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INFORMACIÓ PROVES LLIURES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 

CICLE FORMATIU: Tècnic Superior Promoció de la Igualtat de Gènere 

CURS: 2021/2022 

MÒDUL: PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

Docent: Pere A. Joy Mayol 

 

Objectius 

 

a) Seleccionar recursos, estratègies i instruments d'anàlisi de la realitat analitzant 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. 

b) Aplicar procediments de planificació, relacionant les seves diferents elements amb la informació 

obtinguda de l'anàlisi de realitat per programar intervencions que promoguin la igualtat entre homes i 

dones. 

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

l'àmbit de la comunicació per desenvolupar activitats d’informació, comunicació i sensibilització de les 

dones i la població en general. 

k) Detectar factors potencials de risc, aplicant instruments i indicadors d’avaluació per dissenyar 

estratègies preventives de la violència de gènere. 

l) Aplicar protocols d'actuació analitzant els processos de victimització secundària per implementar 

programes i accions de prevenció de violència de 

gènere. 

m) Seleccionar protocols d'actuació, interpretant la normativa legal en matèria de drets, serveis i 

recursos de protecció per assessorar i acompanyar les dones en situació de violència de gènere. 

n) Descriure els protocols d'actuació en cas d'accident o emergència, seleccionant les tècniques 

adequades per aplicar primers auxilis. 

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 obtinguts. 

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. 

u) Avaluar situacions de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, proposant i aplicant 

mesures de prevenció, personals i col·lectives, d'acord amb la normativa aplicable en els processos de 

treball, per garantir entorns segurs, així com de detecció, prevenció i protecció d'assetjament sexual i 

per raó de sexe. 
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Continguts 

 

■ Unitat 1: Caracterització de les situacions de violència de gènere  

o La violència de gènere en el context de la igualtat entre dones i homes: 

o La violència: definició i tipologia. 

o La violència invisible i la violència contra les dones. Els micra masclismes. 

o Relació entre violència contra les dones i la desigualtat entre homes i dones.  

o Processos bàsics que intervenen en les situacions de violència contra les dones: 

o Tipus de violència de gènere: dins de la família, la comunitat i l'Estat.  

o Violència en conflictes armats. 

o Violència contra la dona i discriminació múltiple.  

o Tipus de violència i delictes contra la llibertat sexual de les dones: 

o Violència física, psicològica, econòmica, social i sexual.  

o Indicadors de violència de gènere per a la realització de diagnòstics. 

o Signes i símptomes. 

o El procés dels maltractaments a la dona. Factors que els afavoreixen o els inhibeixen. 

o Teories i models explicatius dels maltractaments. Factors de risc.  

o La persona agressora. Perfil i característiques. 

o Aspectes psicosociològics i socials de la violència de gènere. 

o La violència de gènere i els mitjans de comunicació. 

o Situació de les dones amb discapacitat. Tipus i graus de discapacitat. Dificultats per incorporar-

se als diferents àmbits de la vida. 

  ■ Unitat 2: Caracterització del marc de la intervenció preventiva en violència de gènere 

o Mesures de sensibilització contra la violència de gènere:  

o Campanyes publicitàries.  

o Guies i manuals de prevenció de la violència de gènere i d'atenció a víctimes de violència 

de gènere familiar, domèstica i sexual.  

o Mesures de prevenció enfront de la violència de gènere:  

o Prevenció en l'àmbit educatiu.  

o Prevenció en l'àmbit laboral.  

o Serveis d'assistència integral i protecció a les víctimes de violència de gènere:  

o Mesures en l'àmbit sanitari. L'atenció mèdica en casos de violència de gènere.  

o Mesures en l'àmbit laboral i l'ocupació.  

o Sistemes especials de protecció.  

o Informació i orientació jurídica.  
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o Referències normatives i procedimentals de violència contra les dones:  

o La violència contra les dones i els drets humans. Nacions Unides. Fonaments i 

referències normatives: internacionals, europees, estatals i autonòmiques.  

o Protocols i procediments per a l'atenció a les dones víctimes de la violència.  

o La violència de gènere i dret processal, civil, canònic, penal i comunitari. Els organismes 

internacionals. Dret laboral i sobre seguretat social. Dret d'estrangeria i legislació sobre asil. 

 

■ Unitat 3: Planificació d’activitats de prevenció 

o Recursos per a la intervenció en situacions de violència contra les dones. Institucions implicades 

o en els processos de violència contra les dones: 

o Tipologia i caracterització. 

o Serveis d'atenció a les dones víctimes de violència: 

o Recursos d'atenció i informació, sanitaris, d'allotjament, de protecció i de seguretat. 

o Recursos en l'àmbit de la justícia i d'assistència / assessorament jurídics. 

o Ajudes econòmiques i accés preferent a recursos. 

o Recursos i ajudes per a l'ocupació i la formació. 

o Recursos i materials per a dones amb discapacitat. 

o Serveis d'atenció especialitzada per a dones víctimes de violència de gènere i / o per a 

o menors al seu càrrec. 

o Recursos de coordinació i Observatori Estatal de Violència sobre la Dona.  

■ Unitat 4: Desenvolupament d’estratègies d’intervenció en violència de gènere 

o Estratègies d'intervenció familiar: 

o Intervenció amb fills. 

o Predicció de la violència. 

o Indicadors d'abús sexual a menors.  

o Detecció precoç del maltractament. 

o La simulació en víctima i maltractador. 

o Assessorament integral a víctimes: 

o Intervenció en situacions de crisi. 

o Orientació i assessorament laboral a víctimes: programes.  

o Serveis informatius i assistencials en violència de gènere.  

o Recursos terapèutics no convencionals. 

o Assessorament. 

o Tècniques d'assessorament per a dones amb discapacitat. 
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o Estratègies d'intervenció amb dones víctimes de violència de gènere: jurídica, psicològica i 

social: 

o Protocols d'actuació en els casos de violència de gènere. 

o Protocols d'atenció inicial. Actuació davant crisi d'ansietat. 

o Protocols d'actuació per a dones víctimes de violència de gènere en la intervenció 

o policial, en els serveis de salut i a nivell judicial. 

o Protocol per a la implantació de l'ordre de protecció de les víctimes de violència de 

o gènere. 

o Assistència jurídica i representació processal.  

o Divulgació de l'ordre de protecció. 

 

■ Unitat 5. Realització d’activitats pel control i seguiment de la intervenció en situacions de 

violència de gènere 

o Tècniques i instruments per a la realització del control i seguiment en situacions de 

violència de 

o gènere. 

o Recollida de dades. Tècniques d'elaboració i emplenament de registres. 

o Llei de protecció de dades de caràcter personal.  

o Registre de dades en suports adequats. 

o Indicadors de control i seguiment. Instruments d'avaluació: elaboració i selecció. 

o Elaboració d'informes i memòries. 

o Valoració de la importància de l'avaluació com a recurs per a la millora de la intervenció. 

o Justificació de l'avaluació com un instrument útil en la presa de decisions. 

 

 

Resultats d’aprenentatge. Criteris d'avaluació 

 
1. Caracteritza les situacions de violència de gènere, relacionant-les amb els processos 

psicològics i sociològics que les sustenten. 
1. S'han definit els elements que configuren la violència de gènere i les relacions entre ells. 

2. S'han caracteritzat els processos bàsics que intervenen en la violència de gènere. 

3. S'han descrit els factors que afavoreixen o inhibeixen les situacions de violència de gènere. 
4. S'han definit els tipus de violència de gènere. 

5. S'han determinat els indicadors de violència de gènere. 
6. S'han descrit els factors de risc relacionats amb la violència de gènere. 

7. S'han identificat les característiques de possibles situacions de violència de gènere. 

8. S'ha valorat la incidència dels mitjans de comunicació en les situacions de violència de gènere. 
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2. Caracteritza el marc de la intervenció preventiva en violència de gènere, relacionant la 

seva estructura jurídica i administrativa amb la realitat en què es desenvolupa. 
1. S'han definit els antecedents i l'evolució de les mesures dirigides a sensibilitzar la violència que 

s'exerceix sobre les dones i menors al seu càrrec. 

2. S'han identificat mesures d'intervenció preventiva en violència de gènere. 
3. S'ha definit l'actual marc jurídic i administratiu en matèria de violència de gènere. 

4. S'han identificat els protocols existents per actuar en situacions de violència contra les dones. 
5. S’ha argumentat la importància de la formació de professionals en matèria d'atenció a les 

víctimes de violència de gènere. 

6. S'ha identificat la influència de les particularitats territorials, culturals, religioses, econòmiques, 
sexuals i personals de la població en el procés de distribució de la informació. 

7. S'han caracteritzat els serveis existents relacionats amb la detecció i atenció de la violència 
contra les dones i la seva descendència. 

 

3. Planifica activitats de prevenció, analitzant els recursos d'assistència integral i 
protecció a les víctimes. 

1. S'han caracteritzat els serveis d'atenció a les dones víctimes de violència. 
2. S'han identificat les mesures d'atenció a les necessitats d'acolliment temporal, garantint la 

manutenció, l'allotjament, l'accessibilitat i la seguretat de les mateixes en els casos en què sigui 
procedent. 

3. S'ha valorat la importància de proporcionar seguretat a la víctima a través dels mitjans tècnics 

possibles. 
4. S'han descrit els recursos d'atenció a les necessitats econòmiques, laborals, jurídiques, 

educatives, culturals i socials de les víctimes derivades de la situació de violència. 
5. S'han caracteritzat els serveis d'atenció especialitzada per a dones víctimes de violència de 

gènere i/o per a menors al seu càrrec. 

6. S'han identificat les funcions i competències de l'Observatori Estatal de Violència sobre la Dona 
i els recursos de coordinació existents. 

7. S'ha valorat la importància d'informar i orientar les víctimes sobre els seus drets i els recursos 
existents. 

8. S'han caracteritzat els recursos d'atenció física i mental de les víctimes impulsant la recuperació 
de les seqüeles de la violència. 

 

4. Desenvolupa estratègies d'intervenció en violència de gènere, relacionant les 
característiques de la situació amb el protocol establert. 

1. S'han identificat els protocols existents per actuar en situacions de violència de gènere. 
2. S'han establert els protocols d'intervenció en casos de violència de gènere. 

3. S'ha valorat el paper del professional en situacions de violència de gènere. 

4. S'ha justificat el compliment dels criteris i de les normes establertes en el protocol d'actuació 
en el tracte dispensat a les persones que han patit violència de gènere. 

5. S'han caracteritzat els protocols d'intervenció familiar en casos de violència de gènere. 
6. S'ha seleccionat el servei idoni per a cada moment de l'itinerari d’assessorament integral a les 

víctimes indicant les passes que cal seguir. 

7. S'ha justificat l'acompanyament de la víctima al servei especialitzat prioritari. 
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5. Realitza activitats per al control i seguiment de la intervenció en situacions de violència 

de gènere, justificant la selecció de les estratègies, tècniques i instruments d'avaluació. 
1. S'han identificat els indicadors del procés de control i seguiment de la intervenció en violència 

de gènere. 
2. S'han seleccionat tècniques, instruments i protocols per a la realització del seguiment de la 

intervenció en violència de gènere. 

3. S'han registrat les dades en els suports establerts per l'equip interdisciplinari. 
4. S'ha garantit la privacitat de les dades de caràcter personal. 

5. S'ha transmès la informació a les persones implicades en la intervenció tant directament com 
indirectament. 

6. S'ha justificat la presa de decisions per modificar o adaptar la intervenció en violència de gènere. 

 
 

Tipus de prova 

 

La prova estarà estructurada en: 

● Una prova de caire teoricopràctica estructurada en dues parts: 

o Un apartat de preguntes tipus test (30% de la nota) 

o Un apartat amb preguntes a desenvolupar i un cas pràctic (70% de la nota) 

 

 

Criteris de qualificació de les proves lliures 

 

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

es puntuarà sobre 10 punts i 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. 

 

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). 
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● Reial Decret 779/2013, d’11 d’octubre, pel que s’estableix el títol de Tècnic Superior en Promoció 

d’Igualtat de Gènere.  

● Ordre ECD/1545/2015, de 21 de juliol, per la que s’estableix el currículum del cicle formatiu de 

grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Promoció d’Igualtat de Gènere.  


