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INFORMACIÓ PROVES LLIURES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 

 

CICLE FORMATIU: CFGS Integració Social 

CURS: 2021-2022 

MÒDUL: Mediació Comunitària 

Docent: Jesús Silvestre Alcaraz 

 

Objectius 

 

a) Interpretar informació seleccionant les estratègies i recursos pertinents per elaborar projectes 

d'integració social adequats a la persona destinatària, el context i el marc legal vigent i que incorporin 

la perspectiva de gènere, així com la defensa dels drets de les víctimes de violència de gènere i de les 

seves filles i fills. 

b) Identificar les competències requerides al tècnic superior en Integració Social i als membres de 

l'equip interdisciplinari, analitzant el context d'intervenció i els criteris de qualitat establerts a la 

planificació, per dirigir i supervisar la posada 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. 

m) Analitzar els problemes plantejats, seleccionant tècniques de participació i gestió de conflictes, per 

realitzar tasques de mediació entre persones i grups. 

ny) Seleccionar tècniques i instruments d'avaluació, analitzant els criteris i indicadors de qualitat 

establerts a la programació per realitzar el control, seguiment i retroalimentació de la intervenció. 

o) Analitzar les habilitats socials requerides en l'entorn professional, identificant els factors influents 

per mantenir relacions fluïdes amb les persones implicades en la intervenció i superar els possibles 

conflictes. 

q) Desenvolupar la creativitat i l'esperit d'innovació per respondre als reptes que es presenten en                               

els processos i en l'organització del treball i de la vida personal. 

r) Prendre decisions de forma fonamentada, analitzant les variables implicades, integrant sabers de 

diferent àmbit i acceptant els riscos i la possibilitat d'equivocació en les mateixes, per afrontar i 

resoldre diferents situacions, problemes o contingències. 

t) Aplicar estratègies i tècniques de comunicació, adaptant-se als continguts que es van a transmetre, 

a la finalitat i a les característiques dels receptors, per assegurar l'eficàcia en els processos de 

comunicació. 

w) Identificar i aplicar paràmetres de qualitat en els treballs i activitats realitzats en el procés 

d'aprenentatge, per valorar la cultura de l'avaluació i de la qualitat i ser capaces de supervisar i 

millorar procediments de gestió de qualitat.  



 

 

 

 

 

 

DC080501-1 

Continguts 

 

1. Planificació de les intervencions de mediació:  

-Orígens i evolució de la mediació. 

-Principis de la mediació. 

-Anàlisi de diferents models de mediació comunitària. 

-Legislació relacionada amb la mediació.  

-Valoració de la importància de planificar la mediació. 

-La violència de gènere: dimensió de la violència cap a la dona.  

-Marc normatiu sobre la violència de gènere. 

 

2. Organització de les actuacions per a  la prevenció de conflictes: 

 -Valors culturals dels principals col·lectius socials.  

 -El fenomen migratori. 

 -Recursos de mediació comunitària. 

 -Determinació d'espais de trobada. 

 -Els mediadors. 

 

 3. Realització d'activitats dels  processos de mediació comunitària: 

 -El conflicte. 

 -Tècniques de gestió de conflictes. 

 -Etapes en el procés de mediació.  

-Aplicació de tècniques utilitzades en la mediació comunitària. 

 

 4. 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 de estratègies d'avaluació.  

-Selecció de tècniques i instruments per a la avaluació de la mediació. 

 

Resultats d’aprenentatge. Criteris d'avaluació 

 

1. Planifica intervencions de mediació, relacionant-les amb els contextos en els quals es 

desenvolupen. 

Criteris d'avaluació: 

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 potabilitzadors 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 als recursos 

específics en aquest àmbit.  
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2. Organitza actuacions per a la prevenció de conflictes, seleccionant les estratègies 

d'intervenció.  

Criteris d'avaluació: 

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 es van a emprar 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. 

 

 3. Realitza activitats que afavoreixen els processos de mediació, descrivint el 

desenvolupament dels mateixos.  

Criteris d'avaluació: 

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 

prengueu coneixement i acceptació. 

f) S'ha derivat, en cas precís, a 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.  

 

 4. Realitza activitats d'avaluació, comparant els resultats de la intervenció amb els 

objectius previstos.  

Criteris d'avaluació:  

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 resultats de 

la mateixa.  

g) S'ha comprovat el nivell de compliment dels objectius previstos. 

h) S'ha valorat la importància de mantenir una actitud permanent de millora en l'eficàcia i qualitat del 

servei. 

 

Tipus de prova 

 

La prova consisteix en una prova de caire teòric-pràctic estructurada en dues parts: 

a) Una part de preguntes tipus test (40%). 
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b) Una part que inclou un supòsit pràctic i preguntes a desenvolupar teòric-pràctiques 

(60%). 

 

S’ha d’aprovar cada un dels apartats per poder superar l’examen (part a amb 2 punts i part b amb 3 

punts). Si no s’obté la puntuació mínima en algun dels apartats, l’examen queda suspès. 

 

Criteris de qualificació de les proves lliures 

 

La qualificació final serà el resultat de la ponderació de les dues parts de la prova: la part tipus test 

serà un 40% de la nota final i la part de supòsit pràctic i de preguntes a desenvolupar un 60%. Per 

poder fer la ponderació de les dues parts, s’ha d’obtenir un mínim de cadascuna de les parts (part a 

amb 2 punts i part b amb 3 punts). En cas de no superar-lo en una de les dues parts, la prova 

quedarà suspesa i la nota final que es publicarà serà la corresponent a la part suspesa (ja 

que impossibilita treure la ponderació corresponent). 

 

En l’apartat de preguntes tipus test, les preguntes contestades erròniament descomptaran puntuació 

seguint el següent criteri: 

- Quatre opcions de resposta:1/3 (tres malament resten una bé) 

 

Els exàmens hauran de ser realitzats en bolígraf blau o negre i només es corregiran les respostes 

contestades en aquests colors.  

 

Les respostes a les preguntes teòric-pràctiques hauran de raonar-se i justificar-se.  

  

Es tindrà en compte la presentació, netedat, coherència, ortografia i redacció 

 

Bibliografia 

 

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

corresponents ensenyaments mínims. 

 


