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1. ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL 

 
COMPETÈNCIES PPS RESULTATS D’APRENENTATGE CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS 

a) Elaborar projectes d'integració 

social, aplicant la normativa legal 
vigent i incorporant la perspectiva de 

gènere. 

RA1. Planifica intervencions de 

mediació, relacionant-les amb els 
contextos en els quals es 

desenvolupen. 

a) S'han seleccionat els objectius 

de la intervenció, partint de les 
característiques del context en el qual 

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 de 
trobada, atenent a les necessitats 

detectades en les potencials persones 
usuàries. 

e) S'ha identificat als mediadors 

naturals com a agents possibilitadors 
d'intercanvi de comunicació. 

f) S'han creat o revitalitzat espais de 
trobada entre els individus, grups i 

entitats les relacions de les quals 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 i interessats als recursos. 

a) Planificació de les intervencions de 

mediació: 
Orígens i evolució de la mediació.  

Principis de la mediació: 
Avantatges i dificultats de la mediació. 

Tipus i característiques de les fonts 
d’informació per la mediació. 

Anàlisi de diferents models de mediació 

comunitària: 
Model tradicional, lineal, transformatiu, 

circular-narratiu, interdisciplinar i altres. 
Àmbits d’aplicació dels diferents models. 

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 

situacions de violència de gènere. 

  

b) Dirigir la implementació de projectes RA2. Organitza actuacions per a la a) S'han interpretat els principis que b) Organització de les actuacions per a 
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d'integració social, coordinant les 
actuacions necessàries per dur-les a 

terme i supervisant la realització de les 
activitats amb criteris de qualitat. 

prevenció de conflictes, tot 
seleccionant les estratègies 

d'intervenció. 

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 s'empraran 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. 

la prevenció de conflictes: 
Valors culturals dels principals 

col·lectius socials: 
Claus culturals de les diferents minories 

ètniques. 

Els valors i respecte a la diferència. 
 Els valors: concepte, característiques, 

classificació i funcions socials. 
El fenòmen migratori: 

Població autòctona i estrangera. 

Minories ètniques en les societats 
plurals. 

Recursos de mediació comunitària. 
Determinació d’espais de trobada: 

Tipus i característiques dels espais de 
trobada. 

Espais i usos del temps. 

Utilitat dels espais de trobada per la 
mediació. 

Els mediadors: 
El mediador: funcions i habilitats del 

mediador. 

Mediadors naturals. 

RA4. Realitza activitats d'avaluació, 

comparant els resultats de la 

intervenció amb els objectius previstos. 

a) S'han establert els criteris i 

indicadors per dur a terme l'avaluació. 

b) S'han definit les estratègies per 
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 

d) 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 
l’avaluació de la mediació. 
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manera correcta. 
e) S'ha comprovat la funcionalitat i 

adequació dels espais i recursos 
emprats. 

f) S'ha implicat a les persones que han 

participat en la intervenció en la 
comprovació dels seus resultats. 

g) S'ha comprovat el nivell 
d'acompliment dels objectius previstos. 

h) S'ha valorat la importància de 

mantenir una actitud permanent de 
millora en l'eficàcia i qualitat del servei. 

c) Realitzar actuacions 
administratives associades al 

desenvolupament del projecte, 

aplicant les tecnologies de la 
informació i la comunicació per 

gestionar la documentació 
generada. 

RA4. Realitza activitats d'avaluació, 
comparant els resultats de la 

intervenció amb els objectius previstos. 

a) S'han establert els criteris i 
indicadors per dur a terme l'avaluació. 

b) S'han definit les estratègies per 

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 
emprats. 

f) S'ha implicat a les persones que han 

participat en la intervenció en la 
comprovació dels seus resultats. 

g) S'ha comprovat el nivell 
d'acompliment dels objectius previstos. 

h) S'ha valorat la importància de 

mantenir una actitud permanent de 
millora en l'eficàcia i qualitat del servei. 

d) 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 

l’avaluació de la mediació. 
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d) Programar activitats d'integració 
social, aplicant els recursos i 

estratègies metodològiques més 
adequades. 

RA1. Planifica intervencions de 
mediació, relacionant-les amb els 

contextos en els quals es 
desenvolupen. 

a) S'han seleccionat els objectius 
de la intervenció, partint de les 

característiques del context en el qual 
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 de 

trobada, atenent a les necessitats 

detectades en les potencials persones 
usuàries. 

e) S'ha identificat als mediadors 
naturals com a agents possibilitadors 

d'intercanvi de comunicació. 
f) S'han creat o revitalitzat espais de 

trobada entre els individus, grups i 

entitats les relacions de les quals 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 i interessats als recursos. 

a) Planificació de les intervencions de 
mediació: 

Orígens i evolució de la mediació.  
Principis de la mediació: 

Avantatges i dificultats de la mediació. 

Tipus i característiques de les fonts 
d’informació per la mediació. 

Anàlisi de diferents models de mediació 
comunitària: 

Model tradicional, lineal, transformatiu, 

circular-narratiu, interdisciplinar i altres. 
Àmbits d’aplicació dels diferents models. 

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 

situacions de violència de gènere. 

RA2. Organitza actuacions per a la 

prevenció de conflictes, tot 

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 s'empraran en el procés 
de mediació, d'acord amb el 

coneixement de la situació prèvia. 

b) Organització de les actuacions per a 

la prevenció de conflictes: 

Valors culturals dels principals 
col·lectius socials: 

Claus culturals de les diferents minories 
ètniques. 

Els valors i respecte a la diferència. 

 Els valors: concepte, característiques, 
classificació i funcions socials. 

El fenòmen migratori: 
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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. 

Població autòctona i estrangera. 
Minories ètniques en les societats 

plurals. 
Recursos de mediació comunitària. 

Determinació d’espais de trobada: 

Tipus i característiques dels espais de 
trobada. 

Espais i usos del temps. 
Utilitat dels espais de trobada per la 

mediació. 

Els mediadors: 
El mediador: funcions i habilitats del 

mediador. 
Mediadors naturals. 

 
 

m)  Realitzar tasques de mediació 

entre persones i grups, aplicant 
tècniques participatives i de gestió 

de conflictes de forma eficient. 

RA3. 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 emprat les tècniques de 
comunicació, afavorint el diàleg i la 

relació de les parts implicades. 
d) S'han aplicat tècniques per 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 perquè en prenguin 

coneixement i l'acceptin. 

f) S'ha derivat, en cas de ser precís, les 
parts en conflicte a altres serveis de la 

comunitat. 

c) Realització d’activitats dels processos 

de mediació comunitària: 
El conflicte: 

Definició i tipus de conflictes. 

Components del conflicte. 
Cicles del conflicte. 

Tècniques de gestió de conflictes:  
La transacció. 

L’arbitratge. 
La negociació. 

Etapes en el procés de mediació: 

Fases i característiques del procés. 
Aplicació de tècniques utilitzades en la 

mediació comunitària.  
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g) S'han redactat els acords per escrit i 
se li han facilitat a les parts per a la 

seva posterior confirmació. 
h) S'ha mostrat iniciativa davant les 

situacions sorgides en el 

desenvolupament de la intervenció. 

ñ)  Realitzar el control i seguiment 

de la intervenció amb actitud 

autocrítica i aplicant criteris de 
qualitat i procediments de 

retroalimentació per corregir les 
desviacions detectades. 

RA4. Realitza activitats d'avaluació, 

comparant els resultats de la 

intervenció amb els objectius previstos. 

a) S'han establert els criteris i 

indicadors per dur a terme l'avaluació. 

b) S'han definit les estratègies per 
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 

emprats. 

f) S'ha implicat a les persones que han 
participat en la intervenció en la 

comprovació dels seus resultats. 
g) S'ha comprovat el nivell 

d'acompliment dels objectius previstos. 
h) S'ha valorat la importància de 

mantenir una actitud permanent de 

millora en l'eficàcia i qualitat del servei. 

d) 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 

l’avaluació de la mediació. 

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 

RA2. Organitza actuacions per a la 

prevenció de conflictes, tot 

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. 

b) Organització de les actuacions per a 

la prevenció de conflictes: 

Valors culturals dels principals 
col·lectius socials: 

Claus culturals de les diferents minories 
ètniques. 
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sorgeixin. c) S'han seleccionat els models i 
tècniques que s'empraran 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. 

Els valors i respecte a la diferència. 
 Els valors: concepte, característiques, 

classificació i funcions socials. 
El fenòmen migratori: 

Població autòctona i estrangera. 

Minories ètniques en les societats 
plurals. 

Recursos de mediació comunitària. 
Determinació d’espais de trobada: 

Tipus i característiques dels espais de 

trobada. 
Espais i usos del temps. 

Utilitat dels espais de trobada per la 
mediació. 

Els mediadors: 
El mediador: funcions i habilitats del 

mediador. 

Mediadors naturals. 

RA3. 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 emprat les tècniques de 

comunicació, afavorint el diàleg i la 
relació de les parts implicades. 

d) S'han aplicat tècniques per 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 perquè en prenguin 

c) Realització d’activitats dels processos 
de mediació comunitària: 

El conflicte: 
Definició i tipus de conflictes. 

Components del conflicte. 
Cicles del conflicte. 

Tècniques de gestió de conflictes:  

La transacció. 
L’arbitratge. 

La negociació. 
Etapes en el procés de mediació: 

Fases i característiques del procés. 

Aplicació de tècniques utilitzades en la 
mediació comunitària.  
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coneixement i l'acceptin. 
f) S'ha derivat, en cas de ser precís, les 

parts en conflicte a altres serveis de la 
comunitat. 

g) S'han redactat els acords per escrit i 

se li han facilitat a les parts per a la 
seva posterior confirmació. 

h) S'ha mostrat iniciativa davant les 
situacions sorgides en el 

desenvolupament de la intervenció. 

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. 

RA1. Planifica intervencions de 
mediació, relacionant-les amb els 

contextos en els quals es 
desenvolupen. 

a) S'han seleccionat els objectius 
de la intervenció, partint de les 

característiques del context en el qual 
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 de 

trobada, atenent a les necessitats 

detectades en les potencials persones 
usuàries. 

e) S'ha identificat als mediadors 
naturals com a agents possibilitadors 

d'intercanvi de comunicació. 
f) S'han creat o revitalitzat espais de 

trobada entre els individus, grups i 

entitats les relacions de les quals 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 i interessats als recursos. 

a) Planificació de les intervencions de 
mediació: 

Orígens i evolució de la mediació.  
Principis de la mediació: 

Avantatges i dificultats de la mediació. 

Tipus i característiques de les fonts 
d’informació per la mediació. 

Anàlisi de diferents models de mediació 
comunitària: 

Model tradicional, lineal, transformatiu, 

circular-narratiu, interdisciplinar i altres. 
Àmbits d’aplicació dels diferents models. 

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 

situacions de violència de gènere. 
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RA3. 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 emprat les tècniques de 

comunicació, afavorint el diàleg i la 
relació de les parts implicades. 

d) S'han aplicat tècniques per 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 perquè en prenguin 
coneixement i l'acceptin. 

f) S'ha derivat, en cas de ser precís, les 

parts en conflicte a altres serveis de la 
comunitat. 

g) S'han redactat els acords per escrit i 
se li han facilitat a les parts per a la 

seva posterior confirmació. 

h) S'ha mostrat iniciativa davant les 
situacions sorgides en el 

desenvolupament de la intervenció. 

c) Realització d’activitats dels processos 
de mediació comunitària: 

El conflicte: 
Definició i tipus de conflictes. 

Components del conflicte. 

Cicles del conflicte. 
Tècniques de gestió de conflictes:  

La transacció. 
L’arbitratge. 

La negociació. 

Etapes en el procés de mediació: 
Fases i característiques del procés. 

Aplicació de tècniques utilitzades en la 
mediació comunitària.  

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. 

RA2. Organitza actuacions per a la 

prevenció de conflictes, tot 

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 s'empraran en el procés 
de mediació, d'acord amb el 

coneixement de la situació prèvia. 

b) Organització de les actuacions per a 

la prevenció de conflictes: 

Valors culturals dels principals 
col·lectius socials: 

Claus culturals de les diferents minories 
ètniques. 

Els valors i respecte a la diferència. 

 Els valors: concepte, característiques, 
classificació i funcions socials. 

El fenòmen migratori: 
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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. 

Població autòctona i estrangera. 
Minories ètniques en les societats 

plurals. 
Recursos de mediació comunitària. 

Determinació d’espais de trobada: 

Tipus i característiques dels espais de 
trobada. 

Espais i usos del temps. 
Utilitat dels espais de trobada per la 

mediació. 

Els mediadors: 
El mediador: funcions i habilitats del 

mediador. 
Mediadors naturals. 

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. 

RA1. Planifica intervencions de 

mediació, relacionant-les amb els 
contextos en els quals es 

desenvolupen. 

a) S'han seleccionat els objectius 

de la intervenció, partint de les 
característiques del context en el qual 

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 de 
trobada, atenent a les necessitats 

detectades en les potencials persones 

usuàries. 
e) S'ha identificat als mediadors 

naturals com a agents possibilitadors 
d'intercanvi de comunicació. 

f) S'han creat o revitalitzat espais de 

trobada entre els individus, grups i 
entitats les relacions de les quals siguin 

susceptibles de derivar en conflicte. 

a) Planificació de les intervencions de 

mediació: 
Orígens i evolució de la mediació.  

Principis de la mediació: 

Avantatges i dificultats de la mediació. 
Tipus i característiques de les fonts 

d’informació per la mediació. 
Anàlisi de diferents models de mediació 

comunitària: 
Model tradicional, lineal, transformatiu, 

circular-narratiu, interdisciplinar i altres. 

Àmbits d’aplicació dels diferents models. 
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 
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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 i interessats als recursos. 

situacions de violència de gènere. 

RA3. 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 emprat les tècniques de 
comunicació, afavorint el diàleg i la 

relació de les parts implicades. 

d) S'han aplicat tècniques per 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 perquè en prenguin 
coneixement i l'acceptin. 

f) S'ha derivat, en cas de ser precís, les 
parts en conflicte a altres serveis de la 

comunitat. 
g) S'han redactat els acords per escrit i 

se li han facilitat a les parts per a la 

seva posterior confirmació. 
h) S'ha mostrat iniciativa davant les 

situacions sorgides en el 
desenvolupament de la intervenció. 

c) Realització d’activitats dels processos 

de mediació comunitària: 

El conflicte: 
Definició i tipus de conflictes. 

Components del conflicte. 
Cicles del conflicte. 

Tècniques de gestió de conflictes:  
La transacció. 

L’arbitratge. 

La negociació. 
Etapes en el procés de mediació: 

Fases i característiques del procés. 
Aplicació de tècniques utilitzades en la 

mediació comunitària.  
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RA4. Realitza activitats d'avaluació, 
comparant els resultats de la 

intervenció amb els objectius previstos. 

a) S'han establert els criteris i 
indicadors per dur a terme l'avaluació. 

b) S'han definit les estratègies per 
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 
emprats. 

f) S'ha implicat a les persones que han 
participat en la intervenció en la 

comprovació dels seus resultats. 

g) S'ha comprovat el nivell 
d'acompliment dels objectius previstos. 

h) S'ha valorat la importància de 
mantenir una actitud permanent de 

millora en l'eficàcia i qualitat del servei. 

d) 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 
l’avaluació de la mediació. 

 

 

 
2. METODOLOGIA  

Les línies d’actuació en el procés d’ensenyament-aprenentatge que permetin aconseguir els objectius del mòdul són: 

- La planificació d’intervencions de mediació aplicables a diferents situacions i contextos. 

- L’organització d’actuacions per a la prevenció de conflictes, seleccionant les estratègies més adequades en funció de la situació. 

- La pràctica d’activitats que permetin dur a terme de manera àgil els processos de mediació. 

- La realització d’activitats d’avaluació que permetin comparar els resultats de la intervenció amb els objectes previstos. 
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Partim de la idea que l’alumnat és el subjecte actiu del seu propi aprenentatge, amb capacitat crítica, de raonament i d’opinió. Per tant, 

la metodologia de treball dissenyada per aquest mòdul fomentarà l’elaboració progressiva dels coneixements (dels continguts del mòdul) 

per part de l’alumnat, i això implicarà un treball constant, diari de tasques que s’aniran fent dins i fora de la classe. Pensam que és 

l’alumne el responsable del seu aprenentatge. 

 

Les activitats i la metodologia de treball tindran en compte la diversitat de formes d’aprenentatge i sempre estaran encaminades a 

aconseguir l’autoaprenentatge, per a què en acabar el cicle formatiu puguin continuar la seva formació. Per tant, les activitats 

d’ensenyament aprenentatge tindran com a objectiu prioritari suscitar i assolir la motivació, la reflexió, l’observació, el raonament i la 

participació de l’alumnat. 

 

S’intentarà alternar la teoria amb la pràctica a través de: presentacions, exposicions, activitats de recerca i treball autònom, tant individual 

com en petit o gran grup. A més, es fomentarà l’anàlisi, la reflexió i el debat a partir de vídeos i la lectura de documents, articles diversos, 

entre d’altres. 

 

Es procurarà que l’alumnat vagi descobrint els interessos personals per determinats temes. El professorat intentarà canalitzar aquests 

interessos animant a l’alumnat a aprofundir-hi i a cercar informació. Així es valoraran les lectures, els treballs, les recopilacions,... que 

l’alumnat dugui a terme de forma voluntària sobre temes del seu interès. 
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A la plataforma Moodle i/o Google Classroom es compartirà gran part dels elements esmentats anteriorment, a més es potenciarà l’ús de 

les eines que aquest posseeix com: fòrum, notícies, enquestes... Serà un recurs de comunicació i participació. 

 

No s’utilitzarà llibre de text, tot i que es tindrà com a referència el de: SORRIBAS, M. & GARCÍA, A. (2015). Mediació comunitària. 

Barcelona: ALTAMAR.  

 
3. AVALUACIÓ 

3.a. Criteris de qualificació  

- Els continguts i les competències associades al mòdul, requereixen que l’alumnat mantingui una assistència regular a les classes. En 

l’escenari B, l’assistència és imprescindible els dies que el centre assigni com a presencials per a cada alumne/a. Es realitzarà control 

de l’assistència i la puntualitat de l’alumnat present a l’aula. 

- El mòdul es superarà sempre i quan s’obtingui una mitjana de 5 després de valorar els resultats de l’aplicació dels instruments 

d’avaluació. El professorat farà valoració particular en cada cas atenent a possibles circumstàncies i situacions personals que puguin 

sorgir. 

- El valor de les proves objectives serà d’un 40% sobre el pes total de la nota. En cas de no assistir a una prova objectiva per raons 

justificades, l’alumnat tindrà dret a fer la prova en una altra data.  

- El valor de les produccions i les activitats serà d’un 60% sobre el pes total de la nota. Serà obligatòria l’entrega de les produccions 

en la data establerta. En cas de lliurar-se de manera injustificada fora de termini, la producció rebrà una penalització del 50% sobre 

la nota obtinguda. En qualsevol cas, totes les produccions han de ser lliurades dins l’avaluació a la qual corresponen. Les produccions 

seran elaborades i lliurades obligatòriament amb el format indicat pel professorat. 
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3.b. Instruments d’avaluació 

El model d´avaluació formativa exigeix un ús d´instruments variats i adaptats a la diversitat d´alumnat i situacions d´aprenentatge, per 

aquest motiu s’utilitzaran: 

 Proves escrites (proves d’elaboració de resposta, de selecció de resposta, etc.), permeten una avaluació clara i detallada dels 

continguts més conceptuals. 

 Exposicions orals. 

 Diàlegs, entrevistes, debats... 

 Resolució de casos pràctics. 

 Mètodes d’observació directa (diari del professorat, rúbriques, etc.). 

 Carpeta d’aprenentatge, diari de classe, quadern de classe... 

 Elaboració i anàlisi de documents, projectes, treballs, recerques, mapes conceptuals, esquemes... 

Es tindran en compte la consulta de fonts d’informació, l’ús adequat de la terminologia específica del mòdul i l’ús de tècniques adequades 

per obtenir la informació.  
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4. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL 
 

BLOCS DE 

CONTINGUTS  

(segons currículum) 

UNITATS DE TREBALL  SEQÜENCIADES CRONOGRAMA 

HORES 

B-a B-b B-c B-d  SET OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI JUN 

    0. UT: Presentació i introducció. X          2 

 X   1. UT: Societats plurals i diversitat cultural.  X X        24 

  X  2. UT: Aproximació als conflictes.   X X       24 

X X   3. UT: Caracterització de la mediació.     X X     22 

X X X  4. UT: Àmbits de mediació.      X X    24 

 X X  5. UT: Habilitats i tècniques de mediació.        X X   20 
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  X X 6. UT: El procés de mediació.         X X 24 

 HORES TOTALS:   140 

 
 

5. BIBLIOGRAFIA BÀSICA DE REFERÈNCIA 

RD 1074/2012, de 13 de juliol, pel qual s’estableix el títol de Tècnic Superior en Integració Social i es fixen els seus ensenyaments 

mínims.  

Ordre ECD/106/2013, de 23 de gener, per la que s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de 

Tècnic Superior en Integració Social. 

 

SORRIBAS, M. & GARCÍA, A. (2015). Mediació comunitària. Barcelona: ALTAMAR.  

A la programació d'aula es podrà ampliar la bibliografia i la webgrafia específica dels continguts a treballar.  


