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1. ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL 

 

COMPETÈNCIES PPS RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS 

a) Obtenir informació utilitzant 
recursos, estratègies i instruments 

d’anàlisi de la realitat, amb la finalitat 
d’adequar la intervenció en matèria 

d’igualtat a les necessitats i 

característiques de les persones 
destinatàries i del context. 

 

 

1. Determina els mètodes, 

tècniques i instruments d'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 elaborats instruments 
coherents amb la seva finalitat. 

e) S’han fet servir les tecnologies 

de la comunicació en la elaboració 
d’instruments per 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 el tractament de la 

Mètodes i tècniques de la investigació 

social. 
Anàlisi de les principals fonts i sistemes 

de registre d’informació. 
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. 
Valoració dels aspectes ètics de la 

recollida d’informació. 
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informació. 

b) Programar intervencions que 

promoguin la igualtat entre homes i 
dones, interpretant i tenint en 

compte la normativa legal, així com 

el pla estratègic i polítiques públiques 
de referència. 

c) Incorporar la perspectiva de 
gènere en totes les fases de la 

intervenció, seleccionant estratègies i 
tècniques que permetin la 

visualització de les dones. 

e) Desenvolupar activitats 

d’informació, comunicació i 
sensibilització de les dones i la 

població en general, utilitzant 
diversos suports de comunicació, 

promovent l’ús d’imatges no 

estereotipades de les dones i la 
utilització d’un llenguatge no sexista. 

o)Avaluar el procés d’intervenció i els 
resultats obtinguts, amb actitud 

autocrítica, elaborant i gestionant la 
documentació associada al procés 

amb criteris de qualitat.  

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 

2. Determina els elements que 

constitueixen un projecte 

d'intervenció social, relativa amb 
els diferents models de 

planificació.   

a) S’han estat comparat diferents 

models teòrics d'intervenció social.  

b) S'han identificat 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. 

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 tècnica. 
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treball amb responsabilitat, 
supervisant el seu desenvolupament, 

mantenint relacions fluides i 
assumint-ne el lideratge, així com 

aportant solucions als conflictes 

grupals que es presentin. 

c) Incorporar la perspectiva de 

gènere en totes les fases de la 
intervenció, seleccionant estratègies i 

tècniques que permetin la 
visualització de les dones. 

e) Desenvolupar activitats 
d’informació, comunicació i 

sensibilització de les dones i la 

població en general, utilitzant 
diversos suports de comunicació, 

promovent l’ús d’imatges no 
estereotipades de les dones i la 

utilització d’un llenguatge no sexista. 

3. Determina estratègies de 

promoció i difusió de projectes 

d’intervenció social, relacionant 
els recursos disponibles amb els 

objectius que se 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 la 

promoció i difusió dels projectes 

socials. 
e) S’han utilitzat les tecnologies de la 

informació i la comunicació per 
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 

Conceptes bàsics de publicitat i 

comunicació. 

Publicitat i mitjans de comunicació en la 
intervenció social. 

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

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

projectes socials. 
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els processos de promoció i difusió 
dels projectes socials. 

b) Programar intervencions que 
promoguin la igualtat entre homes i 

dones, interpretant i tenint en 

compte la normativa legal, així com 
el pla estratègic i polítiques públiques 

de referència. 

c) Incorporar la perspectiva de 

gènere en totes les fases de la 
intervenció, seleccionant estratègies i 

tècniques que permetin la 
visualització de les dones. 

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 existeixen 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 en la planificació dels 
projectes de intervenció social. 

h) S’han identificat les estratègies per 
incorporar la perspectiva de gènere 

als instruments de promoció i difusió. 

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 homes i dones. 

Protocols internacionals. Guies i manuals 
de llenguatge no sexista. 

Incorporació de la perspectiva de 
gènere en els instruments de promoció i 

difusió. 

c) Incorporar la perspectiva de 
gènere en totes les fases de la 

intervenció, seleccionant estratègies i 
tècniques que permetin la 

visualització de les dones. 

o)Avaluar el procés d’intervenció i els 

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 las funcions i 
principis generals de l’avaluació. 

c) S’han descrit las diferents fases de 
l’avaluació. 

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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resultats obtinguts, amb actitud 
autocrítica, elaborant i gestionant la 

documentació associada al procés 
amb criteris de qualitat.  

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

universal i de “disseny per a tothom” 

i de gestió de la diversitat, en les 
activitats professionals incloses en els 

processos de producció o prestació 
de serveis. 

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 la gestió de la qualitat 
als 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 empleat les tecnologies de la 
informació i la comunicació per  

l’elaboració i presentació d’informes 

d’avaluació i memòries. 

Avaluació i seguiment en les 
intervencions per a impulsar la igualtat 

entre homes i dones. 
Valoració de l’objectivitat en l’avaluació. 

CONTINGUT COMPLEMENTARI GENERAL EN LLENGUA ANGLESA QUE HA DE CONTRIBUIR A L’ASSOLIMENT DE LES COMPETÈNCIES PPS I AL 

DESPLEGAMENT DELS RA DEL MÒDUL 
 

La part del mòdul en llengua anglesa (3 hores setmanals) es destinarà a la pràctica de les habilitats comunicatives orals i escrites, emprant el vocabulari i continguts 

bàsics de la matèria. Aquests respondran i seguiran els continguts treballats dins l'aula amb el professor titular.  

La metodologia i els materials seran diversos, i s'adaptaran als diferents continguts que s'aniran explicant. Es promourà la participació activa per part de l'alumnat 

mitjançant projectes, presentacions, exercicis pràctics, comentari de textos, vídeos, etc., emprant l’ús de la llengua dins contextos específics del mòdul. També 
s'explicaran i revisaran aquells continguts lingüístics necessaris pel tractament dels continguts del mòdul.  

A principi de curs, es realitzarà una prova de nivell de la llengua anglesa, oral i escrita, per a determinar les necessitats grupals i individuals de l'alumnat. L'objectiu 

general de les sessions en anglès serà la d'adquirir les destreses lingüístiques necessàries per a comunicar continguts bàsics relacionats amb el mòdul, a més de 

proporcionar a l'alumnat una eina essencial i pràctica per la seva vida professional. 
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2. METODOLOGIA  

 
LLIBRE DE TEXT Metodologia de la intervenció social. Editorial Paraninfo. Madrid 2019. 

 
Es realitzaran classes expositives i classes de treball autònom de l’alumnat, algunes de treball individual i d’altres per grups, per tal de poder desenvolupar 

competències transversals tan relacionades amb l’organització i la responsabilitat com amb el treball en equip. En ocasions es complementarà amb recursos 

audiovisuals, visites tècniques i visites d’entitats i d’experts. 
 

Es realitzaran activitats que propiciïn en l’alumnat l’aplicació́ dels seus coneixements, habilitats i creativitat, per a trobar solucions a qüestions complexes. Es tindran 
en compte, com a referent per a l’avaluació́ principalment, els resultats d’aprenentatge. Es faran servir instruments diferents per poder avaluar les competències 

incloent l’autoavaluació́ i la coavaluació com a procediments complementaris a l'heteroavaluació. L’avaluació es realitzarà en els moments idonis al llarg del procés 

d’ensenyament-aprenentatge per garantir una avaluació que ajudi a l’alumnat a mostrar el que ha aprés. Les rubriques mostraran i ajudaran a l’alumnat a poder 
corregir allò que ha de millorar. 

 
S’impartiran classes en anglès. Els objectius generals seran els d’ajudar a l’alumnat a millorar la seva capacitat per comunicar-se en llengua anglesa, aprendre 

vocabulari que pugui ser d’utilitat per al seu futur professional i contextualitzar l’aprenentatge de l’idioma dins el currículum del mòdul.  
 

El mòdul comptarà amb Moodle, Drive  i padlet en els quals es penjaran materials complementaris i didàctics i altres recursos útils i que puguin ser d’interès per 

l’alumnat. També farem servir la plataforma PADLET com a espai d’intercanvi i reflexió sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge. 
 

 
Les línies d'actuació en el procés d'ensenyament-aprenentatge que permetran assolir els objectius del mòdul versaran sobre: 

- L'anàlisi documental de programes i documents. 

- El treball en equip per a: 
• Elaborar i aplicar instruments d'anàlisi de la realitat social. 

• Dissenyar estratègies i campanyes de promoció i difusió, elaborant els materials pertinents. 
• Avaluar projectes d'intervenció social. 

- La utilització de tecnologies de la informació i comunicació per obtenir, gestionar i comunicar informació així com per promocionar i difondre projectes. 
- La sensibilització sobre el valor de la planificació en la intervenció social. 
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3. AVALUACIÓ 
 

a. Criteris de qualificació 
 

Per superar el mòdul cal tenir una nota final igual o superior a un 5.  

Es realitzarà una avaluació inicial per conéixer el punt de partida en les diferents unitats de treball de l’alumnat, tant individual com grupalment. Es recollirà de 

manera sistemàtica informació per conéixer el progrés de l’alumnat. Durem a terme una avaluació formativa del procés d’ensenyament-aprenentatge per facilitar a 
l’alumnat aprendre a través dels encerts i les errades, plantejant la manera de recuperar tot el que no hagi aprés. D’aquesta manera s’anirà adequant el procés 

d’ensenyament-aprenentatge segons les necessitats de l’alumnat al llarg del curs. 

Les produccions realitzades durant les sessions (activitats, reflexions, debats, sortides, xerrades, treballs en grups, exposicions…) tindràn un valor del 70% de 

l’avaluació final. Les proves escrites, tipus test… un valor del 30%. La nota final del mòdul no serà la mitjana aritmética. Es tindrà en compte el conjunt de 
competències PPS i RA superats per l’alumnat. La part d’avaluació de llengua anglesa suposaran un 30% de la ponderació de les dues parts en les que s’avalua el 

mòdul, dividits en un 20% en les produccions realitzades a les sessions i un 10% de les proves escrites. No obstant, la qualificació sempre serà aquella nota 
reflexionada i consensuada entre el professorat, no necessàriament el resultat aritmètic. 

 

 
b. Instruments d’avaluació  

 
 Proves, exàmens (escrits, orals,.)  

 Rúbriques de control i observació (amb escales ordinals, numèriques,.)  

 Activitats avaluades amb rúbriques  

 Qüestionaris (també qüestionaris d'autoavaluació i coavaluació)  

 Assajos (reflexions sobre determinats continguts) 

 Projectes  

 Diari de classe on l’alumne explica allò que ha après de nou.  

 Treball en grups cooperatius per a resoldre un repte.  

 Participació en debats i/o converses en grup.  

 Exposicions orals.  

 Portfolis.  
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4. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL 
 

BLOCS DE CONTINGUTS  

(segons currículum) 
UNITATS DE TREBALL  SEQÜENCIADES CRONOGRAMA 

HORES 

B-1 B-2 B-3 B-4 B-5  SET OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI JUN 

 x    UT 1: La planificació en la intervenció social. x x          

   x  UT 2: Gènere i intervenció social.   x x        

x     UT 3: Anàlisi de la realitat social.    x x       

 x    UT 4: Disseny de la intervenció social.      x x     

  x   UT 5: Comunicació i difusió del projecte social.        x x   

    x UT 6: Seguiment, avaluació i gestió de qualitat.         x x  

 HORES TOTALS:           110 
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