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DOCENT: M.ROSA LLOBET BROSSA (PINRE) 

 
1. ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL 

COMPETÈNCIES RESULTAT 

D’APRENENTATGE 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS 

a) Obtenir informació utilitzant 

recursos, estratègies i instruments 

d'anàlisi de la realitat, per tal d'adequar 
la intervenció en matèria d'igualtat a 

les necessitats i característiques de les 
persones destinatàries i del context. 

1. Caracteritza les 

situacions de violència de 

gènere, relacionant-les 
amb els processos 

psicològics i sociològics 
que les sustenten. 

 

a) S'han definit els elements que 

configuren la violència de gènere 

i les relacions entre ells. 

● La violència de gènere en el context de la igualtat 

entre dones i homes: 

- La violència: definició i tipologia. 
- La violència invisible i la violència contra les dones. 

Els micromasclismes. 
- Relació entre violència contra les dones i la 

desigualtat entre homes i dones.  

• La persona agressora. Perfil i característiques. 

b) S'han caracteritzat els 

processos bàsics que intervenen 
en la violència de gènere. 

● Processos bàsics que intervenen en les situacions de 

violència contra les dones: 
- Tipus de violència de gènere: dins de la família, la 

comunitat i l'Estat. Violència en conflictes armats. 

- Violència contra la dona i discriminació múltiple. 

c) S'han descrit els factors que 

afavoreixen o inhibeixen les 

situacions de violència de gènere. 

● El procés dels maltractaments a la dona. Factors 

que els afavoreixen o els inhibeixen. 

● Situació de les dones amb discapacitat. Tipus i 
graus de discapacitat. Dificultats per incorporar-se als 

diferents àmbits de la vida. 

d) S'han definit els tipus de 

violència de gènere. 

● Tipus de violència i delictes contra la llibertat sexual 

de les dones: 

- Violència física, psicològica, econòmica, social i 
sexual. 

e) S'han determinat els 

indicadors de violència de 
gènere. 

● Indicadors de violència de gènere per a la realització 

de diagnòstics: 
- Signes i símptomes. 

f) S'han descrit els factors de 

risc relacionats amb la violència 
de gènere. 

● Teories i models explicatius dels maltractaments. 

Factors de risc. 



 

 

PROGRAMACIÓ DEL MÒDUL  
PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

CFGS PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT DE GÈNERE 

 

Curs: 

2019-2020 

 

MD020202b-1 
2 

g) S'han identificat les 
característiques de possibles 

situacions de violència de gènere. 

● Aspectes psicosociològics i socials de la violència de 
gènere. 

h) S'ha valorat la incidència dels 
mitjans de comunicació en les 

situacions de violència de gènere. 

● La violència de gènere i els mitjans de comunicació. 

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. 
 

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. 

 
ny) Desenvolupar accions d'intervenció 

socioeducativa en matèria d'igualtat de 

gènere, sensibilitzant la població sobre 
la seva importància per al canvi social i 

la prevenció de la violència de gènere. 

2. Caracteritza el marc de 
la intervenció preventiva 

en violència de gènere, 
relacionant la seva 

estructura jurídica i 

administrativa amb la 
realitat en què es 

desenvolupa. 

a) S'han definit els antecedents i 
l'evolució de les mesures dirigides 

a sensibilitzar la violència que 
s'exerceix sobre les dones i 

menors al seu càrrec. 

● Mesures de sensibilització contra la violència de 
gènere: 

- Campanyes publicitàries. 
- Guies i manuals de prevenció de la violència de 

gènere i d'atenció a víctimes de violència de gènere 

familiar, domèstica i sexual. 

b) S'han identificat mesures 

d'intervenció preventiva en 
violència de gènere. 

● Mesures de prevenció enfront de la violència de 

gènere: 
- Prevenció en l'àmbit educatiu. 

- Prevenció en l'àmbit laboral. 

e) S'ha definit l'actual marc 
jurídic i administratiu en matèria 

de violència de gènere. 

 
f) S'han identificat els protocols 

existents per actuar en situacions 
de violència contra les dones. 

d) S'ha argumentat la 
importància de la formació de 

professionals en matèria 

d'atenció a les víctimes de 
violència de gènere. 

g) S'ha identificat la influència de 
les particularitats territorials, 

culturals, religioses, 

econòmiques, sexuals i personals 
de la població en el procés de 

distribució de la informació. 

● Referències normatives i procedimentals de violència 
contra les dones: 

- La violència contra les dones i els drets humans. 

Nacions Unides. Fonaments i referències normatives: 
internacionals, europees, estatals i autonòmiques. 

- Protocols i procediments per a l'atenció a les dones 
víctimes de la violència. 

● La violència de gènere i dret processal, civil, canònic, 
penal i comunitari. Els organismes internacionals. Dret 

laboral i sobre seguretat social. Dret d'estrangeria i 

legislació sobre asil. 
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c) S'han caracteritzat els serveis 
existents relacionats amb la 

detecció i atenció de la violència 

contra les dones i la seva 
descendència. 

● Serveis d'assistència integral i protecció a les 
víctimes de violència de gènere: 

- Mesures en l'àmbit sanitari. L'atenció mèdica en casos 

de violència de gènere. 
- Mesures en l'àmbit laboral i l'ocupació. 

- Sistemes especials de protecció. 
- Informació i orientació jurídica. 

a) Obtenir informació utilitzant 

recursos, estratègies i instruments 
d'anàlisi de la realitat, per tal d'adequar 

la intervenció en matèria d'igualtat a 
les necessitats i característiques de les 

persones destinatàries i del context. 

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. 

3. Planifica activitats de 

prevenció, analitzant els 
recursos d'assistència 

integral i protecció a les 
víctimes. 

 

b) S'han caracteritzat els serveis 

d'atenció a les dones víctimes de 
violència. 

d) S'han identificat les mesures 
d'atenció a les necessitats 

d'acolliment temporal, garantint 

la manutenció, l'allotjament, 
l'accessibilitat i la seguretat de les 

mateixes en els casos en què 
sigui procedent. 

e) S'ha valorat la importància de 
proporcionar seguretat a la 

víctima a través dels mitjans 

tècnics possibles. 
f) S'han descrit els recursos 

d'atenció a les necessitats 
econòmiques, laborals, 

jurídiques, educatives, culturals i 

socials de les víctimes derivades 
de la situació de violència. 

g) S'han caracteritzat els serveis 
d'atenció especialitzada per a 

dones víctimes de violència de 

gènere i / o per a menors al seu 
càrrec. 

h) S'han identificat les funcions i 
competències de l'Observatori 

● Serveis d'atenció a les dones víctimes de violència: 

- Recursos d'atenció i informació, sanitaris, 
d'allotjament, de protecció i de seguretat. 

- Recursos en l'àmbit de la justícia i d'assistència / 
assessorament jurídics. 

- Ajudes econòmiques i accés preferent a recursos. 

- Recursos i ajudes per a l'ocupació i la formació. 
- Recursos i materials per a dones amb discapacitat. 

- Serveis d'atenció especialitzada per a dones víctimes 
de violència de gènere i / o per a menors al seu càrrec. 

- Recursos de coordinació i Observatori Estatal de 
Violència sobre la Dona. 
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Estatal de Violència sobre la Dona 
i els recursos de coordinació 

existents. 

a) S'ha valorat la importància 
d'informar i orientar les víctimes 

sobre els seus drets i els recursos 
existents. 

 c) S'han caracteritzat els recursos 

d'atenció física i mental de les 
víctimes impulsant la recuperació 

de les seqüeles de la violència. 

● Recursos per a la intervenció en situacions de 

violència contra les dones. Institucions implicades en 
els processos de violència contra les dones: 

- Tipologia i caracterització. 

a) Obtenir informació utilitzant 
recursos, estratègies i instruments 

d'anàlisi de la realitat, per tal d'adequar 
la intervenció en matèria d'igualtat a 

les necessitats i característiques de les 
persones destinatàries i del context. 

 

k) Dissenyar estratègies per prevenir la 
violència de gènere, detectant els 

possibles factors de risc. 
 

l) Implementar programes i accions de 

prevenció de violència de gènere, 
aplicant els protocols d'actuació per 

evitar els processos de victimització 
secundària. 

 

m) Assessorar i acompanyar les dones 
en situació de violència de gènere, 

aplicant la normativa legal en matèria 
de drets, serveis i recursos de 

protecció. 
 

4. Desenvolupa 
estratègies d'intervenció 

en violència de gènere, 
relacionant les 

característiques de la 
situació amb el protocol 

establert. 

 

a) S'han identificat els protocols 
existents per actuar en situacions 

de violència de gènere. 
b) S'han establert els protocols 

d'intervenció en casos de 
violència de gènere. 

c) S'ha valorat el paper del 

professional en situacions de 
violència de gènere. 

g) S'ha justificat el compliment 
dels criteris i de les normes 

establertes en el protocol 

d'actuació en el tracte dispensat 
a les persones que han patit 

violència de gènere. 

● La simulació en víctima i maltractador. 
● Estratègies d'intervenció amb dones víctimes de 

violència de gènere: jurídica, psicològica i social: 
- Protocols d'actuació en els casos de violència de 

gènere. 
- Protocols d'atenció inicial. Actuació davant crisi 

d'ansietat. 

- Protocols d'actuació per a dones víctimes de violència 
de gènere en la intervenció policial, en els serveis de 

salut i a nivell judicial. 
- Protocol per a la implantació de l'ordre de protecció 

de les víctimes de violència de gènere. 

- Assistència jurídica i representació processal. 
Divulgació de l'ordre de protecció. 

d) S'han caracteritzat els 

protocols d'intervenció familiar en 

casos de violència de gènere. 

● Estratègies d'intervenció familiar: 

- Intervenció amb fills. 

- Predicció de la violència. 
- Indicadors d'abús sexual a menors. Detecció precoç 

del maltractament. 

e) S'ha seleccionat el servei idoni 
per a cada moment de l'itinerari 

d’assessorament integral a les 

● Assessorament integral a víctimes: 
- Intervenció en situacions de crisi. 

- Orientació i assessorament laboral a víctimes: 
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p) Adaptar-se a les noves situacions 
laborals, mantenint actualitzats els 

coneixements científics, tècnics i 

tecnològics relatius al seu entorn 
professional, gestionant la seva 

formació i els recursos existents en 
l’aprenentatge al llarg de la seva vida i 

utilitzant les tecnologies de la 
informació i la comunicació.  

víctimes indicant les passes que 
cal seguir. 

f) S'ha justificat l'acompanyament 

de la víctima al servei 
especialitzat prioritari. 

programes. Serveis informatius i assistencials en 
violència de gènere. Recursos terapèutics no 

convencionals. 

- Assessorament. 
- Tècniques d'assessorament per a dones amb 

discapacitat. 

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. 
 

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

el desenvolupament del mateix, 
mantenint relacions fluïdes i assumint 

el lideratge, així com aportant 

solucions als conflictes grupals que es 
presentin. 

 
u) Supervisar i aplicar procediments de 

gestió de qualitat, d'accessibilitat 

universal i de «disseny per a tots» i de 
gestió de la diversitat, en les activitats 

professionals incloses en els processos 
de producció o prestació de serveis. 

5. Realitza activitats per 

al control i seguiment de 
la intervenció en 

situacions de violència de 

gènere, 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 violència de 

gènere. 

● Indicadors de control i seguiment. Instruments 

d'avaluació: elaboració i selecció. 

b) S'han seleccionat tècniques, 
instruments i protocols per a la 

realització del seguiment de la 
intervenció en violència de 

gènere. 

● Tècniques i instruments per a la realització del 
control i seguiment en situacions de violència de 

gènere. 
 

c) S'han registrat les dades en 
els suports establerts per l'equip 

interdisciplinari. 

● Recollida de dades. Tècniques d'elaboració i 
emplenament de registres. 

● Registre de dades en suports adequats. 

d) S'ha garantit la privacitat de 
les dades de caràcter personal. 

- Llei de protecció de dades de caràcter personal.  

e) S'ha transmès la informació a 

les persones implicades en la 
intervenció tant directament com 

indirectament. 

● Elaboració d'informes i memòries. 

 
 

 
 

f) S'ha justificat la presa de 

decisions per modificar o adaptar 
la intervenció en violència de 

gènere. 

● Valoració de la importància de l'avaluació com a 

recurs per a la millora de la intervenció. 
● Justificació de l'avaluació com un instrument útil en la 

presa de decisions. 
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2. METODOLOGIA  
 

Les línies d'actuació que ens ajuden a assolir les competències professionals, personals i socials (CPPS) vinculades a aquest mòdul es nodreixen de les metodologies 
d'ensenyament- aprenentatge que tenen l’objectiu d’apropar l’alumnat a la realitat professional i social en relació a la violència de gènere. A través  d’aquesta metodologia 

es posen de manifest habilitats, actituds, valors i procediments necessaris per assolir les competències del mòdul. Els continguts que treballarem han de proporcionar a 

l’alumnat els conceptes teòrics i procedimentals necessaris i, al mateix temps, fomentar les actituds associades a la qualificació professional del promotor o promotora 
en igualtat de gènere.  

 
La metodologia que es proposa, combina estratègies, mètodes i tècniques que faciliten la integració dels coneixements al mateix temps que dota de capacitats cognitives 

i actituds positives per a l'autoaprenentatge i el treball en equip i, han de partir d'allò que l’alumnat ja sap sobre el tema de cada unitat. 
 

- Els continguts estaran agrupats de forma que les unitats didàctiques tenen un fil conductor clar, explícit i coherent. 

- Es partirà dels coneixements previs de l'alumnat. 
- Les unitats didàctiques s’iniciaran amb estructures simples per anar augmentant complexitat a mesura que es vagin assolint els coneixements i s'integren de nous, i 

han de contenir activitats d'avaluació per garantir el bon assoliments dels objectius proposats. 
 

La metodologia emprada ha d’afavorir la motivació de l'alumnat a través d'activitats útils, resolent problemes pràctics i simulacions de situacions reals que és a partir 

d'on poden consolidar els continguts teòrics impartits.  
 
- Explicacions teòriques amb el suport de presentacions digitals.  

- Visionat de curtmetratges i pel·lícules relacionades amb els continguts a desenvolupar.  

- Lectura i anàlisis crítica de textos i documents diversos. 

- Recerca d’informació.  

- Activitats d’anàlisi, reflexió i debat. 

- Activitats per a treballar i/o desenvolupar els elements que configuren la VG i les relacions entre ells  

 

Es potenciarà l’ús de les TIC en les diferents activitats que es realitzin a l’aula a través de l’ús de recursos i eines audiovisuals, la recerca i selecció d’informació a internet 
relacionada amb els continguts a treballar, per tal de fer una anàlisi crítica dels continguts, discernint el que és fiable i adient per la temàtica tractada i elaborant de bell 

nou la informació per a ajustar-la al que es demana, així com la presentació de treballs emprant programes de processament de textos, tractament de la imatge i del 

so, etc. 
Es treballarà en l’entorn de la plataforma Moodle per a la gestió dels recursos educatius i per a la comunicació amb l’alumnat. 
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3. AVALUACIÓ 

 
L’avaluació té com objectiu valorar que els resultats finals coincideixin o formin part de les competències professionals que han de ser assolides per l’alumnat. En aquests 

resultats esperats d’aprenentatge s’han d’incloure el saber fer, saber estar i saber ser de l’alumnat en comportaments observables. 

 
L'avaluació serà continua i formativa la qual cosa vol dir que l’alumnat serà avaluat a partir  del seu treball diari de classe, proves escrites, elaboració de treballs, 

els procediments, les estratègies i les actituds demostrades, interès per la matèria, la tolerància als diferents ritmes d ’aprenentatge i la cooperació amb companys, les 
aportacions fetes a classe, la iniciativa i l'entusiasme.  

La finalitat fonamental de l’avaluació és recollir informació del procés d’aprenentatge de l’alumnat per tal de reorientar el procés d’ensenyament-aprenentatge. 
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ GENERALS 

La qualificació dels mòduls ha de ser numèrica, entre 1 i 10, sense decimals. 

Es consideren APTES les puntuacions iguals o superiors a cinc punts. Per tenir tal de tenir el mòdul superat cal haver assolit totes les competències professionals, 
personals i socials associades al mòdul.  

 
És a dir, per aprovar el curs s’han d’aprovar les tres avaluacions. En cas de no superar-se una avaluació es valorarà cada cas de manera individual i es definirà el pla de 

treball corresponent per tal de poder assolir les competències professionals associades.  

 
Com a norma general: 

 L’alumnat ha de realitzar i lliurar les activitats i treballs que se li encomanin dins dels terminis establerts. 

 Cada una de les produccions de l’alumnat serà avaluada segons els criteris que s’estableixin en la mateixa i que seran comunicats a l’alumnat en el moment en que 

se li encomani la realització. 

 El lliurament de les produccions fora dels terminis indicats quedarà penalitzat ja que s’entén com una clara falta de respecte cap als companys i companyes que han 

fet l’esforç d’entregar-ho en el temps sol·licitat. En cas de que la presentació fora de termini de les produccions recuperables sigui per un motiu justificat, el professorat 
marcarà un nou termini de lliurament dins la mateixa avaluació, sempre i quan sigui possible. 

 En l’avaluació es tindran en compte les faltes ortogràfiques, la presentació i l’ordre. 

 S’hauran d’haver presentat tots els treballs i activitats d’aula realitzats durant les avaluacions. 

 

Per tenir dret a avaluació s’ha d’assistir a un 85% de les sessions de cada mòdul. En cas de superar el 15% d’absentisme al mòdul no podrà ser 
avaluat i es donarà de baixa d’ofici a l’alumne/a, prèvia comunicació oficial i tenint en compte les causes que contempla la normativa (article 29 i 

30 de l’ordre d’organització i funcionament). 
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a). Criteris de qualificació: 
 

- Treballs, activitats i proves escrites individuals i/o grupals: suposa una aportació del 70% a la nota de cada avaluació.  

- Exercici reflexiu de síntesi: suposa una aportació del 30% de la nota de cada avaluació; (de caràcter individual). 
 

Les qualificacions trimestrals i finals es conformaran a partir del resultat de la mitjana de totes les proves realitzades durant l'avaluació. 
Si un alumne no pot realitzar una prova durant l’avaluació i presenta el justificant corresponent, es pactarà la forma de recuperar-ho durant la mateixa avaluació. 

En el cas que l’absència no es justifiqui correctament, l’alumne perd el dret a realitzar la prova, la qual se considerarà realitzada amb una puntuació de 0. 
 

 

b). Instruments d’avaluació: 
 

- Observació directa i participació en les classes: Permetrà valorar diàriament els continguts actitudinals, mitjançant escales d’observació i/ o rúbriques de 
seguiment. Cal recordar que aquest mòdul representa una transició des del sistema educatiu a la vida activa. Per tant els procediments d'avaluació contínua tindran com 

a objectiu fonamental el revelar i regular la possessió d'habilitats, tècniques, coneixements i aptituds  que es fan especialment necessaris per a l’exercici professional. 

 
- Continguts conceptuals: Permetran comprovar si s'han assolit les competències marcades per a cada unitat didàctica i no tan sols es tindran en compte els 

continguts si no que també es valorarà com s'expressa i la pulcritud de la presentació de les activitats.  
 

- Continguts procedimentals: Activitats de recerca individuals i/o en grup. Debats sobre documentals, pel·lícules... visionats a classe. Activitats d’anàlisi, reflexió i 

debat. Activitats per a treballar i/o desenvolupar els elements que configuren la VG i les relacions entre ells. Assajos: reflexions individuals sobre temes determinats.  
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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 

     0. UT: PRESENTACIÓ DEL MÒDUL I DEL GRUP x          2 

X     
1. UT: Caracterització de les situacions de violència de 

gènere 
x x x x       59 

 X    
2. UT: Caracterització del marc de la intervenció 

preventiva en violència de gènere. 
   x x x     31 

  X   3. UT: Planificació d’activitats de prevenció      x x x   31 

   X  
4. UT: Desenvolupament d’estratègies d’intervenció en 
violència de gènere. 

       x x  21 

    X 
5. UT: Realització d’activitats pel control i seguiment de la 

intervenció en situacions de violència de gènere 
        x x 21 

 HORES TOTALS:           165 
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⮚ Pérez, J.M., MONTALVO, A. (2016). Violencia de género. Prevención, detección y atención. Madrid. Editorial Grupo 5. 
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⮚ Portal estadístico para la violencia de género: http://estadisticasviolenciagenero.msssi.gob.es/ 
⮚ Observatorio estatal de violencia contra la mujer: https://www.msssi.gob.es/gl/ssi/violenciaGenero/ObservatorioEstatal/home.htm 

⮚ Instituto para la mujer y la igualdad de oportunidades. http://www.inmujer.gob.es/ 
 

A mida que es vagi avançant en el contingut s’anirà ampliant la bibliografia. 
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http://estadisticasviolenciagenero.msssi.gob.es/
https://www.msssi.gob.es/gl/ssi/violenciaGenero/ObservatorioEstatal/home.htm
http://www.inmujer.gob.es/

	⮚ Pérez, J.M., MONTALVO, A. (2016). Violencia de género. Prevención, detección y atención. Madrid. Editorial Grupo 5.
	⮚ Institut Balear de la Dona: ibdona.caib.es/

