquelles proves no superades o realitzades. 
 
Convocatòria extraordinària:  
 
La convocatòria extraordinària, que es realitzarà també el mes de febrer, consistirà en 
una prova global dels continguts de tot el mòdul separada en dues parts: 
La convocatòria extraordinària consistirà en una prova global dels continguts de tot el 
mòdul formatiu i constarà de dues parts: 
Una part de preguntes de resposta múltiple 50% (quatre opcions de resposta), on cada 
error resta una tercera part de la puntuació de la pregunta.  
Una part de desenvolupament amb diferents tipus de preguntes 50%: definicions, de 
relacionar, posar exemples, casos pràctics, etc.  
Per a aprovar la prova la suma d’ambdues parts ha de ser, com a mínim, un 5.  
 
7. MATERIALS I RECURSOS 
El material que s’utilitzarà per a impartir el mòdul és el següent:  
Material elaborat pel professor.  
Fotocòpies per a treballar continguts específics.  
Articles d’interès de la web. 
Vídeos.  
Llibre de text.  
Els diferents recursos i espais que s’utilitzaran són:  
Pissarra digital.  
Plataforma Classroom.  
Aula taller i pati.  
 
8. BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA 
Durant el curs es farà servir el següent llibre de text: Jessica Redondo ; Mar Gómez, 
Maria José Esteva , Rosa Maria Olivares. Sistemes augmentatius i alternatius de 
comunicació. Altamar. 2015 Barcelona. 
 
9. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES 
 
La realització de les activitats dependrà de l’evolució de la situació i de la disposició del 
centre de visita. 
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Es realitzaran activitats encaminades al desenvolupament integral dels i les alumnes i 
a l’aprofitament dels continguts treballats a classe, per altra banda, s’intentarà que 
aquestes activitats posin en contacte als alumnes amb la realitat del sector laboral. En 
aquests sentit s’aprofitaran els esdeveniments culturals i formatius que s’organitzen a 
Calvià (exposicions, xerrades, etc.). Es proposen les següents activitats: 
 
Visita a  ASPACE. 
Taller de sensibilització sobre les persones sordes i la llengua de signes. (Federació 
de persones sordes de les Illes Balears). 
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9.10. PRIMERS AUXILIS 
 

CODI: 020 

DURADA: 40 hores 

PROFESSOR: Catalina E. Servera Benítez 

 

 

1. RELACIÓ AMB OBJECTIUS GENERALS DEL CICLE I LES COMPETÈNCIES 

La formació d’aquest mòdul contribueix a assolir la següent competència 

professionals, personal i social del títol: n) 

I els següents objectius generals del cicle formatiu: n) 

 

 

2. RESULTATS D’APRENENTATGE I CRITERIS D’AVALUACIÓ  

  

RESULTAT 

D’APRENENTATGE 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 

1. Realitza la 

valoració inicial de 

l’assistència en una 

urgència descrivint 

riscos, recursos 

disponibles i tipus 

d’ajut necessari. 

 

a) S’han descrit el funcionament i l’estructura del sistema sanitari de les Illes 

Balears.  

b) S’han identificat els fonaments i el marc legal i ètic de la prestació dels primers 

auxilis. 

c) S’ha assegurat la zona segons el procediment oportú. 

d) S’ha identificat els protocols d’actuació en la prestació dels primers auxilis. 

e) S’han identificat els protocols de seguretat i les tècniques d’autoprotecció en la 

manipulació de  persones accidentades. 

f) S’han detallat el contingut mínim d’una farmaciola d’urgències i les indicacions 

dels productes i medicaments 

g) S’han establert les prioritats d’actuació amb múltiples víctimes. 

h) S’han descrit els procediments per a verificar la permeabilitat de les vies aèries. 

i) S’han identificat les condicions de funcionament adequades de la ventilació-

oxigenació. 

j) S’han descrit i executat els procediments d’actuació en cas d’hemorràgia. 

k) S’han descrit els procediments per comprovar els nivells de consciència. 

l) S’han pres les constants vitals. 

m) S’ha identificat la seqüència d’actuació segons el protocol establert per l’ILCOR 

(Comitè de Coordinació Internacional sobre la Ressuscitació). 
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2. Aplica tècniques de 

suport vital basic 

descrivint-les i 

relacionant-les amb 

l’objectiu a assolir 

 

 

a) S’han descrit els fonaments de la ressuscitació cardiopulmonar 

b) S’han aplicat tècniques d’apertura de la via aèria. 

c) S’han aplicat tècniques de suport ventilatori i circulatori. 

d) S’ha realitzat la desfibril·lació externa semiautomàtica (DESA) 

e) S’han aplicat mesures de post-reanimació. 

f) S’han indicat les lesions i traumatismes mes freqüents. 

g) S’han descrit la valoració primària i secundaria del lesionat. 

h) S’ha identificat la gravetat de lesions provocades per agents físics, químics o 

biològics, com ara cremades químiques, intoxicacions, lesions per mossegades i 

picades i xoc anafilàctic, i s’han aplicat els procediments de primers auxilis 

necessaris en cada cas. 

i) S’han aplicat tècniques de primers auxilis en patologies orgàniques d’urgència 

descrivint-les i relacionant-les amb l’objectiu a assolir. 

j) S’han especificat casos o circumstancies en els que no s’ha d’intervenir. 

 

3. Aplica 

procediments 

d’immobilització i 

mobilització de 

víctimes seleccionant 

els medis materials i 

les tècniques. 

 

 

a) S'han efectuat les maniobres necessàries per accedir a la víctima. 

b) S'han identificat els mitjans materials d'immobilització i mobilització. 

c) S'han caracteritzat les mesures posturals davant una persona lesionada. 

d) S'han descrit les repercussions d'una mobilització i trasllat inadequats. 

e) S'han confeccionat sistemes per a la immobilització i mobilització de malalts o 

accidentats amb materials convencionals i inespecífics o mitjans de fortuna. 

f) S'han aplicat normes i protocols de seguretat i d'autoprotecció personal. 

g) S’han especificat casos o circumstancies en els que no s’ha d’intervenir.  

4. Aplica tècniques 

de suport psicològic 

i d’autocontrol a 

l’accidentat i 

acompanyants, 

descrivint i aplicant 

les estratègies de 

comunicació 

adequades. 

 

a) S’han descrit les estratègies bàsiques de comunicació amb l’accidentat i els 

seus acompanyats. 

b) S’han detectat les necessitats psicològiques de l’accidentat. 

c) S’han aplicat tècniques bàsiques de suport psicològic per millorar l’estat 

emocional de l’accidentat. 

d) S’ha valorat la importància d’infondre confiança i optimisme a l’accidentat durant 

tota l’actuació. 

e) S’han identificat els factors que predisposen a l’ansietat de les situacions 

d’accident, emergència i dol. 

f) S’han especificat les tècniques a fer servir per controlar la situació de dol, 

ansietat i angoixa o agressivitat. 

g) S’han especificat les tècniques a utilitzar per superar psicològicament el fracàs 

en la prestació de l’auxili. 

h) S’ha valorat la importància de l’autocontrol davant situacions d’estres. 
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3. CONTINGUTS 
1. Valoració inicial de la assistència en urgència: 
 
El sistema d’emergències mèdiques.  
Els primers auxilis: objectius i límits. 
El marc legal i ètic de la prestació dels primers auxilis.  
Tipus d’accidents i les seves conseqüències. 
Signes de compromís vital en poblacions adulta, infantil i lactant: 
Aturada cardiorespiratòria. 
Trastorns del ritme cardíac.  
-     Mètodes i materials de protecció de la zona. 
Mesures de seguretat i autoprotecció personal.  
Farmaciola de primers auxilis. 
Classificació dels materials: materials bàsics i complements útils.  
Característiques d’ús dels materials. 
Sistemes de magatzematge.  
Manteniment i revisió dels materials. 
Prioritats d’actuació en múltiples víctimes: 
Triatge simple. Mètodes. 
Valoració per criteris de gravetat.  
-     Signes i símptomes d’urgència: 
Valoració del nivell de consciència. 
Presa de constants vitals: pols i respiració.  
-     Exploració bàsica davant una urgència: 
Protocols d’exploració. 
Mètodes d’identificació d’alteracions. 
Signes i símptomes. 
Terminologia mèdica-sanitària en primers auxilis.  
Protocol de transmissió de la informació. 
Valoració de l’actuació amb seguretat i amb confiança en sí mateix. 
 
2. Aplicació de tècniques de suport vital: 
 
-        Objectius i prioritats del SVB. 
-        Control de la permeabilitat de les vies aèries: 
Tècniques d’apertura de la via aèria. 
Tècniques de neteja i desobstrucció de la via aèria. 
    -         Ressuscitació cardiopulmonar bàsica: 
Respiració boca-boca. 
Respiració boca-nas. 
Massatge cardíac extern. 
- Desfibril·lació externa semiautomàtica (DESA): 
Funcionament i manteniment del DESA. 
Protocol d’utilització. 
Recollida de dades d’un DESA. 
- Valoració de l’accidentat. 
- Atenció inicial en lesiones per agents físics: 
Traumatismes: fractures, luxacions i altres lesions traumàtiques; cossos estranys en 
ulls, oïda i nas; ferides i hemorràgies. Ofegament. 
Calor o fred: cremades, cop de calor, hipertèrmia, hipotèrmia i congelació. 
Electricitat: protocols d’actuació en electrocució 
Radiacions. 
- Atenció inicial en lesions per agents químics i biològics: 
Tipus d’agents químics i medicaments. 
Vies d’entrada i lesions. 
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Actuacions segons tòxic i via d’entrada. 
Mossegades i picades. 
Xoc anafilàctic. 
- Atenció inicial en patologia orgànica d’urgència: 
Protocols d’actuació en trastorns cardiovasculars d’urgència: cardiopatia isquèmica i 
insuficiència cardíaca. 
Protocols d’actuació en trastorns respiratoris: insuficiència respiratòria i asma 
bronquial. 
Protocols d’actuació en alteracions neurològiques: ACV, convulsions en nins i adults. 
 
- Actuació inicial en el part imminent. 
- Actuació limitada al marc de les seves competències. 
- Aplicació de normes i protocols de seguretat i d’autoprotecció personal. 
3. Aplicació de procediments d’immobilització i mobilització: 
 
Protocol de maneig de les víctimes.  
Avaluació de la necessitat de trasllat: 
Situació de la zona 
Identificació dels riscs 
Indicacions i contraindicacions del trasllat. 
Posicions de seguretat i espera. 
Tècniques d’immobilització: 
Fonaments d’actuació davant fractures. 
Indicacions de la immobilització. 
Tècniques generals d’immobilització. 
Tècniques de mobilització: 
Indicacions de la mobilització en situació de risc. 
Tècniques de mobilització simple. 
Confecció de lliteres i materials d’immobilització.  
Protocol de seguretat i autoprotecció personal. 
 
4. Aplicació de tècniques de suport psicològic i d’autocontrol: 
 
 
Estratègies bàsiques de comunicació: 
Elements de la comunicació. 
Tipus de comunicació. 
Dificultats de la comunicació. 
Tècniques bàsiques de comunicació en situació d’estrès. 
Comunicació amb l’accidentat. 
Comunicació amb els familiars. 
Valoració del paper del primer intervinent: 
Reaccions a l’estrès. 
Tècniques bàsiques d’ajuda psicològica al intervinent. 
-Tècniques facilitadores de la comunicació interpersonal: habilitats bàsiques que 
milloren la comunicació. 
- Factors que predisposen a l’ansietat en situacions d’accident o emergència.  
- Mecanismes i tècniques de suport psicològic. 
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4. TEMPORITZACIÓ 

 

Av. NUCLI FORMATIU CONTINGUTS HORES 
RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

1
a

 A
V

A
L

U
A

C
IÓ

  
(2

4
 h

o
re

s
) 

1. Valoració inicial 
de l'assistència en 
una urgència. 
 
 

- El sistema sanitari balear. 

- L’atenció sanitària i els primers 

auxilis. 

- El marc legal i ètic de la prestació 

dels primers auxilis. 

- Fases en la prestació de primers 

auxilis. 

- La prevenció en primers auxilis. 

2 1 

2. L’avaluació de 
l’estat de la víctima. 

- Les funcions vitals de l’organisme. 

- L’avaluació de les funcions vitals. 

- Seqüència en l’avaluació de l’estat 

de la víctima. 

- Prioritats d’actuació amb moltes 

víctimes. 

3 1 

3. Aplicació de 
procediments 
d’immobilització i 
mobilització. 

- Avaluació de la necessitat de 

mobilització. 

- Procediments de rescat . 

- Posicions de seguretat i espera. 

- Tècniques d’immobilització. 

- Transferència a l’ambulància. 

6 3 

4. Aplicació de 
tècniques de suport 
bàsic. 

- La ressuscitació cardiopulmonar: 

- L’algoritme de Suport Vital Bàsic 

per a persones adultes. 

- L’algoritme de suport vital bàsic 

pediàtric. 

- L’obstrucció de la via aèria per 

cossos.  

- En quins casos és preferible no 

reanimar?. 

- Mètode Utstein per a la recollida 

sistemàtica de dades. 

8 2 
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5. Primers auxilis en 
lesions per 
traumatismes físics. 

- Els accidents i la biomecànica dels 

accidents. 

- Hemorràgies.  

- Ferides. 

- Contusions i fractures. 

- Cossos estranys. 

- Lesions i trastorns per la calor. 

- Lesions pel fred. 

- Lesions per l’electricitat. 

- Asfíxia. 

5 2 

2
a

 A
V

A
L

U
A

C
Ó

 (
6

 h
o

re
s

) 

6. Primers auxilis 

per traumatismes 

químics i biològics. 

 

- Traumatismes químics i biològics. 

- Intoxicació. 

- Picades i mossegades. 

Reacció al·lèrgica. 

2 2 

7. Primers auxilis en 

patologia orgànica 

d’urgència i part 

imminent 

 

- Primers auxilis en patologia 

orgànica. 

- Signes i símptomes 

cardiovasculars.  

- Trastorns respiratoris urgents. 

- Alteracions neurològiques. 

- Hipoglucèmia i hiperglucèmia. 

- Agitació psicomotriu.  

- Part imminent. Atenció a la mare i 

al nadó. 

2 2 

8. Suport psicològic 
en primers auxilis. 

- El suport psicològic en primers 

auxilis. 

- Reaccions psicològiques en 

situacions d’urgències. 

- La comunicació en la prestació de 

primers auxilis. 

- La prestació dels primers auxilis 

psicològics. 

- Quan no tot surt com vols. 

2 4 

 

 

5. METODOLOGIA 
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La metodologia podrà variar en funció de l’escenari en que ens trobem, que vindrà 

determinat per l’evolució de la pandèmia, d’acord amb el que estableixin les autoritats 

sanitàries en cada moment. 

 

Les línies d'actuació en el procés d'ensenyament-aprenentatge que permeten assolir 

els objectius del mòdul estan relacionades amb: 

- La valoració inicial de possibles accidentats i la selecció de les tècniques de 

primers auxilis oportuns. 

- La correcta aplicació de les tècniques de primers auxilis. 

- La correcta aplicació de les tècniques de suport vital. 

- L'aplicació d'estratègies de comunicació adequades pel suport psicològic als 

accidentats i als seus familiars. 

 

Els conceptes s’han de treballar per fomentar l'elaboració progressiva dels 

coneixements per part de cada alumne/a. Per això és necessari que els continguts que 

es tractin es consolidin de manera sòlida abans d'avançar en l'adquisició d'altres nous. 

Així mateix, han d'establir-se quins són els coneixements clau i aprofundir en ells, tant 

des del punt de vista conceptual com procedimental, per tal de garantir una formació 

adequada. Altre principi que cal atendre durant tota la pràctica educativa és el tractament 

de la igualtat de gènere. 

 

Els continguts que han de treballar-se en aquest mòdul parteixen de les competències 

que haurà de tenir una persona per enfrontar-se amb decisió i criteri davant una situació, 

generalment inesperada, que requereixi la prestació de primers auxilis. En aquest mòdul 

s’intentarà proporcionar a l'alumnat els conceptes teòrics, però sobre tot els aplicats que 

requereixen actuacions d’aquest tipus. 

 

Cada activitat s’iniciarà amb el plantejament dels objectius que es pretenen assolir. 

Després s'explicaran els continguts curriculars amb la intenció que s'assimilin els 

conceptes clau i s'adquireixin els coneixements suficients per portar-los a la pràctica. És 

el moment d'incorporar exemples reals o simulats, consells pràctics basats en 

l'experiència, anàlisi de situacions o notícies, etc. En aquesta fase es podran utilitzar 

tots els materials complementaris i d'ampliació pertinents: documents, presentacions, 

vídeos, informacions obtingudes d'internet o bibliografia especialitzada, etc. 

 

Per a l'aprenentatge de procediments, protocols o tècniques, el professorat procedirà a 

una demostració pràctica, tenint en compte la distribució de l’alumnat a l’aula, facilitant 
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així, l’observació de la activitat. Durant la realització de la demostració de cada tècnica 

s'aniran indicant els punts o situacions que requereixen una atenció especial, una 

dificultat afegida o un major nivell de risc. 

Paral·lelament a l'explicació dels continguts se seleccionaran les activitats més adients. 

Es poden dur a terme diferents tipus d'activitats, unes de caràcter individual i altres en 

parelles o grups petits.  

 

L'educació de les actituds és un objectiu fonamental que cal promoure en classe. En 

aquest sentit cal insistir que totes les actuacions es facin amb la màxima responsabilitat, 

i el tracte cap a les persones ateses, testimonis i acompanyants, així com amb l'equip 

de treball sigui el més educada i respectuosa possible. 

 

6. CRITERIS ESPECÍFICS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ  

 

La finalitat de l'avaluació del mòdul és la de valorar si s'han adquirit els resultats 

d’aprenentatge establerts al currículum.  

 

L’avaluació 

Han de proposar-se, al llarg del mòdul i amb certa freqüència, activitats avaluables que 

facilitin l'assimilació progressiva dels continguts proposats. I serà aquesta avaluació la 

que determinarà l'avaluació final dels resultats aconseguits per l'alumnat quan acabi el 

procés d'aprenentatge.  

 

Es consideraran aspectes avaluables:  

a) Les proves escrites o orals. 

b) Les pràctiques individuals. 

c) Les pràctiques en grup. 

d) Els treballs escrits o orals. 

e) El treball diari, l'assistència, participació i actitud a classe. 

 

6.1 Exàmens 

- A cada una de les avaluacions es faran diverses proves escrites o pràctiques per 

avaluar els conceptes i els procediments, aquestes proves faran mitjana entre elles 

(les de conceptes amb les de conceptes i les de procediments amb les de 

procediments).  

- Els exàmens poden avaluar un o més nuclis formatius.  

- Per norma general, els exàmens de conceptes constaran mínim de dues parts; una 



114 

 

part de preguntes de resposta múltiple (quatre opcions de resposta), on cada error 

resta una quarta part de la puntuació de la pregunta; i una part de preguntes de 

desenvolupament i/o definicions. La nota de l’examen serà la suma de les dues 

parts. 

 

6.2 Activitats pràctiques i treballs 

Durant el curs es realitzaran diferents activitats pràctiques que contribuiran a millorar 

l’adquisició dels continguts del mòdul. Algunes d’aquestes activitats seran avaluades i 

es comptabilitzaran com a nota de procediments. El La professor avisarà a l’alumnat de 

quines d’aquestes activitats seran avaluades, així com dels criteris que es tindran en 

compte per a la seva qualificació. Es podran realitzar individualment o en grups, segons 

el requeriments de la tècnica a realitzar. 

 

6.3 Criteris de qualificació 

La nota final de l’avaluació serà la suma de les notes de conceptes, procediments i 

actitud, segons el percentatge establert (sempre que es tingui aprovat per separat cada 

part). 

 

La qualificació del Mòdul Professional s’obté a partir de la fórmula següent: 

QMP = (Conceptes 45%) + (Procediments 40%) + (Actitud 15%) 

 

Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment els diferents Nuclis 

Formatius o treure una nota mínima de 4 sobre 10. Si l’alumne té 3 o més proves de 

conceptes suspeses per avaluació s’haurà d’examinar de tots els continguts de 

l’avaluació. 

 

La nota final del mòdul serà la mitjana aritmètica dels resultats obtinguts a cada una de 

les tres avaluacions, sempre i quan es tinguin aprovades cada una d’elles. Per tal 

d’aprovar el mòdul es requerirà, com a mínim, un 5. 

 

6.4 Convocatòria ordinària, no presencial i extraordinària. 

 

→ Convocatòria ordinària i no presencial:  

A 2n curs hi ha dues avaluacions, quan es suspèn una avaluació, aquesta es pot 

recuperar en convocatòria ordinària a febrer.  
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A aquesta recuperació l’alumne/a només s’examinarà d’aquells NF que tingui suspesos 

o aquells que no s’hagi presentat. En general, si l’alumne té 3 o més proves de 

conceptes suspeses per avaluació s’haurà d’examinar a la convocatòria ordinària de tots 

els continguts de l’avaluació. En el cas  de les proves de procediments, l’alumne 

s’examinarà d’aquelles proves no superades o realitzades. 

Abans de la convocatòria ordinària la professora penjarà al Moodle o a l’aula un avís 

amb el resum de les proves pendents de recuperar de cada alumne/a (amb la pertinent 

protecció de dades personals). 

Si seguint els criteris de la programació del Departament un alumne es donat de baixa 

d'ofici, perdrà el dret a l'avaluació ordinària. 

 

La convocatòria no presencial consistirà en una prova global dels continguts dels NF 

separada en dues parts:  

• Una part serà una prova escrita i valorarà un 50 % del total. 

• L’altra part consistirà en una aplicació pràctica de presa de decisions i procediments, 

que suposarà un 50 % de la puntuació final.  

• Per aprovar la prova cada una de les parts ha de tenir una qualificació igual o 

superior a 5. 

 

→ Convocatòria extraordinària:  

La convocatòria extraordinària, que es realitzarà també el mes de febrer, consistirà en 

una prova global dels continguts de tot el mòdul formatiu separada en dues parts: 

- Una part serà una prova escrita i valorarà un 50 % del total. 

- L’altra part consistirà en una aplicació pràctica de presa de decisions i procediments, 

que suposarà un 50 % de la puntuació final.  

 

La nota final de la prova serà la mitjana aritmètica de les dues parts. Per aprovar la 

convocatòria la nota final ha de ser, com a mínim, un 5. 

 

7. MATERIALS I RECURSOS 

 

Aquest mòdul s’impartirà bàsicament a l’aula taller on es portaran a terme els 

procediments. Aquesta aula està equipada amb un ordinador connectat a internet i canó 

de projecció. 

Per la execució dels procediments es disposarà del maniquí anatòmic d'RCP i del 

maniquí anatòmic infantil d'RCP, així com d'un simulador DESA. 
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També s’empraran: Moodle, Google Classroom i Google Meet. 

 

 

8. BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA 

Durant el curs es farà servir el següent llibre de text o llibre media: 

ORTEGA, A. (2019). Primers auxilis. Barcelona: Altamar. ISBN 9788417144968 

Aquest es complementarà amb els recursos que es trobaran a la pàgina web de 

l’editorial i amb vídeos disponibles al Youtube: 

http://www.altamar.cat 

Guia de primers auxilis de Creu Roja Catalunya: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKRI82_bZTh43gGHfcdeN5C0WGQf3Tt_U 

 

9. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES 

En principi no hi ha cap activitat extraescolar programada pel present curs.  
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9.11. HABILITATS SOCIALS 
 

CODI: 0017 

DURADA: 140H 

PROFESSOR: Sergio R. Vázquez 

 

1. RELACIÓ AMB OBJECTIUS GENERALS DEL CICLE I LES COMPETÈNCIES 

La formació d’aquest mòdul contribueix a assolir les següents competències del títol: 

m), o), q), r), s) i u) 

I els següents objectius generals del cicle formatiu:  m), o), q), r), s), t) i w) 

 

2. RESULTATS D’APRENENTATGE I CRITERIS D’AVALUACIÓ  

RESULTAT 

D’APRENENTATGE 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

 

1. Implementa 

estratègies i 

tècniques per 

afavorir la 

comunicació i 

relació social amb 

el seu entorn , 

relacionant-les 

amb els principis 

de la intel·ligència 

emocional i social 

 

 

a) S’han descrit els principis de la intel·ligència emocional i social. 

b) S’ha valorat la importància de les habilitats socials en l’exercici de la tasca 

professional. 

c) S’han caracteritzat les diferents etapes d'un procés comunicatiu. 

d) S’han identificat els diferents estils de comunicació, els seus avantatges i 

limitacions. 

e) S’ha valorat la importància de l'ús de la comunicació tant verbal com no 

verbal en les relacions interpersonals. 

f) S’ha establert una eficaç comunicació per assignar tasques, rebre 

instruccions i intercanviar idees o informació. 

g) S’han utilitzat les habilitats socials adequades a la situació i atenent a la 

diversitat cultural. 

h) S’ha demostrat interès per no jutjar les persones i respectar els seus 

elements diferenciadors personals: emocions, sentiments, personalitat. 

i) S’ha demostrat una actitud positiva cap al canvi i aprendre de tot el que 

succeeix. 

j) S’ha valorat la importància de l’autocrítica i l’autoavaluació en el 

desenvolupament d’habilitats de relació interpersonal i de comunicació 

adequades. 
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2. Dinamitza el 

treball del grup, 

aplicant les 

tècniques 

adequades i 

justificant la seva 

selecció en funció 

de les 

característiques, 

situació i objectius 

del grup 

 

a) S’han descrit els elements fonamentals d’un grup, la seva estructura i 

dinàmica així com els factors que poden modificar-les. 

b) S’han analitzat i seleccionat les diferents tècniques de dinamització i 

funcionament de grups. 

c) S’han explicat els avantatges del treball en equip davant del individual. 

d) S’han diferenciat els diversos rols que poden donar-se en un grup i les 

relacions entre ells. 

e) S’han identificat les principals barreres de comunicació grupal. 

f) S’han plantejat diferents estratègies d’actuació per aprofitar la funció de 

lideratge i els rols en l’estructura i funcionament del grup. 

g) S’ha definit el repartiment de tasques com a procediment per al treball grup. 

h) S’ha valorat la importància d’una actitud tolerant i d’empatia per aconseguir 

la confiança del grup. 

I) S’ha aconseguit un ambient de treball relaxat i cooperatiu. 

j) S’han respectat les opinions diferents a la pròpia i els acords de grup. 

 

 

3. Condueix  

reunions analitzant  

les diferents 

formes o estils 

d’intervenció i 

d’organització en 

funció de les 

característiques 

dels destinataris i 

el context 

 

a) S'han descrit els diferents tipus i funcions de les reunions. 

b) S'han descrit les etapes del desenvolupament d'una reunió. 

c) S'han aplicat tècniques de moderació de reunions, justificant. 

d) S'ha demostrat la importància de la capacitat d'exposar idees de manera 

clara i concisa. 

e)S'han descrit els factors de risc, els sabotatges possibles d'una reunió, 

justificant les estratègies de resolució. 

f) S’ha valorat la necessitat d’una bona i diversa informació a la convocatòria 

de reunions. 

g) S’ha descrit la importància de la motivació i de les estratègies emprades, 

per aconseguir la participació en les reunions. 

h) S’han aplicat tècniques de recollida d’informació i avaluació de resultats 

d’una reunió. 

i) S’han demostrat actituds de respecte i tolerància en la conducció de 

reunions. 

 

 

4. Implementa 

estratègies de 

gestió de 

conflictes i 

 

a) S'han analitzat i identificat les principals fonts dels problemes i conflictes 

grupals 

b) S'han descrit les principals tècniques i estratègies per a la gestió de 

conflictes. 
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resolució de 

problemes, 

seleccionant en 

funció de les 

característiques 

del context i 

analitzant els 

diferents models 

c) S’han identificat i descrit les estratègies més adequades per a la recerca de 

solucions i resolució de problemes. 

 

d) S’han descrit les diferents fases del procés de presa de decisions. 

e) S’han resolt problemes i conflictes aplicant els procediments adequats a 

cada cas. 

f)S’han respectat les opinions dels altres respecte a les possibles vies de 

solució de problemes i conflictes. 

g) S’han aplicat correctament tècniques de mediació i negociació. 

h) S’ha tingut en compte a les persones (usuaris), sigui quina sigui la seva 

edat o condició física i mental, en el procés de presa de decisions. 

i) S’ha planificat la tasca de presa de decisions i l’autoavaluació del procés. 

j) S’ha valorat la importància de l'intercanvi comunicatiu en la presa de 

decisions. 

 

 

5. Avalua els 

processos de grup 

i la pròpia 

competència social 

per al 

desenvolupament 

de les seves 

funcions 

professionals 

identificant els 

aspectes 

susceptibles de 

millora. 

 

a) S’han seleccionat els indicadors d’avaluació. 

b) S’han aplicat tècniques d’investigació social i sociomètriques. 

c) S’ha autovalorat la situació personal i social de partida del professional. 

d) S’han dissenyat instruments de recollida d’informació. 

e) S’han registrat les dades en suports establerts. 

f) S’ha interpretat les dades recollides. 

g) S’han identificat les situacions que necessitin millorar. 

h) S’han marcat les pautes a seguir en la millora. 

i) S’ha realitzat una autoavaluació final del procés treballat pel professional. 

 

 

3. CONTINGUTS 

1. Implementació d’estratègies i tècniques que afavoreixin la relació social i la 

comunicació: 

- Habilitats socials i conceptes afins. 

- Anàlisi de la relació entre comunicació i qualitat de vida en els àmbits 

d’intervenció. 

- El procés de comunicació. La comunicació verbal i no verbal. 
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- Valoració comunicativa del context: facilitadors i obstacles en la comunicació. 

- Valoració de la importància de les actituds en la relació d’ajuda. 

- La intel·ligència emocional. L’educació emocional. Les emocions i els 

sentiments. 

- Els mecanismes de defensa. 

- Programes i tècniques de comunicació i habilitats socials. 

  2. Dinamització del treball en grup: 

 

- El grup. Tipus i característiques.  

- Anàlisi de l’estructura i processos de grups. 

- Tècniques per a l’anàlisi dels grups. 

- Valoració de la importància de la comunicació en el desenvolupament del 

grup. 

- La comunicació en els grups. Estils de comunicació. Comunicació verbal i 

gestual. -Altres llenguatges: icònic, audiovisual, les tics. Obstacles i barreres. 

Cooperació i competència en els grups. 

- Dinàmiques de grup. Tècniques i enfocaments: 

• Dinàmiques de presentació, coneixement i confiança 

• Cohesió i col·laboració 

• Habilitats socials i resolució de conflictes 

• Conducció de dinàmiques de grup 

- Fonaments psicosociològics aplicats a les dinàmiques de grup. 

- L’equip de treball. Estratègies de treball cooperatiu. Organització i el 

repartiment de tasques. El lideratge. 

- El treball individual i el treball en grup. 

- La confiança en el grup. 

- Valoració del paper de la motivació en la dinàmica grupal. 

- Presa de consciència sobre la importància de respectar les opinions no 

coincidents amb la pròpia. 

 

3. Conducció de reunions: La reunió com a treball en grup. 

- La reunió com a instrument de treball en grup. 

- Tipus de reunions i funcions. 

- Tècniques per parlar en públic. 

- Etapes en el desenvolupament d’una reunió. 
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- Tècniques de moderació de reunions. 

- Ús de dinàmiques de grup en reunions. 

- La motivació: Tècniques i estratègies. 

- Identificació de la tipologia de participants en una reunió. 

- Anàlisi de factors que afecten el comportament d’un grup: boicotejadors i 

col·laboradors. 

- Instruments de recollida de dades 

 

4. Implementació d’estratègies de gestió de conflictes i presa de decisions: 

- Valoració del conflicte en les dinàmiques grupals. 

- Anàlisi de tècniques de resolució de problemes. 

- El procés de presa de decisions. 

- Gestió de conflictes grupals. Causes. Negociació i mediació. Habilitats i 

tècniques. 

- Aplicació de les estratègies de resolució de conflictes grupals. 

- Valoració del paper del respecte i la tolerància en la resolució de problemes i 

conflictes. 

 

5. Avaluació de la competència social i els processos de grup: 

- Recollida de dades. Tècniques. 

- Identificació d’indicadors d’avaluació. 

- Avaluació de la competència social. 

- Avaluació de l’estructura i processos grupals. 

- Aplicació de les tècniques d’investigació social al treball amb grups. 

- Anàlisi d’estratègies i instruments per a l’estudi de grups. 

- Sociometria bàsica. 

- Valoració de l’autoavaluació com a estratègia per a la millora de la 

competència social. 

- Informes: estructura i elaboració 

 

Continguts específics de la part d’anglès 

- La càrrega lectiva dedicada a treballar la llengua anglesa es focalitzarà de forma 

general cap als elements essencials d’us de la llengua: gramàtica bàsica i 

expressió i comprensió oral i escrita, i de forma específica cap als continguts bàsics 
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de cada unitat i d’altres relacionats de forma directa o indirecta amb els objectius 

del cicle: social skills training, emotions, roleplaying, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

4. TEMPORITZACIÓ 

 

Av. 
NUCLI 

FORMATIU 
CONTINGUTS HORES RA 

1
a
 A

V
A

L
U

A
C

IÓ
  

1. Les habilitats 
socials 

 

1.1. Habilitats socials. Conceptualització. 
1.2. La comunicació, eina d’interacció  
1.3. L’educació emocional 

10 12. RA1 

2. L’avaluació de 
la competència 

social i els 
processos de 

grup 

2.1. El grup. Tipus i característiques 
2.2. Recollida de dades. Tècniques 
2.3. Avaluació de l’estructura i processos grupals: els 
rols. 
2.4. Factors interns i externs: motivació, confiança, 
respecte, tolerància.  

20 13. RA2, RA5 

3. La intervenció 
en grups 

3.1. Dinàmiques de grup I: presentació, coneixement i 
confiança 
3.2. Dinàmiques de grup II: cohesió i col·laboració 
3.3. Estratègies de treball cooperatiu 
3.4. Resolució de conflictes 
3.5. Presa de decisions 

46 14. RA2, RA4 

2
a
 

A
V

A
L

U
A

C
Ó

 

4. La conducció 
de reunions 

2.1. La reunió com a instrument de treball en grup. 
2.2. Tipus de reunions i funcions. 
2.3. Tècniques per parlar en públic. 
2.4. Etapes en el desenvolupament d’una reunió. 
2.5. Tècniques de moderació de reunions. 

35 RA3 

 

 

 

5. METODOLOGIA 

La metodologia podrà variar en funció de l’escenari en que ens trobem, que vindrà 

determinat per l’evolució de la pandèmia, d’acord amb el que estableixin les autoritats 

sanitàries en cada moment. 

Les línies d'actuació en el procés d'ensenyament-aprenentatge que permeten assolir els 

objectius del mòdul versaran sobre: 

- La realització d'exercicis d'avaluació inicial i introducció, per tal de conèixer els 

aprenentatges previs de què partim per desenvolupar la resta d'aprenentatges. 
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- Les activitats procedimentals que tinguin com a finalitat l'entrenament, anàlisi i estudi 

d'habilitats i estratègies de suport psicosocial i acompanyament, les relacions amb 

les famílies dels usuaris i l'avaluació de la seva pròpia intervenció. 

- La utilització de tecnologies de la informació i comunicació per obtenir informació. 

- La realització d'activitats d'aplicació en l'estudi de casos que li apropin a la realitat del 

seu entorn professional. 

- El treball en equip en petit i gran grup, en parelles i de manera individual. 

Aquestes línies d'organització tindran en compte, com a estratègies per a un millor 

desenvolupament dels aprenentatges, el treball en grup, la creativitat i l'autoavaluació 

del treball realitzat. 

6. CRITERIS ESPECÍFICS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ  

A l’hora d’avaluar es tindran en compte totes les proves realitzades a nivell conceptual 

i procedimental, així com l’actitud de l’alumnat. 

 

6.1 Exàmens, activitats pràctiques i treballs 

- A cada una de les avaluacions es realitzaran una o més proves escrites per avaluar 

els conceptes i els procediments, aquestes proves faran mitjana entre elles (les de 

conceptes amb les de conceptes i les de procediments amb les de procediments).  

- Els exàmens de conceptes poden estar constituïts de preguntes de resposta 

múltiple (quatre opcions de resposta), on cada error resta una tercera part de la 

puntuació de la pregunta o de preguntes de desenvolupament i/o definicions. 

- Quant a les activitats pràctiques i treballs, el professor avisarà a l’alumnat de quines 

d’aquestes activitats seran avaluades, així com dels criteris que es tindran en 

compte per a la seva qualificació.  

Les diferents activitats que es podran avaluar seran:  

o Exercicis de relació i desenvolupament de continguts. 

o Dinàmiques de grups.  

o Role-playings.  

o Elaboració de treballs d’investigació/intervenció.  

o Comentaris d’opinió personal de visualitzacions de vídeos, documentals i 

pel·lícules. 
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o Visites a centres o institucions relacionades amb l’entorn.   

o Etc. 

- Els treballs es realitzaran de manera individual, en parelles o en grup, segons les 

directrius del professor  

- El professorat informarà a l’alumnat de les proves avaluables durant el curs amb 

una setmana d’antelació com a mínim. En cas de repetició de proves individuals per 

falta justificada la data de la prova respondrà a criteris organitzatius del professorat. 

 

6.2 Criteris de qualificació 

- La nota final de l’avaluació serà la suma de les notes de conceptes, procediments i 

actitud, seguint la distribució següent. 

o Conceptes 30%: Inclou els exàmens de conceptes i els treballs que tinguin 

caràcter d’examen.  

o Procediments 60%: Inclou els exàmens de procediments, els treballs que 

s’hagin de lliurar i les activitats pràctiques que es realitzin dins l’aula.  

o Actitud 10%: Es puntuaran els següents ítems:  

▪ Acceptar i complir les normes 

▪ Realitzar aportacions adequades i participar activament 

▪ Assistència i puntualitat (en començar les classes i lliurament de les 

tasques 

▪ Saber treballar en equip 

▪ Mantenir una actitud respectuosa cap al professor i els companys. 

▪ Actitud i sensibilitat general envers el mòdul 

 

- El fet de copiar o facilitar que altres alumnes copiïn, així com comunicar-se amb 

altres companys durant el temps de l’examen suposarà per l’alumne/a perdre el dret 

a presentar-se a les proves parcials i s’haurà d’examinar de tots els continguts del 

mòdul en un examen global al final de curs (febrer en el cas de 2n). El fet de copiar 

es considerarà una falta greu. Plagiar un treball també es penalitzarà, podent ser 

valorat com no lliurat o amb un zero. 
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- D’acord amb el projecte lingüístic de centre en els exàmens i treballs a lliurar es 

puntuarà la presentació, la coherència, l’adequació ortogràfica i gramatical (es podrà 

restar per faltes greus fins a un màxim de 2 punts). 

- Les tasques avaluables s’han de fer/lliurar el dia establert pel professor. Es donarà 

una setmana de marge perquè els alumnes puguin lliurar el treball passat el 

dia acordat, però la seva nota es reduirà en un 20%. Passada una setmana no 

es podran lliurar els treballs o activitats, s’avaluaran amb un 0 i s’hauran de 

recuperar a l’avaluació ordinària. 

- S’haurà de tenir una qualificació mínima de 5 en els conceptes i els procediments 

per poder fer la mitjana i obtenir una avaluació global positiva.  

- De manera general serà necessari obtenir com a mínim un 5 en cada prova 

realitzada per poder fer  la mitjana i per aprovar l’avaluació. En casos particulars i 

sempre segons el criteri del professor/a, es podrà treure la nota mitjana de 

l’avaluació sense haver aprovat una de les proves, sempre i quan la qualificació 

obtinguda en aquesta no sigui inferior a  4.  

- Les activitats que organitzi el departament en horari lectiu són d’assistència 

obligatòria, així com el lliurament de les tasques vinculades a l’activitat. No assistir 

a les activitats complementàries de manera no justificada tindrà una repercussió 

negativa en la valoració de l’actitud de tots els mòduls. 

- La nota final del mòdul serà la mitjana aritmètica dels resultats obtinguts a cada una 

de les tres avaluacions, sempre i quan es tinguin aprovades cada una d’elles. Per 

tal d’aprovar el mòdul es requerirà, com a mínim, un 5. 

- Abans de la convocatòria ordinària el/la professor/a de cada mòdul penjarà a l’aula 

un document amb el resum de les proves pendents de recuperar o realitzar de cada 

alumne/a.  

 

Qualificació de l’anglès 

La part específica en anglès aporta aproximadament 20% del total de la càrrega lectiva 

del mòdul i, per tant, les qualificacions de les activitats avaluables (proves, treballs 

individuals i grupals, etc.) influiran significativament en la qualificació final d’aquell.  

 

 

6.3 Convocatòria ordinària i extraordinària. 

Convocatòria ordinària:  



126 

 

 

- A la convocatòria ordinària del mes de juny es recuperaran les avaluacions 

suspeses. L’alumne/a sols haurà d’examinar-se d’aquelles proves que no hagi 

superat o realitzat durant el curs.  

- Si un alumne/a té 3 o més proves pendents per avaluació, haurà de recuperar tota 

l’avaluació.  

- El tipus de prova serà similar al que s’haurà fet durant tot el curs.  

 

Convocatòria extraordinària:  

Només s’hi poden presentar els alumnes que compleixen els requisits per promocionar 

a 2n curs.  

La convocatòria extraordinària consistirà en una prova global dels continguts de tot el 

mòdul formatiu i constarà de dues parts: 

- Una part corresponent a l’avaluació de conceptes (40%): Constarà de preguntes 

de resposta múltiple (quatre opcions de resposta), on cada error resta una 

tercera part de la puntuació de la pregunta, i/o el desenvolupament de diferents 

tipus de preguntes curtes: definicions, de relacionar, etc.  

- Una part corresponent a l’avaluació de procediments (60%): Constarà de 

preguntes / activitats de tipus pràctic com pot ser resolució de problemas, 

plantejament d’un cas pràctic, etc. 

Per a aprovar la prova la suma d’ambdues parts ha de ser, com a mínim, un 5.  

 

7. ASSISTÈNCIA, CONVOCATÒRIES I PROMOCIÓ:  

Consultar els apartats corresponents al document “Criteris Generals de Cicle” 

 

8. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

Es realitzaran activitats encaminades al desenvolupament integral dels alumnes i a 

l’aprofitament dels continguts treballats a classe, per altra banda, s’intentarà que 

aquestes activitats posin en contacte als alumnes amb la realitat del sector laboral. En 

aquests sentit s’aprofitaran els esdeveniments culturals i formatius que s’organitzen a 

Calvià (exposicions, xerrades, etc.) 



127 

 

Particularment, està previst una xerrada per part d’un professional de la Fundació 

Natzaret en relació a l’assistència en pisos tutel·lats 

 

9. MATERIALS I RECURSOS BIBLIOGRÀFICS 

Els diferents recursos i espais que s’utilitzaran són:  

- Pissarra digital.  

- Plataforma Classroom.  

- Aula taller i pati.  

 

El material que s’utilitzarà per a impartir el mòdul és el següent:  

- Material elaborat pel professor.  

- Fotocòpies per treballar continguts específics.  

- Presentacions i documents audiovisuals 

- Llibres amb temari específic com a guía 

Durant el curs els alumnes poden fer servir com a guia per a la realització de les 

proves qualsevol material tècnic i científic degudament referenciat. En particular es 

recomanen la utilització dels següents llibres:  

- “Habilitats Socials” de l’Institut Obert de Catalunya (2014):  

https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_iso_m09_/web/fp_iso_m09_htmlindex/me

dia/fp_iso_m09_material_paper.pdf (Gratuït)  

- Castillo, S., Sánchez, M. (2016). Habilitats Socials. Barcelona: Altamar. 

https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_iso_m09_/web/fp_iso_m09_htmlindex/media/fp_iso_m09_material_paper.pdf
https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_iso_m09_/web/fp_iso_m09_htmlindex/media/fp_iso_m09_material_paper.pdf
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9.12. EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA 
 

CODI: 0347 

DURADA: 60 hores 

PROFESSORA: ANA MARÍA BARCELÓ NICOLAU. 

 

1. RELACIÓ AMB OBJECTIUS GENERALS DEL CICLE I LES COMPETÈNCIES 

La formació d’aquest mòdul contribueix a assolir les següents competències del títol: 

p) i v) 

 

I els següents objectius generals del cicle formatiu: p) i x) 
 

2. RESULTATS D’APRENENTATGE I CRITERIS D’AVALUACIÓ  

  

RESULTAT 

D’APRENENTATGE 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 

1. Reconeix les 

capacitat associades 

a la iniciativa 

emprenedora, 

analitzant els 

requeriments derivats 

dels llocs de treball i 

de les activitats 

empresarials 

 

a) S'ha identificat el concepte d'innovació i la seva relació amb el progrés de la 

societat i l'augment en el benestar dels individus. 

b) S'ha analitzat el concepte de cultura emprenedora i la seva importància com a 

font de creació d'ocupació i benestar social. 

c) S'ha valorat la importància de la iniciativa individual, la creativitat, la formació i 

la col·laboració com a requisits indispensables per tenir èxit en l'activitat 

emprenedora. 

d) S'ha analitzat la capacitat d'iniciativa en el treball d'una persona emprada en 

una petita i mitja empresa relacionada amb la integració social. 

e) S'ha analitzat el desenvolupament de l'activitat emprenedora d'un empresari 

que s'iniciï en el sector de la integració social. 

f) S'ha analitzat el concepte de risc com a element inevitable de tota activitat 

emprenedora. 

g) S’ha analitzat el concepte d'empresari i els requisits i actituds necessaris per 

desenvolupar l'activitat empresarial. 

h) S'ha descrit l'estratègia empresarial relacionant-la amb els objectius de 

l'empresa. 

i) S'ha definit una determinada idea de negoci en l'àmbit la integració social, que 

serveixi de punt de partida per a l'elaboració d'un pla d'empresa 
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2. Defineix 

l’oportunitat de 

creació d’una peita 

empresa, valorant 

l’impacte sobre 

l’entorn d’actuació  i 

incorporant valors 

ètics 

a) S'han descrit les funcions bàsiques que es realitzen en una empresa i s'ha 

analitzat el concepte de sistema aplicat a l'empresa. 

b) S'han identificat els principals components de l'entorn general que envolta a 

l'empresa, especialment l'entorn econòmic, social, demogràfic i cultural. 

c) S'ha analitzat la influència en l'activitat empresarial de les relacions amb els 

clients, amb els proveïdors i amb la competència, com a principals integrants de 

l'entorn específic. 

d) S'han identificat els elements de l'entorn d'una pime relacionada amb la 

integració social 

e) S'han analitzat els conceptes de cultura empresarial i imatge corporativa i la 

seva relació amb els objectius empresarials. 

f) S'ha analitzat el fenomen de la responsabilitat social de les empreses i la seva 

importància com un element de l'estratègia empresarial 

g) S'ha elaborat el balanç social d'una empresa relacionada amb la integració 

social i s'han descrit els principals costos socials en què incorren aquestes 

empreses, així com els beneficis socials que produeixen. 

h) S'han identificat pràctiques que incorporen valors ètics i socials en empreses 

relacionades amb la integració social. 

i) S'ha dut a terme un estudi de viabilitat econòmica i financera d'una pime 

relacionada amb la integració social. 

 

3. Realitza activitats 

per a la constitució i 

engegada d’una 

empresa, seleccionant 

la forma jurídica  i 

identificant les 

obligacions legals 

associades 

a) S'han analitzat les diferents formes jurídiques de l'empresa. 

b) S'ha especificat el grau de responsabilitat legal dels propietaris de l'empresa, 

en funció de la forma jurídica triada. 

c) S'ha diferenciat el tractament fiscal establert per a les diferents formes 

jurídiques de l'empresa. 

d) S'han analitzat els tràmits exigits per la legislació vigent per a la constitució 

d'una empresa. 

e) S'ha realitzat una cerca exhaustiva de les diferents ajudes per a la creació 

d'empreses relacionades amb la integració social en la localitat de referència. 

f) S'ha inclòs en el pla d'empresa tot el relatiu a l'elecció de la forma jurídica, estudi 

de viabilitat economicofinancera, tràmits administratius, ajudes i subvencions. 

g) S'han identificat les vies d'assessorament i gestió administrativa externes 

existents a l'hora d'engegar una pime. 
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4. Realitza activitat de 

gestió administrativa i 

financera d’una pime 

identificant  les 

principals obligacions 

comptables i fiscals  i 

emplenant la 

documentació 

 

 

a) S'han analitzat els conceptes bàsics de comptabilitat, així com les tècniques de 

registre de la informació comptable. 

b) S'han descrit les tècniques bàsiques d'anàlisis de la informació comptable, 

especialment referent a la solvència, liquiditat i rendibilitat de l'empresa. 

c) S'han definit les obligacions fiscals d'una empresa relacionada amb la integració 

social. 

d) S'han diferenciat els tipus d'impostos al calendari fiscal. 

e) S'ha emplenat la documentació bàsica de caràcter comercial i comptable 

(factures, albarans, notes de comanda, lletres de canvi i xecs, entre uns altres) 

per a una pime d’integració social i s'han descrit els circuits que aquesta 

documentació recorre en l'empresa. 

h) S'han identificat els principals instruments de finançament bancari. 

i) S'ha inclòs tota la documentació citada en el pla d'empresa. 

 

3. CONTINGUTS 

 

1. Iniciativa emprenedora: 

 
- Innovació i desenvolupament econòmic. Principals característiques de la 

innovació en la integració social (materials, tecnologia i organització de la 

producció, entre altres). 

- La cultura emprenedora com a necessitat social. 

- El caràcter emprenedor. 

- Factors claus dels emprenedors: iniciativa, creativitat i formació. 

- La col·laboració entre emprenedors. 

- L'actuació dels emprenedors com a empleats d'una empresa relacionada amb la 

integració social. 

- L'actuació dels emprenedors com a empresaris en el sector de la integració 

social. 

- El risc en l'activitat emprenedora. 

- L'empresari. Requisits per a l'exercici de l'activitat empresarial. Objectius 

personals versus objectius empresarials. 

- Pla d'empresa: la idea de negoci en l’àmbit de la integració social. 

- Bones pràctiques de cultura emprenedora en l'activitat d’integració social en 

l'àmbit local. 

 
2. L’empresa i el seu entorn: 
 

- Funcions bàsiques de l'empresa. 
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- L'empresa com a sistema. 

- L'entorn general de l'empresa 

- Anàlisi de l'entorn general d'una pime relacionada amb la integració social. 

- L'entorn específic de l'empresa. 

- Anàlisi de l'entorn específic d'una pime relacionada amb la integració social. 

Relacions d'una pime d’integració social amb el seu entorn. 

- Relacions d'una pime d’integració social amb el conjunt de la societat. La cultura 

de l'empresa: imatge corporativa. 

- La responsabilitat social. 

- El balanç social. 

- L'ètica empresarial 

- Responsabilitat social i ètica de les empreses del sector de la integració social. 

 

3. Creació i posada en marxa d’una empresa. 

- Concepte d'empresa. 

- Tipus d'empresa. 

- La responsabilitat dels propietaris de l'empresa. 

- La fiscalitat en les empreses. 

- Elecció de la forma jurídica. Dimensió i nombre de socis.  

- Tràmits administratius per a la constitució d'una empresa. 

- Viabilitat econòmica i viabilitat financera d'una empresa relacionada amb la 

integració social. 

- Anàlisi de les fonts de finançament i elaboració del pressupost d'una empresa 

relacionada amb la integració social. 

- Ajudes, subvencions i incentius fiscals per a les pimes relacionades amb la 

integració social 

- Pla d'empresa: elecció de la forma jurídica, estudi de viabilitat econòmica i 

financera, tràmits     administratius i gestió de ajudes i subvencions 

 

4. Funció administrativa 
 

- Concepte de comptabilitat i nocions bàsiques. 

- Operacions comptables: registre de la informació econòmica d'una empresa. 

- La comptabilitat com a imatge fidel de la situació econòmica. 

- Anàlisi de la informació comptable.  

- Obligacions fiscals de les empreses. 
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- Requisits i terminis per a la presentació de documents oficials. 

- Gestió administrativa d'una empresa relacionada amb la integració social. 

 

4. TEMPORITZACIÓ 

Av. NUCLI FORMATIU CONTINGUTS HORES 
RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

1
a

 A
V

A
L

U
A

C
IÓ

  
(2

8
 h

o
re

s
) 

 1. Creació 

d’empresa. 

- L’autoocupació. 

- La cultura emprenedora. 

- Actituds i aptituds de 

l’empresari. 

- La idea de negoci. 

6 3 

2. L'empresa i el 

seu entorn. 

 

 
 
 
 
 

- L’empresa i el seu entorn. 

- L’entorn de la petita i mitjana 

empresa. 

- L’empresa com a sistema. 

- L’estructura organitzativa de 

l’empresa. 

- L’anàlisi DAFO. 

- La cultura empresarial i la 

imatge corporativa. 

- L’empresa i els valors. 

9 1, 2 

3. Màrqueting i 

idea de negoci. 

 

- L’estudi de mercat. 

- Els elements bàsics del 

mercat. 

- El màrqueting. 

- La promoció. 

- La distribució. 

- Les franquícies.  

4 1, 3 

4 . Cost i 

recursos. 

 

- Les inversions i les despeses. 

- El pla de finançament. 

- L’autofinançament. 

- Les fonts de finançament pel 

dia a dia. 

9 4 

2
a

 A
V

A
L

U
A

C
IÓ

  
(2

6
 h

o
re

s
) 5.Rendibilitat del 

negoci. 

- El pla financer. 

- El balanç final provisional. 

- El punt mort o llindar de 

rendibilitat. 

6 4 

6.Fiscalitat. 

- El concepte de forma jurídica. 

- Els criteris per triar la forma 

jurídica. 

- Les formes jurídiques 

individuals. 

6 4 
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- La fiscalitat de les empreses 

individuals, L’IRPF. 

- Les societats. 

- La fiscalitat de les societats. 

- Altres imposts. 

7.Tràmits de 

constitució. 

- Els tràmits per a la constitució. 

- Els tràmits de posada en 

marxa. 

- On es realitzen els tràmits? 

- La finestra única empresarial. 

- El procés telemàtic per a la 

creació d’una empresa. 

8 3, 4 

8.Documentació. 

- Els processo administratius de 

l’empresa. 

- Els documents relacionats 

amb la compravenda. 

- Els documents relacionats 

amb el pagament i el 

cobrament. 

6 4 

 

 

5. METODOLOGIA 

La metodologia que per part del centre s’ha contemplat a l’inici de curs és desenvolupar 

la classe a l’aula amb normalitat amb el grup que assisteixi de manera presencial i 

establir una videoconferència amb l’alumnat que és a casa per confinament mitjançant 

l’aplicació de Meet (Eines Google) de manera que puguin seguir la classe a distància. 

Cal dir que la metodologia podrà variar en funció dels nivells d’alerta en que ens trobem, 

que vindrà determinat per l’evolució de la pandèmia, d’acord amb el que estableixin les 

autoritats sanitàries en cada moment. 

 

Un principi que cal tenir present en la programació és atendre durant tota la pràctica 

educativa el tractament de la igualtat de gènere. 

 

Les línies d'actuació en el procés d'ensenyament-aprenentatge que permeten assolir els 

objectius del mòdul versaran sobre: 

 

- Activitats d'avaluació inicial, introducció i descobriment. 

- Activitats d'ensinistrament, desenvolupament, anàlisi o estudi de casos, 

destinades a desenvolupar habilitats i destreses més complexes. 
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- Activitats d'aplicació, generalització, resum i culminació, destinades a aplicar, 

mesurar, avaluar o situar allò après en una estructura més àmplia i a adquirir 

capacitats que siguin transferibles a altres situacions el més pròximes a les reals. 

- Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació. 

 

Les línies d'actuació en el procés d'ensenyament-aprenentatge que permeten assolir els 

objectius del mòdul estan relacionades amb: 

 

- El maneig de les fonts d'informació sobre el sector de l'atenció a persones en situació 

de dependència, incloent l'anàlisi dels processos d'innovació sectorial en marxa.  

- La realització de casos i dinàmiques de grup que permetin comprendre i valorar les 

actituds de les persones emprenedores i ajustar la necessitat dels mateixos al sector 

serveis relacionat amb els processos d'atenció a persones en situació de 

dependència.  

- La utilització de programes de gestió administrativa per a pimes del sector.  

- La realització d'un projecte de pla d'empresa relacionada amb l'activitat d'atenció a 

persones en situació de dependència i que inclogui totes les facetes d'engegada d'un 

negoci, així com justificació de la seva responsabilitat social. 

 

6. CRITERIS ESPECÍFICS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ  

 

A l’hora d’avaluar es tindran en compte totes les proves realitzades a nivell conceptual 

i procedimental, així com l’actitud de l’alumnat. 

 

6.1 Exàmens 

- A cada una de les avaluacions es faran diverses proves escrites per avaluar els 

conceptes i els procediments, aquestes proves faran mitjana entre elles (les de 

conceptes amb les de conceptes i les de procediments amb les de 

procediments).  

- Els exàmens poden avaluar un o més nuclis formatius.  

- Per norma general, els exàmens de conceptes constaran de dues parts; una part de 

preguntes de resposta múltiple (quatre opcions de resposta), on cada error resta 

una tercera part de la puntuació de la pregunta; i una part de preguntes de 

desenvolupament i/o definicions. La nota de l’examen serà la suma de les dues 

parts. 
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6.2 Activitats pràctiques i treballs 

Durant el curs es realitzaran diferents activitats pràctiques que contribuiran a millorar 

l’adquisició dels continguts del mòdul. Algunes d’aquestes activitats seran avaluades i 

es comptabilitzaran com a nota de procediments. La professora avisarà a l’alumnat de 

quines d’aquestes activitats seran avaluades, així com dels criteris que es tindran en 

compte per a la seva qualificació. Hi haurà activitats d’entrega obligatòria i activitats 

voluntàries. Les activitats d’ampliació voluntàries puntuen fins a un màxim de 0,15 punts 

que ajudaran a pujar la nota final de l’avaluació de procediments i sempre que aquesta 

part estigui aprovada. 

 

 

Les diferents activitats que es podran avaluar seran:  

- Exercicis de relació i desenvolupament de continguts. 

- Dinàmiques de grups.  

- Role-playings.  

- Elaboració de treballs d’investigació/intervenció.  

- Comentaris d’opinió personal de visualitzacions de vídeos, documentals i 

pel·lícules. 

- Visites a centres o institucions relacionades amb l’entorn o la participació de les 

xerrades d’experts. 

 

Els treballs es realitzaran de manera individual, en parelles o en grup cooperatiu, segons 

les directrius de la professora. 

 

Els treballs s’han de lliurar el dia establert per la professora perquè puguin ser avaluats. 

Es donarà una setmana de marge perquè els alumnes puguin lliurar el treball passat el 

dia acordat, però la nota d’avaluació d’aquest es reduirà en un 20%. Passada la data 

límit no es podran lliurar els treballs o activitats, s’avaluaran amb un 0 i s’hauran de 

recuperar a l’avaluació ordinària. 

 

6.3 Criteris de qualificació 

- La nota final de l’avaluació serà la suma de les notes de conceptes, procediments i 

actitud, segons el percentatge establert (sempre que es tingui aprovat per separat 

cada part). 
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o Conceptes 50%: Inclou els exàmens de conceptes i els treballs que tinguin 

caràcter d’examen.  

o Procediments 40%: Inclou els exàmens de procediments, els treballs que 

s’hagin de lliurar i activita pràctiques que es realitzin dins l’aula.  

o Actitud 10%: Es puntuaran els següents ítems: acceptar i complir les normes, 

realitzar aportacions adequades i participar activament, lliurar les tasques 

dins el temps establert, saber treballar en equip i mantenir una actitud 

respectuosa cap a la professora i els companys.  

 

- S’haurà de tenir una qualificació mínima de 5 en els conceptes, els procediments i 

les actituds per poder fer la mitjana i obtenir una avaluació global positiva. De 

manera general serà necessari obtenir com a mínim un 5 en cada prova realitzada 

per poder fer la mitjana i per aprovar l’avaluació. En casos particulars i sempre 

segons el criteri de la professora, es podrà treure la nota mitjana de l’avaluació 

sense haver aprovat una de les proves, sempre i quan la qualificació obtinguda en 

aquesta no sigui inferior a  4. 

 

- La nota final del mòdul serà la mitjana aritmètica dels resultats obtinguts a cada una 

de les dues avaluacions, sempre i quan es tinguin aprovades cada una d’elles. Per 

tal d’aprovar el mòdul es requerirà, com a mínim, un 5. 

 

- D’acord amb el projecte lingüístic de centre en els exàmens i treballs a lliurar es 

puntuarà la presentació, la coherència, l’adequació ortogràfica i gramatical (es podrà 

restar per faltes greus fins a un màxim de 2 punts). 

 

6.4 Convocatòria ordinària i extraordinària. 

1. Convocatòria ordinària: 

- A 2n curs hi ha dues avaluacions, quan es suspèn una avaluació, aquesta es pot 

recuperar en convocatòria ordinària a febrer. 

- A la convocatòria del mes de febrer es recuperaran les avaluacions suspeses o 

aquelles NF suspesos o que l’alumne/a no s’ha presentat. 

- Si un alumne/a ha suspès o no ha realitzat 2 o més proves de conceptes durant 

l’avaluació, a la convocatòria ordinària s’haurà d’examinar de tots els continguts 

de l’avaluació.  

- Pel que fa a les proves procedimentals, l’alumne/a sols haurà d’examinar-se 

d’aquelles que no hagi superat o realitzat durant el curs.  
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- El tipus d’examen serà similar als que s’hauran fet durant tot el curs. 

- Abans de la convocatòria ordinària la professora penjarà al Classroom un avís 

amb el resum de les proves pendents de recuperar de cada alumne/a (amb la 

pertinent protecció de dades personals). 

 

2. Convocatòria extraordinària:  

- La convocatòria extraordinària es realitzarà també al mes de febrer. 

- L’alumne/a s’examinarà de tots els continguts del mòdul.  

- A l’avaluació extraordinària s’avaluaran tant conceptes com procediments. La 

prova tindrà el mateix format que els exàmens que s’han realitzat durant el curs.  

- Els percentatges que la puntuació de cada part aportarà a la qualificació seran 

en principi de 60% conceptes i 40% procediments. 

- Per a aprovar la prova de cada una de les parts ha de tenir una qualificació igual 

o superior a 5. 

 

7. MATERIALS I RECURSOS 

El material que s’utilitzarà per a impartir el mòdul és el següent:  

- Material elaborat per la professora.  

- Fotocòpies per a treballar continguts específics.  

- Vídeos.  

- Llibre de text.  

 

Els diferents recursos i espais que s’utilitzaran són:  

- Pissarra digital.  

- Plataforma google Classroom i google Meet. 

- Aula taller i pati. 

- Aula d’informàtica. 

 

8. BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA 

Durant el curs es farà servir el següent llibre de text i/o pàgines web: 

- Salinas Sánchez, J.M.; Manzano Muñoz, F. J.; Alonso Sánchez, A.; Gándara 

Martínez, F. J. (2018) Empresa e iniciativa emprendedora. Ed. Mc Graw Hill 

ISBN: 978-84-486-1411-9. 

- Webs relacionades amb el sector empresarial i especialment a l´àmbit 

d’integració social a les Illes Balears. 
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9. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES 

Es realitzaran activitats encaminades al desenvolupament integral dels alumnes i a 

l’aprofitament dels continguts treballats a classe, per altra banda, s’intentarà que 

aquestes activitats posin en contacte als alumnes amb la realitat del sector laboral. En 

aquests sentit s’aprofitaran els esdeveniments culturals i formatius que s’organitzen a 

Calvià (exposicions, xerrades, etc.), així com la visita a algun centre o la xerrada d’un 

expert/a en assessorament empresarial o empreniment de l’Institut de Formació i 

Ocupació de Calvià. 

 

Les activitats complementàries i extraescolars aniran dirigides a l’alumnat presencial al 

centre i seguiran les mesures contemplades per sanitat en el moment de fer-se. 
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9.13. PROJECTE D’INTEGRACIÓ SOCIAL 
 
CODI: 0345 
DURADA: 40 
PROFESSOR: Eva Escudero Porcel, Ana M. Barceló Nicolau (prof. 
col·laboradora) 
 
1. RELACIÓ AMB OBJECTIUS GENERALS DEL CICLE I LES COMPETÈNCIES 
La formació d’aquest mòdul contribueix a assolir totes les competències professionals, 
personals i socials del títol. 
 
 
2. RESULTATS D’APRENENTATGE I CRITERIS D’AVALUACIÓ  
  

RESULTAT 
D’APRENENTATGE 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

1. Identifica 
necessitats del 
sector productiu, 
relacionant-les amb 
els projectes tipus  

a) S'han classificat les empreses del sector per les seves característiques 
organitzatives i el tipus de producte o servei que ofereixen.  
b) S'han caracteritzat les empreses tipus, indicant l’estructura 
organitzativa i les funcions de cada departament. 
c) S'han identificat les necessitats més demandades a les empreses. 
d) S'han valorat les oportunitats de negoci previsibles en el sector. 
e) S'han identificat el tipus de projecte requerit per donar resposta a les 
demandes previstes. 
f) S'ha establert les característiques específiques requerides en el 
projecte. 
g) S’han establert les obligacions fiscals, laborals i de prevenció de 
riscos, i les condiciones d’aplicació. 
h) S’han identificat possibles ajudes o subvencions  per la incorporació 
de les noves tecnologies de producció o de servei que se proposen. 
I) S’ha elaborat el guió de treball que es va seguir per l’elaboració del 
projecte. 

2. Dissenya 
projectes 
relacionats amb les 
competències 
esmentades en el 
títol, incloent i 
desenvolupant les 
fases que el 
componen 

a) S'ha recopilat informació relativa als aspectes que es van tractar en el 
projecte. 
b) S’ha realitzat un estudi de viabilitat tècnica.  
c) S’han identificat les fases o parts del projecte i el contingut. 
d) S’han establert les objectius que es pretenen aconseguir, identificant el 
seu abast.  
e) S'han previst els recursos materials i personals per dur-lo a terme. 
f) S'ha elaborat el pressupost econòmic adient. 
g) S’han identificat les necessitat de finançament per engegar el projecte. 
h) S’ha definit i elaborat la documentació necessària pel seu disseny. 
i) S'ha identificat els aspectes que s’han de controlar per garantir la 
qualitat del projecte.  

3. Planifica 
l’execució del 
projecte, establint el 
pla d’intervenció  i 

a) S’han seqüenciat les activitats ordenant-les en funció de les 
necessitats de desenvolupament 
b) S’han establert els recursos i la logística necessària per  cada activitat. 
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la documentació 
associada 

c) S'han identificat les necessitats de permisos i autoritzacions per dur a 
terme les activitats 
d) S'han establert els procediments d’actuació o execució de les 
activitats. 
e) S'han identificat els riscos inherents a la implementació definint el pla 
de prevenció de riscos y el mitjans i equips necessaris 
f) S'han planificat l’assignació de recursos materials i humans i els 
terminis d’execució. 
g) S’ha elaborat la valoració econòmica que dona resposta a les 
condicions de la seva posada en marxa. 
h) S’ha definit i elaborat la documentació necessària per l’execució. 

4. Defineix els 
procediments pel 
seguiment i control 
de l’execució del 
projecte, justificant 
la selecció de les  
variables i dels 
instruments 
utilitzats 

a) S'ha definit el procediment d’avaluació de les activitats o les 
intervencions. 
b) S'han definit els indicadors de qualitat per realitzar l’avaluació. 
c) S’ha definit el procediment per a l’avaluació de les incidències que es 
poden presentar durant la realització de les activitat, la possible solució i 
registre. 
d) S'ha definit el procediment per gestionar els possibles canvis en els 
recursos i en les activitats, incloent el sistema de registre . 
e) S’ha definit i elaborat la documentació necessària per a l’avaluació de 
les activitats i del projecte. 
f) S’ha establert el procediment per a la participació del usuaris en 
l’avaluació i s’han elaborat els documents específics. 
g) S'ha establert un sistema per garantir el compliment del plec de 
condicions del projecte, quan existeixi. 
 

5. Compleix criteris 
de seguretat i 
higiene, actuant 
segons les normes 
higiènic-sanitàries 
de seguretat laboral 
i de protecció 
ambiental 

a) S'han reconegut les normes higiènic-sanitàries d'obligat compliment 
relacionades amb la normativa legal i les específiques de la pròpia 
empresa. 
b) S'han reconegut tots aquells comportaments o aptituds susceptibles de 
produir problemes higiènic-sanitaris o de seguretat. 
c) S'ha emprat la vestimenta apropiada a l'activitat. 
d) S'han aplicat els equips de protecció individual segons els riscos de 
l'activitat professional i les normes de l'empresa. 
e) S'han identificat les normes de prevenció de riscos laborals que cal 
aplicar en l'activitat professional i els aspectes fonamentals de la 
legislació aplicable. 
f) S'ha mantingut una actitud clara de respecte al medi ambient en les 
activitats desenvolupades i s'han aplicat les normes internes i externes 
vinculades a la mateixa.  
g) S'han aplicat les operacions de recollida, selecció, classificació i 
eliminació o abocament de residus. 

 
6. Analitza el servei 
prestat, relacionant-
ho amb els criteris 
de qualitat del 
procediment 
d’intervenció 

a) S'ha valorat el grau de compliment de les instruccions rebudes per a la 
realització de l'activitat laboral. 
 b) S'ha identificat la documentació associada als processos de control i 
seguiment de la seva activitat. 
 c) Es mostrat una actitud crítica amb la realització de les activitats. 
 d) S'ha comprovat que s'ha seguit el procediment establert per a la 
realització de les tasques. 
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e) S'han aplicat els criteris deontològics de la professió en la realització 
de les activitats professionals. 
f) S'ha argumentat l'adequació de les tècniques i recursos emprats. 

 
 
3. CONTINGUTS 
 
1.    Identificació de necessitats del sector productiu i de l’organització de 
l'empresa: 

 

Funcions dels llocs de treball 

Estructura i organització empresarial del sector 

Activitat de l’empresa i la seva ubicació en el sector 

Organigrama de la empresa. Relació funcional entre els departaments 

Tendències del sector: productives, econòmiques, organitzatives, d’ocupació i altres 

Procediments de treball en l’àmbit de l’empresa. Sistemes i mètodes de treball 

Determinació de les relacions laborals excloses i relacions laborals especials 

Conveni col·lectiu aplicable dins l’àmbit professional 

La cultura de l’empresa: la imatge corporativa 

Sistemes de qualitat i seguretat aplicables en el sector 

 

   2.   Disseny de projectes vinculats al sector: 

 

Anàlisi de la realitat local, de l’oferta empresarial del sector en la zona i del context en el 
què es desenvoluparà el mòdul professional de Formació en Centres de Treball 

Recopilació d’informació.  

Estructura general d’un projecte.  

Elaboració d’un guió de treball 

Planificació de l’execució del projecte: objectius, continguts, recursos metodologia, 
activitats, temporització i avaluació 

Viabilitat i oportunitat del projecte 

Revisió de la normativa aplicable 

 

 

3. Planificació de l’execució del projecte: 

 

Seqüenciació d’activitats. Elaboració d’instruccions de treball 

Elaboració d’un pla de prevenció de riscos 

Documentació necessària per la planificació de la execució del projecte 

Tipus de de símbols per la comunicació 

Compliment de normes de seguretat i ambientals 
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4. Definició de procediments de control i avaluació de la execució del projecte: 

 

Proposta de solucions als objectius plantejats en el projecte i justificació de les 
seleccionades 

Definició del procediment d’avaluació del projecte 

Determinació de les variables susceptibles d’avaluació 

Documentació necessària per l’avaluació del projecte 

Control de qualitat del procés i producte final 

Registre de resultats 

 

5. Comprovació de l’eficàcia del sistema de comunicació: 

 

Indicadors significatius en els registres de competències comunicatives 

Sistemes de registre de competències comunicatives en funció dels elements que hi ha 
que avaluar 

Criteris que determinen l’ajustament o canvi del sistema de comunicació 

 

4. METODOLOGIA 

La metodologia que per part del centre s’ha contemplat a l’inici de curs és desenvolupar 
la classe a l’aula amb normalitat amb el grup que assisteixi de manera presencial i 
establir una videoconferència amb l’alumnat que és a casa per confinament mitjançant 
l’aplicació de Meet (Eines Google) de manera que puguin seguir la classe a distància. 
Cal dir que la metodologia podrà variar en funció dels nivells d’alerta en que ens trobem, 
que vindrà determinat per l’evolució de la pandèmia, d’acord amb el que estableixin les 
autoritats sanitàries en cada moment. 

S’aconsella desenvolupar el projecte partint d’una metodologia activa basada en la 
investigació per part dels alumnes, basant els objectius, activitats i criteris d’avaluació  
en una anàlisi de necessitats reals en l’àmbit local, que permeti la creació d’un projecte 
realista i realitzable. Altre principi que cal atendre durant tota la pràctica educativa és el 
tractament de la igualtat de gènere. 

Durada 

La durada del mòdul és de 40 hores. S´ha de realitzar durant el darrer període del segon 
curs del cicle formatiu i s´ha d’avaluar una vegada cursat i aprovat el mòdul professional 
de Formació en Centres de Treball. 

 Requisits d’accés al mòdul 

Per a poder realitzar el mòdul és necessari que l’alumnat: 

Estigui matriculat del mòdul. 

Hagi superat positivament tots els mòduls professionals de l’ensenyament que cursa 
excepte FCT per la seva naturalesa que es cursa de manera simultània. 

Períodes de realització 

El període de realització serà durant el tercer trimestre del segon curs, i es cursarà 
simultàniament amb el mòdul professional de Formació en Centres de Treball, una 
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vegada s’hagin tancat les actes de la segona avaluació. El període de realització estarà 
comprès entre l’1 de març i el 30 de juny. 

El mòdul s’ha d’organitzar mitjançant tutories, individuals i col·lectives, combinant les 
tutories presencials amb altres a distància per l’atenció individual de l’alumnat on es 
faran servir les tecnologies de la informació i la comunicació (Moodle ). 

La distribució horària estarà establerta de la següent manera:  

Un mínim de 20 hores de manera presencial al centre educatiu. 

Per la resta d’hores s’utilitzaran les tecnologies de la informació i comunicació. 

Amb caràcter general les tutories coincidiran amb les que es realitzen quinzenalment 
per fer el seguiment del mòdul professional de Formació en Centres de Treball. 

Procediments i sistemes d’avaluació 

Per l’avaluació del mòdul es farà una avaluació continua, tenint en compte, 

L ‘assistència i participació a les tutories quinzenals realitzades al centre educatiu. 

L’assistència a les tutories quinzenals individuals fent servir les tecnologies de la 
informació i comunicació. 

Les entregues parcials així com el projecte final a les dates establertes. 

 Metodologia per al seguiment i periodicitat 

Les tutories estaran dividides entre dues professores del departament de Serveis a la 
Comunitat. 

Les tutores del centre faran el seguiment de les entregues parcials i del projecte final, a 
partir de la temporització següent: 

Una primera tutoria presencial, programada per dia 7 de març, per tal d’explicar el guió 
del projecte, així com la temporització de les entregues parcials i final del projecte. 

Tutories quinzenals al centre educatiu per tal de: 

Compartir i intercanviar experiències sobre les tasques que s’estan desenvolupant. 

Servir de suport per compartir dificultats i establir suggeriments per a la seva resolució. 

Resoldre dubtes que es puguin plantejar. 

Recepcionar les entregues parcials establertes en la temporització. 

Tutories quinzenals a distància per tal de fer el seguiment, la retroalimentació de les 
entregues parcials  i el suport de l’alumnat en el desenvolupament del projecte. 

Criteris de qualificació 

Per aplicar a l'alumnat els següents criteris de qualificació, serà necessari que hagi 
presentat tots els apartats de que consta el projecte. 

Criteris de Qualificació específics:  

Es farà servir una Rúbrica d’avaluació del projecte: 

Presentació 15%  

Continguts 40% 

Seguiment de l’esquema del treball proporcionat 10%  

Viabilitat real del projecte 15%  

Aptitud i actitud de l'alumne (assistència, puntualitat, participació, lliurament de les 
entregues parcials en la temporització de les dates establertes) 20% 
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TOTAL 100 

La nota final del mòdul serà numèrica, entre 1 i 10, sense decimals. 

La comissió avaluadora estarà formada per l’equip docent del cicle formatiu d’Integració 
Social, i presidida per la professora del mòdul qui serà l’encarregada d’avaluar i qualificar 
el projecte de cada alumne/a. 

Si una vegada presentat el treball final de projecte i valorada la seva avaluació contínua 
de l’alumne/a no arribés a la nota numèrica de 5, la comissió avaluadora citarà a 
l’alumne/a per la defensa pública. Per tal de realitzar la defensa pública del projecte 
l’alumne/a disposarà d’un guió a seguir en l’exposició. El temps màxim d’exposició són 
de 20 minuts. Si en el cas de què el tribunal consideri que l’alumne/a ha de concretar 
algun punt o punts del seu projecte li podrà formular preguntes aclaratòries a fi de 
confirmar què l’alumne/a ha assolit els objectius. 

D’acord amb el projecte lingüístic de centre en el projecte a lliurar es puntuarà la 
presentació, la coherència, l’adequació ortogràfica i gramatical (es podrà restar per faltes 
greus fins a un màxim de 2 punts). 

La no presentació del projecte suposa la qualificació negativa del mòdul. 

Recuperació del mòdul  

L’alumne/a disposa de quatre convocatòries (dues presencials ordinàries i dues no 
presencials extraordinàries) per superar el mòdul professional de projecte. D’aquesta 
manera, aquell alumne/a que sigui qualificat amb una nota numèrica inferior a 5 s’haurà 
de tornar a matricular del mòdul en el moment pertinent.  

Quan l'avaluació sigui negativa i l'alumne o alumna així ho sol·liciti, s'ha d'elaborar un 
document amb els aspectes formals i de contingut que cal millorar per poder preparar la 
convocatòria següent. 

5.      CRITERIS ESPECÍFICS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ  

 

S’avaluarà el projecte individual entregat per l’alumne/a. S’aplicarà un procés 
d’avaluació contínua dels coneixements conceptuals, procedimentals i actitudinals. 

La interrupció del període de pràctiques corresponent al mòdul professional de Formació 
en Centres de Treball, comportarà que l’alumnat no pugui ser avaluat del mòdul de 
projecte.  

L’avaluació d’aquest mòdul professional quedarà condicionada a l’avaluació positiva de 
la resta de mòduls professionals del cicle formatiu, inclòs el de Formació a Centres de 
Treball.  

 

El projecte a presenta ha de fer servir el següent esquema: 

A.- DADES IDENTIFICATIVES DEL PROJECTE (segons les dades proporcionades per 
l’entitat) 

Dades de l’entitat. 

Nom. 

Adreça. 

Telèfon. 

Correu electrònic. 

Pàgina web. 
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Xarxes socials. 

NIF. 

Any de creació. 

Nombre de persones sòcies. 

Sector de població on actua. 

Àmbit territorial. 

Dades del responsable de l’entitat. 

Dades del projecte. 

Denominació. 

Sector temàtic. 

Àmbit territorial. 

Data d’elaboració del projecte. 

Dades de la persona responsable del projecte (càrrec o funció dins l’entitat). 

Funció/càrrec a l’entitat. 

Nom de la persona responsable. 

 

B.- DENOMINACIÓ 

Nom del projecte (pot ser un lema, expressió i una frase explicativa). 

Es pot posar un subtítol per aclarir o que concreti millor el contingut del projecte. Explicar 
breument el perquè del títol. 

 

C.- FONAMENTACIÓ 

 

C.1 DESCRIPCIÓ GENERAL 

Resum general, que exposa les idees fonamentals, els aspectes més innovadors i, en 
general, tot allò que pugui despertar l’interès per continuar llegint el projecte. 

 

C.2.JUSTIFICACIÓ 

Aquest apartat ha de respondre a la pregunta Per què farem aquest projecte? Què vull 
demostrar? D’on parteixo? Experiències pràctiques semblants que ens serveixen de 
guia... 

L’exposició del problema. 

L’anàlisi de les causes i de les conseqüències que provoca. 

Els indicadors, quantitatius i qualitatius que expressen la situació del problema. 

Les raons per les quals l’actuació es considera necessària, i el nivell de prioritat. 

L’argumentació de la viabilitat i la coherència que fan del projecte una alternativa 
adequada. 

Les referències a altres actuacions o projectes que es coneguin i s’hagin desenvolupat 
per solucionar situacions similars. 
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Les referències bibliogràfiques, si cal. 

Si s’escau, la normativa o la legislació que afecta el projecte. 

 

C.3.MARC DE REFERÈNCIA Pertany a un pla, un programa? 

Està impulsat per una entitat pública o privada? Xarxa d’entitats? 

 

C.4..COL·LECTIU DIANA/ PERSONES DESTINATÀRIES  

Qui són les persones destinatàries del projecte? 

Quines són les seves característiques psicoevolutives? Socials? Familiars? 
Acadèmiques? Quins són els seus potencials? Quines necessitats tenen? 

 

Observació: Tractem de no reflectir solament les carències sinó també aspectes positius 
i potencialitats. 

 

D.- UBICACIÓ I COBERTURA 

Localització On va aplicar-se? Quines característiques té el lloc on es desenvolupa? 
comarca, poble, barri. 

 

E.- OBJECTIUS 

Detecció de necessitats. Frase introductòria de la importància dels objectius del projecte.  

Observació: els objectius redactats en infinitiu. Ex: Millorar..../ Desenvolupar..../ 
Treballar...). 

 

Objectius general/s: Quin és el meu objectiu principal o fonamental amb el projecte (1 o 
2). (verbs més genèrics, oberts: afavorir, consolidar, estimular, orientar, ajudar, millorar, 
conèixer, fomentar, dinamitzar, analitzar, avaluar, impulsar, promocionar, prevenir, 
potenciar, vetllar per, promoure, conscienciar,...). 

 

Objectius específics: Quins objectius em proposo, planifico amb les activitats 
dissenyades (concrets, no abstractes). Els específics, concreten aspectes dels objectius 
generals. (Verbs més concrets: augmentar, incrementar, disminuir, mantenir, realitzar, 
fer, aconseguir, organitzar, obtenir,  assegurar, constituir, crear, comprovar, calcular, 
resoldre, enumerar, donar,...). 

 

F.- METODOLOGIA. Com ho faré? 

Explicar la importància de la metodologia/metodologies específiques que anem a 
emprar. Com es treballarà el projecte. 

 

Principis metodològics: En quins principis metodològics ens hem basat en l’aplicació? 
(principis concrets que es puguin observar a les activitats, i deixen clara la filosofia de la 
nostra metodologia. 
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Estratègies metodològiques: Especifica com es treballarà, accions concretes que ens 
permeten posar en pràctica la metodologia de treball.( Exemples: El projecte concreta 
el seu treball amb activitats de teatre i expressió corporal, potenciant activitats 
cooperatives..../ Els jocs motrius són la base metodològica de...../ Els jocs de raonament 
lògic......./ El projecte dissenya activitats al voltant del centre d’interès de la pintura...) 

 

Paper de l’integrador/a social. Assenyalar les funcions: Acollir/ transmetre confiança i 
cura/ generar bon clima socioeducatiu/ empatitzar amb tots els usuaris/ establir rutines/ 
dinamitzar/ atendre necessitats bàsiques/ inspirar a la  creativitat- imaginació/ promoure 
una bona comunicació/ dissenyar-programar-implementar-avaluar activitats/ resoldre 
conflictes/ conduir els aprenentatges........ 

 

G.- ACTIVITATS 

Observació: Les activitats neixen a partir dels objectius plantejats al projecte. Adjuntar 
esquema a on es vegi la relació entre objectiu general-específic-activitats. 

Es recomana seguir un model de fitxa en aquells projectes que es consideri adient. 
Activitats clares, organitzades, seguint esquema previ. 

Punts bàsics de les activitats/sessions 

Títol 

Tipus d’activitat 

Durada 

Col·lectiu destinatari/persones destinatàries 

Objectius 

Desenvolupament (subactivitats per a dur a terme la sessió). Explicació detallada. 

Recursos: humans, materials, espais, mobiliari 

Avaluació 

Observacions 

 

H.- CALENDARI (TEMPORITZACIÓ) Durada, dates, horaris... 

Cronograma organitzatiu: preparació, implementació, avaluació. Ja especificant i 
concretant tot el que es refereix al temps. 

 

I.- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL PROJECTE 

Organització interna (organigrama) 

Col·laboracions i treball en xarxa (altres entitats, altres professionals) 

Col·laboració amb les famílies (si és el cas) 

 

J.- PROMOCIÓ I PUBLICITAT 

Com anem a donar a conèixer el projecte, interna o externament? Quins mitjans anem 
a utilitzar? Als annexos es podria posar un exemple de cartell, díptic... 
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K.- RECURSOS. 

Necessaris per dur endavant el projecte. 

 

Recursos humans: educadors, equip  de centre, qualsevol col·lectiu vulnerable al 
qual vagi dirigit el projecte, família, etc. 

Observació: Concretar el personal bàsic per poder dur el projecte endavant. 

 

Recursos materials 

Instal·lacions: Sala, aula, teatre, pati, jardins... 

Equipaments, materials d’aula: cadires, taules, instruments musicals, matalassos, 
llençols, disfresses, ordinadors, projectors, joguines,... allò què sigui pertinent per cada 
projecte 

Materials fungibles: cartolines, pintures, botelles, fulls, paper continu, plastilines, gots de 
plàstic, cel, paper de cel·lofana,... (Mostrar en tabla el concepte de materials que anem 
a emprar, les unitats i el preu de cadascuna, assenyalant el preu total). 

Materials no fungibles: llibres, tisores, mantes, joguines, pel·lícules, fitxes,... (Mostrar en 
tabla el concepte de materials que anem a emprar, les unitats i el preu de cadascuna, 
assenyalant el preu total). 

 

Recursos econòmics: Necessitats, pressupost, finançament (d’on traiem els diners, 
col·laboracions,...)/ Han de quedar clares les quantitats econòmiques de les diferents 
partides/ Coherent, possible i funcional, ben adaptat a la realitat. (allò què sigui pertinent 
per cada projecte): 

Especificar el preu total de les quantitats econòmiques dels materials fungibles i no 
fungibles. 

Subvencions  i Partides pressupostàries públiques o privades (de l’Ajuntament, 
Fundacions) 

Especificar el pressupost TOTAL del projecte tenint en compte les despeses i/o 
ingressos amb els quals comptem. 

 

L.- AVALUACIÓ 

Paràgraf introductori que mostra la importància de l’avaluació pel nostre projecte. 

 

L.1. Avaluació del procés d’aprenentatge: 

Seguiment del nostre projecte, i assoliment dels objectius. 

Tres tipus d’avaluació: (Global- Continua- Formativa). 

Moments per aplicar-la: Inicial- continua- final. 

L’observació planificada, contínua i sistemàtica com a eina d’avaluació.(Explicar que 
volem amb l’observació, i com la planifiquem). 

De les persones participants, dels resultats obtinguts. 

 

L.2. Instruments o eines utilitzades + Criteris d’avaluació: 
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Exemplificacions, fulls d’avaluació, quadres, escales d’observació, escales de valoració, 
llistes de control....(IMPORTANT: els ítems d’avaluació han de ser adequats a les seves 
característiques i edats). 

Desenvolupar quadres on queden clars els criteris que anem a avaluar a nivell individual 
i grupal. 

Criteris d’avaluació segons els diferents moments del projecte (inicial-continua-final) 
(Exemple: nivell de coneixements dels usuaris, participació, escolta, comprensió ). 

 

L.3. De la nostra intervenció implementant el projecte. 

Autoavaluació: Avaluació del que hem fet, de la coordinació amb altres membres, del 
nostre procés, del dia a dia... Exemplificació amb algun model utilitzat. Desenvolupar un 
quadre on queden clars els criteris que anem a autoavaluar (Exemple: hem plantejat bé 
les activitats/ hem motivat/ Ens hem adaptat al ritme dels usuaris/ l’organització d’espais 
ha sigut la  correcta/  Planifico  correctament/). 

 

L.4. Del propi projecte. 

Possibles canvis, moments de revisió,... 

Exemplificació amb algun model utilitzat. Desenvolupar quadre on queden clars els 
criteris que anem a avaluar del projecte: Objectius/ Activitats/ Planificació/ Materials/ 
Espais/ Coordinació educativa/ Temporalització/ Ubicació/ Avaluació/… 

(Ex: S’han treballat tots els punts del projecte/ els objectius i les activitats han sigut 
pertinents i adequades/ la previsió de materials ha sigut correcta/...). 

 

M.- BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA 

Els autors, lleis, articles.... que hem anomenat durant el projecte hauran d’estar en la 
bibliografia. 

Utilitzar l’estil APA per a les referències bibliogràfiques i webgrafia.  

 

N.- ANNEXOS 

En el cas d’incorporar una taula relacionada amb l’avaluació, caldrà especificar els 
quadres de l’apartat principal, a quin annex es correspon la taula. 

 

6. MATERIALS I RECURSOS 

El material que s’utilitzarà per a impartir el mòdul és el següent:  

Material elaborat pel professorat.  

Fotocòpies per a treballar continguts específics.  

Vídeos.  

 

Els diferents recursos i espais que s’utilitzaran són:  

Pissarra digital.  

Plataforma Moodle. 

Aula 3 i/o aula SOIB. 
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Aula d’informàtica. 

 

7. BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA 

Durant el curs es poden fer servir materials i recursos compartits amb el mòdul 
“Metodologia de la intervenció social” i amb el mòdul “d’Empresa i Iniciativa 
Emprenedora” així com d’altres que es puguin crear/trobar.  

 

8. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES 

Es realitzaran activitats encaminades al desenvolupament integral dels alumnes i a 
l’aprofitament dels continguts treballats a classe, per altra banda, s’intentarà que 
aquestes activitats posin en contacte als alumnes amb la realitat del sector laboral. En 
aquest sentit s’aprofitaran els esdeveniments culturals i formatius que s’organitzen a 
Calvià i/o altres localitats (exposicions, xerrades, etc.), així com la visita a qualque centre 
que tingui relació amb els continguts del projecte. 
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9.14. FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL 
 
CODI: 0348 
DURADA: 400 
PROFESSOR: Ana M. Barceló Nicolau, Eva M. Escudero Porcel. 
 
1. RELACIÓ AMB OBJECTIUS GENERALS DEL CICLE I LES COMPETÈNCIES 
La formació d’aquest mòdul contribueix a assolir totes les competències professionals, 
personals i socials del títol. 
 
2. RESULTATS D’APRENENTATGE I CRITERIS D’AVALUACIÓ  
  

RESULTAT 
D’APRENENTATGE 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

1. Identifica 
l’estructura i 
organització de 
l’empresa 
relacionant-les amb 
el tipus de servei 
que presta. 

a) S'han identificat l'estructura organitzativa de l'empresa i les funcions de 
cada àrea de la mateixa.  
b) S'ha comparat l'estructura de l'empresa amb les organitzacions 
empresarials tipus existents en el sector. 
 c) S'han relacionat les característiques del servei i el tipus de clients amb 
el desenvolupament de l'activitat empresarial. 
 d) S'han identificat els procediments de treball en el desenvolupament 
de la prestació de servei. 
 e) S'han valorat les competències necessàries dels recursos humans per 
al desenvolupament òptim de l'activitat. 
 f) S'ha valorat la idoneïtat dels canals de difusió més freqüents en 
aquesta activitat. 

2. Aplica hàbits 
ètics i laborals en el 
desenvolupament 
de la seva activitat 
professional, 
d’acord amb les 
característiques del 
lloc de treball i amb 
els procediments  
establerts en 
l’empresa 

a) S'han reconegut i justificat:  
– La disponibilitat personal i temporal necessàries en el lloc de treball.  
– Les actituds personals (puntualitat i empatia, entre altres) i 
professionals (ordre, neteja i responsabilitat, entre altres) necessàries per 
al lloc de treball.  
– Els requeriments actitudinals davant la prevenció de riscos en l'activitat 
professional.  
– Els requeriments actitudinals referits a la qualitat en l'activitat 
professional.  
– Les actituds relacionades amb el propi equip de treball i amb les 
jerarquies establertes en l'empresa. 
– Les actituds relacionades amb la documentació de les activitats 
realitzades en l'àmbit laboral. 
– Les necessitats formatives per a la inserció i reinserció laboral en 
l'àmbit científic i tècnic del bon fer del professional. 
  
b) S'han identificat les normes de prevenció de riscos laborals i els 
aspectes fonamentals de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
d'aplicació en l'activitat professional.  
c) S'han engegat els equips de protecció individual segons els riscos de 
l'activitat professional i les normes de l'empresa.  
d) S'ha mantingut una actitud de respecte al medi ambient en les 
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activitats desenvolupades.  
e) S'ha mantingut organitzat, net i lliure d'obstacles el lloc de treball o 
l'àrea corresponent al desenvolupament de l'activitat.  
f) S'ha responsabilitzat del treball assignat, interpretant i complint les 
instruccions rebudes.  
g) S'ha establert una comunicació eficaç amb la persona responsable en 
cada situació i amb els membres de l'equip.  
h) S'ha coordinat amb la resta de l'equip, comunicant les incidències 
rellevants que es presentin.  
i) S'ha valorat la importància de la seva activitat i la necessitat 
d'adaptació als canvis de tasques.  
j) S'ha responsabilitzat de l'aplicació de les normes i procediments en el 
desenvolupament del seu treball. 
 

3. Realitza 
operacions de 
preparació de 
l’actitud laboral, 
aplicant tècniques  i 
procediments 
d’acord a 
instruccions i 
normes establertes 

a) S'ha identificat la documentació associada a la preparació dels 
processos laborals que s'han de desenvolupar.  
b) S'han utilitzat els procediments de control d'acord amb les instruccions 
o normes establertes.  
c) S'han identificat les necessitats de condicionament dels espais en els 
quals es va a realitzar l'activitat laboral.  
d) S'han aplicat correctament els criteris per a l'inici de l'activitat laboral, 
tenint en compte les instruccions i normes establertes.  
e) S'han reconegut i determinat les necessitats de les persones 
destinatàries del servei, tenint en compte els protocols establerts. 
f) S'han realitzat correctament els procediments per al primer contacte 
 amb les persones en situació de dependència, utilitzant mitjans i aplicant 
tècniques, segons les instruccions i normes establertes.  
g) S'han identificat les dificultats sorgides en el procés de preparació de 
l'activitat laboral.  
h) S'han realitzat totes les activitats de preparació, tenint en compte els 
principis de respecte a la intimitat personal de les persones usuàries.  

4. Implementa les 
activitats previstes 
en el pla de treball, 
relacionant les 
instruccions  i 
normes establertes 
amb l’aplicació de 
procediments i 
tècniques inherents 
a les activitats que 
cal desenvolupar 

a) S'ha identificat la documentació associada als processos laborals que 
s'han de desenvolupar. 
b) S'han realitzat les tasques, seguint els procediments establerts. 
c) S'han realitzat totes les activitats laborals, tenint en compte els criteris 
deontològics de la professió. 
d) S'ha respectat la confidencialitat de la informació relativa a les 
persones usuàries amb les quals es té relació. 
e) S'han emprat les actituds adequades al tipus de persona usuària, 
situació o tasca.  
f) S'han emprat els recursos tècnics apropiats a l'activitat. 
g) S'han seguit els procediments establerts en la utilització dels recursos 
tècnics. h) S'han relacionat les tècniques empleades amb les necessitats 
de les persones destinatàries del servei.  
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5. Compleix criteris 
de seguretat i 
higiene, actuant 
segons les normes 
higiènic-sanitàries 
de seguretat laboral 
i de protecció 
ambiental 

a) S'han reconegut les normes higiènic-sanitàries d'obligat compliment 
relacionades amb la normativa legal i les específiques de la pròpia 
empresa. 
b) S'han reconegut tots aquells comportaments o aptituds susceptibles 
de produir problemes higiènic-sanitaris o de seguretat. 
c) S'ha emprat la vestimenta apropiada a l'activitat. 
d) S'han aplicat els equips de protecció individual segons els riscos de 
l'activitat professional i les normes de l'empresa. 
e) S'han identificat les normes de prevenció de riscos laborals que cal 
aplicar en l'activitat professional i els aspectes fonamentals de la 
legislació aplicable. 
f) S'ha mantingut una actitud clara de respecte al medi ambient en les 
activitats desenvolupades i s'han aplicat les normes internes i externes 
vinculades a la mateixa.  
g) S'han aplicat les operacions de recollida, selecció, classificació i 
eliminació o abocament de residus. 

 
 
6. Analitza el servei 
prestat, relacionant-
ho amb els criteris 
de qualitat del 
procediment 
d’intervenció 

a) S'ha valorat el grau de compliment de les instruccions rebudes per a la 
realització de l'activitat laboral. 
 b) S'ha identificat la documentació associada als processos de control i 
seguiment de la seva activitat. 
 c) Es mostrat una actitud crítica amb la realització de les activitats. 
 d) S'ha comprovat que s'ha seguit el procediment establert per a la 
realització de les tasques. 
e) S'han aplicat els criteris deontològics de la professió en la realització 
de les activitats professionals. 
f) S'ha argumentat l'adequació de les tècniques i recursos emprats. 

 
 
3. CONTINGUTS 
 
1. Identificació de l'estructura i organització empresarial:  

Estructura i organització empresarial del sector de l’ integració. 

Activitat de l'empresa i la seva ubicació en el sector de l ’integració 

Organigrama de l'empresa. Relació funcional entre departaments.  

Organigrama logístic de l'empresa. Proveïdors, clients i canals de comercialització.  

Procediments de treball en l'àmbit de l'empresa. Sistemes i mètodes de treball. 

Recursos humans en l'empresa: requisits de formació i de competències professionals, 
personals i socials associades als diferents llocs de treball.  

Sistema de qualitat establert en el centre de treball.  

Sistema de seguretat establert en el centre de treball. 

 

2. Aplicació d'hàbits ètics i laborals:  

Actituds personals: empatia, puntualitat. 

Actituds professionals: ordre, neteja, responsabilitat i seguretat.  
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Actituds davant la prevenció de riscos laborals i ambientals.  

Jerarquia en l'empresa. Comunicació amb l'equip de treball.  

Documentació de les activitats professionals: mètodes de classificació, codificació, 
renovació i eliminació.  

Reconeixement i aplicació de les normes internes de l'empresa, instruccions de treball, 
procediments normalitzats de treball i uns altres.  

 

3. Realització d'operacions de preparació de l'activitat laboral:  

Identificació de la documentació associada a l'inici de l'activitat laboral. 

Aplicació de la normativa i procediments de control.  

Condicionament de l'espai.  

Aplicació de criteris per a l'inici, desenvolupament i control de l'activitat. 

Identificació de característiques i necessitats de les persones destinatàries de l’activitat. 

Aplicació d'instruments per a la detecció de necessitats i demandes de les persones 
destinatàries de l’activitat, 

Relació amb les persones usuàries. 

Respecte per la intimitat de les persones usuàries. 

 

4. Implementació de les activitats previstes en el pla de treball:  

Protocols de realització de tasques. 

Aplicació dels criteris deontològics de la professió. 

Respecte per la confidencialitat de la informació.  

Adequació de l'actitud a la persona usuària, situació o tasca.  

Selecció i utilització de recursos.  

Adequació de tècniques i recursos a les característiques de la persona usuària.  

Confidencialitat de l ’informació. 

 

5. Compliment de criteris de seguretat i higiene:  

Normativa higiènic-sanitària de l'empresa.  

Equips i mesures de protecció individual.  

Prevenció de riscos laborals.  

Respecte per la cura i la protecció mediambiental.  

Protocols de tractament de residus.  

 

6. Anàlisi del servei prestat en relació amb els criteris de qualitat del procediment 
d'intervenció:  

Autoavaluació de la pròpia activitat en l'empresa.  

Documentació de control i seguiment de la pròpia activitat.  

Crítica constructiva i autocrítica.  
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Seguiment de procediments i instruccions per a la realització de tasques. 

 

4. METODOLOGIA 

Aquest mòdul professional contribueix a completar les competències d'aquest títol i els 
objectius generals del cicle, tant aquells que s'han aconseguit en el centre educatiu, com 
els quals són difícils d'aconseguir en el mateix. 

 

Un principi que cal atendre durant tota la pràctica educativa és el tractament de la igualtat 
de gènere. 

 

Durada 

La durada del mòdul és de 400 hores. Per norma general la jornada diària de l’alumne 
serà de 7 hores, el que fa un total de 58 dies de pràctiques.  

 

Requisits d’accés a les pràctiques formatives 

Per a poder realitzar el mòdul d’FCT és necessari que l’alumne:  

Estigui matriculat del mòdul.  

Hagi superat positivament tots els mòduls professionals de l’ensenyament que cursa 
(excepte el mòdul Projecte que s’avaluarà una vegada aprovades les FCT). 

 

Períodes i jornades de realització  

El període de realització de les pràctiques formatives serà durant el tercer trimestre del 
segon curs, una vegada s’hagin tancat les actes d’avaluació i estarà comprés entre l’1 
de març i el 30 de juny.  

La jornada diària de l’alumnat s’ha de correspondre amb la jornada habitual de l’empresa 
i, en general, no pot superar les 8 hores diàries i s’ha de desenvolupar de dilluns a 
divendres entre les 7.00 i les 22.00 hores. L’alumne gaudirà de les festes i vacances 
que tingui el centre educatiu (podent-se exceptuar els dies de festa escollits pel propi 
centre).  

 

Tipologia dels centres de treball i característiques del sector productiu/serveis 

Els centres de treball escollits hauran de respondre a l’àmbit de les competències 
professionals del tècnic d’integració social.  

La tipologia d’entitats en els que es poden realitzar les pràctiques formatives són 
aquelles incloses en els següents sectors: 

De serveis a les persones ja siguin assistencials, educatius, de suport a la gestió 
domèstica i psicosocial.  

De serveis a la comunitat ja sigui d’atenció psicosocial a col·lectius i persones en risc 
d’exclusió social, mediació comunitària, inserció ocupacional i laboral, i promoció d’ 
igualtat d’oportunitats i defensa dels drets de les víctimes de violència de gènere i de les 
seves filles i fills. 

L’alumne/a podrà escollir sempre que l’organització del mòdul ho permeti, d’entre les 
entitats amb les que es té un conveni de pràctiques, aquells que més l’interessi.  
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La tipologia dels col·lectius d’intervenció és la següent:  

Mediació comunitària. 

Inserció laboral de persones amb diversitat funcional. 

Víctimes de violència de gènere i els seus fills i filles. 

Qualsevol altre col·lectiu amb risc d’exclusió social. 

 

 

 

 

 

 

Rotació en diversos centres de treball  

Es podria realitzar l’FCT en diversos serveis, tal com d’integració sociolaboral, mediació 
social i familiar, educatiu-assistencial i entitats pròpies dels sector sociocomunitari. 

 

Procediments i sistemes d’avaluació 

L’avaluació de les pràctiques formatives es farà utilitzant els següents instruments:  

Quadern de pràctiques formatives.  

Tutories quinzenals realitzades al centre educatiu.  

Entrevistes quinzenals realitzades amb el/la tutor/a de l’empresa.  

Informe valoratiu del/ de la tutor/a del centre de treball.  

 

Criteris de qualificació  

L’alumnat serà avaluat de manera global com a APTE o NO APTE. Cal dir que no és 
necessari que l’alumne/a hagi finalitzat el període de pràctiques per a que pugui ser 
qualificat/da com a no apte, el que implicarà que les pràctiques s’interrompin de manera 
immediata.  

L’alumne/a disposa de dues convocatòries per superar el mòdul d’FCT. D’aquesta 
manera, aquell alumne/a que sigui qualificat/da com a NO APTE disposa d’una altra 
convocatòria per a poder aprovar. L’alumne s’haurà de tornar a matricular del mòdul en 
el moment pertinent.  

 

Metodologia per al seguiment i periodicitat 

Aquest curs la tutoria estarà dividida entre dues professores del departament. 

Les professores assumiran el seguiment de l’FCT a traves d’un repartiment equitatiu del 
nombre d’alumnat matriculat al mòdul i en funció de la tipologia de les entitats i la 
possible rotació que es pogués produir en els diferents centres de treball. 

 

Les tutores faran el seguiment de les pràctiques mitjançant:  

Una tutoria quinzenal al centre educatiu per tal de:  
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Compartir i intercanviar experiències sobre les tasques formatives-productives que 
s’estan desenvolupant. 

Servir de suport per compartir dificultats i establir suggeriments per a la seva resolució.  

Resoldre dubtes, tant pel que fa a les pràctiques en sí mateixes com referents a 
condicions laborals, tipus de tasques que s’assignen, etc.  

Avaluar el període d’FCT i les experiències personals.  

 

Una visita quinzenal al centre de pràctiques per tal de:  

Supervisar el període inicial d’adaptació i resolució dels problemes que puguin donar-se 
en aquesta etapa.  

Fer seguiment del programa formatiu.  

Fer l’avaluació procés global.  

 

D’altra banda les tutores del centre educatiu i el tutor/a de l’empresa mantindran una 
comunicació via telefònica o via e-mail per tal de resoldre dubtes o informar d’aspectes 
importants. Per altra banda, entre cada tutoria quinzenal al centre educatiu l’alumnat 
podrà establir contacte telefònic i/o per email amb la seva tutora assignada per tal de 
consultar qualsevol dubte relacionat amb les seves pràctiques. 

 

Recuperació de les pràctiques 

L’alumne/a disposa de dues convocatòries per superar el mòdul d’FCT. D’aquesta 
manera, aquell alumne/a que sigui qualificat/da com a NO APTE disposa d’una altra 
convocatòria per a poder aprovar. L’alumne s’haurà de tornar a matricular del mòdul en 
el moment pertinent.  

 

Materials i recursos 

En el cas de que l’alumne/a necessiti algun tipus de material o suport específic per a 
realitzar les pràctiques serà ell/a mateix/a qui l’haurà d’aportar, d’acord amb les 
indicacions que li donaran al centre de treball.  

 

 

Desplaçaments fora del centre de treball 

Si per causa justificada l’alumne/a ha de realitzar desplaçaments fora del centre de 
treball durant la jornada laboral haurà d’anar acompanyat/da en tot moment per algun 
treballador/a de l’empresa/servei.  

 

Criteris d’assignació de l’alumne/a a les empreses 

Durant el mes de febrer s’informarà a l’alumnat dels possibles centres de pràctiques 
acordats. Llavors l’alumnat ordenarà els centres segons la seva preferència. 
L’assignació als centres es farà segons la nota d’expedient acadèmic (qui tingui millor 
nota escollirà primer i així successivament). Per altra part, l'assignació d’alumnes als 
llocs formatius la formalitzen les tutores de pràctiques dels centres educatius, d'acord 
amb les possibilitats dels llocs oferts o existents i les capacitats, les habilitats i els 
condicionants personals de cada alumne/a. 
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Usuaris de l’aplicació per a la gestió de les pràctiques formatives  

Els usuaris de l’aplicació FORCET seran les tutores d’FCT del cicle formatiu de grau 
superior. 

 

Visita de presentació prèvia de l’alumne/a que ha de fer les pràctiques formatives 
a l’empresa 

Sempre que la disponibilitat de les tutores del centre i de l’empresa ho permetin 
s’acompanyarà a l’alumnat en el primer dia de pràctiques per tal de realitzar les 
presentacions oportunes,  l’acollida 

 al centre de treball i realitzar les indicacions que calguin.  

 

Protocol d’actuació davant accidents i protocol de prevenció, protecció i actuació 
front la COVID-19. 

Davant un accident el protocol a seguir serà el següent:  

1. Fer ús de l’assegurança pròpia de l’alumne/a (seguretat social o privada).  

2. En el cas de que l’assegurança pròpia no cobreixi a l’alumne/a:  

Ús de l’assegurança escolar (si l’alumne/a és menor de 28 anys).  

Ús de l’assegurança FIATC per l’ alumnat major de 28 anys.  

 

Davant un cas de contacte estret i/o infecció per COVID-19 es seguiran les instruccions 
de la Conselleria d’Educació i Formació Professional, així com el pla de contingència del 
centre de treball. 
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10. CONVALIDACIONS 

 

10.1 CONVALIDACIONS ENTRE MÒDULS PROFESSIONALS I UNITATS DE 

COMPETÈNCIA I VICEVERSA 

 

UNITATS DE COMPETÈNCIA ACREDITADES 
MÒDULS PROFESSIONALS 

COVALIDABLES 

➢ UC0252_3: Programar, organitzar i avaluar les intervencions 

d'integració social. 

➢ UC1448_3: Detectar, generar i utilitzar recursos socials i 

comunitaris per a intervencions socioeducatives amb persones 

amb discapacitat. 

0337 Context de la intervenció 

social. 

➢ UC1034_3: Gestió de la informació de recursos sociolaboral i 

formativa i col·laborar en l'anàlisi dels llocs de treball per a la 

integració sociolaboral de persones amb discapacitat. 

➢ UC1035_3: Realització d'intervencions formatives per a 

l'adquisició i desenvolupament d'habilitats sociolaborals persones 

amb discapacitats. 

➢ UC1036_3: Donar suport al procés d'inserció sociolaboral de 

persones amb discapacitats. 

➢ UC1037_3: Seguiment de la inserció sociolaboral amb l'empresa, 

l'usuari i el seu entorn. 

0338 Inserció sociolaboral 

➢ UC1450_3: Organitzar, desenvolupar i avaluar processos 

d'inclusió persones amb discapacitats en espais d'oci i temps 

lliure. 

➢ UC1452_3: Actuar, orientar i donar suport a les famílies del poble 

amb discapacitat, en col·laboració amb professionals a nivell 

superior. 

0339 Atenció a les unitats de 

convivència. 

➢ UC1038_3: Identificar i característiques concretes i necessitats 

del context social d'intervenció. 

➢ UC1039_3: Prevenció de conflictes entre persones, actors i grups 

socials. 

➢ UC1040_3: Organització i execució del procés de gestió 

conflictes. 

➢ UC1041_3: Realització de l'avaluació, el seguiment i la difusió de 

la mediació com a camí de la gestió de conflictes. 

0340 Mediació comunitària 

➢ UC1427_3: Executar, en col·laboració amb el tutor i/o amb l'equip 

interdisciplinari del centre educatiu, els programes educatius 

d'estudiants amb necessitats educatives especials (ACNEE) a la 

seva aula de referència.  

➢ UC1428_3: Implantar els programes d'autonomia i higiene 

personal en la preparació de l'alumnat amb necessitats 

0341 Suport a la intervenció 

educativa. 
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educatives especials (ACNEE), participant en l'equip 

interdisciplinari del centre educatiu. 

 

➢ UC0253_3: Desenvolupant intervencions dirigides a formació i 

adquisició d'habilitats d'autonomia personal i social. 

➢ UC1449_3: Organització i realització de l'acompanyament de les 

persones amb discapacitat en la realització d'activitats 

programades. 

➢ UC1451_3: Organització i desenvolupament de la formació 

estratègies cognitives bàsiques i alfabetització tecnològica 

persones amb discapacitat, en col·laboració amb professionals 

nivell superior. 

0342. Promoció de l’autonomia 

personal. 

➢ UC0254_3: Establir, adaptar i implantar sistemes alternatius de 

comunicació. 

0343 Sistemes augmentatius i  

alternatius de comunicació.  

➢ UC1022_3: Racionalitzar la planificació, el desenvolupament i 

l'avaluació de intervencions comunitàries i projectes i participació 

desenvolupament entre els diferents agents crear una àrea 

comunitària o territorial. 

➢ UC1024_3: Establir estratègies de comunicació i divulgació 

diferents projectes i accions comunitàries. 

➢ UC1026_3: Incorporar la Perspectiva de gènere en els projectes 

intervenció social. 

0344 Metodologia de la 

intervenció social 

 

 

11. METODOLOGIA 

 

11.1 ESTRATÈGIES MÉS SIGNIFICATIVES  

 

Estratègia Comentari 

Enfocament interdisciplinari dels 

continguts 

Quasi tots els coneixements dels diferents mòduls estan 

interrelacionats. Per tant, és imprescindible una correcta 

programació de cada un dels mòduls per tal de no repetir 

continguts i fer un enfocament transversal. 

Classe com un diàleg permanent 

Les classes han de potenciar el diàleg i la participació 

dels alumnes per tal de fer més significatiu 

l’aprenentatge.  
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Activitat constructiva per part de 

l’alumnat 

L’aprenentatge s’articula a través d’un procés de 

construcció del coneixement, on l’alumne és el seu 

principal protagonista  

 Adquisició terminològica específica 
És important que el tècnic sigui capaç d’emprar i 

entendre el vocabulari vinculat a la seva professió.  

Oferiments d’aprenentatges 

significatius 

Mitjançant la pràctica docent es procurarà que els 

aprenentatges que realitzin els alumnes siguin el més 

significatius possibles.  

Utilització variada de textos i altres 

materials 

Treballar amb diversa bibliografia, material audiovisual, 

revistes de temàtica sociosanitària, diaris locals i 

nacionals etc...per tal de tenir una visió amplia i 

variada. 

Maneig de material bàsic clínic i 

domèstic 

 Ús de tensiòmetre, termòmetre, sondes vesicals... i 

d’aparells electrodomèstics bàsics, estris de la llar etc.... 

Garantia de la funcionalitat dels 

aprenentatges 

Tots els coneixements programats tenen per objectiu 

adquirir una capacitat terminal determinada per 

desenvolupar una funció important dins la seva professió 

Memorització comprensiva 

L’aprenentatge purament après de memòria no és el 

més adient, però el procés de memorització és 

necessari. Es procurarà facilitar la memorització 

comprensiva 

Recerca, amb participació de l’alumnat, 

dels recursos sociosanitaris existents a 

la comunitat. 

Es farà un recerca dels recursos sociosanitaris per tal 

que els alumnes coneguin el seu funcionament i les 

prestacions que ofereixen i adquireixin les habilitats 

pròpies per establir relacions amb les diferents 

organitzacions. 

Ús de tècniques per a potenciar 

actituds de reflexió i formació continua. 

Els alumnes han de prendre consciència de la 

importància de l’actualització i reflexió entorn a la seva 

professió. 

Ús de tècniques per a desenvolupar 

actituds positives cap a la coordinació i 

el treball en equip 

Degut a que amb molta probabilitat aquests alumnes 

formaran part d’un equip interdisciplinari és important 

treballar la capacitat de coordinació i de treball en equip.  

Ús de tècniques per a desenvolupar 

actituds de respecte cap als altres. 

Es fomentarà el tracte humanitzat, respectuós i empàtic 

amb els usuaris. 
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11.2. ACTIVITATS QUE ES REALITZARAN A L’AULA 

 

Activitat Freqüència 

Inducció-motivació Freqüent 

Anàlisi de coneixements previs Molt freqüent 

Desenvolupament teòric Molt freqüent  

Síntesi-resum Freqüent  

Consolidació Freqüent  

Ampliació Poc freqüent 

Avaluació Freqüent  

 

11.3. ACTIVITATS QUE L’ALUMNE REALITZARÀ FORA DE L’AULA  

 

Activitat Freqüència 

Exercicis de desenvolupament  Freqüent 

Lectures complementàries Poc freqüent 

Treballs de recerca i/o investigació Freqüent 

Preparació de resums, esquemes  Freqüent 

 

12. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 

Per tal de facilitar l’aprenentatge de l’alumne amb necessitats educatives especials 

optarem per les mesures ordinàries de suport i reforç educatiu, entenent que són 

aquelles estratègies de resposta que faciliten l’atenció individual en el procés 

d’ensenyament-aprenentatge sense modificar objectius del cicle, tenint en compte que 

dins la Formació Professional les adaptacions curriculars realitzades en cap cas podran 

suposar la supressió d’objectius que afectin a la competència general del títol.  

 

D’aquesta manera les adaptacions aniran encaminades cap a la introducció dins l’aula 

estratègies metodològiques que afavoreixin l’atenció a la diversitat tals com:  

- Proposar activitats en grup on es combini l’aprenentatge entre iguals, la 

realització autònoma de les tasques i l’atenció personalitzada del professor.  

- Fomentar que cada alumne aporti les seves capacitats i punts forts en el treball 

en grup.  
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- Combinar l’exposició dels temes amb el treball individual o en grup.  

- Plantejar tasques en les que els continguts adquireixin significat i funcionalitat 

per a l’alumnat amb aplicació a situacions reals.  

- Fomentar l’ús de diferents procediments en la realització individual de les 

tasques, amb la finalitat de que cada alumne trobi quin és el seu estil de treball i 

d’aprenentatge.  

- Proposar activitats motivadores per als alumnes.  

 

Amb caràcter excepcional, i per qui ho sol·liciti, en el cas d’alumnat amb discapacitat  

que puguin presentar dificultats en la seva expressió oral s’establiran mesures de 

flexibilització i/o alternatives en el requisit de la impartició de mòduls en llengua anglesa, 

de forma que poguessin cursar tots els ensenyaments dels mòduls professionals en la 

llengua materna. 

13. AVALUACIÓ  

 

13.1. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 

Els instrument s d’avaluació que s’utilitzaran durant el desenvolupament de les classes 

són els següents:  

 
a) Observació sistemàtica 

- Registre anecdòtic 

- Diaris de classe 

 
b) Anàlisi de les produccions de l’alumnat 

- Monografies 

- Resolució d’exercicis i problemes 

 
c) Intercanvis orals amb l’alumnat 

- Exposicions orals 

- Debats 

 
d) Proves específiques 

- Objectives 

- Obertes 

- Interpretació de dades 

- Resolució d’exercicis i problemes 



164 

 

 
13.2 CRITERIS D’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ  

 
• Entenem l’avaluació com l’anàlisi del procés d’aprenentatge de l’alumnat i de 

l’ensenyament que es desenvolupa a l’aula. 

• L’avaluació serà contínua i formativa i es durà a terme segons els objectius i les 

unitats de competència establertes per a cada mòdul professional del curs. 

• L’alumne/a haurà de demostrar que té assolides les unitats de competència 

establertes en cadascun dels mòduls. 

 

ASSISTÈNCIA A LES CLASSES 

• L’assistència a classe durant el curs és obligatòria. L’alumne/a que acumuli de forma 

contínua més d’un 10% de faltes d’assistència injustificades o bé de forma 

discontínua un 15% perdrà el dret a ser avaluat en el/s mòdul/s o en el curs i, per 

tant, es perdrà el dret a seguir matriculat causant baixa d’ofici. L’alumnat perdrà el 

dret d’assistència i el dret a ser avaluat del curs o del mòdul/s que han estat objecte 

d’anul·lació d’ofici. Aquest fet comporta, a més, la pèrdua de reserva de plaça per al 

curs vinent.  

 

• En el cas que les faltes siguin justificades, s’estudiarà cada cas de forma 

individualitzada (es valorarà, entre altres coses, la càrrega horària del mòdul i l’actitud 

de l’alumne/a) però, per norma general, l’alumne/a no pot acumular més d’un 25% 

de faltes d’assistència a un mòdul per poder ser avaluat.  

 

• No poden acudir al centre els alumnes que romanguin en aïllament domiciliari com a 

conseqüència d’un diagnòstic per COVID-19, o els que es trobin en un període de 

quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb 

símptomes o diagnòstic de COVID-19 o els que hagin iniciat símptomes compatibles 

amb la COVID-19 fins que se’n descarti el diagnòstic.  

 

• La falta de puntualitat reiterada (3 retards no justificats) tindrà la consideració de 

falta. 

 

• En el cas que l’alumne/a perdi el dret a ser avaluat per acumulació de faltes, serà 

donat de baixa d’ofici. El dret a l’avaluació es pot perdre en qualsevol moment del 

curs i no es guardarà la nota de cap avaluació. Periòdicament s’informarà als alumnes 

del nombre de faltes acumulades que tenen. 
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● L’alumne/a haurà de justificar les faltes d’assistència. A FP l’assistència a la feina no 

es considera justificant de les faltes.  

● Es consideraran faltes d’assistència justificades els casos següents: 

- Mort d’un familiar. 

- Accident. 

- Deure inexcusable. Tramitació de documents oficials, presentació a proves o 

exàmens, citacions judicials. 

- Ingrés hospitalari propi o de familiar de 1r grau. 

- Malaltia de l’alumne/a degudament justificada. 

- Cita mèdica de l’alumne/a. 

- Altres faltes justificades que l’equip docent acordi com a vàlides i no siguin 

faltes d’assistència reincidents. 

- Les relacionades amb Covid19. 

 

• Quan l’alumne/a no es presenti a una prova teòrica o pràctica, aquesta es realitzarà 

a l’avaluació de juny (1r curs) o febrer (2n curs). Sols en casos en els que s’hagi faltat 

per un motiu greu i s’hagi justificat degudament, es repetirà la prova la mateixa 

setmana que l’alumne/a torni a classe. En tot cas, la decisió de donar l’opció 

d’avançar l’examen, es prendrà per consens dels membres de Departament. 

L’alumne/a només tindrà opció, si és el cas, a que se li repeteixi l’examen abans de 

la convocatòria ordinària, una vegada durant tot el curs per mòdul. 

 

• Si un alumne/a arriba tard a una prova d’avaluació, podrà entrar a l’aula sempre que 

no hagi sortit cap company de l’aula i no se li donarà més temps que a la resta de 

companys. Una vegada entregada la prova a l’alumnat, aquest haurà de romandre al 

menys 15 minuts a l’aula. 

 

PROVES D’AVALUACIÓ 

• El professorat informarà a l’alumnat de les dates d’exàmens amb una setmana 

d’antelació com a mínim. 

 

CONVOCATÒRIES 

• El nombre de convocatòries màximes per aprovar un mòdul és de 4 (2 presencials i 

2 no presencials), excepte pel d’FCT que són 2.  

 

• A 1r curs hi ha tres avaluacions i al 2n n’hi ha 2. Quan es suspèn una avaluació, 

aquesta es pot recuperar en convocatòria ordinària al final de curs (juny a 1r i febrer 
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a 2n). A aquesta recuperació l’alumne/a només s’examinarà d’aquelles proves que 

tingui suspeses o aquelles a les que no s’hagi presentat. Aquesta recuperació es 

qualificarà amb una nota numèrica de 0 a 10. Per aprovar la nota haurà de ser mínim 

un 5. 

 

• Abans de la convocatòria ordinària el professorat de cada mòdul penjarà a l’aula un 

document amb el resum de les proves pendents de recuperar o realitzat de cada 

alumne/a. 

 

• La promoció del 1r a 2n curs es decideix en l’avaluació ordinària de juny.  

 

• La convocatòria extraordinària de 1r curs es realitzarà el mes de juliol o setembre als 

alumnes que promocionen a 2n i tenen algun mòdul pendent de 1r. L’alumne/a té dret 

a renunciar a la convocatòria de setembre fins al 15 de juliol. Si l’alumne no renuncia 

a la convocatòria i no es presenta a l’examen, se li computarà aquesta. 

 

• La convocatòria extraordinària de 2n curs es realitzarà el mes de febrer. 

 

• A les convocatòries extraordinàries l’alumne/a s’examinarà de tots els continguts del 

mòdul. Aquesta convocatòria es qualificarà amb una nota numèrica de 0 a 10. Per 

aprovar la nota haurà de ser mínim un 5. 

 

• Es pot demanar la renúncia voluntària a presentar-se a algun/s mòdul/s amb una 

antelació mínima de dos mesos abans de l’avaluació final del/s mòdul/s. Només es 

podrà demanar en casos degudament justificats i segons el que estableix la 

normativa.  

 

• En el cas de què l’alumne/a hagi assistit al 50% o més de les classes i tingui una 

avaluació actitudinal negativa no podrà anul·lar la matrícula del mòdul/s.  

 

PROMOCIÓ 

• Per poder cursar el 2n curs, caldrà haver superat els mòduls professionals que 

suposin en el seu conjunt, al manco, el 80 % de les hores del primer curs. 

 

• L’alumne/a podrà promocionar a 2n curs amb mòduls de 1r curs pendents de superar, 

sempre que la suma de la seva càrrega horària no superi les 192 hores.  

 

• Per fer l’FCT i el mòdul professional de projecte s’han d’haver aprovat tots els mòduls 

de 1r i de 2n.  
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A tenir en compte:  

1. Els alumnes que no promocionin a 2n curs, s’hauran de matricular únicament dels 

mòduls no superats de 1r.  

2. Els alumnes que promocionin a 2n curs, amb algun/s mòdul/s pendent/s de 1r curs, 

s’hauran de matricular de tot 2n curs i dels mòduls pendents de 1r curs. A inici de 

curs l’alumne es podrà donar de baixa dels mòduls de 2n que decideixi. Els mòduls 

es poden cursar de manera presencial: d’octubre a febrer els de 2n curs i d’octubre 

a juny els de 1r curs. Així i tot, l’alumne/a que promociona a 2n, pot decidir que 

l’avaluïn del/s mòdul/s pendent/s de 1r curs sense assistir presencialment a les 

activitats programades, a la convocatòria de febrer. L’alumne/a haurà de sol·licitar al 

setembre la renúncia a l’assistència presencial dels mòduls formatius.  

 

 

 

 

13.3 CRITERIS ESPECÍFICS DE QUALIFICACIÓ  
 

Degut a les particularitats de cada mòdul, els criteris de qualificació varien en quant a la 

proporció de procediments, conceptes i actituds quedant reflectits en la taula següent.  

 

 

MÒDUL 
%  

CONCEPTES 

% 

PROCEDIMENTS 

%  

ACTITUD 

Context de la intervenció social 30 60 10 

Formació i orientació laboral 50 40 10 

Inserció sociolaboral 45 40 15 

Mediació comunitària 45 45 10 

Metodologia de la intervenció social 30 60 10 

Promoció de l’autonomia personal 40 50 10 

Atenció a les unitats de convivència 45 40 15 

Suport a la intervenció educativa 40 50 10 

Sistemes augmentatius i alternatius de 

comunicació 
45 45 10 

Primers auxilis 45 40 15 

Habilitats socials (Mòdul impartit en anglès) 

 
30 60 10 

Empresa i iniciativa emprenedora 50 40 10 
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• La nota final del mòdul serà la suma de les notes de conceptes, procediments i 

actituds, segons el percentatge que s’hagi establert a cada mòdul. S’haurà de tenir 

una qualificació mínima de 5 en els conceptes, els procediments i les actituds per 

poder fer la mitjana i obtenir una avaluació global positiva.  

 

• De manera general serà necessari obtenir com a mínim un 5 en cada prova realitzada 

per poder fer la mitjana i per aprovar l’avaluació. En casos particulars i sempre segons 

el criteri del professor/a, es podrà treure la nota mitjana de l’avaluació sense haver 

aprovat una de les proves, sempre i quan la qualificació obtinguda en aquesta no 

sigui inferior a 4.  

 

• S’han d’aprovar totes les avaluacions per aprovar el mòdul. Tenir una avaluació 

aprovada no implica necessàriament haver superat o recuperat l’avaluació o 

avaluacions anterior/s. Considerem que els continguts de cada avaluació pertanyen 

a blocs diferents (unitats formatives) i per tant el fet d’assolir uns no implica haver 

superat els altres. Queda a criteri de cada professor incloure o no continguts impartits 

i treballats en avaluacions anteriors dins les diferents proves.  

 

• El fet de copiar o facilitar que altres alumnes copiïn, així com comunicar-se amb altres 

companys durant el temps de l’examen suposarà per l’alumne/a perdre el dret a 

presentar-se a les proves parcials i s’haurà d’examinar de tots els continguts del 

mòdul en un examen global al final de curs (febrer en el cas de 2n). El fet de copiar 

es considerarà una falta greu. Plagiar un treball també es penalitzarà, podent ser 

valorat com no lliurat o amb un zero.  

 

• D’acord amb el projecte lingüístic de centre en els exàmens i treballs  a lliurar es 

puntuarà la presentació, la coherència, l’adequació ortogràfica i gramatical (es podrà 

restar per faltes greus fins a un màxim de 2 punts).  

 

• Els treballs s’han de lliurar el dia establert pel professor/a per a que puguin ser 

avaluats. Es donarà una setmana de marge per a que els alumnes puguin lliurar el 

treball passat el dia acordat, però la nota d’avaluació d’aquest es reduirà en un 20%. 

Passada una setmana no es podran lliurar els treballs o activitats, s’avaluaran amb 

un 0 i s’hauran de recuperar a l’avaluació ordinària.  

 



169 

 

• Les activitats que organitzi el departament en horari lectiu són d’assistència 

obligatòria, així com el lliurament de les tasques vinculades a l’activitat. No assistir a 

les activitats complementàries de manera no justificada tindrà una repercussió 

negativa en la  valoració de l’actitud de tots els mòduls. 

 

Avaluació dels conceptes 

Es realitzaran sobretot proves d’adquisició de coneixements teòrics. A aquestes 

s’indicarà la puntuació de cada pregunta o apartat considerant un màxim de 10 punts 

per prova.  

Es valorarà el grau de comprensió i interpretació de les preguntes i l’organització de la 

resposta. En els tests de resposta múltiple, les respostes incorrectes restaran una 

puntuació proporcional i les respostes no contestades no restaran ni sumaran cap punt. 

Si són de dues opcions les respostes incorrectes restaran el mateix que sumen les 

correctes, les no contestades no tindran valor positiu ni negatiu. 

 
Avaluació dels procediments 

Es podran valorar els procediments mitjançant activitats i proves pràctiques realitzades 

a l’aula taller. Els criteris d’avaluació de cada activitat es concretaran a cada mòdul 

formatiu.  

També es valoraran amb els treballs escrits que lliuri l’alumne. Es tindrà en compte el 

nivell de qualitat, la relació amb els conceptes impartits, l’originalitat, la presentació, 

l’organització i netedat i la correcció ortogràfica i gramatical. És fonamental l’ús d’una 

correcta expressió oral i/o escrita, així com un raonament coherent i racional que 

justifiqui els resultats obtinguts. En les exposicions orals es valorarà que l’exposició 

susciti l’interès dels companys, que no es llegeixi el treball, que es miri als oients, etc.  

Totes les activitats al taller o sortides seran avaluades i es pot demanar als alumnes 

realitzar algun treball o exercici relacionats amb la sortida. En el cas de que algun 

alumne no hi pugui assistir, haurà de fer un treball relacionat amb els continguts que 

s’han treballat. 

 

Avaluació de les actituds 

Es puntuaran els següents ítems: acceptar i complir les normes, realitzar aportacions 

adequades i participar activament, lliurar les tasques dins el temps establert, saber 

treballar en equip i mantenir una actitud respectuosa cap al professorat i els companys.  

L’incompliment dels protocols COVID-19 establerts com a prevenció al pla de 

contingència del centre s´hauran de complir escrupolosament. No seguir-los suposarà 

una falta greu i una valoració de 0 en l’actitud. 
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14. MATERIAL DIDÀCTIC 

 

14.1. MATERIAL DIDÀCTIC QUE S’EMPRARÀ  

- Material fungible 

- Equips audiovisuals 

- Aparells informàtics 

- Fotocòpies 

- Material propi dels diferents tallers 

- Llibres i publicacions 

- Consultes a la xarxa d’internet 

 

14.2. LLIBRES DE TEXT RECOMANATS PER ALS ALUMNES  

 
 

LLIBRES DE TEXT RECOMANATS PER ALS ALUMNES DE 1r CURS CFGS TIS 

 

Mòdul Títol Autor(s) Editorial ISBN 

Context de la intervenció 

social 
Context de la 
intervenció social 

N. Sánchez, C. 

Camps, M. A. Román 
Altamar 9788416415281 

Formació i orientació 

laboral 
Formació i orientació 
laboral 

Calvo Benedí Mª D., 

Martí García, P. 

McGraw 

Hill 
9788448618384 

Inserció sociolaboral Inserció sociolaboral 
V. Romero, S. Vidal, 

M. Juez 
Altamar 9788416415847 

Mediació comunitària  Mediació Comunitària M. Sorribas, A. García Altamar 9788416415076 

 
English for social and 
health carers. New 
edition 

A. Boix, J. Aranda Altamar 9788417872311 

 

LLIBRES DE TEXT RECOMANATS PER ALS ALUMNES DE 2n CURS 
 

Mòdul Títol Autor(s) Editorial ISBN 

Atenció a les unitats de 

convivència 
Atenció a les unitats de 
convivència 

Sorribas Pareja, M., 

Villuendas García, C. 
Altamar 9788415309901 

Suport a la intervenció 

educativa 
Suport a la intervenció 
educativa 

Alonso, M. Bejerano 

F. 
Altamar 9788415309994 
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Sistemes augmentatius i 

alternatius de 

comunicació 

Sistemes augmentatius 
i alternatius de 
comunicació 

Redondo, J. Gómez, 

M. 
Altamar 9788415309970 

Primers auxilis Primers auxilis A. Ortega Altamar 9788417144968 

Habilitats socials Habilitats socials 
Castillo S., Sánchez 

M. 
Altamar 9788416415137 

Empresa i iniciativa 

emprenedora 
Empresa e iniciativa 
emprendedora 

Salinas J.M., Manzano 

F.J. 

McGraw 

Hill 
9788448614119 

 

English for social and 
health carers. New 
edition 
 

A. Boix, J. Aranda Altamar 9788417872311 

 

14.3. UTILITZACIÓ DE LES TIC. COMPETÈNCIA DIGITAL 

 
Durant aquest curs es preveu com eina indispensable la utilització de les TIC per a 

l’ensenyament dels diferents mòduls. Les activitats han de ser pautades i guiades pel 

professorat, s’ha d’orientar als alumnes en la recerca d’informació en xarxa, en la seva 

anàlisi i tractament raonat per tal d’evitar que aquest treball es converteixi en un procés 

de retallar i aferrar indiscriminadament.  

 

Utilitzarem l'aula virtual Moodle o Google Classroom com a mitjà per l’ensenyament i 

com eina de comunicació entre alumnes i professors. A través d’aquests entorns virtuals 

inclourem informacions de tipus acadèmic (dates d’exàmens i avaluacions, criteris 

d’avaluació, criteris de qualificació, objectius del mòdul, etc.), així com materials, apunts 

o presentacions elaborats pels professors, activitats i enllaços a vídeos o pàgines webs 

d'interès i qualssevol altre informació complementària que es consideri adient. També 

es poden plantejar dubtes, lliurar feines i corregir-les, pautar treballs, realitzar proves 

d’avaluació...  

 

Així mateix, utilitzarem el correu electrònic corporatiu per comunicar-nos amb els 

alumnes. 

 

En l’escenari dels nivells d’alerta 3 i 4, tant en l’ensenyament semipresencial com 

totalment a distància, s’establiran videoconferències amb els grups classe mitjançant 

Google meet o ZOOM. 
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Així mateix utilitzarem altres recursos i aplicacions com poden ser Nearpod, Kahoots, 

Youtube, Ed-puzzle i altres que ens ajudaran a consolidar els coneixements i a 

dinamitzar les classes. 

  

És evident què per a poder utilitzar tots aquests mitjans, els alumnes han de disposar 

tant a l’aula com a casa d’ordinadors o altres dispositius electrònics per al treball en línia 

i se´ls ha de procurar la competència digital suficient. És per això que es posarà a 

disposició dels alumnes unes classes d'introducció a les TIC per aquells que presentin 

majors dificultats.  

Alguns dels continguts que es podran treballar, tant en aquestes sessions específiques 

com en les dels diferents mòduls, són:  

- Ús del correu electrònic.  

- Ús del Moodle.  

- Ús Classroom.  

- Ús d’altres aplicacions com nearpod, kahoot... 

- Coneixements bàsics sobre el processador de textos.  

 
 

15. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

 

Les activitats complementàries i extraescolars aniran dirigides a l’alumnat en els 

escenaris d’ensenyament presencial o semipresencial i seguiran les mesures 

contemplades per les autoritats educatives i sanitàries en el moment de fer-se. 

 

Les activitats extraescolars que impliquin la participació simultània d'alumnes de 

diferents grups estables només es podran dur a terme quan es garanteixi que els grups 

estables es mantindran agrupats entre si, mantenint la distància d'un metre i mig entre 

ells i amb una distància de més de dos metres entre les diferents agrupacions de grups 

estables. 

 

La realització de les activitats dependrà de l’evolució de la situació i de la disposició del 

centre de visita. 

 

Les activitats que organitzi el departament en horari lectiu són d’assistència obligatòria. 

 
Aquest és un programa orientatiu de les sortides i activitats extraordinàries que es tenen 

pensades realitzar en funció dels recursos i de la temporització dels mòduls del curs i 
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resta obert a incloure o fer alguna modificació al llarg del desenvolupament del curs 

segons la situació epidemiològica. 

A. Escenari nova normalitat (nivell d’alerta 0) i nivells d’alerta 1 i 2: aquest és un 

programa orientatiu de les activitats i sortides complementàries que es 

realitzaran en l’escenari de total presenciabilitat.  

B. Escenari dels nivells d’alerta 3 i 4:  

- En aquest cas l’ensenyament hauria de passar a ser semipresencial i es 

prioritzarien aquelles activitats que puguin dur-se a terme presencialment per 

subgrups, en el centre educatiu o a distància.  

- Si excepcionalment s’hagués de suspendre tota l’activitat lectiva presencial 

quedarien també suspeses totes les activitats complementaries, excepte 

aquelles que siguin susceptibles de poder dur-se a terme On-line. 

 

En l’escenari de nova normalitat (nivell d’alerta 0) i nivells d’alerta 1 i 2, es participaria 

en totes les sortides i activitats programades a nivell general en el Centre 

 

 CURS ACTIVITAT MÒDUL RESPONSABLE 

1A 
AVALUACIÓ 

2n  Xerrada 
habilitats 
socials 

HHSS Sergio Vázquez 

2n Xerrada 
Metges del 
món 

Continguts 
transversals 

Eva Escudero 

1r Xerrada 
sindical 

FOL Aina Barceló 

2n Servei 
d’emprenedoria 
IFOC 

EIE Aina Barceló 

2n Visita ASPACE SAAC Elena Vich 

2n Xerrada 
Orientació 
NESE 

SIE Enrique Bazán 

 
 
 

 CURS ACTIVITAT MÒDUL RESPONSABLE 
2A AVALUACIÓ 2n  Visita a CEIP 

Ses 
Quarterades 

SIE Enrique Bazán 

1r Xerrada 
Servei 
Mediació 

MC Elena Vich 

1r Visita Servei 
inserció 
laboral IFOC 

IS Eva Escudero 

2n Visita ONCE SIE Enrique Bazán 
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1r Xerrada 
creació 
projectes 
socials MUTIS 

MIS Sergio Vázquez 

2n Xerrades serà 
UIB 

Continguts 
transversals 

Elena Vich 

 
 
 

3A AVALUACIÓ 1r Visita 
residència  

PAP Enrique Bazán 

1r Xerrada sobre 
drogodependència 
Institut Hipócrates 

CIS Sergio Vázquez 

1r Xerrada Casal 
Petit 

CIS Eva 
Escudero/Sergio 
Vázquez 

1r Xerrada RANA AUC Eva Escudero 

 

 

16. FUNCIONAMENT DEL DEPARTAMENT 

16.1. MEMBRES DEL DEPARTAMENT  
 

Nom Càrrec 

Enrique Bazán Hiraldo 
Tutor de 1r CFGS TIS 

Representant comissió de convivència 

Eva Maria Escudero Porcel 
Tutora de 2n Grup CFGS TIS 

Tutora d’FCT CFGS TIS 

Catalina Servera Benítez Cap de departament 

Magdalena Mairata Bauzà Tutora de 1r CFGM TAPSD 

Vanessa Vaquer Castro  Cap d’estudis d’FP 

Sergio Vázquez González  

Susana Eiras Martín 

Tutora de 2n CFGM TAPSD 

Tutora d’FCT CFGM TAPSD 

Representant comissió de salut 

Aina Barceló Nicolau Tutora d’FCT CFGS TIS 

Elena Vich Ramírez  

 

16.2. REPARTIMENT DELS MÒDULS PROFESSIONALS 
 

Mòduls professionals Professor/a 

Context de la intervenció social Sergio Vázquez González 
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Formació i orientació laboral Aina Barceló Nicolau 

Inserció sociolaboral Eva Escudero Porcel 

Mediació comunitària Elena Vich Ramírez 

Metodologia de la intervenció social Sergio Vázquez González 

Atenció a les unitats de convivència Eva Escudero Porcel 

Promoció de l’autonomia personal 

(Mòdul impartit en anglès) 
Enrique Bazán Hiraldo 

Suport a la intervenció educativa Enrique Bazán Hiraldo 

Sistemes augmentatius i alternatius de 

comunicació 
Elena Vich Ramírez 

Primers auxilis Catalina Servera Benítez 

Habilitats socials (Mòdul impartit en 

anglès) 
Sergio Vázquez González 

Empresa i iniciativa emprenedora Aina Barceló Nicolau 

Projecte d’integració social 

Eva Escudero Porcel, Ana 

M. Barceló Nicolau (prof. 

col·laboradora) 

Formació en Centres de Treball 
Ana M. Barceló Nicolau, 

Eva M. Escudero Porcel. 

 

 

16.3. REUNIONS DE DEPARTAMENT I D’EQUIP DOCENT 

La segona setmana i/o quarta de cada mes (mensualment i/o quan siguin necessàries) 

a les 12.00 h. 

RED: La primera i/o tercera de cada mes (mínim mensualment) entre les 12:00 i les 

14:00 h. 

17. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ 

 

Es farà un seguiment de la programació a la segona avaluació i al mes de juny. Es 

revisarà que s’estiguin o s’hagin complert el objectius, criteris d’avaluació i la 

temporització; així com que la metodologia hagi estat l’adequada. També es farà una 

valoració sobre les activitats complementàries. El resultat de la revisió s’inclouran en la 

memòria final de curs. 

18. SISTEMATITZACIÓ DEL PROCÉS D’INFORMACIÓ  

 
Tota la informació referent als alumnes (expedient acadèmic, informes psicopedagògics, 
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informes d’altres centres, informes mèdics, proves de coneixements, treballs, registre 

escrit de les entrevistes amb l’alumne/s o els pares) seran degudament arxivats i 

guardats durant 2 anys. 

 

19. F1 I F2 OBJECTIUS ESPECÍFICS PER AL CURS 

Veure annex a la PGA de centre.  
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20. APROVACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ 

 

DILIGÈNCIA: 

 

 Per fer constar que en data 05 d’octubre de 2021 s’ha aprovat, per 

unanimitat, la present programació en reunió del departament amb l’assistència 

dels següents membres:  

 

Elena Vich Ramírez 

 

Vanessa Vaquer Castro 

 

Eva Escudero Porcel 

 

Aina Barceló Nicolau 

 

Sergio Vázquez González 

 

Enrique Bazán Hiraldo 

 

 

Catalina Servera Benítez 

Cap de departament de serveis socioculturals i a la comunitat 

 

 

Calvià, a les 14 h del 5 d’octubre de 2021 
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21. ANNEXOS 

 

Annex 1 CONTINGUTS SOLAPATS ENTRE MÒDULS 
 
CONTINGUTS QUE NO S’IMPARTEIXEN A FOL PERQUÈ ES REPETEIXEN A 

ALTRES MÒDULS 

 

CONTINGUT 
NUCLI FORMATIU AL 

QUE PERTANY 
MÒDUL PROFESSIONAL 

ON ES TREBALLA 

Primers auxilis Primers auxilis Primers auxilis 
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ANNEX 2: Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 
28 de gener de 2022 per la qual es dicten les instruccions relatives a 
l’avaluació, la promoció i la titulació en els ensenyaments de formació 
professional. 

 

La present programació queda modificada per la Resolució del conseller d’Educació i 

Formació Professional de 28 de gener de 2022 per la qual es dicten les instruccions 

relatives a l’avaluació, la promoció i la titulació en els ensenyaments de formació 

professional; Resolució 581. I és aprovada en Reunió de Departament a 08 de març de 

2022. 


