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INFORMACIÓ PROVES LLIURES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 

 

CICLE FORMATIU: Tècnic Superior Promoció de la Igualtat de Gènere 

CURS: 2021-2022 

MÒDUL: Informació i Comunicació amb perspectiva de gènere. 

Professorat: Laura Máñez i Laura Barea  

Objectius 

1) Seleccionar recursos, estratègies i instruments d’anàlisi de la realitat analizant les seves 

característiques, possibilitats i limitacions per obtenir informació sobre les necessitats de les 

persones destinatàries i del context d’intervenció en matèria d’igualtat entre dones i homes.   

2) Aplicar procediments de planificació, relacionant els seus  diferents elements amb  la 

informació obtinguda del anàlisi de realitat per programar intervencions que promoguin la 

igualtat entre hombres i dones. 

c) Interpretar el marc legal, econòmic, laboral i social de la igualtat de tracte i d’oportunitats 

entre dones i homes, identificant criteris, estratègies i instruments per incorporar la 

perspectiva de gènere en totes les fases de la intervenció. 

e) Seleccionar espais, estratègies  i materials, analitzant les possibilitats dels avenços 

tecnològics del ámbit de la comunicació per  desenvolupar  activitats d'informació,  

comunicació i sensibilització de les dones i la població en general. 

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

qualitat establerts  en la planificació i la documentació associada al procés, per avaluar el 

procés d’intervenció i els resultats.   

q) Desenvolupar la creativitat i l’esperit d’innovació per a respondre als rets 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 distint àmbit i acceptant els riscos i la possibilitat d’ equivocació en les mateixes, 

per afrontar i resoldre distintes situations, problemes i contingències.   

s) Desenvolupar les tècniques de lideratge, motivació, supervisió i comunicació en contextos 

de treball en grup, per facilitar la organització i coordinació d’equips de treball.  
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w) Identificar i aplicar paràmetres de qualitat en el treballs i activitats resalizades 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 

 

Caracterització dels processos de comunicació des de la perspectiva de gènere: 

Pensament, llenguatge i gènere. 

Paper del llenguatge en la construcció de la identitat i les relacions socials. Anàlisi de la seva 
influència en els sistemes de creences i coneixements. 

 Influència del llenguatge en la construcció social del gènere. 

Processos de comunicació:elements bàsics i estratègies. 

Els mitjans de comunicació com a instruments de reproducció i canvi social. Anàlisi de la 
comunicació des  d'una perspectiva de gènere. 

Comunicació i poder. 

La dona en els mitjans de comunicació. Tractament informatiu de la violència de gènere. 

Anàlisi del paper dels mitjans de comunicació en la transmissió de la ideologia de gènere. 
Models d'identitat masculina i femenina en els mitjans de comunicació. 

Publicitat i gènere. 

La societat de la informació i les dones: Xarxes d'informació i comunicació amb enfocament 
de gènere. La dona a la xarxa. 

Detecció de situacions de discriminació per raó de gènere en els processos de comunicació i 
informació: 

 Anàlisi de la comunicació des d'una perspectiva de gènere. ◦ Estratègies i tècniques. 

Anàlisi del contingut. 

 Rols i estereotips de gènere en la comunicació i la informació: ◦ Estereotips sexistes: 

presència en els continguts, en el llenguatge, en les imatges i en les accions. Pràctiques 

inadequades en l'ús del llenguatge. 

Anàlisi dels tipus de discriminació en la comunicació i en la informació per raó de sexe: ◦ 

Tipus de discriminació: directa, indirecta i convergent, entre d'altres. ● Processos i formes de 
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discriminació per raó de gènere en la comunicació: ◦ L'organització, programació i selecció 

de continguts en els mitjans de comunicació com a mecanisme de discriminació per raó de 

gènere. 

 El tractament dels temes com a mecanisme de discriminació. 

Protocols per a l'anàlisi amb perspectiva de gènere dels sistemes i instruments de 
comunicació utilitzats en diferents àmbits: empreses, organisme i institucions, entre d'altres 

Disseny d'actuacions de comunicació i informació des de la perspectiva de gènere: 

Anàlisi de pautes per al disseny d'actuacions no sexistes en l'àmbit de la comunicació i la 
informació. 

 Elements resistents i potenciadors de canvis en els estils comunicatius. Importància de la 
seva detecció per a l'èxit de la intervenció. 

 Elaboració d'estratègies per al canvi cap a patrons no sexistes en la comunicació i l'ús del 
llenguatge en diferents àmbits: empreses, organismes i institucions, entre d'altres. La 
participació com a element clau per al canvi. 

 Guies i manuals d'ús no sexistani discriminatori del llenguatge: Recursos lingüístics per a un 
ús no discriminatori del llenguatge. 

 Llenguatge administratiu no sexista. Textos legals i normatius: reglaments, estatuts, 
convocatòries de beques, ajuts i convenis de col·laboració, entre d'altres. 

Llenguatge no sexista en la documentació escrita: 

 Manuals i protocols d'actuació. Circulars i cartes. 

 Contractes. 

 Rètols i indicadors. 

 Suports publicitaris i informatius: fullets i cartells, entre d'altres. Guies. 

Altres. 

 Comunicació no sexista en el llenguatge audiovisual. 

 El llenguatge no sexista en els mitjans de comunicació social. 

 Importància de la perspectiva de gènere com a pauta de comunicació afavoridora de la 
igualtat.  

Implementació d'actuacions de comunicació i informació no sexistes: 

Elaboració de textos i missatges en diversos suports de comunicació des d'una perspectiva 
de gènere. 
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 Elaboració d'instruments per a la promoció de l'ús no sexista del llenguatge en diferents 
àmbits: educatiu, empresarial, informatiu, tecnològic, administratiu i institucional, entre 
d'altres. 

 Aplicació de pautes per a un ús no sexista del llenguatge en els mitjans de comunicació 
social: ràdio, diari, TV, fullets, panells i Internet, entre d'altres. 

Aplicació de la normativa sobre la protecció de dades en el tractament de la informació e) 
Avaluació de les actuacions de comunicació i informació des de la perspectiva de gènere: 

Estratègies d'avaluació en les activitats d'informació i comunicació. 

 Tècniques i instruments per avaluar les actuacions de comunicació i informació des d'una 
perspectiva de gènere. indicadors: Avaluació de l'impacte. 

 Redacció d'informes i memòries des de la perspectiva de gènere. La transmissió 
d'informació des d'una perspectiva de gènere: Canals d'informació en el context 
d'intervenció. Canals d'informació en l'equip d'intervenció. 

 La perspectiva de gènere com a criteri en la gestió de qualitat. 

 

Criteris d'avaluació 

1.      Caracteritza els processos de comunicació des de la perspectiva de gènere, 
analitzant les relacions entre el pensament i el llenguatge i el seu paper en la 
discriminació per raó de sexe. 

Criteris d'avaluació: 

a) S'han definit les relacions entre llenguatge, pensament i gènere. 

 b) S'ha identificat el paper del llenguatge en la construcció de la identitat i les relacions socials, 
així com en els sistemes de creences i coneixements. S'ha valorat la influència del llenguatge 
en la construcció i representació social del gènere. 

 c) S'ha determinat el paper dels mitjans de comunicació en la difusió de models de 
representació social de les dones i els homes. 

 d) S'ha valorat la influència del discurs dels mitjans de comunicació en la reproducció i 
transformació social. 

e) S'han caracteritzat els processos comunicatius que influeixen en la percepció social del 
gènere i del paper de les dones. 

 f) S'ha identificat la incidència de la relació entre comunicació i poder en l'ús sexista del 
llenguatge  

 

2. Detecta situacions de discriminació per raó de gènere en els processos de 
comunicació i informació, analitzant el contingut del missatge així com el 
llenguatge verbal i icònic utilitzat. 



 

 

 

 

DC080501-1 

Criteris d'avaluació: 

a) S'han identificat els elements de la comunicació susceptibles d'anàlisi des d'una perspectiva 
de gènere. 

 b) S'han utilitzat estratègies i tècniques per analitzar els processos comunicatius des d'una 
perspectiva de gènere. 

 c) S'han identificat els tipus de discriminació per raó de sexe en la comunicació i la informació. 

 d) S'han utilitzat protocols per a l'anàlisi amb perspectiva de gènere dels sistemes i 
instruments de comunicació utilitzats en diferents àmbits. 

 e) S'han aplicat estratègies i instruments per detectar estereotips sexistes i discriminatoris en 
els continguts dels missatges, així com en el llenguatge verbal i icònic. 

 f) S'han utilitzat instruments per al registre de situacions de discriminació per raó de sexe, en 
la comunicació i la informació. 

 g) S'ha valorat la utilitat i la seva ciència de la informació recollida 

 

 

3. Dissenya accions de comunicació i informació des d'una perspectiva de gènere, 
seleccionant recursos expressius i lingüístics no sexistes ni discriminatoris i 
estratègies promotores del canvis en els estils comunicatius. 

Criteris d'avaluació: 

a) S'han identificat elements de resistència i potenciadors del canvi en els estils comunicatius. 

 b) S'han establert estratègies per promoure canvis en els estils comunicatius cap a la igualtat 
de gènere. 

 c) S'han definit alternatives no sexistes per a l'elaboració de missatges. 

 d) S'han caracteritzat pautes comunicatives afavoridores d'un canvi cap a patrons de 
pensament i comunicació no sexistes. 

 i) S'han identificat fórmules comunicatives que evidenciïn el treball i la participació de les 
dones en l'entorn social. 

 f) S'han considerat les pautes per a l'elaboració de textos i missatges en formats bibliogràfic, 
audiovisuals i digitals en perspectiva de gènere. 

g) S'ha valorat la importància de considerar la perspectiva de gènere com pauta de 
comunicació més igualitària 

 

4.  Implementa actuacions de comunicació i informació, seleccionant i elaborant 
materials no sexistes ni discriminatoris. 

Criteris d'avaluació: 



 

 

 

 

DC080501-1 

a) S'han elaborat textos i missatges en formats bibliogràfic, audiovisuals i digitals en 
perspectiva de gènere. 

b) S'han aplicat pautes per a l'ús no sexista dels mitjans de comunicació social des d'una 
perspectiva de gènere. 

 c) S'han elaborat instruments de difusió per promoure l'ús no sexista i discriminatori del 
llenguatge. 

 d) S'han creat suports de comunicació que responguin als estàndards d'ús no sexista del 
llenguatge. 

 i) S'han proposat accions d'informació basades en les pautes que promouen la no 
discriminació entre homes i dones en l'ús del llenguatge i la comunicació. 

 f) S'han utilitzat les tecnologies de la informació i de la comunicació per a l'elaboració i difusió 
de materials no sexistes. 

 g) S'han respectat els requeriments d'estàndards que promouen l'ús no sexista ni 
discriminatori del llenguatge. 

 h) S'ha respectat la normativa de protecció de dades en els processos de comunicació i 
informació 

 

5. Avalua les actuacions de comunicació i informació des de la perspectiva de 
gènere, i valora la importància de la mateixa per garantir la qualitat en els 
processos de comunicació i informació. 

Criteris d'avaluació: 

a) S'han planificat les activitats i estratègies d'avaluació en les actuacions de comunicació i 
informació. 

 b) S'han seleccionat tècniques i instruments per avaluar les actuacions de comunicació i 
informació des d'una perspectiva de gènere. 

 c) S'han seleccionat indicadors per a l'avaluació dels processos de comunicació i informació 
des de la perspectiva de gènere. 

d) S'han registrat les dades en els formats establerts per orientar les accions de canvi cap a 
estils comunicatius no discriminatoris. 

e) S'han redactat informes i memòries, respectant els estàndards d'ús no sexista ni 
discriminatori del llenguatge. 

 f) S'han seleccionat canals i vies per a la transmissió d'informació en el context d'intervenció 
i el mateix equip d'intervenció que garanteixen l'equitat entre dones i homes des d'una 
perspectiva de gènere. 

g) S'ha transmès la informació amb claredat, de manera ordenada i estructurada. 
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h) S'ha valorat la importància de considerar la perspectiva de gènere com a criteri de qualitat 
en els processos de comunicació i informació. 

 

Tipus de prova 

 

La prova estarà estructurada en: 

● Una prova de caire teòric-pràctic en català/castellà que pot estar estructurada en 

tres parts: 

o Una part de preguntes tipus test. 

o Una part que inclou preguntes a desenvolupar.  

o Un supòsit pràctic. 

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. 

 

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

o Un apartat de preguntes tipus test. 

o Un apartat amb preguntes. 

 

Criteris de qualificació de les proves lliures 

 

El mòdul s’avaluarà en dues llengües (tal i com s’estableix per normativa); la part en anglès 

tindrà una aportació del 30% i la part en català/castellà tindrà una aportació del 70% sobre el 

total de la nota final. Cada una de les dues parts de la prova (anglès i  català/castellà) es 

puntuarà sobre 10 punts. Per poder fer la mitjana de les dues parts i calcular, per tant, la nota 

obtinguda al mòdul, s’ha d’obtenir un mínim de 5 punts a cadascuna d’elles. Si no s’obté la 

puntuació mínima de 5 en alguna de les parts, el mòdul queda suspès. 

 

A ambdues parts de la prova (anglès i català/castellà), l’apartat de preguntes tipus test serà 

eliminatori. Això implica, per tant, que per aprovar ambdues parts de l’examen, 

obligatòriament s’ha d’haver superat l’apartat de preguntes tipus test. En català/castellà, la 

part tipus test tindrà un valor de 40% i la part de preguntes a desenvolupar d’un 60% sobre 

el valor. 
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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) 

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 

 

● Real Decreto 779/2013, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Promoción de Igualdad de Género y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

● Orden ECD/1545/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Promoción 

de Igualdad de Género.  


