
INFORMACIÓ PROVES LLIURES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

CICLE FORMATIU: CFGS PROMOCIÓ IGUALTAT DE GÈNERE
CURS: 2021-2022
MÒDUL: Participació Social de la Dona
Docent: ELSA COMAS FORGAS

Objectius

a) Seleccionar recursos, estratègies i instruments d'anàlisis de la realitat analitzant les seves 
característiques, possibilitats i limitacions per a 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 els seus diferents elements amb la informació 
obtinguda de l'anàlisi de realitat per a programar intervencions que promoguin la igualtat entre homes
i dones.
d) Analitzar les competències requerides al tècnic superior en promoció d'igualtat de gènere i als 
membres de l'equip de treball, analitzant el context d'intervenció i els criteris de qualitat establerts en 
la planificació per a dirigir la implementació de projectes de promoció d'igualtat de gènere.
e) Seleccionar espais, estratègies i materials, analitzant les possibilitats dels avanços tecnològics de 
l'àmbit de la comunicació per a desenvolupar activitats d'informació, comunicació i sensibilització de 
les dones i la població en general.
f) Aplicar tècniques de gestió, analitzant els recursos necessaris, les fonts de finançament i la 
documentació associada al control pressupostari per a 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 a 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 
a 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 a realitzar intervencions de foment de la participació de les dones.
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 a avaluar el procés 
d'intervenció i els resultats obtinguts. 

Continguts

Caracterització de la participació social de les persones:

− Participació social i gènere.

− El paper de la dona en la història recent.

− Processos de socialització diferenciada i l'impacte de gènere.

− Àmbits de participació.
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− Tipus de participació i conseqüències socials.

− Obtenció, interpretació i anàlisi de dades de participació social.

− Identificació de la bretxa de gènere en diferents àmbits.

− Valoració de les repercussions de la participació en la societat.

Disseny d'estratègies per a promoure la participació social de les dones en l'àmbit públic:

− Necessitats i demandes de les dones en l'àmbit de la participació social.

− Estructures de col·laboració.

− Estratègies i recursos per a establir i mantenir contactes amb els agents de l'entorn.

− Estratègies per a afavorir la participació.

− Creació d'espais de trobada.

− Anàlisi dels interessos dels agents de l'entorn.

− Metodologia participativa.

Disseny d'estratègies per a promoure l'apoderament de les dones:

− Discriminació i desigualtat per raons sexe-gènere.

− Creences, actituds i comportaments d'igualtat entre dones i homes.

− Les polítiques d'igualtat efectiva i l'apoderament de les dones.

− Documents. Normativa bàsica en polítiques d'igualtat.

− Marc estratègic.

− Serveis, estructures i organitzacions que afavoreixen l'apoderament de les dones.

− La presa de decisions i el gènere.

− El canvi actitudinal. Processos socials de canvi.

− Estratègies per a afavorir la presa de decisions tant individuals com grupals.

Desenvolupament d'estratègies d'intervenció en processos grupals:
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− Anàlisi de processos grupals des d'una perspectiva de gènere.

− La identitat compartida.

− Tècniques de diagnòstic grupal des d'una perspectiva de gènere: observació i  entrevista,  entre
altres.

− El lideratge.

− La identificació de metes.

− Tècniques de dinàmica de grups i de treball en equip.

− La gestió de conflictes des d'una perspectiva de gènere.

Desenvolupament de processos d'acompanyament i assessorament a dones:

− Obtenció d'informació en els processos d'acompanyament i assessorament:

− Aplicació d'habilitats socials en els processos d'acompanyament i assessorament.

− Identificació i interpretació de demandes relacionades amb la participació i la presa de decisions.

− Anàlisi de protocols d'acompanyament i assessorament.

− Acompanyament i assessorament per a la participació i la presa de decisions.

Realització d'activitats d'avaluació dels projectes comunitaris:

− Avaluació dels processos de participació i presa de decisions:

− Avaluació participativa.

− Avaluació de les estratègies i instruments de comunicació.

− Elaboració d'informes i memòries en l'àmbit comunitari.

− La gestió de la qualitat en l'àmbit de la participació social de les dones.

Resultats d’aprenentatge. Criteris d'avaluació

RA1. Caracteritza la participació social de les persones, relacionant-la amb el gènere i els
diferents àmbits de vida.

Criteris d'avaluació:
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a) S'han caracteritzat els possibles tipus i nivells de participació de les persones en la societat.

b) S'han aplicat protocols  de recerca per a analitzar  el  nivell  de participació de les dones en els
diferents àmbits de vida.

c) S'han seleccionat les fonts d'informació en funció dels diferents àmbits de vida de les persones.

d) S'han elaborat instruments per a recollir dades de diverses fonts d'informació.

e) S'han recollit dades de participació de les dones en els diferents àmbits de vida.

f) S'han desagregat i valorat les dades de participació per sexes.

g) S'ha identificat la bretxa de gènere a partir de les dades obtingudes.

h)  S'ha  valorat  la  repercussió  dels  diferents  tipus  i  nivells  de  participació  de  les  persones  en la
societat.

RA2. Dissenya estratègies per a promoure la participació de les dones en l'àmbit públic,
relacionant-les  amb  les  estructures  organitzatives  que  donen  resposta  a  les  seves
necessitats.

Criteris d'avaluació:

a) S'han identificat les necessitats i demandes de participació en l'àmbit públic per part de les dones.

b)  S'han  identificat  xarxes  i  estructures  organitzatives  que  donen  resposta  a  les  demandes  de
participació de les dones.

c) S'han relacionat les necessitats tipus de la població destinatària, quant a participació en l'àmbit
públic, amb les estructures organitzatives que donen resposta a aquestes.

d) S'han establert estratègies i vies de comunicació per a contactar i mantenir relació amb les i els
agents de l'entorn d'intervenció.

e) S'han caracteritzat processos de creació i consolidació d'estructures que permetin la participació de
les dones en l'àmbit públic.

f) S'han utilitzat les tecnologies de la informació i la comunicació per a la creació, potenciació o reforç
de les xarxes existents en un entorn d'intervenció.

g) S'han determinat espais de trobada a partir  dels interessos de les i els agents implicats i dels
recursos disponibles.

RA3.  Dissenya  estratègies  per  a  promoure  l'apoderament  de  les  dones,  analitzant  el
context i el projecte d'intervenció.
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Criteris d'avaluació:

a) S'han identificat situacions de desigualtat en els processos de presa de decisions per part de les
dones.

b) S'han identificat  els  serveis,  estructures i  organitzacions  que afavoreixen l'apoderament de les
dones.

c) S'han identificat estratègies basades en el “*mainstreaming” de gènere.

d) S'han identificat obstacles invisibles per a la igualtat en diferents situacions.

e) S'han establert  accions conduents a  la ruptura dels  obstacles  invisibles  i  l'intercanvi  de bones
pràctiques per a l'apoderament de les dones.

f)  S'han  determinat  actuacions  orientades  a  afavorir  el  canvi  d'actituds  que  facilitin  la
corresponsabilitat en la presa de decisions.

g) S'han organitzat accions de sensibilització ateses les característiques del sector social al qual van
dirigides.

h) S'ha valorat la importància de la participació de les dones en els àmbits de presa de decisions per a
identificar situacions de desigualtat.

RA4. Desenvolupa estratègies d'intervenció en processos grupals, seleccionant tècniques
per a la gestió dels conflictes des d'una perspectiva de gènere.

Criteris d'avaluació:

a) S'han plantejat estratègies de dinamització de grups que permetin buscar noves metes i interessos
personals i grupals.

b) S'han seleccionat tècniques grupals, ateses les característiques individuals i del grup.

c) S'han establert processos grupals des d'una perspectiva de gènere.

d) S'han aplicat tècniques per a la identificació i gestió de conflictes des d'una perspectiva de gènere.

e) S'ha determinat el  paper del tècnic en els processos grupals que incorporen la perspectiva de
gènere.

f) S'ha valorat la importància de considerar les característiques individuals i de grup per a seleccionar
les estratègies i tècniques d'intervenció.

g) S'han establert diferències entre els processos grupals que incorporen la perspectiva de gènere i
altres vies d'actuació.
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h) S'han caracteritzat les fases d'evolució dels grups, relacionant-les amb la seva activitat professional.

RA5. Desenvolupa processos d'assessorament i acompanyament, analitzant les demandes
i necessitats de les dones i els recursos i estructures existents.

Criteris d'avaluació:

a) S'han aplicat tècniques de recollida d'informació de manera individualitzada.

b) S'han identificat les necessitats i demandes de participació social i apoderament de les dones.

c) S'han interpretat plans i estratègies d'actuació dissenyats prèviament en un equip d'intervenció.

d) S'han aplicat protocols d'actuació per a l'acompanyament i assessorament de dones en els àmbits
de la participació social i l'apoderament.

e) S'han aplicat tècniques d'escolta activa en els quals s'atengui demandes tipus.

f) S'han adequat les actuacions d'acompanyament i assessorament a les necessitats de les usuàries.

g)  S'han  aplicat  accions  d'acompanyament  i  assessorament  adequant-les  al  caràcter  individual  o
grupal de la intervenció.

h) S'ha valorat la importància de les habilitats socials del tècnic en els processos d'acompanyament i
assessorament.

RA6.  Realitza  activitats  d'avaluació  de  les  intervencions  dirigides  a  promoure  la
participació  de  les  dones,  seleccionant  estratègies,  tècniques  i  instruments  que
possibilitin la retroalimentació d'aquestes.

Criteris d'avaluació:

a) S'han seleccionat estratègies i instruments d'avaluació.

b) S'han elaborat instruments per a realitzar el seguiment dels processos de participació de les dones.

c) S'han adaptat  les  tècniques i  instruments de recollida i  anàlisi  de l'avaluació  a  la realitat  dels
diferents agents.

d) S'han establert protocols per a la comunicació dels resultats de l'avaluació als membres de l'equip i
agents implicats.

e) S'han establert criteris i indicadors per a verificar la utilitat de les estratègies i instruments de
comunicació emprats.
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f) S'han emprat les tecnologies de la informació i  la comunicació per a l'elaboració,  presentació i
difusió d'informes d'avaluació i memòries.

g) S'han establert els procediments generals per a la gestió de la qualitat de la intervenció.

Tipus de prova

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

o Una part de preguntes a desenvolupar teòriques (60%).

o Una part que inclou un supòsit pràctic (40%).

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

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. Per poder fer la
ponderació de les dues parts, s’ha d’obtenir un mínim de cadascuna de les parts (part a amb 3 punts i
part b amb  2 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).

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