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INFORMACIÓ PROVES LLIURES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 

 

CICLE FORMATIU: CFGS MEDIACIÓ COMUNICATIVA 

CURS: 2020-2021. 

MÒDUL: Metodologia de la Intervenció Social 

Docent: Maria Cifre Carsi 

 

Objectius 

a) Interpretar informació seleccionant les estratègies i recursos adequats per elaborar 
projectes d'integració social adequats a la persona destinatària, al context i al marc 
legal vigent. 

b) Identificar les competències pròpies i esperades del tècnic superior en integració́ 
social i als membres de l’equip multidisciplinari, analitzant el context d’intervenció́ i els 
criteris de qualitat establerts en la planificació́, per dirigir i supervisar la posta en 
pràctica de projectes i programes.  

c) Aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació, identificant els protocols 
i recursos pertinents per gestionar la documentació i realitzar les actuacions 
administratives associades a la intervenció. 

d) Seleccionar recursos i estratègies metodològiques, interpretant les normatives 
relatives a requisits tècnics i instal·lacions, per programar activitats d’integració social. 

e) Identificar els nivells d’intervenció, analitzant els factors influents per dissenyar, 
implementar i avaluar intervencions dirigides a la prevenció de la violència domèstica. 

f) Identificar les necessitats d’atenció física de les persones usuàries, relacionant-les 
amb les ajudes tècniques disponibles per dissenyar, supervisar i avaluar activitats que 
les donin resposta. 

g) Analitzar les característiques de les unitats de convivència, identificant les variables 
rellevants per organitzar, supervisar i avaluar activitats de suport a la gestió domèstica. 

h) Seleccionar estratègies metodològiques i pautes d’actuació, identificant els 
recursos necessaris per organitzar, dur a terme i avaluar activitats de suport 
psicosocial. 

i) Seleccionar estratègies metodològiques i pautes d’actuació, concretant les ajudes 
tècniques necessàries per organitzar, dur a terme i avaluar activitats d’entrenament 
en habilitats d’autonomia personal i social. 
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j) Seleccionar estratègies metodològiques i d’avaluació , aplicant els criteris establerts 
per l’equip interdisciplinari per dissenyar i dur a terme activitats d’intervenció 
socioeducativa. 

k) Analitzar les necessitats d’entrament, mediació i suport tècnic en funció dels 
recursos sociolaborals disponibles, per organitzar, dur a terme i avaluar activitats 
d’inserció laboral i ocupacional. 

l) Analitzar els problemes plantejats, seleccionant tècniques de participació i gestió de 
conflictes, per realitzar tasques de mediació entre persones i grups. 

m) Seleccionar tècniques e instruments d’avaluació, analitzant els criteris i indicadors 
de qualitat establerts en la programació, per realitzar el control, seguiment i 
retroalimentació de la intervenció. 

n) Identificar i aplicar paràmetres de qualitat en els treballs i activitats realitzades en el 
procés d’aprenentatge, per valorar la cultura de l’avaluació i de la qualitat i ser capaços 
de supervisar i millorar procediments de gestió de qualitat. 

 

 

Continguts 

● La planificació de la intervenció social. Quins són els diferents nivells de la 
programació de la intervenció. 

● La investigació social. Quins són els instruments bàsics de la investigació social 
necessaris per dur a terme la intervenció. 

● El projecte d’intervenció social. Quins són els procediments per analitzar la 
realitat i la planificació del projecte d’intervenció social. 

● La promoció i la difusió del projecte d’intervenció social. Com donar a conèixer 
el projecte i promoure la participació. 

● L’avaluació del projecte d’intervenció social. Com avaluar el projecte i com 
presentar els resultats a través de l’informe. 

● La perspectiva de gènere en el disseny de projectes. Com promoure la igualtat 
entre homes i dones. 

● La gestió de qualitat en els projectes d’intervenció social. Com aconseguir la 
millora contínua en l’àmbit de la intervenció social. 

 

Criteris d'avaluació 

La planificació de la intervenció social. Quins són els diferents nivells de la 
programació de la intervenció. 

Criteris d’avaluació. 
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S’han comparat els diferents models teòrics de la intervenció social. 

S’han identificat els diferents nivells de planificació en la intervenció social. 

S’han comparat diferents models de planificació. 

S’han descrit les fases del procés de planificació. 

La investigació social. Quins són els instruments bàsics de la investigació 
social necessaris per dur a terme la intervenció. 

Criteris d’avaluació. 

S’han identificat els principals mètodes, tècniques i instruments d’obtenció 
d’informació. 

S’han concretat els requisits d’aplicació dels diferents instruments i recursos. 

S’han identificat les aplicacions, possibilitats i limitacions de les diverses tècniques 
i instruments. 

S’han elaborat instruments coherents amb la finalitat. 

S’han utilitzat les tecnologies de la comunicació en l’elaboració d’instruments per a 
l’obtenció d’informació. 

S’han seleccionat les tècniques d’anàlisi adequades a la situació. 

S’ha justificat el paper de l’anàlisi de la realitat en l’èxit de la intervenció. 

S’han valorat els aspectes ètics de la recollida i tractament de la informació. 

El projecte d’intervenció social. Quins són els procediments per analitzar la 
realitat i la planificació del projecte d’intervenció social. 

Criteris d’avaluació. 

S’han comparat diferents models de planificació. 

S’han descrit les fases del procés de planificació. 

S’ha justificat la necessitat de fonamentar adequadament els projectes 
d’intervenció social. 

S’han identificat els elements fonamentals de la planificació. 

S’han comparat els mètodes, tècniques i instruments aplicables en la intervenció 
social. 

La promoció i la difusió del projecte d’intervenció social. Com donar a 
conèixer el projecte i promoure la participació. 

Criteris d’avaluació: 

S’han explicat els conceptes i processos bàsics relatius a la publicitat i els mitjans 
de comunicació. 

S’ha argumentat la importància dels mitjans de comunicació en la promoció i difusió 
dels projectes. 
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S’han identificat els elements fonamentals d’una campanya de promoció i difusió. 

S’han descrit els principals medis, estratègies i tècniques per a la promoció i difusió 
dels projectes socials. 

S’han utilitzat les tecnologies de la informació i la comunicació per a l’elaboració de 
materials de promoció i difusió. 

S’han dissenyat campanyes de promoció i difusió de projectes socials utilitzant 
recursos diversos. 

S’ha argumentat la necessitat de promocionar i difondre els projectes socials. 

S’ha justificat la necessitat de garantir la veracitat informativa en els processos de 
promoció i difusió dels projectes socials. 

L’avaluació del projecte d’intervenció social. Com avaluar el projecte i com 
presentar els resultats a través de l’informe. 

Criteris d’avaluació: 

S’han descrit models, tècniques i instruments d’avaluació en la intervenció social. 

S’han explicat les funcions i els principis generals de l’avaluació. 

S’han descrit les diferents fases de l’avaluació. 

S’han concretat les tècniques, indicadors, criteris i instruments d’avaluació de 
projectes d’intervenció social. 

S’han establert els procediments generals per a la gestió de la qualitat en els 
projectes dissenyats. 

S’han determinat estratègies i instruments per verificar la incorporació de la 
perspectiva de gènere en projectes d’intervenció social. 

S’ha argumentat la necessitat de l’avaluació per optimitzar el funcionament dels 
programes i garantir la seva qualitat. 

S’han utilitzat les tecnologies de la informació i la comunicació per a l’elaboració 
i presentació 

d’informes d’avaluació i memòries. 

La perspectiva de gènere en el disseny de projectes. Com promoure la igualtat 
entre homes i dones. 

Criteris d’avaluació: 

S’ha argumentat la importància de l’anàlisi de la realitat des de la perspectiva 
de gènere. 

S’ha argumentat la necessitat d’incorporar la perspectiva de gènere en 
l’elaboració dels projectes d’intervenció social. 

S’ha interpretat el marc legislatiu que promou la igualtat d’oportunitats. 
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S’ha analitzat la informació i els recursos de les institucions i organismes 
d’igualtat que existeixen en l’entorn de la intervenció. 

La gestió de qualitat en els projectes d’intervenció social. Com 
aconseguir la millora contínua en l’àmbit de la intervenció social. 

Criteris d’avaluació: 

S’ha argumentat la necessitat de l’avaluació per optimitzar el funcionament dels 
programes i garantir la seva qualitat. 

S’han utilitzat les tecnologies de la informació i la comunicació per a l’elaboració 
i presentació d’informes d’avaluació i memòries. 

 

Tipus de prova 

La prova estarà estructurada en: 

● Una prova de caire teòric-pràctic que pot estar estructurada en dues parts: 

o Una part de preguntes que podrà ser: (50% de la nota) 

o Desenvolupament  

o Una part que inclou un supòsit pràctic: (50% de la nota) 

S’ha d’aprovar cada un dels apartats per poder treure la mitjana de l’examen. Si no 

s’obté la puntuació mínima 5 punts en algun dels aparts, l’examen queda suspès. 

 

Criteris de qualificació de les proves lliures 

La qualificació final del mòdul serà la mitjana de les dues parts d’aquesta prova. Cada 

part es puntuarà sobre 10 punts. Per poder fer la mitjana ponderada de les dues parts, 

s’ha d’obtenir un mínim de 5 punts a cadascuna.  

En cas de suspendre algun dels apartats, la nota final que es publicarà serà la 

corresponent a l’apartat suspès (ja que impossibilita treure la mitjana corresponent). 

 

 

Bibliografia 

 

●   RD 1074/2012, de 13 de juliol, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Superior 

en Integració́ Social i els corresponents ensenyaments mínims.  
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●   Ordre ECD/106/2013, de 23 de gener, pel qual s'estableix el currículum del 

CFGS d’Integració́ Social.  

COMPLEMENTÀRIA: 

● Metodología de la intervención social. Ed. Paraninfo 

 


