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INFORMACIÓ PROVES LLIURES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 

CICLE FORMATIU: Tècnic Superior Promoció de la Igualtat de Gènere 

CURS: 2021/2022 

MÒDUL: INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA IGUALTAT 

Docent: Bàrbara Vila Brunet 

 

Objectius 

 

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. 

d) Analitzar les competències requerides al tècnic superior en promoció de 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 dirigir la implementació de projectes de promoció d'igualtat de gènere. 

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. 

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

dinamitzar grups promovent el respecte i la solidaritat. 

ny) Dissenyar estratègies i materials de formació i sensibilització, analitzant les necessitats i 

característiques de la població destinatària, per desenvolupar accions d’ intervenció socioeducativa en 

matèria d'igualtat i en prevenció de la violència contra 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 avaluar el procés d'intervenció i 

els resultats obtinguts. 

 

 

Continguts 

 

a) Caracterització la intervenció socioeducativa en la prevenció de la violència contra les dones: 

 La intervenció socioeducativa en la prevenció de la violència contra les dones. Fonaments 

psicopedagògics. 

 L'educació no formal com a marc per a la intervenció socioeducativa en matèria de coeducació 

i prevenció de la violència contra les dones. 

o Principis de l’educació no formal 

 Col·lectius i àmbits d'intervenció: 
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o Infància, joventut, famílies, dones amb discapacitat, associacions de dones, 

professionals que treballen en l’àmbit de la violència contra les dones, formadors i 

altres. 

 Característiques psicosocials dels col·lectius d'intervenció: infància, joventut, famílies, dones 

amb discapacitat i altres. 

 Desenvolupament de la cognició social. Processos de categorització social. Atribució. 

 La construcció de la identitat en la infància i la joventut. Influència del gènere en la 

construcció de la identitat. 

 La percepció de la violència contra les dones en els diferents col·lectius.  

o La violència de gènere entre els joves. 

o Actituds, estereotips i prejudicis en relació amb la violència contra les dones. 

o Vulnerabilitat i riscos de les dones amb discapacitat.  

o Estratègies i recursos per a la identificació i presa de consciència de les actituds i 

creences en relació a la violència de gènere. 

 Valoració de la importància de la intervenció socioeducativa en la prevenció de la violència de 

gènere. 

 

b) Disseny d’accions formatives 

 La intervenció en coeducació i prevenció de la violència contra les dones en diferents 

col·lectius (infància, adolescents, dones, dones amb discapacitat, docents i professionals, 

entre d'altres). Característiques específiques. 

 Anàlisi de programes d'intervenció socioeducativa en coeducació i prevenció de la violència 

contra les dones. 

o Identificació d'objectius i característiques generals. 

o Continguts de treball. 

o Metodologia i procediments d'intervenció. 

o Dinàmiques de grup aplicades a la intervenció socioeducativa en prevenció de la 

violència contra la dona. 

o Estratègies i recursos per a la construcció d’una identitat positiva i diferenciada i el 

rebuig a la violència. Ús de les TIC com a recurs d’intervenció en aquest àmbit 

o La col·laboració amb altres agents i professionals. Relacions entre educació formal i 

no formal. 

o Tipus d'accions formatives. Bones pràctiques. 

 Disseny de programes d'educació en igualtat de gènere i prevenció de la violència contra les 

dones per a diversos col·lectius. 

 La col·laboració amb altres agents: vies i estratègies. Paper de la família. 
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c) Organització d’accions formatives 

 Estratègies per iniciar i mantenir el contacte amb les organitzacions i institucions potencials 

destinatàries de la intervenció: centres educatius, associacions de mares i pares, associacions 

de dones, centres de formació del professorat i formadors, institucions que treballen en 

l’àmbit de la violència de gènere i altres. 

 Materials informatius. Disseny i elaboració. Materials i estratègies de difusió per a dones amb 

discapacitat. 

 Tallers i accions formatives: tipologia i desenvolupament. Adequació a les persones 

destinatàries. 

 Organització de tallers: 

o Coeducació. 

o Violència de gènere. 

o Anàlisi i interpretació de construccions culturals que naturalitzen l'ús de la violència. 

o Estratègies per a la posada en pràctica dels programes. 

o Altres. 

 

d) Implementació d’accions formatives. 

 Tècniques per al desenvolupament d'habilitats per a la prevenció de la violència contra les 

dones i la victimització: 

o Habilitats comunicatives no sexistes. 

o Habilitats de gestió de conflictes. 

 Selecció de recursos. Possibilitats educatives de les tecnologies de la informació i la 

comunicació en matèria de prevenció de la violència contra les dones. 

 Habilitats personals i socials per a la intervenció. Observació i escolta activa. 

 Valoració de la importància d'establir un clima adequat en el desenvolupament de les accions 

formatives. 

 Anàlisi del paper del tècnic en funció del col·lectiu i objectius de la intervenció: 

o Aportacions als programes de formació per a professionals: experiència i coneixement 

de la societat civil, el món acadèmic, les organitzacions feministes i la pròpia pràctica 

professional. 

 

e) Realització d’activitats d'avaluació d'intervencions socioeducatives 

 Avaluació participativa en l'educació no formal. Coavaluació amb altres professionals. 

 Elaboració de protocols i registres d'avaluació d'accions formatives. 

 Avaluació d'intervencions socioeducatives amb dones que pateixen algun tipus de 

discapacitat. 

 Estratègies i tècniques d'anàlisi de dades de les avaluacions. 
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 Elaboració d'informes i memòries de la intervenció socioeducativa. 

 L'avaluació com a element de qualitat en la intervenció socioeducativa. 

 Valoració de la importància de la participació de les persones destinatàries en el procés 

d'avaluació. 

 

 

Resultats d’aprenentatge. Criteris d'avaluació 

 

1. Caracteritza la intervenció socioeducativa en la prevenció de la violència contra les dones, 

relacionant-la amb les característiques psicosocials dels col·lectius destinataris i els diferents contextos 

d'actuació. 

a) S'ha identificat el paper i la importància de l'educació no formal en la prevenció de la 

violència contra les dones. 

b) S'han identificat els fonaments psicopedagògics de la intervenció socioeducativa en la 

prevenció de la violència contra les dones. 

c) S'han identificat els col·lectius destinataris i àmbits d'intervenció socioeducativa en matèria 

de coeducació i prevenció de la violència contra les dones. 

d) S'han establert les característiques psicosocials dels col·lectius d'intervenció com a punt de 

partida de la mateixa. 

e) S'han caracteritzat tècniques i instruments per a la presa de consciència de les actituds i 

creences pròpies en relació a la violència de gènere. 

f) S'ha valorat la influència de l'entorn en el procés i resultat de la intervenció. 

g) S'ha argumentat la necessitat dels programes d'intervenció socioeducativa en la prevenció 

o resposta a situacions de violència de gènere. 

h) S'ha valorat la intervenció socioeducativa com un recurs per al canvi social i el 

desenvolupament d'actituds d'igualtat entre dones i homes. 

 

2. Dissenya accions formatives, analitzant les estratègies de l'educació no formal i els processos 

d'ensenyament-aprenentatge. 

a) S'ha definit el procés d'ensenyament-aprenentatge en l'educació no formal. 

b) S'ha argumentat la importància de l'educació no formal per al desenvolupament d'actituds 

d'igualtat efectiva entre dones i homes. 

c) S'han dissenyat activitats de formació per a diversos col·lectius. 

d) S'han dissenyat programes i espais de formació de formadors en prevenció de la violència 

contra les dones i la coeducació. 

e) S'han seleccionat metodologies d'intervenció d'acord amb els objectius de la mateixa. 

f) S'ha valorat la importància de promoure activitats de formació i capacitació específica i 
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permanent sobre coeducació i violència contra les dones en els centres de professorat. 

g) S'han concretat les vies i estratègies de col·laboració amb altres agents significatius per a 

la intervenció. 

 

3. Organitza accions formatives, seleccionant els recursos per a la intervenció en funció de les 

característiques del col·lectiu i el context d'intervenció. 

a) S'han establert canals i estratègies per iniciar i mantenir relacions de col·laboració amb 

institucions i organitzacions potencials receptores de la intervenció socioeducativa. 

b) S'han elaborat instruments per a la presentació dels programes d'intervenció. 

c) S'ha informat sobre la necessitat de realitzar tallers sobre coeducació i prevenció de la 

violència contra les dones. 

d) S'han seleccionat instruments i materials per oferir informació, formació i accions de 

sensibilització als potencials destinataris. 

e) S'han adequat els instruments i materials a les característiques de les persones 

destinatàries. 

f) S'ha valorat la importància de les tecnologies de la informació i la comunicació en els 

processos d'intervenció socioeducativa en prevenció de la violència contra les dones. 

g) S'han promogut tallers formatius en diferents institucions i organitzacions dirigits a la 

prevenció de la violència de gènere. 

 

4. Implementa accions formatives adreçades a diferents col·lectius, analitzant el seu paper 

professional i les estratègies i pautes d'intervenció en funció del context. 

a) S'han seleccionat recursos i materials d'acord amb els objectius de la intervenció. 

b) S’han elaborat materials pel desenvolupament de les accions formatives. 

c) S'ha valorat la importància de la creació d'un clima adequat en el desenvolupament de les 

accions formatives. 

d) S'han posat en pràctica estratègies i pautes d'actuació davant de situacions problemàtiques 

que puguin sorgir en el desenvolupament del programa. 

e) S'han establert estratègies d'actuació per participar en la capacitació i formació dels 

professionals que treballen en l'àmbit de la violència contra les dones. 

f) S'han ajustat les pautes d'actuació al paper específic del tècnic en cada àmbit d'intervenció. 

g) S'han aplicat habilitats comunicatives i de gestió de conflictes. 

 

5. Realitza activitats d'avaluació d'intervencions socioeducatives en prevenció de la violència contra les 

dones, seleccionant elements i instruments propis de l'educació no formal. 

a) S'han identificat sistemes d'avaluació de les accions de formació en l'educació no formal. 

b) S'ha seleccionat el sistema d'avaluació en funció de l'activitat de formació desenvolupada. 
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c) S'han elaborat protocols d'avaluació i registre per recollir la informació de les persones 

participants en l'acció de formació. 

d) S'han establert indicadors per realitzar l'avaluació de les accions d'intervenció 

socioeducativa en prevenció de la violència contra les dones. 

e) S'han seleccionat estratègies, tècniques i instruments que possibilitin una avaluació 

participativa de les accions de formació. 

f) S'han utilitzat estratègies i tècniques d'anàlisi de dades per realitzar l'avaluació de la 

intervenció socioeducativa. 

g) S'han establert protocols d'ús dels resultats de l'avaluació per millorar la qualitat d'accions 

futures. 

 

 

Tipus de prova 

 

La prova pot estar estructurada en: 

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

o Un apartat de preguntes tipus test (40% de la nota) 

o Un apartat amb preguntes a desenvolupar (60% de la nota) 

● Un supòsit pràctic a desenvolupar. 

 

 

Criteris de qualificació de les proves lliures 

 

Els diferents apartats dels que consta la prova són eliminatoris. Si no s’obté la nota mínima assignada 

a cada una de les parts, el mòdul queda suspès, atès que els diferents continguts plantejats a cada 

part estan associats a unes determinades competències professionals dels cicle i cal haver superat 

totes les competències per a poder superar el mòdul.  

La prova de caire teòric es puntuarà sobre 10 i suposarà un 50% de la nota. El supòsit pràctic també 

es puntuarà sobre 10 i computarà el 50% restant de la nota. 

En cas que la prova només consti de la part teòrica, la qualificació final del mòdul serà la mitjana 

ponderada de les dues parts d’aquesta prova.  

L’apartat tipus test es puntuarà damunt 4 i s’ha d’obtenir un mínim de 2 punts per a poder superar-la. 

Cal tenir en compte que en aquest apartat les preguntes contestades erròniament descomptaran 

puntuació seguint el següent criteri: 

● Quatre opcions de resposta:1/3 (tres malament resten una bé) 
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L’apartat de preguntes a desenvolupar es puntuarà damunt 6 i s’ha d’obtenir un mínim de 3 punts per 

a poder superar-la.  

El supòsit pràctic es puntuarà sobre 10 i s’ha d’obtenir un mínim de 5 punts per a poder superar-lo. 

 

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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