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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. 

 

RA 1. Determina mètodes, tècniques i      
instruments per a l'anàlisi de la realitat       
social, interpretant les seves    
característiques i l'àmbit d'aplicació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RA2. Determina els elements que     
constitueixen un projecte d'intervenció    
social, relacionant-los amb els diferents     
models de planificació. 
 
 

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 emprat les tecnologies de la      
comunicació en l'elaboració d'instruments    
per a l'obtenció d'informació. 

f) S'han seleccionat les tècniques d'anàlisis     
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. 

 
 
 
 

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. 

Mètodes i tècniques de la recerca social:       
Conceptes i aspectes teòrics bàsics. La      
investigació-acció. Tècniques i instruments    
qualitatius i quantitatius. 
Anàlisi de les tècniques bàsiques de      
mostreig. 
Anàlisi de les principals fonts i sistemes de        
registre de la informació: observació,     
entrevista, qüestionari, enquesta,   
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 tecnologies de la informació i la         
comunicació en la recerca social. 
Anàlisi i interpretació de dades: mètodes,      
tècniques i instruments. Estadística bàsica.  
Valoració dels aspectes ètics de recollida de       
la informació. 
 
Models teòrics en la intervenció social:      
ecològic i sistèmic, entre altres. 
La planificació en la intervenció social: 
Concepte, funcions i models teòrics. 
Nivells de planificació: pla, programa i      
projecte. 
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RA 5. Defineix procediments    
d'avaluació de projectes d'intervenció    
social, analitzant els diferents models     
teòrics i tenint en compte la      
perspectiva de gènere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 a verificar la incorporació de la       
perspectiva de gènere en projectes     
d'intervenció social. 
g) S'ha argumentat la necessitat de      

Tipus de planificació. 
Principis generals i requisits de la      
planificació. 
Avantatges, inconvenients i limitacions de la      
planificació. 
Tècniques de programació característiques    
de la intervenció social. 
El procés de planificació. Fases i elements: 
Conceptes bàsics. 
Elements metodològics: estratègies i    
tècniques d'intervenció, activitats i tasques. 
Tècniques de definició de temps. 
Organització i gestió dels recursos materials      
i humans. Anàlisi de la coherència interna. 
El pla d'atenció al client. 
La retroalimentació. 
Valoració del projecte com a eix de la        
intervenció del tècnic. 
 
Anàlisi de la realitat des de la perspectiva        
de gènere: 
Processos i tècniques. 
La perspectiva de gènere en el disseny de        
projectes d'intervenció social: 
Perspectiva històrica de la igualtat     
d'oportunitats. 
Teoria de la construcció de gènere. 
Llenguatge, pensament i gènere. 
Creences, actituds i comportaments en     
igualtat entre homes i dones. 
Rols, estereotips i valors en la igualtat       
d'oportunitats de gènere. 
Marc legal de la igualtat d'oportunitats: 
Polítiques d'igualtat. 
Plans, programes i projectes d'igualtat     
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l'avaluació per a optimitzar el funcionament      
dels programes i garantir la seva qualitat. 
h) S'han emprat les tecnologies de la       
informació i la comunicació per a l'elaboració i        
presentació d'informes d'avaluació i    
memòries. 

d'oportunitats. 
Anàlisi de diferents recursos i/o organismes      
que promouen la igualtat entre dones i       
homes: 
Tractament i transferència de la informació      
per a la promoció de la igualtat entre        
homes i dones i la conciliació de la vida         
familiar. 
Protocols internacionals. Guies i manuals de      
llenguatge no sexista. 

 
b) Dirigir la implementació de projectes      
d'integració social, coordinant les    
actuacions necessàries per dur-les a     
terme i supervisant la realització de les       
activitats amb criteris de qualitat 

 

 
RA 2. Determina els elements que      
constitueixen un projecte d'intervenció    
social, relacionant-los 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. 
g) S'han comparat mètodes, tècniques i      
instruments aplicables en la intervenció     
social. 
 

 
Models teòrics en la intervenció social:      
ecològic i sistèmic, entre altres. 
Elements metodològics: estratègies i    
tècniques d'intervenció, activitats i 
tasques. 
Tècniques de definició de temps. 
Organització i gestió dels recursos materials      
i humans. 
Anàlisi de la coherència interna. 
El pla d'atenció al client. 
La retroalimentació. 
Valoració del projecte com a eix de la        
intervenció del tècnic 
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RA3. 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. 
 

Conceptes bàsics de publicitat i     
comunicació. 
Publicitat i mitjans de comunicació en la       
intervenció social: 
Estratègies de promoció i difusió.     
Màrqueting. 
Disseny de campanyes de promoció i      
difusió de projectes d'intervenció 
social. 
Elaboració de materials per a la promoció i        
difusió de projectes socials: cartells, tríptics,      
entre altres. 
Ús de tecnologies de la informació i la        
comunicació en la promoció i difusió de       
projectes socials: processadors de text,     
presentacions, ràdio i vídeo, entre altres. 
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RA 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 a verificar la incorporació de la       
perspectiva de gènere en projectes     
d'intervenció social. 
g) S'ha argumentat la necessitat de      
l'avaluació per a optimitzar el funcionament      
dels programes i garantir la seva qualitat. 
h) S'han emprat les tecnologies de la       
informació i la comunicació per a l'elaboració i        
presentació d'informes d'avaluació i    
memòries. 

Avaluació de projectes: 
Concepte, funcions i models teòrics. 
Principis i tipus d'avaluació. 
L'avaluació com a element de la      
programació. 
Anàlisi del procés d'avaluació: 
Fases. 
Continguts de l'avaluació. 
Organització dels recursos i activitats     
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. 
Avaluació i seguiment en les intervencions      
per a impulsar la igualtat entre 
homes i dones. 
Valoració de l'objectivitat en l'avaluació. 
 

 
c) Realitzar actuacions administratives    
associades al desenvolupament del    
projecte, aplicant les tecnologies de la      
informació i la comunicació per gestionar la       
documentació 
 
 
 
 
 
 

 
RA2. Determina els elements que     
constitueixen un projecte d'intervenció    
social, relacionant-los 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. 

 
Models teòrics en la intervenció social:      
ecològic i sistèmic, entre altres. 
La planificació en la intervenció social. 
Tècniques de programació característiques    
de la intervenció social. 
El procés de planificació.  
Elements metodològics: estratègies i    
tècniques d'intervenció, activitats i tasques. 
Organització i gestió dels recursos materials      
i humans. Anàlisi de la coherència interna. 
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d) Programar activitats d'integració    
social, aplicant els recursos i     
estratègies metodològiques més   
adequades. 

 

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

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

 
 

RA2. Determina els elements que     
constitueixen un projecte d'intervenció    
social, relacionant-los 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. 

Models teòrics en la intervenció social:      
ecològic i sistèmic, entre altres. 
La planificació en la intervenció social. 
Tècniques de programació característiques    
de la intervenció social. 
El procés de planificació. 
Elements metodològics. 
Tècniques de definició de temps. 
Organització i gestió dels recursos materials      
i humans. Anàlisi de la coherència interna. 
 
 
 
 
 

RA4. 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. 
 
 
 
 

b) S'ha argumentat la necessitat d'incorporar      
la perspectiva de gènere en l'elaboració dels       
projectes d'intervenció social. 
d) S'ha analitzat la informació i els recursos        
de les institucions i organismes d'igualtat que       
existeixin a l'entorn de la intervenció. 
e) S'han identificat els criteris per a       
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 d'intervenció social. 

La perspectiva de gènere en el disseny de        
projectes d'intervenció social. 
Teoria de la construcció de gènere. 
Llenguatge, pensament i gènere. 
Creences, actituds i comportaments en     
igualtat entre homes i dones. 
Rols, estereotips i valors en la igualtat       
d'oportunitats de gènere. 
Marc legal de la igualtat d'oportunitats. 
Anàlisi de diferents recursos i/o organismes      
que promouen la igualtat entre dones i       
homes: 
Tractament i transferència de la informació      
per a la promoció de la igualtat entre        
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i) S'han identificat les principals     
manifestacions de violència de gènere 
com un reflex de la desigualtat entre homes i         
dones. 
 
 
 

homes i dones i la conciliació de la vida         
familiar. 
Protocols internacionals. Guies i manuals de      
llenguatge no sexista. 
Incorporació de la perspectiva de gènere en       
els instruments de promoció i difusió 
 

 
e) Dissenyar i posar en pràctica      
actuacions per prevenir la violència     
domèstica, avaluant el desenvolupament    
de les mateixes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RA4. 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       
existeixin a l'entorn de la intervenció. 
e) S'han identificat els criteris per a       
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      
d'intervenció social. 
h) S'han identificat les estratègies per a       
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. 
 

 
Anàlisi de la realitat des de la perspectiva        
de gènere: 
Processos i tècniques. 
La perspectiva de gènere en el disseny de        
projectes d'intervenció social: 
Perspectiva històrica de la igualtat     
d'oportunitats. 
Teoria de la construcció de gènere. 
Llenguatge, pensament i gènere. 
Creences, actituds i comportaments en     
igualtat entre homes i dones. 
Rols, estereotips i valors en la igualtat       
d'oportunitats de gènere. 
Marc legal de la igualtat d'oportunitats: 
Polítiques d'igualtat. 
Plans, programes i projectes d'igualtat     
d'oportunitats. 
Anàlisi de diferents recursos i/o organismes      
que promouen la igualtat entre dones i       
homes: 
Tractament i transferència de la informació      
per a la promoció de la igualtat entre        
homes i dones i la conciliació de la vida         
familiar. 
Protocols internacionals. Guies i manuals de      
llenguatge no sexista. 
Incorporació de la perspectiva de gènere en       
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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. 
 
 
 
 

els instruments de promoció i difusió 
 
 

RA 5. Defineix procediments    
d'avaluació de projectes d'intervenció    
social, analitzant els diferents models     
teòrics i tenint en compte la      
perspectiva de gènere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Determina els elements que     
constitueixen un projecte d'intervenció    
social, relacionant-los amb els diferents     
models de planificació. 
 
 
 
 
 

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 a verificar la incorporació de la       
perspectiva de gènere en projectes     
d'intervenció social. 
g) S'ha argumentat la necessitat de      
l'avaluació per a optimitzar el funcionament      
dels programes i garantir la seva qualitat. 
h) S'han emprat les tecnologies de la       
informació i la comunicació per a l'elaboració i        
presentació d'informes d'avaluació i    
memòries. 
 
a) S'han comparat diversos models teòrics      
d'intervenció social 
b) S'han identificat els diferents nivells de       
planificació en la intervenció social 
g) S'han comparat mètodes, tècniques i      
instruments aplicables en la intervenció     
social. 
 
 
 

Avaluació de projectes: 
Concepte, funcions i models teòrics. 
Principis i tipus d'avaluació. 
L'avaluació com a element de la      
programació. 
Anàlisi del procés d'avaluació: 
Fases. 
Continguts de l'avaluació. 
Organització dels recursos i activitats     
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. 
Avaluació i seguiment en les intervencions      
per a impulsar la igualtat entre 
homes i dones. 
Valoració de l'objectivitat en l'avaluació. 
 
 
 
 
Tècniques de programació característiques    
de la intervenció social. 
El procés de planificació.  
Elements metodològics. 
Tècniques de definició de temps. 
Organització i gestió dels recursos materials      
i humans. Anàlisi de la coherència interna. 
El pla d'atenció al client. 
La retroalimentació. 
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g) Organitzar les activitats de suport a la        
gestió domèstica, en funció de les      
característiques de la unitat de     
convivència, controlant i avaluant el     
desenvolupament de les mateixes. 
 
 

 
 
 
 
RA 5. Defineix procediments    
d'avaluació de projectes d'intervenció    
social, analitzant els diferents models     
teòrics i tenint en compte la      
perspectiva de gènere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RA2. Determina els elements que     
constitueixen un projecte d'intervenció    
social, relacionant-los amb els diferents     
models de planificació. 
 
 
 

 
 
 
 
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 a verificar la incorporació de la       
perspectiva de gènere en projectes     
d'intervenció social. 
g) S'ha argumentat la necessitat de      
l'avaluació per a optimitzar el funcionament      
dels programes i garantir la seva qualitat. 
h) S'han emprat les tecnologies de la       
informació i la comunicació per a l'elaboració i        
presentació d'informes d'avaluació i    
memòries. 
 
 
a)S'han comparat diversos models teòrics     
d'intervenció social 
b) S'han identificat els diferents nivells de       
planificació en la intervenció social 
g) S'han comparat mètodes, tècniques i      
instruments aplicables en la intervenció     
social. 
 

 
 
 
 
L'avaluació com a element de la      
programació. 
Anàlisi del procés d'avaluació: 
Fases. 
Continguts de l'avaluació. 
Organització dels recursos i activitats     
d'avaluació. 
Els suports informàtics en el tractament i       
organització de la informació. 
Elaboració d'informes i memòries. 
Avaluació i seguiment en les intervencions      
per a impulsar la igualtat entre 
homes i dones. 
Valoració de l'objectivitat en l'avaluació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elements metodològics: estratègies i    
tècniques d'intervenció, activitats i tasques. 
Tècniques de definició de temps. 
Organització i gestió dels recursos materials      
i humans. Anàlisi de la coherència interna. 
El pla d'atenció al client. 
La retroalimentació. 
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h) Organitzar i desenvolupar activitats     
de suport psicosocial, mostrant una     
actitud respectuosa amb la intimitat de      
les persones i avaluant el     
desenvolupament d'aquestes 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 
 
 
 
 
 
RA2. Determina els elements que     
constitueixen un projecte d'intervenció    
social, relacionant-los amb els diferents     
models de planificació. 
 
RA5. Defineix procediments d'avaluació    
de projectes d'intervenció social,    
analitzant els diferents models teòrics i      
tenint en compte la perspectiva de      
gènere. 
 
 
RA2. Determina els elements que     
constitueixen un projecte d'intervenció    
social, relacionant-los amb els diferents     
models de planificació. 
 
RA5. Defineix procediments d'avaluació    
de projectes d'intervenció social,    
analitzant els diferents models teòrics i      
tenint en compte la perspectiva de      
gènere. 
 
 
RA2. Determina els elements que     
constitueixen un projecte d'intervenció    
social, relacionant-los 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 
g) S'han comparat mètodes, tècniques i      
instruments aplicables en la intervenció     
social. 
 
 
 
 
 
a)S'han comparat diversos models teòrics     
d'intervenció social 
b) S'han identificat els diferents nivells de       
planificació en la intervenció social 
g) S'han comparat mètodes, tècniques i      
instruments aplicables en la intervenció     
social. 
 
 
 
 
 
a) S'han comparat diversos models teòrics      
d'intervenció social 
b) S'han identificat els diferents nivells de       
planificació en la intervenció social 
g) S'han comparat mètodes, tècniques i      

Valoració del projecte com a eix de la        
intervenció del tècnic. 
Incorporar la perspectiva de gènere a l’hora       
de dissenyar les activitats. 
 
 
Elements metodològics: estratègies i    
tècniques d'intervenció, activitats i tasques. 
Tècniques de definició de temps. 
Organització i gestió dels recursos materials      
i humans. Anàlisi de la coherència interna. 
El pla d'atenció al client. 
La retroalimentació. 
Valoració del projecte com a eix de la        
intervenció del tècnic. 
Incorporar la perspectiva de gènere a l’hora       
de dissenyar les activitats. 
 
Elements metodològics: estratègies i    
tècniques d'intervenció, activitats i tasques. 
Tècniques de definició de temps. 
Organització i gestió dels recursos materials      
i humans. Anàlisi de la coherència interna. 
El pla d'atenció al client. 
La retroalimentació. 
Valoració del projecte com a eix de la        
intervenció del tècnic. 
Incorporar la perspectiva de gènere a l’hora       
de dissenyar les activitats. 
 
Elements metodològics: estratègies i    
tècniques d'intervenció, activitats i tasques. 
Tècniques de definició de temps. 
Organització i gestió dels recursos materials      
i humans. Anàlisi de la coherència interna. 
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l'equip interdisciplinar 
 
 
 
 
 
 
 
k) Organitzar i implementar programes     
d'inserció laboral i ocupacional, avaluant     
el desenvolupament dels mateixos i el      
seu ajust a l'itinerari prefixat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA5. Defineix procediments d'avaluació    
de projectes d'intervenció social,    
analitzant els diferents models teòrics i      
tenint en compte la perspectiva de      
gènere. 
 
 
 
RA 1. Determina mètodes, tècniques i      
instruments per a l'anàlisi de la realitat       
social, interpretant les seves    
característiques i l'àmbit d'aplicació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RA2. Determina els elements que     
constitueixen un projecte d'intervenció    
social, relacionant-los amb els diferents     
models de planificació. 
 
RA5. Defineix procediments d'avaluació    
de projectes d'intervenció social,    

instruments aplicables en la intervenció     
social. 
 
 
 
 
 
 
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 emprat les tecnologies de la       
comunicació en l'elaboració d'instruments per     
a l'obtenció d'informació. 
f) S'han seleccionat les tècniques d'anàlisis      
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. 
 
a)S'han comparat diversos models teòrics     
d'intervenció social 
b) S'han identificat els diferents nivells de       
planificació en la intervenció social 
g) S'han comparat mètodes, tècniques i      
instruments aplicables en la intervenció     
social. 

El pla d'atenció al client. 
La retroalimentació. 
Valoració del projecte com a eix de la        
intervenció del tècnic. 
Incorporar la perspectiva de gènere a l’hora       
de dissenyar les activitats. 
 
 
Tècniques i instruments qualitatius i     
quantitatius. 
Anàlisi de les principals fonts i sistemes de        
registre de la informació: observació,     
entrevista, qüestionari, enquesta,   
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 tecnologies de la informació i la         
comunicació en la recerca social. 
Anàlisi i interpretació de dades: mètodes,      
tècniques i instruments. Estadística bàsica.  
Valoració dels aspectes ètics de recollida de       
la informació. 
 
 
Elements metodològics: estratègies i    
tècniques d'intervenció, activitats i tasques. 
Tècniques de definició de temps. 
Organització i gestió dels recursos materials      
i humans. Anàlisi de la coherència interna. 
El pla d'atenció al client. 
La retroalimentació. 
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m) Realitzar tasques de mediació     
entre persones i grups, aplicant     
tècniques participatives i de gestió     
de conflictes de forma eficient. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

analitzant els diferents models teòrics i      
tenint en compte la perspectiva de      
gènere. 
 
 
RA2. Determina els elements que     
constitueixen un projecte d'intervenció    
social, relacionant-los amb els diferents     
models de planificació. 
 
RA5. Defineix procediments d'avaluació    
de projectes d'intervenció social,    
analitzant els diferents models teòrics i      
tenint en compte la perspectiva de      
gènere. 
 
 
 
 
RA5. 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 comparat diversos models teòrics     
d'intervenció social 
b) S'han identificat els diferents nivells de       
planificació en la intervenció social 
g) S'han comparat mètodes, tècniques i      
instruments aplicables en la intervenció     
social. 
 
 
 
 
 
 
 
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 a verificar la incorporació de la       
perspectiva de gènere en projectes     
d'intervenció social. 
g) S'ha argumentat la necessitat de      

Valoració del projecte com a eix de la        
intervenció del tècnic. 
Incorporar la perspectiva de gènere a l’hora       
de dissenyar les activitats. 
 
Elements metodològics: estratègies i    
tècniques d'intervenció, activitats i tasques. 
Tècniques de definició de temps. 
Organització i gestió dels recursos materials      
i humans. Anàlisi de la coherència interna. 
El pla d'atenció al client. 
La retroalimentació. 
Valoració del projecte com a eix de la        
intervenció del tècnic. 
Incorporar la perspectiva de gènere a l’hora       
de dissenyar les activitats. 
 
 
 
L'avaluació com a element de la      
programació. 
Anàlisi del procés d'avaluació: 
Fases. 
Continguts de l'avaluació. 
Organització dels recursos i activitats     
d'avaluació. 
Els suports informàtics en el tractament i       
organització de la informació. 
Elaboració d'informes i memòries. 
Avaluació i seguiment en les intervencions      
per a impulsar la igualtat entre 
homes i dones. 
Valoració de l'objectivitat en l'avaluació. 
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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. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
RA5. Defineix procediments d'avaluació    
de projectes d'intervenció social,    
analitzant els diferents models teòrics i      
tenint en compte la perspectiva de      
gènere. 

l'avaluació per a optimitzar el funcionament      
dels programes i garantir la seva qualitat. 
h) S'han emprat les tecnologies de la       
informació i la comunicació per a l'elaboració i        
presentació d'informes d'avaluació i    
memòries. 
 
 
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 a verificar la incorporació de la       
perspectiva de gènere en projectes     
d'intervenció social. 
g) S'ha argumentat la necessitat de      
l'avaluació per a optimitzar el funcionament      
dels programes i garantir la seva qualitat. 
h) S'han emprat les tecnologies de la       
informació i la comunicació per a l'elaboració i        
presentació d'informes d'avaluació i    
memòries. 

 
 
 
 
 
 
 
L'avaluació com a element de la      
programació. 
Anàlisi del procés d'avaluació: 
Fases. 
Continguts de l'avaluació. 
Organització dels recursos i activitats     
d'avaluació. 
Els suports informàtics en el tractament i       
organització de la informació. 
Elaboració d'informes i memòries. 
Avaluació i seguiment en les intervencions      
per a impulsar la igualtat entre 
homes i dones. 
Valoració de l'objectivitat en l'avaluació. 
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2. METODOLOGIA  

Les línies d'actuació del procés d'ensenyament-aprenentatge que permeten aconseguir els objectius del mòdul versaran en: 

● L'anàlisi documental de programes. 

● El treball en equip per a: 

○ Elaborar i aplicar instruments d'anàlisis 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 a obtenir, gestionar i comunicar informació així com per a promocionar i difondre projectes. 

● La sensibilització sobre el valor de la planificació en la intervenció social. 

 

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. Pensem 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. 

A la plataforma 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...                           
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Serà un recurs de comunicació i participació. 

No s’utilitzarà llibre de text, tot i que es tindrà com a referència el de:  

“Metodología de la intervención social” 

Editorial: Altamar 

Autores: Isabel Gutiérrez y Montserrat Sorribas 

 

3. AVALUACIÓ 

  
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. En aquest percentatge està inclós el projecte, el qual té un pes de                           
30%.  
 
 

B) INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 
 

El model d´avaluació formativa exigeix un ús d´instruments variats i adaptats a la diversitat d'alumnes 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. 
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∙       Mètodes d’observació directa (diari del professorat, rúbriques, etc.). 
∙       Projecte final. 
∙       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 B-e 
 

B-f 
 SET OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI JUN 

      UT 0: Presentació i introducció X          4 

 x   X  UT 1: La investigació social. X X         30 

x    X  UT 2:  La planificació de la intervenció social.   X X       22 

  X    UT 3: Disseny i execució de projectes d’intervenció social     X X     22 

   X   UT 4: L’avaluació del projecte d’intervenció social      X X    20 

    X X 
UT 5: Difusió de projectes d’intervenció social  

 
      X X X X 12 

 HORES TOTALS:           110 h 
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- Gutierrez, Isabel i Sorribas, Montserrat (2017) Metodologia de la intervenció social, ed Altamar, Barcelona 

- Alvira Martín, F. (1991): Metodología de la evaluación de programas. Madrid. CIS. 

- Ander Egg, E y Aguilar, Ma J. (1989) Como elaborar un proyecto. Guía para proyectos sociales. Argentina Instituto de Ciencias Sociales de Aplicadas. 

- Ander-Egg, E.(1987): Investigación y diagnóstico para el trabajo social. Buenos Aires. Humanitas. 

- Reial Decret 1074/2012, de 13 de juliol, pel qual s’estableix el títol de Tècnic Superior en Integració Social i es fixen el seus ensenyaments mínims (BOE nº195, 1508-2012).  

- 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 (BOE                            
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- Bibliografia especialitzada. 

- Pàgines web especialitzades. 
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