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AQUEST PERFIL PROFESSIONAL
ÉS NECESSARI PER...
• Fer efectives les normatives
relacionades en matèria d’igualtat.
• Sensibilitzar la societat sobre les
desigualtats i problemàtiques
existents per motius de sexe.

QUÈ ÉS UN/A TÈCNIC/A SUPERIOR EN

I PROMOCIÓ
AIXÒ NOMÉS
ÉS EL COMENÇAMENT
DE LA IGUALTAT DE GÈNERE?
QUÈ FA?

COM HO FA?

• Desenvolupa activitats de
sensibilització de les dones i de la
població en general, i programa
intervencions que promouen la
igualtat entre dones i homes.

• Aplicant estratègies i tècniques de
l’àmbit de la intervenció social.

• Incorpora la perspectiva de gènere
en totes les fases d’intervenció.
• Organitza programes i activitats
que promouen la igualtat de gènere.

OBJECTIU PROFESSIONAL

Programar, desenvolupar
i avaluar intervencions
relacionades amb la promoció
de la igualtat de tracte i
d’oportunitats efectiva entre
dones i homes, aplicant
estratègies i tècniques de
l’àmbit de la intervenció
social.

• Implementa programes i accions de
prevenció de violència de gènere
i duu a terme intervencions amb
víctimes de violència de gènere.
• Dissenya i desenvolupa plans
d’igualtat en empreses, institucions
i entitats.
• Desenvolupa intervencions
que afavoreixen l’ocupació i la
participació social femenina.
• Dinamitza grups, aplicant tècniques
participatives i de dinamització
gestionant els conflictes i promovent
el respecte i la solidaritat.

• Elaborar i posar en marxa accions
d’intervenció i apoderament per
a la igualtat i la prevenció de les
violències masclistes.
• Contribuir a la transformació cap a
una societat més justa i igualitària.
QUINS SÓN ELS
REQUISITS D’ACCÉS?*

• Potenciant la participació social de
les dones.

Accés via Batxiller
Títol de batxiller, BUP, títol de
tècnic/a especialista, tècnic/a
superior o equivalent a efectes
acadèmics, titulació universitària o
equivalent.

ON HO FA?

Accés via cicle formatiu de Grau Mitjà
Títol de tècnic/a.

• Detectant situacions de risc de
discriminació per raó de sexe.

La seva tasca professional és transversal.
Pot intervenir tant en un entorn públic
com privat, entre els quals trobem:
serveis, institucions i entitats orientades
cap a l’educació, la salut, els mitjans de
comunicació, els serveis socials, l’oci,
l’àmbit laboral, el jurídic, el sociocultural
i l’urbanístic.

Accés per altres vies
•
Prova d’accés a cicles formatius
de grau superior de l’opció
d’humanitats i ciències socials.
•

Prova d’accés a la universitat per
a més grans de 25 anys.

* Per ampliar la informació sobre

requisits d’accés o procés d’admissió
d’aquest curs, consulteu a
fp.caib.es o contacteu amb
el servei d’orientació del centre.

PLA DE FORMACIÓ (2000 hores de durada, 2 cursos)
MÒDULS

Hores/setmana Hores totals
30 h.

960 h.

3 h.

100 h.

4 h.
(3 h.)

110 h.
90 h.

1128 Desenvolupament comunitari1

3 h.

105 h.

1402 Prevenció de la violència de gènere

5 h.

165 h.

1404 Àmbits de la intervenció per a la
promoció d’igualtat

4 h.

140 h.

1405 Participació social de les dones

3 h.

100 h.

1408 Formació i orientació laboral

3 h.

90 h.

1409 Empresa i iniciativa emprenedora

2 h.

60 h.

30 h.

1040 h.

2 h.

40 h.

9 h.
(2 h.)

185 h.
40 h.

1403 Promoció de l’ocupació femenina

9 h.

185 h.

1406 Intervenció socioeducativa per a la
igualtat

8 h.

150 h.

Formació en centres de treball

35 h.

400 h.

1r CURS
0017 Habilitats socials1
0344 Metodologia de la intervenció social
(Mòdul impartit en anglès)

2n CURS
0020 Primers auxilis1
1401 Informació i comunicació amb
perspectiva de gènere
(Mòdul impartit en anglès)

Projecte de promoció de la igualtat de
gènere
1

1

40 h.

Mòduls professionals transversals a altres títols de Formació Professional.

