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DOCENT: LAURA MÁÑEZ / LAURA BAREA  
 

La programació és un projecte obert, flexiu i reflexiu, on el professorat hi fa una declaració d’intencions amb caràcter viu, que fa possible adaptar la 

normativa a la realitat de l’aula i a la diversitat d’interessos i capacitats de l’alumnat. 

 

Tal i com queda recollit a l’annex 3 del pla de contingència del CIFP Son LLebre, pel que fa als instruments d’avaluació s’han previst, a la programació 

d’aula, tots aquells que puguin ser eficients en qualsevol dels nivell d’alerta o fàcilment adaptables. Igualment quan es dissenyin les activitats 

d’ensenyament-aprenentatge diversificaran suficientment per a poder-les dur a terme en els diferents nivell d’alerta. S’anirà informant de la ponderació 

dels diferents instruments d’avaluació que es vagin realitzant tal i com queda recollit a la programació general de cicle per garantir l’avaluació contínua. 

Pel que fa en aquest mòdul, tots els continguts es consideren prioritaris i adaptables a qualsevol escenari. 
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1. ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL 
 

COMPETÈNCIES PPS RESULTATS D’APRENENTATGE CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS 

a) Obtenir informació utilitzant 

recursos, estratègies i instruments 

d’anàlisi de la realitat, amb la 

finalitat d’adequar la intervenció en 

matèria d’igualtat a les necessitats i 

característiques de les persones 

destinatàries i del context. 

 

1.Determina els mètodes, tècniques 

i instruments d'anàlisi de la realitat 

social, interpretant les seves 

característiques i l'àmbit d'aplicació. 

a) S’han identificat els 

principals mètodes, tècniques i 

instruments d’obtenció 

d’informació.. 

b) S’han concretat els requisits 

d’aplicació dels diferents 

instruments i recursos. 

c) S’han identificat les 

aplicacions, possibilitats i 

limitacions de les diverses tècniques 

i instruments. 

d) S’ han elaborats instruments 

coherents amb la seva finalitat. 

e) S’han fet servir les 

tecnologies de la comunicació en la 

elaboració d’instruments per 

l’obtenció d’informació. 

f) S’han seleccionat les 

tècniques d’anàlisi adequades a la 

situació. 

g) S’ha justificat el paper de 

l’anàlisi de la realitat en l’èxit de la 

intervenció. 

h) S’han valorat els aspectes 

● Mètodes i tècniques de la 

investigació 

● social. 

● Anàlisi de les principals 

fonts i sistemes de registre 

d’informació. 

● Elaboració i aplicació 

d’instruments de 

● recollida d’informació. 

● Possibilitats i limitacions de 

les diferents tècniques i 

instruments. 

● Les fonts d’informació. 

● Fiabilitat i validesa de la 

informació. 

● Ús de les TIC en la 

investigació. 

● Valoració dels aspectes ètics 

de la recollida d’informació. 
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ètics de la recollida i el tractament 

de la informació. 

b) Programar intervencions que 

promoguin la igualtat entre homes i 

dones, interpretant i tenint en 

compte la normativa legal, així com 

el pla estratègic i polítiques 

públiques de referència. 

c) Incorporar la perspectiva de 

gènere en totes les fases de la 

intervenció, seleccionant 

estratègies i tècniques que permetin 

la visualització de les dones. 

e) Desenvolupar activitats 

2. Determina els elements que 

constitueixen un projecte 

d'intervenció social, relativa amb 

els diferents models de planificació. 

a) S’han estat comparat diferents 

models teòrics d'intervenció social. 

b) S'han identificat diferents nivells 

de planificació en la intervenció 

social. 

c) S’han comparat diferents models 

de planificació. 

d) S’han descrit les fases del procés 

de planificació. 

e) S’ha justificat la necessitat de 

fonamentar adequadament els 

projectes d’intervenció social. 

● Models teòrics en la 

intervenció social. 

● La planificació en la 

intervenció social. 

● Tècniques de programació 

● característiques de la 

intervenció social. 

● El procés de planificació. 

● Valoració del projecte com a 

eix de la intervenció del tècnica. 



 

 
 

PROGRAMACIÓ DEL MÒDUL METODOLOGIA DE LA 
INTERVENCIÓ SOCIAL 

CFGS PROMOCIÓ I IGUALTAT DE GÈNERE 
 

Curs: 
2021-2022 

 

MD020202b-1 
4 

d’informació, comunicació i 

sensibilització de les dones i la 

població en general, utilitzant 

diversos suports de comunicació, 

promovent l’ús d’imatges no 

estereotipades de les dones i la 

utilització d’un llenguatge no 

sexista. 

o)Avaluar el procés d’intervenció i 

els resultats obtinguts, amb actitud 

autocrítica, elaborant i gestionant la 

documentació associada al procés 

amb criteris de qualitat. 

q) Resoldre situacions, problemes o 

contingències amb iniciativa i 

autonomia en l’àmbit de la seva 

competència, amb creativitat, 

innovació i esperit de millora en el 

treball personal i en el dels 

membres de l’equip. 

r) Organitzar i coordinar equips de 

treball amb responsabilitat, 

supervisant el seu 

desenvolupament, mantenint 

relacions fluides i assumint-ne el 

lideratge, així com aportant 

solucions als conflictes grupals que 

es presentin. 

f) S’han identificat els elements 

fonamentals de la planificació. 

g) S’han comparat mètodes, 

tècniques i instruments aplicables 

en 

la intervenció social. 

 

c) Incorporar la perspectiva de 

gènere en totes les fases de la 

3. Determina estratègies de 

promoció i difusió de projectes 

a) S’han explicat els conceptes i 

processos bàsics relatius a la 

● Conceptes bàsics de 

publicitat i comunicació. 
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intervenció, seleccionant 

estratègies i tècniques que permetin 

la visualització de les dones. 

e) Desenvolupar activitats 

d’informació, comunicació i 

sensibilització de les dones i la 

població en general, utilitzant 

diversos suports de comunicació, 

promovent l’ús d’imatges no 

estereotipades de les dones i la 

utilització d’un llenguatge no 

sexista. 

d’intervenció social, relacionant els 

recursos disponibles amb els 

objectius que se persegueixen. 

publicitat i els mitjans de 

comunicació. 

b) S’ha argumentat la importància 

dels mitjans de comunicació en la 

promoció i difusió dels projectes 

socials. 

c) S’han identificat els elements 

fonamentals d’una campanya de 

promoció i difusió. 

d) S’han descrit els principals 

mitjans, estratègies i tècniques per 

la promoció i difusió dels projectes 

socials. 

e) S’han utilitzat les tecnologies de 

la informació i la comunicació per 

l’elaboració de materials de 

promoció i difusió. 

f) S’han dissenyat campanyes de 

promoció i difusió de projectes 

socials utilitzant recursos de diversa 

índole. 

g) S’ha argumentat la necessitat de 

promocionar i difondre els projectes 

socials. 

h) S’ha justificat la necessitat de 

garantir la veracitat informativa en 

els processos de promoció i difusió 

dels projectes socials. 

● Publicitat i mitjans de 

comunicació en la intervenció 

social. 

● Elaboració de materials per 

la promoció i difusió de projectes 

socials. 

● Ús de tecnologies de la 

informació i comunicació en la 

promoció i difusió de projectes 

socials. 

b) Programar intervencions que 

promoguin la igualtat entre homes i 

4. Incorpora la perspectiva de 

gènere en l’elaboració dels 

a) S’ha argumentat la importància 

de 

Anàlisi de la realitat des de la 

perspectiva de gènere. 
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dones, interpretant i tenint en 

compte la normativa legal, així com 

el pla estratègic i polítiques 

públiques de referència. 

c) Incorporar la perspectiva de 

gènere en totes les fases de la 

intervenció, seleccionant 

estratègies i tècniques que permetin 

la visualització de les dones. 

projectes d’intervenció social, 

relacionant les estratègies i criteris 

utilitzats amb el marc teòric i legal 

vigent. 

l’anàlisi de la realitat des de la 

perspectiva de gènere. 

b) S’ha argumentat la necessitat 

d’incorporar la perspectiva de 

gènere 

en l’elaboració dels projectes 

d’intervenció social. 

c) S’ha interpretat el marc legislatiu 

que promou la igualtat 

d’oportunitats. 

d) S’ha analitzat la informació i els 

recursos de les institucions i 

organismes d’igualtat que 

existeixen 

a l’entorn de la intervenció. 

e) S’han identificat els criteris per  

incorporar la perspectiva de gènere 

en els projectes. 

f) S’han analitzat els protocols 

internacionals sobre l’ús del 

llenguatge no sexista. 

g) S’ha assegurat l’ús no sexista del 

llenguatge en la planificació dels 

projectes d'intervenció social. 

h) S’han identificat les estratègies 

per 

incorporar la perspectiva de gènere 

als instruments de promoció i 

difusió. 

 

La perspectiva de gènere en el 

disseny 

de projectes d’intervenció social. 

Marc legal de la igualtat 

d’oportunitats. 

Anàlisi de diferents recursos i/o 

organismes que promouen la 

igualtat 

entre homes i dones. 

Protocols internacionals. Guies i 

manuals de llenguatge no sexista. 

Incorporació de la perspectiva de 

gènere en els instruments de 

promoció i difusió. 
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c) Incorporar la perspectiva de 

gènere en totes les fases de la 

intervenció, seleccionant 

estratègies i tècniques que permetin 

la visualització de les dones. 

o)Avaluar el procés d’intervenció i 

els resultats obtinguts, amb actitud 

autocrítica, elaborant i gestionant la 

documentació associada al procés 

amb criteris de qualitat. 

u) Supervisar i aplicar procediments 

de gestió de qualitat, d’accessibilitat 

universal i de “disseny per a 

tothom” i de gestió de la diversitat, 

en les activitats professionals 

incloses en els processos de 

producció o prestació de serveis. 

 

5. Defineix procediments 

d’avaluació de projectes 

d’intervenció social, analitzant els 

diferents models teòrics i tenint en 

compte la perspectiva de gènere. 

a) S’han descrit models, tècniques i 

instruments d’avaluació en la 

intervenció social. 

b) S’han explicat las funcions i 

principis generals de l’avaluació. 

c) S’han descrit las diferents fases 

de 

l’avaluació. 

d) S’han concretat les tècniques, 

indicadors, criteris i instruments 

d’avaluació de projectes 

d’intervenció 

social. 

e) S’han establert els procediments 

generals per la gestió de la qualitat 

als projectes dissenyats. 

f) S’han determinat estratègies i 

instruments per verificar la 

incorporació de la perspectiva de 

gènere en projectes d’avaluació de 

projectes. 

Anàlisi del procés d’avaluació. 

Els suports informàtics en el 

tractament i organització de la 

informació. 

Elaboració d’informes i memòries. 

La gestió de la qualitat en els 

projectes 

d’intervenció social. 

Avaluació i seguiment en les 

Avaluació de projectes. 

Anàlisi del procés d’avaluació. 

Els suports informàtics en el 

tractament 

i organització de la informació. 

Elaboració d’informes i memòries. 

La gestió de la qualitat en els 

projectes 

d’intervenció social. 

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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intervencions per a impulsar la 

igualtat entre homes i dones. 

Valoració de l’objectivitat en 

l’avaluació.d’intervenció 

social. 

g) S’ha argumentat la necessitat de 

l’avaluació per optimitzar el 

funcionament dels programes i 

garantir la seva qualitat. 

h) S’han empleat les tecnologies de 

la informació i la comunicació per  

l’elaboració i presentació 

d’informes d’avaluació i memòries. 

 

2. METODOLOGIA  
 

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

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

complementarà amb recursos audiovisuals, visites tècniques i visites d’entitats i d’experts. 

 

Es realitzaran activitats que propiciïn en l’alumnat l’aplicació́dels seus coneixements, habilitats i creativitat, per a trobar solucions a qüestions 

complexes.  

Es tindran en compte, com a referent per a l’avaluació́principalment, els resultats d’aprenentatge. Es faran servir instruments diferents per poder avaluar 

les competències incloent l’autoavaluació́ i la coavaluació com a procediments complementaris a l'heteroavaluació. L’avaluació es realitzarà en els 

moments idonis al llarg del procés d’ensenyament-aprenentatge per garantir una avaluació que ajudi a l’alumnat a mostrar el que ha aprés. Les rubriques 

mostraran i ajudaran a l’alumnat a poder corregir allò que ha de millorar. 

 

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

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

Atès que alguns continguts del mòdul estan relacionats amb els mòduls de Desenvolupament Comunitari i Habilitats socials, es duran a terme reunions 
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de coordinació amb el professorat d’aquests mòduls per tal de coordinar el treball dels continguts i definir possibles projectes de treball comuns. A la 

programació d’aula s'especifiquen quins són els continguts comuns 

El mòdul comptarà amb Classroom i  Drive en els quals es penjaran materials complementaris i didàctics i altres recursos útils i que puguin ser 

d’interès per l’alumnat.  

 

 

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

- L'anàlisi documental de programes i documents. 

- El treball en equip per a: 

• Elaborar i aplicar instruments d'anàlisi de la realitat social. 

• Dissenyar estratègies i campanyes de promoció i difusió, elaborant els materials pertinents. 

• Avaluar projectes d'intervenció social. 

- La utilització de tecnologies de la informació i comunicació per obtenir, gestionar i comunicar informació així com per promocionar i difondre 

projectes. 

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

 

 

3. AVALUACIÓ 
 

 

Per avaluar es tindran en compte els següent principis: 

 

1.L’avaluació es basa tant amb els objectius del títol com els generals de l’FP (article 3 del RD 1147/2011)  

c) Consolidar hàbits de disciplina treball individual i en equip, així com la capacitat d’autoaprenentatge i capacitat crítica i apartat  

d) Establir relacions interpersonals i socials, en l'activitat professional i personal, basades en la resolució pacífica dels conflictes, el respete a les altres 

persones i el rebuig a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als comportaments sexistes   

g) Potenciar la creativitat, la innovació i la iniciativa emprendedora  

i) Comunicar-se de forma efectiva en el desenvolupament de l’activitat professional i personal.  

2.L'avaluació serà Formativa. 

3.L'avaluació ha d’identificar el grau en que l’alumnat ha desenvolupat cada competència. 
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4.És imprescindible implicar l’alumnat en el procés d’avaluació. 

5.S’ha de basar en procediments pràctics i funcionals. 

6. L'avaluació ha de ser transparent (L’alumnat ha de conèixer els paràmetres d’avaluació des del començament).  

 

 

Per això, aquesta avaluació es copsarà com un procés continu i global de retroalimentació sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge. Aquest es basarà 

amb les competències PPS, els resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i objectius generals associats al mòdul, els que ha d’adquirir l’alumnat. 

Aquests RA’s són ponderats en funció del temps que es treballa i de la importància que en tenen per la competència del perfil professional i del mòdul. 

Tots aquests elements es treballaran i es temporalitzaran en distintes unitats de treball i activitats avaluatives i d’aprenentatge. Per tant: 

 

La qualificació trimestral s’extraurà a partir dels instruments d’avaluació associats als Resultats d’Aprenentatge treballats.   

 

La qualificació final s’extraurà de la ponderació dels Resultats d’Aprenentatge. 

 

Tal com recull la normativa (RD 1147/2011 a l’article 3), els ensenyaments de formació professional tenen per objecte aconseguir que l'alumnat 

adquireixi les competències professionals, personals i socials, segons el nivell de què es tracti (annex I), necessàries per a: 

h) Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, així com les llengües estrangeres necessàries en la seva activitat professional.  

El present mòdul consta d’una part a treballar en anglès, aquesta s’avaluarà mitjançant activitats d’ensenyament-aprenentatge vinculades als RA 

corresponents a cada unitat de treball. 

 

 

Criteris de qualificació  

 

La qualificació del mòdul serà numèrica, entre 1 i 10, sense decimals. El mòdul es superarà sempre que s’obtingui una nota igual o superior a 5. 

Seguint l’estructura de les Unitats de Treball (UT), es plantejarà una avaluació contínua per fer el seguiment i reconduir el procés d’ensenyament i 

aprenentatge de l’alumnat, partint de: 

 

-  Una avaluació inicial (no avaluable) en què s’obtindrà la informació sobre els coneixements previs de l’alumnat. 

- Una avaluació de procés (avaluable) en què es valoraran totes les activitats dutes a terme en la UT com treballs, casos pràctics, elaboració de material, 

carpeta d’aprenentatge, visites dins o fora del centre, etc. que es determinaran a cada UT. L’alumnat ha de realitzar i lliurar les activitats i treballs dins 
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els terminis establerts i s’haurà d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel departament. 

Cada treball o activitat serà avaluada segons les competències que treballen i els criteris que s’estableixen, els que seran comunicats a l’alumnat en el 

moment en què s’encomana la tasca i els quals podran consultar per mitjà del GESTIB, fent-ne possible així la transparència d’aquest des del principi.  

-  Una avaluació final o de síntesi (avaluable) consistent amb una prova escrita competencial i teòrica-pràctica sobre les competències treballades, per tal 

de verificar-ne la seva adquisició. Aquesta prova pot constar de diverses parts: preguntes a desenvolupar, preguntes tipus test, realització d’esquemes o 

mapes conceptuals, identificació d’imatges, comentaris i/o reflexions, resolució de casos, etc. Aquesta prova no superarà el 50% de la nota final del 

trimestre, tal i com es va acordar a nivell de Departament de Família Professional.  

Si l’alumnat no pot realitzar una activitat d’ensenyament-aprenentatge o una prova d’avaluació de manera justificada, tindrà dret a realitzar-la durant la 

mateixa avaluació.  

 

Referent a la part d’anglès del present mòdul, aquesta s’avaluarà mitjançant activitats d’ensenyament-aprenentatge vinculades als RA corresponents a 

cada unitat de treball. 

 

 

 

a. Instruments d’avaluació 

 

L’avaluació del procés d’aprenentatge es durà a terme mitjançant diversos instruments d’avaluació globals, ja que així és com ho exigeix el model 

d’avaluació formativa, per tal d’assegurar i comprovar l’assoliment de les competències i els resultats d’aprenentatge seguint l’ancoratge curricular 

(criteris d’avaluació i objectius associats). Els procediments i instruments d’avaluació que s’empraran es concretaran a la programació d’aula i podran 

ser: 

Proves individuals d’avaluació competencial objectives, escrites i/o orals. 

Rúbriques d’avaluació (avaluació, autoavaluació i coavaluació). L’autoavaluació i coavaluació es copsen com a necessàries perquè l’alumnat sigui 

partícip i conscient del seu propi procés. 

Quaderns i diaris de classe, carpetes d’aprenentatge i/o portafolis.  

Registres d’observació i fulls de seguiment de l’actitud i interès vers el mòdul, professorat i companys/es, el comportament adequat a l’aula, l’assistència 

i la participació, l’actitud de respecte per l’alumnat, el professorat i les instal·lacions... 

Diàlegs, entrevistes, role-playings, debats, reflexions... 

Enquestes i qüestionaris. 

Sortides i visites tècniques. 
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Projecte intermòduls. Es durà a terme un projecte que implicarà els mòduls de Metodologia de la Intervenció Social, Participació Social de les Dones i 

Desenvolupament Comunitari. 

Altres. 

 

 

4. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL 
 

BLOCS DE CONTINGUTS  

(segons currículum) 
UNITATS DE TREBALL  SEQÜENCIADES CRONOGRAMA 

HORES 

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

 x    0. UT: La planificació en la intervenció social  x x          

   x  1. UT:  Gènere i intervenció social.   x x        

x     2. UT: Anàlisi de la realitat social.    x x       

 x    3. UT: Disseny de la intervenció social.      x x     

  x   4. UT:Comunicació i difusió del projecte social.         x x   

    x 5. UT: Seguiment, avaluació i gestió de qualitat.          x x  

 HORES TOTALS: 110            110 
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