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INFORMACIÓ PROVES LLIURES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 

 

CICLE FORMATIU: CFGS  PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT DE GÈNERE 

CURS: 2021-2022 

MÒDUL: Promoció de l’ocupació femenina 

Docent: Maria del Mar Florit 

 

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 homes i dones. 

 

b) Aplicar procediments de planificació, relacionant els diferents elements amb la informació obtinguda 

de l’anàlisi de realitat per programar intervencions que promoguin la igualtat entre homes i dones. 

 

c) Interpretar el marc legal, econòmic, laboral i social d’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.  

 

f) Aplicar tècniques de gestió, analitzant els recursos necessaris, les fonts de finançament i la 

documentació associada al control pressupostari per organitzar departaments, programes i activitats de 

promoció d’igualtat de gènere. 

 

g) Interpretar els processos i estratègies del desenvolupament comunitari, analitzant el marc legal i els 

recursos disponibles per proporcionar suport tècnic, documental i logístic als diferents agents que 

configuren una comunitat, facilitant les seves relacions i autogestió. 

 

h) Seleccionar tècniques participatives i de dinamització, analitzant les possibles fonts de conflicte per 

dinamitzar grups promovent el respecte i la solidaritat. 

 

i) Dissenyar estratègies de creació i manteniment de contactes, seleccionant potencials xarxes i espais 

de trobada per realitzar intervencions de foment de la participació de les dones. 

 

j) Analitzar els factors influents en l’accés al treball remunerat de les dones, identificant jaciments 
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d’ocupació per desenvolupar intervencions dirigides a la seva inserció laboral.  

 

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.  

 

Continguts 

 

1. Caracterització de la situació de la dona en matèria d'ocupació: 
 

- Treball. Ocupació. Anàlisi de les referències legislatives i normatives en matèria d'ocupació. 

- Necessitats i demandes laborals de les dones.  

- Descripció i anàlisi de la discriminació per raó de sexe en el treball. Anàlisi d'actituds. 

- L'acció sindical i la igualtat d'oportunitats. 

- Importància de la contribució de les  dones al desenvolupament del món laboral. 

 

2. Organització d'activitats de promoció d'igualtat efectiva en matèria d'ocupació: 
 

- Conciliació. Corresponsabilitat. Gestió de temps.  

- Normativa en matèria de conciliació de la vida personal, familiar i laboral. 

- Obstacles que dificulten o impedeixen l'accés al mercat laboral.  

- El paper dels diferents agents socials.  

- Bones pràctiques. 

- Planificació d'activitats de sensibilització en l'ocupació en perspectiva de gènere. Campanyes de 

difusió.  

- Anàlisi i aplicació de tècniques d'informació i sensibilització. 

- Elaboració de materials d'informació i sensibilització. 

- Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per a l'organització d'activitats 

d'informació i  sensibilització. 

 

3. Organització d'activitats d'assessorament i prospecció d’empreses: 
 

- Empresa, organitzacions i estructures d'ocupació.  

- Aplicació de tècniques de recerca social. 

- Elaboració d'instruments per a la recollida d'informació en les activitats de prospecció 

d'empreses. 
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- Oferta d'ocupació. Anàlisi de les característiques de l'oferta d'ocupació a l'entorn d'intervenció. 

- Detecció de demandes, ofertes, serveis i potencials jaciments d'ocupació. 

- Planificació d'estratègies d'assessorament. Utilització de guies i manuals sobre igualtat en 

l'ocupació. 

- Valoració de la igualtat real en ocupació. 

- Organització d'activitats d'informació i sensibilització. 

 

4. Desenvolupament de processos d'informació i orientació a les dones en matèria 

d'ocupació: 
 

- Ocupabilitat de les dones. 

- Accions d'informació i orientació en matèria d'ocupació. 

- Recursos per millorar l’ocupabilitat: la formació professional i per a l'ocupació. 

- Assessorament en matèria de creació, accés i permanència en l'ocupació. 

- Disseny d'itineraris personalitzats d'inserció.  

- Estratègies d'informació sobre recursos ocupacionals. 

- Aplicació de tècniques de cerca d'ocupació. 

- L'autoocupació. 

- Importància del respecte a l'opinió de cadascun i la confidencialitat de les dades. 

 

5. Realització d'activitats per al control i seguiment de la intervenció en la unitat de 

convivència: 
 

- Determinació del moment i la seqüència de les activitats d'avaluació. 

- Establiment d'indicadors i protocols d'avaluació en promoció de l'ocupació. 

- Instruments d'avaluació. 

- Registre de dades en suports adequats. 

- Elaboració d'informes i memòries. 

- Valoració de la importància de l'avaluació com a recurs per a la millora de la intervenció en la 

promoció de l'ocupació. 

- Valoració de l'avaluació com un instrument útil en la presa de decisions. 

 

Resultats d’aprenentatge. Criteris d'avaluació 

 

RA1. Caracteritza la situació de la dona en l'ocupació, analitzant el marc legal. 
 

Criteris d'avaluació: 

a) S'han establert les diferències entre ocupació i treball des d'una perspectiva de gènere. 
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b) S'ha interpretat el marc legal referit a la dona i a l'ocupació. 

c) S'han definit les necessitats i demandes de les dones en matèria d'ocupació. 

d) S'ha realitzat un diagnòstic de les necessitats i demandes de les dones en matèria d'ocupació. 

e) S'han analitzat els tipus de discriminació en matèria d'ocupació en els àmbits en els quals es  

desenvolupen. 

f) S'ha analitzat la intervenció de l'acció sindical en matèria d'igualtat d'oportunitats. 

g) S'ha valorat la contribució de les dones al desenvolupament del món laboral. 

 

RA2. Organitza activitats d'informació i sensibilització per a la igualtat efectiva en 

l'ocupació, analitzant el marc legal de la conciliació de la vida familiar i laboral i els 

obstacles existents. 
 

Criteris d’avaluació: 

a) S'ha analitzat el marc legal referit a la conciliació familiar. 

b) S'ha utilitzat amb precisió la terminologia relacionada amb la igualtat efectiva en l'ocupació. 

c) S'han detectat els elements i obstacles que dificulten la igualtat efectiva en matèria d'ocupació. 

d) S'ha analitzat el paper dels agents socials en matèria d'informació i sensibilització. 

e) S'han desenvolupat activitats de sensibilització en perspectiva de gènere en diferents entorns 

laborals. 

f) S'han aplicat tècniques d'informació i sensibilització en matèria d'igualtat efectiva en l'ocupació. 

g) S'han elaborat materials d'informació i sensibilització en matèria  d'ocupació. 

h) S'ha comprovat l'accessibilitat dels suports de comunicació per donar a conèixer els serveis, recursos 

i accions de l'entorn. 

i) S'ha valorat la importància de l'ús de les TIC per a l'organització d'activitats d'informació i 

sensibilització. 

 

RA3. Organitza activitats d'assessorament  a les empreses, analitzant els avantatges de 

l'aplicació de la igualtat efectiva en l'ocupació. 
 

Criteris d’avaluació: 

a) S'han aplicat tècniques d’investigació social per detectar possibilitats d'inserció de les dones en el 

teixit productiu. 

b) S'han elaborat instruments de recollida d'informació per aplicar en la prospecció d'empreses. 

c) S'han analitzat les característiques de les estructures empresarials. 

d) S'ha relacionat l'oferta de llocs d'ocupació amb les necessitats i demandes de les dones. 

e) S'han detectat nous jaciments d'ocupació. 

f) S'han desenvolupat estratègies d'assessorament que conjuguin necessitats de les dones i el marc 

legal. 
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g) S'han desenvolupat accions de foment de la participació de les dones dins de l'empresa. 

h) S'ha justificat la importància de la permanència i l'accés a l'ocupació en igualtat de condicions entre 

homes i dones. 

 

RA4. Desenvolupa processos d'orientació i informació a les dones en matèria d'ocupació, 

relacionant la seva empleabilitat amb la situació d’ocupabilitat. 
 

Criteris d’avaluació: 

a) S'ha caracteritzat el grau d’ocupabilitat de les dones. 

b) S'han definit objectius per a les accions d'orientació i informació. 

c) S'han seleccionat estratègies d'intervenció per a l'adequació de l’ocupabilitat a la situació conjuntural. 

d) S'han dissenyat itineraris personalitzats. 

e) S'han dinamitzat estratègies d'autoocupació. 

f) S'han aplicat tècniques de recerca d'ocupació activa. 

g) S'ha justificat la importància de respectar l'opinió i les opcions de cada persona. 

 

RA5. Realitza activitats de seguiment del procés de promoció de l'ocupació justificant la 

selecció de les estratègies, tècniques i instruments d'avaluació. 
 

Criteris d’avaluació: 

a) S'han planificat les diferents activitats de seguiment i avaluació segons els diferents moments del 

procés. 

b) S'han identificat els indicadors del procés de promoció de l'ocupació. 

c)  S'han dissenyat instruments de recollida de dades i registre de la informació. 

d) S'han analitzat les dades extretes durant les diferents activitats d'avaluació. 

e) S'han elaborat informes i memòries finals sobre la promoció de l'ocupació. 

f) S'ha valorat la importància de l'autoreflexió i autocrítica de l'acompliment professional. 

g) S'ha valorat l'avaluació com a instrument útil en la presa de decisions. 

 

Tipus de prova 

 

La prova estarà estructurada en: 

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

o Un apartat de preguntes: tipus test, preguntes curtes, o a desenvolupar. 

o Una part que inclou supòsits pràctics. 
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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 puntua sobre 10 punts i s’ha d’obtenir un mínim de 5 punts a cadascuna d’elles. Per a realitzar la 

part pràctica, s’ha d’aprovar la part teòrica. 

 

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

seguint el següent criteri: 

● Dues opcions de resposta:1/1 (una bé per una malament) 

● Tres opcions de resposta:1/2 (dues malament resten una bé) 

● 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 

 

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

Promoció de la igualtat de gènere i se’n fixen els seus ensenyaments mínims. (BOE núm. 278, 

de 20 de novembre de 2013). 

● 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 de la igualtat de gènere. 

(BOE núm. 180, de 29 de juliol de 2015). 


