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PROGRAMACIÓ DEL DEPARTAMENT
DE FAMÍLIA PROFESSIONAL
1. INTRODUCCIÓ
Ara fa 12 cursos des de que va iniciar el seu funcionament el Centre Integrat de Formació Professional
de Son Llebre, creat l'11 de juny de 2010 (Decret 77/2010 d’ 11 de juny).
El centre està autoritzat a impartir estudis de la família professional de Serveis Socioculturals i a la
Comunitat, tant títols corresponents a cicles formatius, com certificats de professionalitat, així com
realitzar les acreditacions de les competències professionals i organitzar o col·laborar amb la realització
d'accions formatives per a professionals o entitats, relacionades amb aquesta família professional.
El Departament Didàctic de la família professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat és també el
dotzè curs docent que està en funcionament. Els cicles formatius de Formació Professional que
s’ofereixen al llarg del curs 2022-23 són:
 El CFGB d’Activitat Domèstiques i Netetja d’Edificis (ADINE) en horari de matí.
 El CFGM d’Atenció a Persones en Situació de Dependència (TAPSD) en horari de matí.
 El CFGS d’Integració Social (TIS) en horari de matí.
 El CFGS de Mediació Comunicativa (TMC) en horari d’horabaixa.
 El CFGS de Promoció de la igualtat de gènere (PIG), en horari d’horabaixa.
Aquest curs 2022-2023 la docència del certificats professionals es farà per part del professorat del
Departament.
El centre està ubicat a les afores del Pla de na Tesa, al municipi de Marratxí, en un entorn tranquil i
privilegiat, però un poc aïllat. Presenta deficiències en les comunicacions per l'escassetat en les
freqüències de trens i autobusos i l'estat d'algun dels camins d'accés, i en l'aparcament. Per altra banda
el centre compta amb una biblioteca que comparteix la xarxa de la UIB. Totes les aules tenen pissarres
digitals i el centre compta amb un total d'uns 103 portàtils a disposició de la comunitat educativa.
L'alumnat és molt variat, hi ha una gran diferència d'edats, també hi ha gran variabilitat en els estudis i
coneixements previs, interessos, actituds, motivacions i expectatives. La seva procedència també és
diversa, encara que majoritàriament provenen de Palma i de Marratxí però també de la part forana.
La present programació didàctica inclou els cinc cicles formatius que s'imparteixen al centre en
modalitat presencial. Les programacions de cada un dels mòduls es troben degudament arxivades al
Departament.

2. COMPOSICIÓ DEL DEPARTAMENT
Distribució a data de 1 de setembre 2022.

Nom i llinatges

Miguel Garcia Torralbo

Manuel Martínez
Benito

Càrrec
Cap d'Estudis.

Especialitat
Intervenció
Sociocomunitària

Cap de Gestió
econòmica.

DOCÈNCIA

HHSS (PIG)

Formació i Orientació

FOL I EIE (TIS)

Laboral

FOL (MC)
SUPORT DOMICILIARI

Benita Salvà Andreu

Serveis a la comunitat

(TAPSD)
SAAC I MEDIACIÓ
COMUNITÀRIA (TIS)

Cap de departament de

INSERCIÓ

la família professional de
Carlos Muñoz Pérez

Serveis a la Comunitat.

Serveis a la comunitat

Coordinador Formació.

SOCIOLABORAL (TIS)
ATENCIÓ A UNITATS DE
CONVIVÈNCIA (TIS)
HIGIÉNE I AS
DOMICILIÀRIA
INTERVENCIÓ AH I

Yara Roa Minguez

Procediments Sanitaris

ALIMÈNTARIA EN
INSTITUCIONS (CP)
ATENCIÓ SANITÀRIA
(TAPSD)
TELEASSISTÈNCIA I

Tutora 1r TAPSD i
M.Rosa Llobet Brossa

Coordinadora Cicle

Serveis a la Comunitat

Joana Maria Varon

Tutora 1r TIS

Intervenció

Heredia

Coordinadora Cicle

Sociocomunitària

Cristina Fontcuberta

Processos Sanitaris

ASPS (TAPD)
AUC (ADINE)

PAPS (TIS )
MIS (PIG)
PRIMERS

Molinas

AUXILIS(TAPSD)
ATENCIÓ HIGIÈNICA
(TAPSD)
ATENCIÓ SANITÀRIA
(TAPSD)
CONTEXT DE LA
INTERVENCIÓ SOCIAL,

Àngela M Colomar Vich

Tutora 2nTIS i FCT.

Intervenció
Sociocomunitària

SUPORT A LA
INTERVENCIÓ
EDUCATIVA,
HABILITATS SOCIALS I
TUTORIA FCT (TIS)
INFORMACIÓ I

Remeis Martorell

Tutora 2º PIG i FCT

Muñoz

Intervenció

COMUNICACIÓ, ÀMBITS

Sociocomunitària

D’INTERVENCIÓ I FCT.
(PIG)
CARACTERÍTIQUES I

Paz Barcelo Ordinas

Intervenció

NECESSITATS (TAPSD)

Sociocomunitària

INTERVENCIÓ
SOCIOEDUCATIVA (PIG)

Juan Pedro Gea
Ramon

Tutor 1º MC

Intervenció

MIS (TIS)

Sociocomunitària

HHSS(MC)

HABILITATS SOCIALS
(TIS, MC), EIE (MC) I
PROMOCIÓ DE
Ruth Muñoz Florit

Anglès

L'AUTONOMIA
PERSONAL (TIS),
METODOLOGIA DE LA
INTERVENCIÓ SOCIAL,
IFOCOM (PIG)

CONTEXT DE LA
MEDIACIÓ
COMUNICATIVA EN
PERSONES
Maria del Henar Amate

Serveis especialista

Marín

SORDCEGUES
TÈCNIQUES
D'INTERVENCIÓ
COMUNICATIVA,
LLENGUA DE SIGNES
ESPANYOLA, SAAC (MC)
SENSIBILITZACIÓ
SOCIAL I
PARTICIPACIÓ,
INTERVENCIÓ

Margarita Hernández
Vinent

Tutora 2º MC i FCT

Serveis a la comunitat

SOCIOEDUCATIVA AMB
PERSONES
SORDCEGUES, ÀMBITS
D'APLICACIÓ DE LA
LLENGUA DE SIGNES,
(MC)

Tutora 2n TAPSD
Pilar Morente López

FCT presencial i IEDIB.
Comissió Erasmus.

Enric Barrenengoa
Loma-Osorio
Maria del Mar Florit
Orell

Aula de emprenedoria.

Intervenció
Sociocomunitària

DESTRESES SOCIALS
(TAPSD)

Formació i Orientació

FOL I EIE (PIG, TAPSD)

Laboral

EIE (MC)
INTERVENCIÓ EN

Tutora 1er PIG i
Coordinadora de Cicle

ORGANITZACIÓ I

Serveis a la Comunitat

DIFICULTATS DE
COMUNICACIÓ (MC)
POF i PVG (PIG)
MANTINENT PEÇES DE
VESTIR (ADINE)

Laura Mañez Taberner

Tutora certifictats

Serveis a la Comunitat

SUPORT DOMICILIARI I
ALIMENTACIÓ
FAMILIARA, SUPORT EN
L’ORGANITZACIÓ

D’INTERVENCIÓ EN
L’ÀMBIT
INSTITUCIONAL (CP)
SUPORT A LA
Apol·lonia Miralles
Xamena

Coordinadora CP

Serveis a la Comunitat

COMUNICACIÓ (TAPSD)
ASPS INTITUCIONS I
DOMICILI (CP)
SUPORT DOMICILIÀRI I
ALIMENTACIÓ

Sandra Saorin
Rodriguez

Tutora certifictats

Serveis a la Comunitat

FAMILIAR, SUPORT EN
L’ORGANITZACIÓ
D’INTERVENCIONS EN
INSTITUCIONS (CP)

Maria Morano Aguiló

Intervenció

DC, PSD (PIG)

Sociocomunitària

MIS (MC)
AH (TAPSD)
PRIMERS AUXILIS (TIS,
PIG, MC)
HIGIÉNE I AS

Neus Jaume Vilches

Processos Sanitaris

DOMICILIÀRIA
INTERVENCIÓ AH I
ALIMÈNTARIA EN
INSTITUCIONS (CP)
CUINA DOMÈSTICA

Maria Cifre Carsi

Tutora ADINE

Serveis a la Comunitat

(ADINE)
ASPS INTITUCIONS I
DOMICILI (CP)

3. PROPOSTES DEPARTAMENT CURS 2022-2023. ESTRATÈGIES I
ACTIVITATS FOMENTADORES DEL TREBALL EN EQUIP
Aquest curs serà el primer que es podran mantenir les activitats presencials como abans de la situació
provocada per la COVID-19.

Des de fa cinc cursos està en funcionament la Comissió de coordinació i gestió com a espai on tractar
diferents aspectes de l’àmbit pedagògic que afecten a tot el centre. Les propostes i/o decisions que es
prenguin en aquest espai es traslladaran al departament.
Les reunions de departament tindran una periodicitat mínima mensual menys en mesos que per
temes de calendari sigui més convenient realitzar-la en un altre moment. A més es faran servir les
fórmules que han estats útils i s’han fet servir durant els tres cursos anterior degut a la situació
pandèmica, com són: les reunions en línia, missatges a través de correus electrònics, traspàs
d’informació als equips docents de manera presencial donat el seu menor nombre de persones etc.
Des de l’aprovació del ROF la figura de la coordinació de cicle ha consolidat unes funcions que es
materialitzan amb les runions de cicle en una periocitat mínima de quatre durant el curs. La
implementació activa d’aquesta figura han consolidat una forma de treball més acurada, en grups més
petits. Hi haurà reunions d'equips docents per cursos, reunions de professorat que hagi de
coordinar-se per dur a terme la seva tasca docent, i reunions de comissions.
Les propostes del departament per al curs 2022-2023 aprovades a la memòria del curs 2021-2022 són:
1 Continuar treballant la programació per competències i l’avaluació competencial.
2 Continuar el treball per projectes intermòduls als diferents cicles.
3 Continuar treballant l’ús del llenguatge inclusiu a la documentació i produccions escrites del
departament així com en la docència.
4 Col·laborar en disseny i realització del pla digital del centre.
5 Continuar treballant amb la nova organització de la coordinació de cicle definida al ROF.
6 Cercar estratègies per la integració dins del departament del certificats i el Cicle de Formació
Professional de Grau Bàsic.

4. METODOLOGIA

La línia del centre encertada des de fa 5 cursos continuen vigent durant aquest: flexibilitat per poder
adaptar la programació proposada a les diferents característiques de l'alumnat i a les situacions que
puguin sorgir durant el curs, programació per competències...
Al igual que altres cursos, la metodologia ha de permetre a l'alumnat participar en la construcció del seu
propi aprenentatge, afavorint un ambient estimulant, d'afecte i confiança. Partim de la idea que
l’alumnat és el subjecte actiu del seu propi aprenentatge, amb capacitat crítica, de raonament i d’opinió.
Es pretén una metodologia de treball que fomenti l’elaboració progressiva dels coneixements per part
de l’alumnat. Per tant, les activitats d’ensenyament – aprenentatge tindran com a objectiu prioritari
suscitar i assolir la motivació, la reflexió, l’observació, el raonament, la participació i l'aprenentatge de
l’alumnat.
Els continguts que han de treballar-se en tota la formació professional, parteixen de les competències
professionals, personals i socials que haurà de tenir el/la professional, raó per la qual, la relació

entre la formació i la realitat laboral ha de ser molt estreta. Aquests continguts han de proporcionar a
l'alumnat els conceptes teòrics i procedimentals necessaris i, al mateix temps, fomentar les actituds
associades a la qualificació professional.
Per tot això, els principis bàsics que tindrem en compte seran:


contextualitzar cada mòdul al perfil professional del cicle



partir dels interessos i dels coneixements previs de l’alumnat



afavorir la funcionalitat dels aprenentatges, assegurant que puguin ser utilitzats en
circumstàncies reals



afavorir la interacció dins l ́aula com a motor d’aprenentatge



atendre els diferents ritmes d ́aprenentatge de l’alumnat



l’alumnat com a protagonista del seu propi aprenentatge



potenciar l’aprenentatge significatiu i constructiu

Es partirà d'un enfocament procedimental del mòdul realitzant simulacions a l'aula i fora d'ella i utilitzant
una metodologia activa i motivadora que impliqui la participació de l'alumnat com a agent actiu d'un
procés d'ensenyament–aprenentatge.
Partint de les característiques de l’alumnat ens decantem per una modalitat didàctica basada en
l’ensenyament recíproc que posa l ́èmfasis en la comunicació i en el flux d ́informació entre professorat i
alumnat, per això aprofitarem al màxim les experiències laborals del nostre alumnat, i en totes les
ocasions possibles seran el punt de partida de l’acció educativa.
Tenint en compte tot això, considerem que la tasca del docent no consisteix només en transmetre
coneixements, sinó en provocar el conflicte cognitiu, proporcionar materials que l ́ajudin a “reequilibrar”
els nous aprenentatges, promoure l ́aplicació, ús i transferència d'allò que ha aprés, organitzar la
informació, facilitar la comprensió i permetre la resolució per part de l’alumnat i aconseguir la motivació
mitjançant diferents estratègies.
Estratègies metodològiques a tenir en compte:
Estratègia

Comentari

Enfocament interdisciplinari dels

Quasi tots els coneixements estan interrelacionats, per tant, la

continguts

perspectiva interdisciplinari es imprescindible. Els mòduls
transversals veuen aquest fet accentuat.

Classe com un diàleg permanent

Les classes han de potenciar el diàleg i la participació per tal de
fer més significatiu l'aprenentatge.

Activitat constructiva per part de l'alumnat

L’aprenentatge s’articula a través d’un procés de construcció del
coneixement, on l’alumne és el seu principal protagonista.

Foment de debats i posades en comú

La participació en els processos d'ensenyament-aprenentatge, de
manera que mitjançant una metodologia activa es desenvolupi la
seva capacitat d'autonomia i responsabilitat personals, de

creixent importància en el món professional.
Oferiments d'aprenentatges significatius

És important seleccionar dins la gran quantitat de matèria
possible a impartir, la que suposi un aprenentatge significatiu per
aconseguir les capacitats terminals proposades.

Utilització variada de textos i altres

Treballar amb diversa bibliografia, material audiovisual, revistes

materials.

de temàtica sociosanitària, diaris locals i nacionals etc..., per tal
de tenir una visió àmplia i variada.

Maneig de material bàsic clínic i domèstic

Ús de tensiòmetre, termòmetre, sondes vesicals... i d’aparells
electrodomèstics bàsics, estris de la llar, etc....

Garantia de la funcionalitat dels

Tots els coneixements programats tenen per objectiu adquirir una

aprenentatges

capacitat terminal determinada per desenvolupar una funció
important dins la seva professió.

Memorització comprensiva

L’aprenentatge purament après de memòria no és el més adient,
però el procés de memorització és necessari. S'ha de facilitar la
memorització comprensiva.

Reforç dels aprenentatges pràctics

Els aprenentatges han d’estar articulats en torn als procediments.

Recerca, amb participació de l’alumnat,

Es farà un recerca dels recursos sociosanitaris per tal que els

dels recursos sociosanitaris existents a la

alumnes coneguin el seu funcionament i les prestacions que

comunitat.

ofereixen i adquireixin les habilitats pròpies per establir relacions
amb les diferents organitzacions.

Utilització de tècniques per a potenciar

Els alumnes han de prendre consciència de la importància de

actituds de reflexió i formació continua.

l’actualització i reflexió entorn a la seva professió.

Utilització de tècniques per a

És de suposar que aquests professionals formaran part d’un

desenvolupar actituds positives cap a la

equip interdisciplinari i per tant és important treballar la capacitat

coordinació i el treball en equip

de coordinació. El desenvolupament de la capacitat per treballar
en equip, de manera que quan s'integri en equips de feina a
l'àmbit professional pugui mantenir relacions fluïdes, col·laborant
en la consecució dels objectius assignats al grup, respectant el
treball dels altres, participant activament en l'organització i el
desenvolupament de tasques col·lectives, cooperant en la
superació de les dificultats que es presenten, amb una actitud
tolerant cap a les idees dels companys, i respectant les normes i
mètodes establerts.

Utilització de tècniques per a

En aquesta professió és important mantenir un tracte humanitzat,

desenvolupar actituds de respecte cap a

respectuós i empàtic amb els usuaris.

les persones.

Google Classroom, s’utilitzarà com a eina per fer el seguiment de l’alumnat i serà on es compartiran tots
els materials, recursos, eines i instruments que funcionen a cada unitat de treball perquè els estudiants
hi puguin accedir i revisar i entregar les seves tasques en qualsevol moment. També es promourà l’ús
de les eines pròpies del Classroom, com ara fòrums, notícies,... A més, les TIC s’utilitzaran per fer
recerca d’informació, seleccionar bibliografia, per revisar l’ortografia, etc. Pel que fa a les TAC, es
potenciarà el seu ús per millorar el procés d’E-A fomentant que els estudiants creïn, moldegin i
consolidaran els seus coneixements mitjançant diverses eines i aplicacions com Canva, Padlet, Kahoot,
Genially, etc.

Quant als materials de referència del mòdul:
●

La professora anirà facilitant material i bibliografia específica, així com:
-

material audiovisual,

-

materials de creació pròpia (individuals i grupals) per l’ alumnat amb les recerques i
síntesis dels continguts treballats.

●

El llibre de text serà un material opcional i complementari respecte el mòdul.

La llengua vehicular del centre és la llengua catalana.

5. CRITERIS D'AVALUACIÓ DEL PROCÉS D'ENSENYAMENTAPRENENTATGE
Entenem l’avaluació com l’anàlisi del procés d’aprenentatge de l’alumnat i del procés d'ensenyament
que es desenvolupa a l’aula i al centre de manera contínua. L’avaluació ha de tenir una finalitat
formadora, que el mateix alumnat dugui a terme el procés d'autoregulació per a millorar l’aprenentatge
(dedicant-hi el temps necessari, prioritzant-hi determinats aspectes, cercant l'ajut d’altres estudiants,

fent servir el suport tutorial, etc.); i una finalitat formativa, ajudar el professorat a conèixer, analitzar i
valorar com s’està produint l’aprenentatge per tal de prendre mesures que serveixin per afavorir i
millorar el procés d'ensenyament.
Es continuarà utilitzant el document Excel compartit de seguiment de programació d’aula.

5.1 Avaluació del procés d’aprenentatge
L’Ordre d’organització i funcionament del 13 de juliol del 2009 (BOIB núm. 108 de 25 de juliol de 2009)
especifica que cada mòdul podrà ser objecte d’avaluació en 4 convocatòries, excepte el de FCT que ho
serà en dues.
A l’article 32, especifica que s’han d’avaluar els resultats esperats, que han de coincidir o formar part de
les competències professionals que han de ser assolides per l’alumnat. En aquests resultats
esperats d’aprenentatge s’han d’incloure el saber fer, saber estar i saber ser de l’alumnat en
comportaments observables.
A l’article 34 especifica que, d’aquest nombre màxim de convocatòries, l’alumnat pot assistir de forma
presencial a les activitats programades per a cada mòdul un màxim de dos cursos. Les convocatòries no
necessàriament han de ser consecutives.
Amb la finalitat de poder valorar de manera objectiva i precisa el saber estar i el saber ser, volem posar
èmfasi en l’avaluació de les competències personals i socials que impregnen el currículum de la
formació professional, entenent que les competències personals i socials fan que un professional
desenvolupi de forma eficaç la seva tasca, podent-les relacionar amb les conductes i les actituds de les
persones.
L'avaluació serà contínua i formativa (tal i com estableix l’article 33) i s'ha de fer per mòduls
professionals en els quals l’alumnat serà avaluat a partir del seu treball diari de classe, proves escrites,
elaboració de treballs, els procediments, les estratègies i les actituds demostrades, interès per la
matèria, la tolerància als diferents ritmes d’aprenentatge i la cooperació amb companys, les aportacions
fetes a classe, la iniciativa i l'entusiasme. La superació del cicle requereix l'avaluació positiva en tots els
mòduls professionals que el componen.
La finalitat fonamental de l’avaluació és recollir informació del procés d’aprenentatge de l’alumnat per
tal de reorientar el procés d’ensenyament-aprenentatge. L’avaluació es durà a terme mitjançant diversos
instruments d’avaluació globals que assegurin la comprovació de l’assoliment de les competències
associades. Alguns dels procediments i instruments d’avaluació poden ser:
●

Proves individuals objectives, escrites i/o orals.

●

Rúbriques d’avaluació de les competències.

●

Monografies i treballs individuals o en petit grup.

●

Quaderns de classe, portafolis.

●

Resolució d'exercicis i problemes, interpretació de dades.

●

Simulacions de situacions problema

●

Diàlegs, entrevistes, debats...

●

Pràctiques al taller...

●

Sortides i visites tècniques.

●

Projectes.

●

Autoavalaució i coavalaució

●

Altres...

Respecte a l’aplicació del procés d’avaluació contínua i els criteris d’avaluació i de
qualificació la informació específica està a la programació de cada cicle.

SISTEMA DE RECUPERACIONS
Als CFGS no es realitzaran recuperacions per trimestre. Després de l’avaluació contínua podran optar a
la prova ordinària i en cas necessàri a l’extraordinària. El professorat responsable del mòdul decidirà en
cada cas si en la convocatòria ordinària ha de presentar tots els treballs i activitats d’aula realitzats
durant les avaluacions, o si ha de afegir alguna activitat i/o fer una prova objectiva.
NORMATIVA CONVOCATÒRIA NO PRESENCIAL
L’alumnat de primer curs només tindrà dret a la convocatòria no presencial de setembre l’alumnat que
promocioni a segon curs. Per tenir-hi dret, l'alumnat no ha de tenir pendent d'aprovar una càrrega
lectiva superior a les 330 hores (això vol dir, que els mòduls suspesos o pendents de cursar, no poden
superar en el seu conjunt les 330 hores).
L'alumnat que compleix tots els requisits per poder presentar-se al setembre i no ho fa, sense haver-hi
renunciat dins termini, perd la convocatòria. (Termini 15 de juliol, segons l’Ordre de la

Conselleria

d’Educació de 18 de febrer de 2014)
L'alumnat de segon curs que compleix tots els requisits per poder-se presentar a la convocatòria no
presencial de juny i no ho fa, sense haver-hi renunciat dins termini, perd la convocatòria. (Termini
abril)
El professorat establirà una pla de recuperació individual (treballs, proves teòrico-pràctiques…) per a la
convocatòria no presencial.

SISTEMES DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS (Convocatòria no
presencial)
Per a recuperar el mòdul pendent de cursos anteriors es farà, al mes de febrer, una prova teòricapràctica de tots els continguts del mòdul.
L’alumnat amb mòduls pendents s’acolliran a un pla de recuperació que pot incloure tutories, tasques,
treballs…

5.2 Avaluació del procés d'ensenyament
- Avaluació de la programació.
A l’inici de curs el professorat lliura la programació dels mòduls que imparteixi seguint el model acordat
a nivell de centre. Abans de la finalització de cada trimestre hauran d’estar lliurades les programacions
d’aula i seguiment d’aula en les dates i seguint els models acordats. Indicar que per a aquest curs, el
professorat realitzarà el seguiment d’aula mitjançant la graella-model d’Excel compartit al drive de
Caporalia d’estudis. A final de curs es realitzaran les memòries de cada mòdul.

6. PROGRAMACIONS DIDÀCTIQUES CICLES FORMATIUS

6.4. CICLE: CFGB ACTIVITATS DOMÈSTIQUES I NETEJA D’EDIFICIS

1. Introducció al cicle. Competència general del cicle
La competència general del títol consisteix a realitzar activitats domèstiques de neteja, cuina,
manteniment de roba i suport a persones en l'àmbit domèstic, així com realitzar operacions bàsiques de
neteja en edificis, oficines i locals comercials, seguint instruccions i respectant la normes de qualitat,
observant les normes vigents mediambientals i de seguretat i higiene en el treball, i comunicant-se de
manera oral i escrita en llengua castellana i ,en el seu cas, en la llengua cooficial pròpia així com en
alguna llengua estrangera.
2. Relació objectius generals / Competències professionals, personals i socials
Objectius generals del cicle
a) Aplicar tècniques de neteja de mobiliari i
desinfecció de lavabos, cuines i estades, seleccionant
el procediment requerit i utilitzant els recursos
necessaris segons prescripcions establertes per als
productes emprats.
b) Preparar i elaborar plats de menjar casolà més

Competències professionals, personals i socials
a) Netejar, higienitzar i desinfectar lavabos, cuines i
estades en domicilis particulars, i edificis, aplicant les
tècniques i productes adequats, segons prescripcions
d'ús establertes
b) Organitzar i, en el seu cas realitza, les activitats
domèstiques relacionades amb l'elaboració d'aliments

habituals, utilitzant tècniques bàsiques de cuinat e
utilitzant receptes culinàries i aplicant normes
d'higiene.
c) Rentar, planxar i cosir a mà roba de llar i peces de
vestir, seleccionant i aplicant la tècnica requerida en
funció de la seva naturalesa, característiques, tipus i
estat per a conservar-les en condicions de bon ús.
d) Aplicar tècniques de neteja de sòls, cristalls i
paraments de materials diversos, utilitzant els
productes requerits, segons recomanacions d'ús per a
evitar riscos a si mateix i a altres persones.
e) Aplicar tècniques industrials de neteges i
tractament de superfícies, utilitzant les principals
màquines específiques, seguint les prescripcions
establertes en l'ús dels diferents productes emprats i
manuals de conservació i manteniment
f) Realitzar, de forma simulada, activitats
d'acompanyament en la cura de nens i persones
adultes no dependents, descrivint valorant les
activitats segons necessitats quotidianes o puntuals
d'una unitat convivencial i el tipus de servei a exercir.
g) Descriure els procediments per a la sol·licitud
d'ajuda o els protocols establerts i, en el seu cas,
realitzar operacions senzilles de suport vital bàsic,
descrivint els aspectes a considerar en la comunicació
de les incidències detectades.
h) Comprendre els fenòmens que esdevenen en
l'entorn natural mitjançant el coneixement científic
com un saber integrat, així com conèixer i aplicar els
mètodes per a identificar i resoldre problemes bàsics
en els diversos camps del coneixement i de
l'experiència.
i) Desenvolupar habilitats per a formular, plantejar,
interpretar i resoldre problemes aplicar el raonament
de càlcul matemàtic per a desembolicar-se en la
societat, en l'entorn laboral i gestionar els seus
recursos econòmics.
j) Identificar i comprendre els aspectes bàsics de
funcionament del cos humà i posar-los en relació amb
la salut individual i col·lectiva i valorar la higiene i la
salut per a permetre el desenvolupament i
fiançament d'hàbits saludables de vida en funció
de l'entorn en el qual es troba.
k) Desenvolupar hàbits i valors concordes amb la
conservació i sostenibilitat del patrimoni natural,
comprenent la interacció entre els éssers vius i el
medi natural per a valorar les conseqüències que es
deriven de l'acció humana sobre l'equilibri
mediambiental.
l) Desenvolupar les destreses bàsiques de les fonts
d'informació utilitzant amb sentit crític les tecnologies
de la informació i de la comunicació per a obtenir i
comunicar informació en l'entorn personal, social o
professional.
m)
Reconèixer
característiques
bàsiques
de
produccions culturals i artístiques, aplicant tècniques

en domicilis particulars, conservant els productes
adquirits, manipulant, emmagatzemant i cuinant en
condicions higièniques saludables i segons les
instruccions rebudes.
c) Rentar, planxar, ordenar i cosir la roba de la llar i
peces de vestir, garantint el seu manteniment en les
condicions requerides, utilitzant productes i equips
específics.
d) Netejar sòls, cristalls, parets i sostres en domicilis,
edificis, oficines i locals, aplicant les tècniques
requerides i els productes associats.
e) Netejar, encerar i abrillantar superfícies en
domicilis, edificis, oficines i locals, utilitzant
maquinària específica, sota la supervisió del superior
responsable.
f) Realitza activitats de suport (neteja corporal, vestit
i trasllat, entre altres) a nens i nenes i persones
adultes no dependents presents en una unitat
convivencial, segons necessitats específiques i
instruccions rebudes, mantenint una actitud de
respecte i professionalitat.
g) Donar resposta en l'àmbit domèstic durant el
desenvolupament de la seva activitat professional a
situacions d'emergència i risc per a la salut.
h) Resoldre problemes predictibles relacionats amb el
seu entorn físic, social, personal i productiu, utilitzant
el raonament científic i els elements proporcionats
per les ciències aplicades i socials.
i) Actuar de manera saludable en diferents contextos
quotidians que afavoreixin el desenvolupament
personal i social, analitzant hàbits i influències
positives per a la salut humana.
j) Valorar actuacions encaminades a la conservació
del medi ambient, diferenciant les conseqüències de
les activitats quotidianes que puguin afectar l'equilibri
d'aquest.
k) Obtenir i comunicar informació destinada a
l'autoaprenentatge i al seu ús en diferents contextos
del seu entorn personal, social o professional
mitjançant recursos al seu abast i els propis de les
tecnologies de la informació i de la comunicació.
l) Actuar amb respecte i sensibilitat cap a la diversitat
cultural, el patrimoni històric artístic i les
manifestacions culturals i artístiques, apreciant el seu
ús i gaudi com a font d'enriquiment personal i social.
m) Comunicar-se amb claredat, precisió i fluïdesa
en diferents contextos socials o professionals i per
diferents mitjans, canals i suports al seu abast,
utilitzant i adequant recursos lingüístics orals i escrits
propis de la llengua castellana i, en el seu cas, de la
llengua cooficial.
n) Comunicar-se en situacions habituals tant laborals
com personals i socials, utilitzant recursos lingüístics
bàsics en llengua estrangera.
ny)
Realitzar
explicacions
senzilles
sobre
esdeveniments i fenòmens característics de les

anàlisi bàsica dels seus elements per a actuar amb
respecte i sensibilitat cap a la diversitat cultural, el
patrimoni historicoartístic i les manifestacions
culturals i artístiques.
n) Desenvolupar i afermar habilitats i destreses
lingüístiques i aconseguir el nivell de precisió, claredat
i fluïdesa requerides, utilitzant els coneixements sobre
la llengua castellana i, en el seu cas, la llengua
cooficial per a comunicar-se en el seu entorn social,
en la seva vida quotidiana i en l'activitat laboral.
ny) Desenvolupar habilitats lingüístiques bàsiques en
llengua estrangera per a comunicar-se de manera
oral i escrita en situacions habituals i predictibles de
la vida quotidiana i professional.
o) Reconèixer causes i trets propis de fenòmens i
esdeveniments contemporanis, evolució històrica,
distribució
geogràfica
per
a
explicar
les
característiques
pròpies
de
les
societats
contemporànies.
p) Desenvolupar valors i hàbits de comportament
basats en principis democràtics, aplicant-los en les
seves relacions socials habituals i en la resolució
pacífica dels conflictes.
q) Comparar i seleccionar recursos i ofertes
formatives existents per a l'aprenentatge al llarg de la
vida per a adaptar-se a les noves situacions laborals i
personals.
r) Desenvolupar la iniciativa, la creativitat i l'esperit
emprenedor, així com la confiança en si mateix, la
participació i l'esperit crític per a resoldre situacions i
incidències tant de l'activitat professional com de la
personal.
s) Desenvolupar treballs en equip, assumint els seus
deures, respectant als altres i cooperant amb ells,
actuant amb tolerància i respecte als altres per a la
realització eficaç de les tasques i com a mitjà de
desenvolupament personal.
t) Utilitzar les tecnologies de la informació i de la
comunicació per a informar-se, comunicar-se,
aprendre i facilitar-se les tasques laborals.
u) Relacionar els riscos laborals i ambientals amb
l'activitat laboral amb el propòsit d'utilitzar les
mesures preventives corresponents per a la protecció
personal, evitant danys a les altres persones i en el
medi ambient.
v) Desenvolupar les tècniques de la seva activitat
professional assegurant l'eficàcia i la qualitat en el
seu treball, proposant, si escau, millores en les
activitats de treball.
w) Reconèixer els seus drets i deures com a agent
actiu en la societat, tenint en compte el marc legal
que regula les condicions socials i laborals per a
participar com a ciutadà democràtic.
3. Avaluació.

societats contemporànies a partir d'informació
històrica i geogràfica a la seva disposició.
o) Adaptar-se a les noves situacions laborals
originades per canvis tecnològics i organitzatius en la
seva activitat laboral, utilitzant les ofertes formatives
al seu abast i localitzant els recursos mitjançant les
tecnologies de la informació i la comunicació.
p) Complir les tasques pròpies del seu nivell amb
autonomia i responsabilitat, emprant criteris de
qualitat i eficiència en el treball assignat i efectuantlo de manera individual o com a membre d'un equip.
q) Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i
competència de les diferents persones que
intervenen en el seu àmbit de treball, contribuint a la
qualitat del treball realitzat.
r) Assumir i complir les mesures de prevenció de
riscos i seguretat laboral en la realització de les
activitats laborals, evitant danys personals, laborals i
ambientals.
s) Complir les normes de qualitat, d'accessibilitat
universal i disseny per a tots que afecten la seva
activitat professional.
t) Actuar amb esperit emprenedor, iniciativa personal
i responsabilitat en l'elecció dels procediments de la
seva activitat professional.
u) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions
derivades de la seva activitat professional, d'acord
amb el que s'estableix en la legislació vigent,
participant activament en la vida econòmica, social i
cultural.

Seguint la línia de centre, pel que fa a les programacions, es mantindrà l’enfocament competencial. Atès
el caràcter competencial de l'FP, el professorat ha de plantejar, sempre que sigui possible, activitats que
reprodueixin les situacions laborals del perfil professional, mitjançant estratègies competencials que
simulin situacions i procediments reals i que permetin treballar en cooperació amb altres, al mateix
temps que promoguin la construcció d’aprenentatges significatius i deleguin la iniciativa de
l’aprenentatge a l’alumnat.
Entenem la programació de mòdul com una declaració d’intencions respecte a cada mòdul concret per a
un curs escolar. La programació d’aula es convertirà en el document que permeti la flexibilització per
adequar-nos a la realitat que es vagi plantejant.
Entenent l’avaluació com l’anàlisi del procés d’aprenentatge de l’alumnat i del procés d'ensenyament
que es desenvolupa a l’aula i al centre de manera contínua. L’avaluació ha de tenir una finalitat
formadora, que el mateix alumnat dugui a terme el procés d'autoregulació per a millorar l’aprenentatge
(dedicant-hi el temps necessari, prioritzant-hi determinats aspectes, cercant l'ajut d’altres estudiants,
fent servir el suport tutorial, etc.); i una finalitat formativa, ajudar el professorat a conèixer, analitzar i
valorar com s’està produint l’aprenentatge per tal de prendre mesures que serveixin per afavorir i
millorar el procés d'ensenyament-aprenentatge.
Pel que fa al nombre de convocatòries de cada mòdul, el decret 25/2015 pel qual es regula
l’ensenyament de Formació professional bàsica dels sistema educatiu (BOIB núm 61 del 25 d’abril del
2015) especifica que l’alumnat matriculat té dret a un màxim de dues convocatòries en cadascun dels
quatre anys en què poden cursar aquest ensenyament per superar els mòduls en els quals estiguin
matriculats; se n’exceptua el mòdul de Formació en centres de treball. Pel que fa al mòdul de Formació
en centres de treball l’alumnat té dret a ser avaluat en un màxim de dues convocatòries.
S’han d’avaluar els resultats esperats, que han de coincidir o formar part de les competències
professionals que han de ser assolides per l’alumnat. En aquests resultats esperats
d’aprenentatge s’han d’incloure el saber fer, saber estar i saber ser de l’alumnat en comportaments
observables.
Amb la finalitat de poder valorar de manera objectiva i precisa el saber estar i el saber ser, volem posar
èmfasi en l’avaluació de les competències personals i socials que impregnen el currículum de la
formació professional, entenent que les competències personals i socials fan que un professional
desenvolupi de forma eficaç la seva tasca, podent-les relacionar amb les conductes i les actituds de les
persones. Així mateix l’avaluació del procés d’aprenentatge i la qualificació de l’alumnat en els mòduls
de Comunicació i societat i Ciències aplicades se realitzarà atenent el caràcter global i l’assoliment de les
competències incloses en cada un d’ells.
L'avaluació serà contínua i formativa e integradora, la qual cosa vol dir que l’alumnat serà
avaluat a partir del seu treball diari de classe, proves escrites, elaboració de treballs, els procediments,
les estratègies i les actituds demostrades, interès per la matèria, la tolerància als diferents ritmes
d’aprenentatge i la cooperació amb companys, les aportacions fetes a classe, la iniciativa i l'entusiasme.
La finalitat fonamental de l’avaluació és recollir informació del procés d’aprenentatge de l’alumnat per
tal de reorientar el procés d’ensenyament-aprenentatge.
L’avaluació del procés d’aprenentatge es durà a terme mitjançant diversos instruments d’avaluació
globals que assegurin la comprovació de l’assoliment de les competències associades. Alguns dels
procediments i instruments d’avaluació de forma pautada poden ser :
●
Proves individuals objectives, escrites i/o orals.
●
Rúbriques d’avaluació de les competències.
●
Monografies i treballs individuals o en petit grup.
●
Quaderns de classe, portafolis.

●
●
●
●
●
●
●
●

Resolució d'exercicis i problemes, interpretació de dades.
Simulacions de situacions problema
Diàlegs, entrevistes, debats...
Pràctiques al taller...
Sortides i visites tècniques.
Projectes.
Autoavalaució i coavalaució
Altres...

En el cas de l’alumnat que ha superat l’edat d’escolarització obligatòria, si supera el 10% de faltes
d’assistència no justificades de forma contínua o el 15% d’absentisme intermitent no justificat no podrà
ser avaluat. Es donarà de baixa d’ofici a l’alumne/a del mòdul corresponent prèvia comunicació oficial i
tenint en compte les causes que contempla la normativa
Pel que fa a l’alumnat que es troba dins l’edat d’escolarització obligatòria, se seguirà el protocol
establert pel servei d’atenció a la diversitat. http://www.caib.es/sites/diversitat/ca/absentisme_escolar/
PÈRDUA DEL DRET A L’AVALUACIÓ CONTÍNUA
Per tenir dret a l’avaluació contínua, no es pot superar el còmput del 20% de faltes d’assistència, tenint
en compte les faltes justificades i les no justificades (entenent que les no justificades no poden superar
en cap cas el 15% establert per normativa). En els casos en els que l’equip docent no tingui clar la
pèrdua del dret a l’avaluació contínua, serà la Comissió de coordinació i gestió qui valorarà cada cas
concret.
Un cop perdut el dret a l’avaluació contínua caldrà elaborar un pla d’avaluació individual. Aquest pla
recollirà els criteris i instruments de qualificació, segons marqui el professorat responsable del mòdul.
Per garantir que l’alumnat que es troba en aquesta situació no es desvinculi del treball d’aula, s’ha
d’incloure en el pla d’avaluació individual la participació i lliurament de les tasques proposades amb
l’assessorament del DIOP.
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ GENERALS
La qualificació dels mòduls ha de ser numèrica, entre 1 i 10, sense decimals.
Es consideren APTES les puntuacions iguals o superiors a cinc punts. Per tenir el mòdul superat cal
haver assolit tots els Resultats d’Aprenenetatge (RA) vinculats a totes les competències professionals,
personals i socials associades al mòdul.
La nota final del cicle formatiu és la mitjana aritmètica dels mòduls, expressada amb el nombre sencer i
dos decimals.
QUALIFICACIONS TRIMESTRALS I FINALS:
Per garantir l’avaluació contínua el professorat estableix la ponderació que consideri a cada un dels
trimestres vinculada als RA treballats a cada una de les Unitats de treball.
A la programació de mòdul i d’aula el professorat establirà el percentatge atorgat a cada procediment
i/o instrument d’avaluació, tenint en compte:
Han d’incorporar els criteris d’avaluació vinculats a les competències professionals, personals i
socials.

Els exàmens escrits en cap cas podran superar el 50% de la nota final.
En cap cas s’establirà una nota o percentatge mínim per fer mitjana amb la resta de notes o
percentatges.
Les sortides i visites tècniques han de tenir un pes dins la qualificació del mòdul.
Hi pot haver activitats d’avaluació recuperables i d’altres no recuperables que seran informades a
l’alumnat.
En el cas d’una absència justificada a una activitat d’avaluació recuperable, tendrà dret a realitzar-la
durant la mateixa avaluació sempre que sigui possible o el més aviat possible en cas de no ser dins la
mateixa avaluació.
En el cas que l’absència no es justifiqui correctament, l’alumnat perd el dret a realitzar la prova dins la
mateixa avaluació, i per tant, es podrà presentar a la recuperació del mes de maig (alumnat de 2n)/
juny (alumnat de 1r) en cas que quedi suspès alguns dels resultats d’aprenentatge vinculats a la prova
o activitat avaluable.

NORMATIVA CONVOCATÒRIA NO PRESENCIAL
D’acord amb allò que preveu l’article 23.4 del Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, l’alumnat de
primer del cicle formatiu de formació professional bàsica pot promocionar al segon curs quan els mòduls
professionals associats a unitats de competència pendents no superin el 20% de l’horari setmanal.
Aquest percentatge s'ha d'aplicar sobre les 30 hores setmanals
L'alumnat que compleix tots els requisits per poder presentar-se a la segona convocatòria del curs (no
presencial) i no ho fa, sense haver-hi renunciat dins termini, perd la convocatòria.
L'alumnat de segon curs que compleix tots els requisits per poder-se presentar a la segona convocatòria
del curs (no presencial) de juny i no ho fa, sense haver-hi renunciat dins termini, perd la convocatòria.
(Termini abril)
El professorat establirà una pla de recuperació individual (treballs, proves teòrico-pràctiques…) per a la
convocatòria no presencial.

SISTEMES DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS (Convocatòria no
presencial)
Per a recuperar el mòdul pendent de cursos anteriors es farà, al mes de febrer, una prova teòricapràctica de tots els continguts del mòdul.
L’alumnat amb mòduls pendents s’acolliran a un pla de recuperació que pot incloure tutories, tasques,
treballs…
La superació de tots els mòduls inclosos en el cicle de formació professional bàsica conduirà a l’obtenció
del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
4. Atenció a la diversitat
L’atenció a la diversitat s’ha de fer d’acord amb allò que preveu l’article 13 del Reial decret 127/2014.
Basant-nos en el model d’aula inclusiva, partim de la premissa de que tot l’alumnat presenta una sèrie

de necessitats educatives i que la intervenció educativa per donar resposta a les necessitats de
l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) beneficiarà a tot el grup.
Les ACNS s’aniran planificant i consensuant amb l’equip docent durant tot el curs, per tal de mantenir la
coherència del procés educatiu. No obstant, ja partim d’una programació que preveu diversitat de
metodologies d’aprenentatge i d’avaluació, atenent a la diversitat d’estils d’aprenentatge.
Pel que fa a les metodologies d’aprenentatge, es preveuen activitats que permeten la participació per
part de tot l’alumnat, diferents agrupacions, treball en grups heterogenis, diversitat de produccions
(orals, escrites, gràfiques...), diversos instruments didàctics (llibre de text, fotocòpies, contingut
online,...), aprenentatge basat en projectes, aprenentatge basat en serveis, exposició d’informació,
sortides, visualització de vídeos, etc.
Pel que fa a les formes d’avaluar, també es plantegen diverses activitats d’avaluació, d’acord amb la
metodologia d’aprenentatge utilitzada, els criteris d’avaluació a tenir en compte i les característiques de
l’alumnat (estil d’aprenentatge, formes de comunicació que l’afavoreixen...): activitats d’aula,
produccions individuals, grupals, rúbriques, proves escrites, autoavaluació i coavaluació...
L’alumnat amb necessitats educatives especials se’ls ha d’oferir (d’acord amb la valoració de la
discapacitat, la trajectòria educativa i les possibilitats d’inserció que presentin) un itinerari formatiu que
prevegi una durada del cicle que els faciliti assolir els resultats d’aprenentatge del títol, les ajudes
necessàries (com ara el suport d’especialistes, professorat de la família professional i especialistes de
suport del DIOP) i l’acompanyament en la inserció, en el cas que es consideri adient.
5. Línies metodològiques de centre
Els continguts que han de treballar-se en tota la formació professional, parteixen de les competències
professionals, personals i socials que haurà de tenir el/la professional, raó per la qual, la relació entre la
formació i la realitat laboral ha de ser molt estreta. Aquests continguts han de proporcionar a l'alumnat
els conceptes teòrics i procedimentals necessaris i, al mateix temps, fomentar les actituds associades a
la qualificació professional.
Per tot això, els principis bàsics que tindrem en compte seran:
a. contextualitzar cada mòdul al perfil professional del cicle
b. partir dels interessos i dels coneixements previs de l’alumnat
c. afavorir la funcionalitat dels aprenentatges, assegurant que puguin ser utilitzats en circumstàncies
reals
d. afavorir la interacció dins l ́aula com a motor d’aprenentatge
e. atendre els diferents ritmes d ́aprenentatge de l ́alumnat
f. l’alumnat com a protagonista del seu propi aprenentatge
g. potenciar l’aprenentatge significatiu i constructiu
Es partirà d'un enfocament procedimental del mòdul realitzant simulacions a l'aula i fora d'ella i utilitzant
una metodologia activa i motivadora que impliqui la participació de l'alumnat com a agent actiu d'un

procés d'ensenyament–aprenentatge.
Les activitats que es programin han de preparar els joves per afrontar els processos de socialització en
el futur món laboral i en la vida diària. La programació dels mòduls professionals ha d’aconseguir un
enfocament globalitzador i ha d’estar contextualitzada a les característiques pròpies del camp
professional del perfil del títol.
S’ha d’afavorir l’autonomia de cada alumne o alumna i el treball en grup. El professorat ha de plantejar
les activitats de manera que siguin motivadores per als alumnes, que les puguin dur a terme i que els
permetin assolir els resultats prevists. Així mateix, cal preveure que hi hagi activitats que permetin
aprofundir els coneixements, que es puguin desenvolupar d’una forma més autònoma i adreçats als
alumnes que avancin de forma més ràpida o necessitin menys ajuda.
La tasca del professorat no consisteix només en transmetre coneixements, sinó en provocar el conflicte
cognitiu, proporcionar materials que l’ajudin a “reequilibrar” els nous aprenentatges, promoure
l’aplicació, ús i transferència d'allò que ha aprés, organitzar la informació, facilitar la comprensió i
permetre la resolució per part de l’alumnat i aconseguir la motivació mitjançant diferents estratègies.
Seguint amb la formació d’Aprenentatge cooperatiu i aprenentatge basat en projectes, la línea general
del centre aposta per la incorporació d’aquestes metodologies en el procés d’ensenyament
aprenentatge: continuant amb la feina d’anàlisi intermòduls, establint relacions entre competències i
resultats d’aprenentatge compartits a l’hora de programar les UT.
6. Materials i recursos
El centre posa a disposició del professorat tots els recursos didàctics i tecnològics que té al seu abast. El
professorat per la seva part, utilitzarà i facilitarà a l’alumnat els recursos necessaris que condueixin a
l’assoliment les competències professionals, personals i socials del cicle.
7. Activitats complementàries
Les activitats complementàries del cicle lligades als diferents mòduls tenen per objectiu el contacte amb
diferents institucions i/o serveis relacionats amb el cicle, per tal de conèixer els recursos existents i
facilitar la possibilitat d'interactuar amb diferents col·lectius susceptibles d’intervenció segons el perfil
professional. Cada equip de cicle compartirà una graella on anar introduint les diferents activitas així
com la seva planificació i posterior valoració per a que tot el professorat sàpiga quines activitats estan
programades i des de quins mòduls es fa. També caldrà informar a l a resta del departament via correu
electrònic així com al personal de consergeria.

PROGRAMACIÓ DEL MÒDUL
Activitats de suport a persones no dependents en la unitat convivencial
DOCENT: M.ROSA LLOBET i BROSSA (PINRE)
1. ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL
COMPETÈNCIES PPS
F. Realitza activitats de suport (neteja
corporal, vestit i trasllat, entre altres) a
nens i nenes i persones adultes no dependents
presents en una unitat convivencial,
segons necessitats específiques i instruccions
rebudes, mantenint una actitud de
respecte i professionalitat.
J. Valorar actuacions encaminades a la
conservació del medi ambient,
diferenciant les conseqüències de les activitats
quotidianes que puguin afectar l'equilibri
d'aquest.
R. Assumir i complir les mesures de
prevenció de riscos i seguretat laboral en
la realització de les activitats laborals, evitant
danys personals, laborals i
ambientals.

RESULTATS
D’APRENENTATGE
RA1. Realitza
operacions simulades
de suport a nens i altres
persones no dependents,
identificant i descrivint
les actuacions que cal
realitzar en funció del
seu destinatari.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

CONTINGUTS

1a) S'han identificat les activitats incloses
en el pla d'actuació o instruccions rebudes.
1b) S'ha valorat la importància de l'adaptació
del pla d'actuació a les característiques dels
nens i persones no dependents.
1c) S'han tingut en compte les necessitats i
demandes que s'han de cobrir amb els nens i
persones no dependents.
1d) S'han respectat les característiques
pròpies de la unitat de convivència.
1e) S'ha afavorit l'autonomia personal dels
nens.
1f) S'han respectat les directrius i
orientacions establertes.
1g) S'ha mantingut una actitud positiva en
la realització de les tasques encomanades.

B1. Aplicació de tècniques
d'acompanyament a persones no
dependents:
1. La unitat de convivència.
Característiques.
2. Persones no dependents.
3. Tipologia de les persones no
dependents.
4. Necessitats i demandes dels nens i
nenes.
5. Necessitats i demandes de les
persones no dependents.
6. Pla de treball domèstic amb
persones no dependents.
7. Principis d'intel·ligència emocional
aplicada a l'acompanyament de nens i
nenes, i de persones no dependents.

L. Actuar amb respecte i sensibilitat cap a
la diversitat cultural, el patrimoni històric artístic
i les manifestacions culturals i artístiques,
apreciant el seu ús i gaudi com a
font d'enriquiment personal i social.
NY. Realitzar explicacions senzilles sobre
esdeveniments i fenòmens característics
de les societats contemporànies a partir
d'informació històrica i geogràfica a la seva
disposició.
Q. Comunicar-se eficaçment, respectant
l'autonomia i competència de les diferents
persones que intervenen en el seu àmbit de
treball, contribuint a la qualitat del treball
realitzat.

RA2. Manté una
comunicació simulada
amb persones de diferents
sexe i edat, descrivint
normes de bon
comportament i
aplicant tècniques
bàsiques de
comunicació.

F. Realitza activitats de suport (neteja
corporal, vestit i trasllat, entre altres) a
nens i nenes i persones adultes no dependents
presents en una unitat convivencial,
segons necessitats específiques i instruccions
rebudes, mantenint una actitud de
respecte i professionalitat.
H. Resoldre problemes predictibles relacionats
amb el seu entorn físic, social, personal
i productiu, utilitzant el raonament científic i els
elements proporcionats per les
ciències aplicades i socials.
I. Actuar de manera saludable en diferents

RA3. Realitza
operacions
relacionades amb les
necessitats bàsiques i
d'acompanyament de
nens i nenes, aplicant les
pautes d'alimentació,
higiene i descans
requerides.

2a) S'han identificat les característiques
dels possibles membres d'una unitat
domèstica de convivència.
2b) S'han adaptat l'actitud i discurs a la
situació comunicativa.
2c) S'ha obtingut la informació necessària
dels membres de la unitat de convivència.
2d) S'ha valorat la importància de la
comunicació per a evitar possibles conflictes o
malentesos.
2e) S'ha mantingut una conversa fluida,
sol·licitant, en el seu cas, la informació i
aclariments pertinents.
2f) S'ha mantingut una actitud conciliadora
i sensible als altres, demostrant empatia,
cordialitat i amabilitat en el tracte.
2g) S'ha valorat la importància de les
habilitats socials en l'acompliment de la labor
professional.
3a) S'han identificat les activitats
relacionades amb l'alimentació, la higiene i el
descans amb els requeriments d'edat dels nens i
nenes i les condicions del pla d'actuació.
3b) S'han identificat i descrit les
característiques dels principals tipus de
menús i la seva adequació a l'edat del nen o
nena.
3c) S'han descrit les possibles al·lèrgies i
intoleràncies alimentàries i possibles
actuacions.
3d) S'han descrit i aplicat pautes d'actuació
en relació a la neteja, higiene, vestit, descans i

B2. Aplicació de tècniques
bàsiques de comunicació en la
unitat de convivència:
1. Situacions comunicatives típiques
amb els membres de la unitat de
convivència.
2. Comunicació amb nens i nenes.
3. Comunicació amb persones majors.
4. Escolta activa.
5. Empatia.

B3. Atenció a les necessitats
bàsiques dels nens i nenes:
1. Necessitats bàsiques dels nens i
nenes.
2. Planificació de les rutines diàries.
3. L'alimentació infantil.
4. Preparacions de menús infantils.
5. Precaucions davant al·lèrgies o
intoleràncies. Interpretació de pautes,
instruccions i menús especials.
6. La higiene infantil. Pautes.
7. Jocs i entreteniments per a nens i
nenes.

contextos quotidians que afavoreixin
el desenvolupament personal i social, analitzant
hàbits i influències positives per a la salut
humana.

F. Realitza activitats de suport (neteja
corporal, vestit i trasllat, entre altres) a
nens i nenes i persones adultes no dependents
presents en una unitat convivencial,
segons necessitats específiques i instruccions
rebudes, mantenint una actitud de
respecte i professionalitat.
H. Resoldre problemes predictibles relacionats
amb el seu entorn físic, social, personal
i productiu, utilitzant el raonament científic i els
elements proporcionats per les
ciències aplicades i socials.
I. Actuar de manera saludable en diferents
contextos quotidians que afavoreixin
el desenvolupament personal i social, analitzant
hàbits i influències positives per a la salut
humana.

RA4. Realitza activitats
relacionades amb les
necessitats bàsiques i
d'acompanyament a
persones adultes no
dependents, aplicant les
instruccions rebudes i
ateses les característiques
de les persones.

somni infantil.
3e) S'han realitzat activitats bàsiques
d'entreteniment de nens i nenes.
3f) S'han descrit i realitzat les rutines
diàries establertes.
3g) S'han realitzat operacions relacionades
amb l'atenció a les necessitats bàsiques
dels nens i les nenes en funció de les seves
característiques.
3h) S'ha valorat la importància de les
activitats relacionades amb la satisfacció de
les necessitats bàsiques dels nens i nenes.

8. El descans infantil.
9. El vestit infantil. Ajudes.

4a) S'han identificat les activitats
relacionades amb l'alimentació, la higiene i el
descans amb els requeriments d'edat d'adults
no dependents i les condicions del pla d'actuació.
4b) S'han identificat i descrit les
característiques dels principals tipus de
menús i la seva adequació a l'edat de l'adult
no dependent.
4c) S'han descrit les possibles al·lèrgies i
intoleràncies alimentàries i possibles
actuacions.
4d) S'han descrit i aplicat pautes d'actuació
en relació al vestit i al descans dels adults no
dependents.
4e) S'ha valorat la importància de les
activitats relacionades amb la satisfacció de
les necessitats de les persones adultes.

B4. Atenció a les necessitats
bàsiques de les persones adultes
no dependents:
1. Planificació de les rutines diàries.
Instruccions.
2. Alimentació de les persones
adultes.
3. Preparació de menús per a
persones adultes no dependents.
4. El descans dels adults.
5. Ajudes al vestit i calçat de les
persones adultes no dependents.
6. Acompanyament en activitats
quotidianes: activitats d'oci i temps
lliure, entre altres.

G. Donar resposta en l'àmbit domèstic durant
el desenvolupament de la seva activitat
professional a situacions d'emergència i risc per
a la salut..
O. Adaptar-se a les noves situacions
laborals originades per canvis tecnològics
i organitzatius en la seva activitat laboral,
utilitzant les ofertes formatives al seu abast i
localitzant els recursos mitjançant les tecnologies
de la informació i la comunicació.
S. Complir les normes de qualitat,
d'accessibilitat universal i disseny per a tots
que afecten la seva activitat professional.
U. Exercir els seus drets i complir amb les
obligacions derivades de la seva activitat
professional, d'acord amb el que s'estableix en la
legislació vigent, participant
activament en la vida econòmica, social i
cultural.

RA5. Realitza activitats
d'informació
relacionades amb la unitat
de convivència,
transmetent possibles
incidències i descrivint
comunicacions habituals i
l'estructura que ha de tenir
el missatge

5a) S'han descrit els principis bàsics de la
intel·ligència emocional en relació al procés de
comunicació d'incidències.
5b) S'han comunicat amb precisió les
incidències sorgides d'una manera clara i
concisa.
5c) S'han descrit les tasques realitzades,
d'acord amb les instruccions rebudes.
5d) S'ha mantingut en tot moment el
respecte per les persones del seu entorn
professional.
5e) S'ha demostrat una actitud positiva cap
a l'aprenentatge.
5f) S'ha valorat la importància de
l'autocrítica en el desenvolupament de les
seves funcions.
5g) S'ha valorat la importància de la
correcció en el vestir i de la netedat en la
imatge personal.

B5. Informació relacionada amb
la unitat de convivència:
1. Organització i desenvolupament de
les tasques domèstiques
encomanades.
2. Informació de les activitats
realitzades.
3. Transmissió d'incidències.
4. Aplicació dels principis bàsics de la
intel·ligència emocional a la
comunicació d'incidències.
5. Comunicació d'incidències.
6. Neteja personal i avituallament
correcte

COMPETÈNCIES PERSONALS I SOCIALS, TRANSVERSALS A TOTS ELS RESULTATS D’APRENENTATGE:
m) Comunicar-se amb claredat, precisió i fluïdesa en diferents contextos socials o professionals i per diferents mitjans, canals i suports al seu abast,
utilitzant i adequant recursos lingüístics orals i escrits propis de la llengua castellana i, en el seu cas, de la llengua cooficial.
p) Complir les tasques pròpies del seu nivell amb autonomia i responsabilitat, emprant criteris de qualitat i eficiència en el treball assignat i efectuant-lo de
manera individual o com a membre d'un equip.
t) Actuar amb esperit emprenedor, iniciativa personal i responsabilitat en l'elecció dels procediments de la seva activitat professional.

2. METODOLOGIA
La competència general del títol de CFGB d’Activitats domèstiques i neteja d’edificis consisteix a realitzar activitats domèstiques de neteja, cuina, cuidat de
roba i suport a persones en l'àmbit domèstic, així com realitzar operacions bàsiques de neteja en edificis, oficines i locals comercials, seguint instruccions i
respectant la normes de qualitat, observant les normes vigents mediambientals i de seguretat i higiene en el treball, i comunicant-se de manera oral i
escrita en llengua castellana i ,en el seu cas, en la llengua cooficial pròpia així com en alguna llengua estrangera.
Els continguts que han de treballar-se en tota la formació professional, parteixen de les competències professionals, personals i socials que haurà de tenir
el/la professional, raó per la qual, la relació entre la formació i la realitat laboral ha de ser molt estreta. Aquests continguts han de proporcionar a l'alumnat
els conceptes teòrics i procedimentals necessaris i, al mateix temps, fomentar les actituds associades a la qualificació professional.
Partim de la idea que l’alumnat és el subjecte actiu del seu propi aprenentatge, amb capacitat crítica, de raonament i d’opinió. Per tant, la metodologia de
treball dissenyada per aquest mòdul fomentarà l’elaboració progressiva dels coneixements (dels continguts del mòdul) per part de l’alumnat, i això
implicarà un treball constant, diari de tasques que aniran fent-se dins i fora de la classe. Pensam que és l’alumne el responsable del seu aprenentatge.
Les activitats i la metodologia de treball tindran en compte la diversitat de formes d’aprenentatge i sempre estaran encaminades a aconseguir
l’autoaprenentatge, per a què en acabar el cicle formatiu puguin continuar la seva formació. Per tant, les activitats d’ensenyament aprenentatge tindran
com a objectiu prioritari suscitar i assolir la motivació, la reflexió, l’observació, el raonament i la participació de l’alumnat.
S’intentarà alternar la teoria amb la pràctica a través de: presentacions, activitats de recerca i treball autònom, tant individual com en grup sempre que la
situació ho permeti. A més, es fomentarà l’anàlisi, la reflexió i el debat a partir de vídeos i la lectura de documents, articles diversos, entre d’altres.
S’utilitzarà la plataforma “classroom” per crear una aula virtual del mòdul, a fi que tot l’alumnat pugui accedir en tot moment als continguts del mòdul i a
les tasques a realitzar, fomentant l’eina com un recurs de comunicació i participació.
Nota per a la programació: Totes les activitats d’ensenyament –aprenentatge assenyalades en les diferents UT d’aquesta programació s’han previst per a la modalitat
presencial amb la possibilitat online en cas necessari per un canvi d’escenari.
3. AVALUACIÓ
L’avaluació té com objectiu valorar que els resultats finals coincideixin o formin part de les competències professionals que han de ser assolides per
l’alumnat. En aquests resultats esperats d’aprenentatge s’han d’incloure el saber fer, saber estar i saber ser de l’alumnat en comportaments observables.

L'avaluació serà contínua i formativa la qual cosa vol dir que l’alumnat serà avaluat a partir del seu treball diari, proves escrites, elaboració de treballs
i els procediments durant el llarg del curs.
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ GENERALS
●

La qualificació dels mòduls ha de ser numèrica, entre 1 i 10, sense decimals.

●

Es consideren APTES les puntuacions iguals o superiors a cinc punts. Per tal de tenir el mòdul superat cal haver assolit totes les competències
professionals, personals i socials associades al mòdul.

●

●
●

L’alumnat ha de realitzar i lliurar les activitats i treballs que se li encomanen dins dels terminis establerts. El lliurament de les produccions fora
dels terminis indicats quedarà penalitzat ja que s’entén com una clara falta de respecte cap als companys i companyes que han fet l’esforç
d’entregar-ho en el temps sol·licitat. En cas que la presentació fora de termini de les produccions recuperables sigui per un motiu justificat, el
professorat marcarà un nou termini de lliurament dins la mateixa avaluació, sempre i quan sigui possible.
S’haurà d’haver presentat tots els treballs i activitats d’aula realitzats durant les avaluacions.
Cada una de les produccions de l’alumnat serà avaluada segons els criteris relacionats a les competències professionals, personals i
socials que s’estableixin en la mateixa i que seran comunicats a l’alumnat en el moment en que se li encomani la realització de la tasca.

Serà objecte d’avaluació:
❖
❖
❖
❖
❖

Assolir els continguts associats a cada resultat d’aprenentatge.
Resoldre les contingències amb iniciativa i autonomia i mostrant una actitud autocrítica.
Actuar amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit de la seva competència.
Organitzar i desenvolupar el treball assignat, cooperant o treballant en equip amb altres professionals en l'entorn de treball.
Comunicar-se eficaçment i amb coherència en la redacció, la presentació i l’ordre.

Per tenir dret a avaluació s’ha d’assistir a un 85% de les sessions de cada mòdul. En cas de superar el 15% d’absentisme al mòdul no podrà ser avaluat i
es donarà de baixa d’ofici a l’alumne/a, prèvia comunicació oficial i tenint en compte les causes que contempla la normativa (article 29 i 30 de l’ordre
d’organització i funcionament).
■ Instruments d’avaluació:

➔ Observació directa i participació en les classes.
➔ Treballs i/o proves d’avaluació en grup o individuals mitjançant escales d’avaluació.
➔ Assajos, reflexions sobre temes determinats.

■ Activitats d’ensenyament- aprenentatge:
●
●
●
●
●
●

Explicacions teòriques amb el suport de presentacions digitals.
Visionat de curtmetratges i pel·lícules relacionades amb els continguts a desenvolupar.
Lectura i anàlisis crítica de textos i documents diversos (projectes, protocols...)
Recerca d’informació.
Activitats d’anàlisi, reflexió i debat.
Activitats grupals per a treballar i/o desenvolupar accions d’intervenció en un servei de teleassistència.

4. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL
BLOCS DE CONTINGUTS
B1

B2

B3

B4

UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES

B5

SET
UT0. Presentació i introducció al mòdul
UT1. La família com a unitat de convivència

X

fonamental
UT2. Necessitats generals i demandes dels

X

membres de la unitat de convivència
UT3. Característiques generals del pla de treball
domèstic

X
X

CRONOGRAMA

UT4. Principis bàsics de la comunicació

OCT

NOV

HORES

DES

GEN

FEB

X

MAR

ABR

MAIG

JUNY
4

X

X
X

X

48

X
X

X

48

UT5. Tècniques comunicatives i habilitats socials

X

bàsiques
X

UT6. Necessitats generals dels infants
X
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PROGRAMACIÓ DEL MÒDUL: CUINA DOMÈSTICA
DOCENT: Maria Cifre Carsi
1.

ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL
RESULTATS
COMPETÈNCIES PPS

D’APRENENTATG
E

CRITERIS D’AVALUACIÓ

CONTINGUTS

b) Organitzar i, en el seu cas
realitza,
les
activitats
domèstiques
relacionades
amb l'elaboració d'aliments en
domicilis
particulars,
conservant
els
productes
adquirits,
manipulant,
emmagatzemant i cuinant en
condicions
higièniques
saludables i segons les
instruccions rebudes

i) Actuar de manera saludable
en
diferents
contextos
quotidians que afavoreixin el
desenvolupament personal i
social, analitzant hàbits i
influències positives per a la
salut humana.

o) Adaptar-se a les noves
situacions laborals originades
per canvis tecnològics i
organitzatius en la seva
activitat laboral, utilitzant les
ofertes formatives al seu abast
i localitzant els recursos
mitjançant les tecnologies de
la informació i la comunicació.
p) Complir les tasques pròpies
del seu nivell amb autonomia i
responsabilitat,
emprant
criteris de qualitat i eficiència
en el treball assignat i
efectuant-lo
de
manera
individual o com a membre
d'un equip.
q) Comunicar-se eficaçment,
respectant
l'autonomia
i
competència de les diferents

1a) S'han identificat les matèries primeres alimentàries
d'ús comú en la cuina, descrivint les principals varietats i
qualitats.
2b) S'ha comprovat les existències d'aliments i productes
necessaris en el rebost, determinant les necessitats de
reposició.
3c) S'ha establert un programa de revisió i reposició de
productes, a partir dels hàbits de consum de l'entorn
familiar.
4d) S'ha determinat el tipus d'establiment més adequat per
a realitzar la compra conforme a la llista i a les instruccions
rebudes.

RA1. Elabora llistes
per a la compra
d'aliments,
entre
altres,
segons
pressupost
establert, garantint
la
reposició
i
adequant-les
a
característiques de
la
unitat
convivencial
i
respectant
les
normes de consum
(caducitat, límit de
consum
o
conservació, entre
altres).

5e) S'ha interpretat les característiques i informació de les
etiquetes dels productes que formen part d'una llista de
compra.
6f) S'ha comprovat la data de caducitat de les matèries
primeres i productes comprats.
7g) S'ha realitzat la compra dels aliments i productes
previstos, indicant les possibilitats de transport dels
mateixos en condicions de seguretat.
8h) S'han descrit l'organització de la compra en el
transport dels productes, aplicant mètodes de conservació,
entre altres.
9i) S'han identificat els riscos associats al trasllat de les
compres des de l'establiment al domicili, aplicant les
mesures de prevenció corresponents.

B1. Procediment de compra d'aliments i
productes per al domicili:
Matèries
primeres
alimentàries.
Principals varietats i qualitats. Aliments de
temporada.
Procés d'elaboració de la llista de la
compra.
-

Procés de selecció d'establiments.

-

Ofertes.

-

Selecció de productes.

Etiquetatge de matèries primeres i
productes envasats i enllaunats.
Data de caducitat dels productes d'ús
comú en la cuina domèstica.
Tècniques d'ordenació dels productes
comprats per al seu bon transport.
Salut postural. Tècniques de transport
de càrregues.

b) Organitzar i, en el seu cas
realitza,
les
activitats
domèstiques
relacionades
amb l'elaboració d'aliments en
domicilis
particulars,
conservant
els
productes
adquirits,
manipulant,
emmagatzemant i cuinant en
condicions
higièniques
saludables i segons les
instruccions rebudes
i) Actuar de manera saludable
en
diferents
contextos
quotidians que afavoreixin el
desenvolupament personal i
social, analitzant hàbits i
influències positives per a la
salut humana.
j)
Valorar
actuacions
encaminades a la conservació
del medi ambient, diferenciant
les conseqüències de les
activitats
quotidianes
que
puguin
afectar
l'equilibri
d'aquest.
p) Complir les tasques pròpies
del seu nivell amb autonomia i
responsabilitat,
emprant
criteris de qualitat i eficiència
en el treball assignat i
efectuant-lo
de
manera
individual o com a membre
d'un equip.
q) Comunicar-se eficaçment,
respectant
l'autonomia
i
competència de les diferents
persones que intervenen en el
seu
àmbit
de
treball,
contribuint a la qualitat del
treball realitzat.

1a) S'han classificat els productes, atès el tipus d'actuació
requerida per al seu magatzematge i conservació.
2b) S'ha descrit el procediment de manipulació d'aliments
per al seu magatzematge i conservació, extremant les
mesures d'higiene.
3c) S'han aplicat mètodes senzills de conservació i
envasament de gèneres crus, semielaborats i elaboracions
culinàries acabades d'ús comú.
4d) S'ha descrit el procediment de congelació de
productes crus, semielaborats i d'elaboracions culinàries.
5e) S'han aplicat procediments de congelació en productes
crus, semielaborats i d'elaboracions culinàries.

RA2.
Realitza
operacions
d'emmagatzematge
d'aliments i altres
productes
d'ús
domiciliari,
justificant
els
mitjans utilitzats en
la preservació i
conservació
dels
mateixos
en
condicions d'higiene
i bon ús.

6f) S'han identificat els espais per a la col·locació i
magatzematge dels productes, en funció de les seves
característiques i necessitats.
7g) S'han aplicat procediments higiènics per a la prevenció
de riscos en l'emmagatzematge i conservació de productes
d'aliments i altres productes d'ús domiciliari.

B2.
Realització
d'operacions
d'emmagatzematge d'aliments i altres
productes d'ús domiciliari:
Separació de productes segons
característiques. Ordenació de productes
frescos i envasats.
Procediment
de
manipulació
d'aliments per al seu emmagatzematge i
conservació.
Control de caducitat dels productes
alimentaris.
Retirada
dels
productes
deteriorats o caducats.
-

Disposició de les càrregues.

Mètodes senzills de conservació i
envasament d'aliments.
Procediment
de
congelació.
Conservació i ordenació d'aliments refrigerats.
Procediments higiènics per a la
prevenció de riscos en l'emmagatzematge i
conservació.

b) Organitzar i, en el seu cas
realitza,
les
activitats
domèstiques
relacionades
amb l'elaboració d'aliments en
domicilis
particulars,
conservant
els
productes
adquirits,
manipulant,
emmagatzemant i cuinant en
condicions
higièniques
saludables i segons les
instruccions rebudes
i) Actuar de manera saludable
en
diferents
contextos
quotidians que afavoreixin el
desenvolupament personal i
social, analitzant hàbits i
influències positives per a la
salut humana
p) Complir les tasques pròpies
del seu nivell amb autonomia i
responsabilitat,
emprant
criteris de qualitat i eficiència
en el treball assignat i
efectuant-lo
de
manera
individual o com a membre
d'un equip.
q) Comunicar-se eficaçment,
respectant
l'autonomia
i
competència de les diferents
persones que intervenen en el
seu
àmbit
de
treball,
contribuint a la qualitat del
treball realitzat.
t)
Actuar
amb
esperit
emprenedor,
iniciativa
personal i responsabilitat en
l'elecció dels procediments de
la seva activitat professional.

1a) S'han descrit les característiques dels productes, dels
talls o peces més usuals utilitzades en preelaboració i
s'han relacionat amb els procediments culinaris més
comuns.
2b) S'han descrit els criteris aplicables per a obtenir el
màxim profit de les matèries primeres utilitzades en la
preelaboració per a evitar costos i desgastos innecessaris.
3c) S'han descrit els principals procediments de
regeneració que precisen les matèries primeres d'ús més
comú per a la seva posterior preelaboració.

RA3.
Realitza
operacions
de
preelaboració dels
productes culinaris
més comuns en les
elaboracions
culinàries que es
vagin a realitzar,
valorant criteris de
consum i caducitat a
partir
d'un
pla
d'actuació.

4d) S'han descrit els procediments que s'apliquen als
ingredients que formen part de l'elaboració, previ al cuinat,
(rentada, descongelat, tallat o altres)
5e) S'ha aplicat el tractament requerit per a netejar fruita,
verdures o les llaunes abans d'obrir per a assegurar la
innocuïtat.
6f) S'han seleccionat i utilitzat els útils, eines i equips de
treball conforme a les instruccions rebudes i activitat a
realitzar.
7g) S'ha realitzat el manteniment a nivell d'usuari per a
garantir el funcionament de les eines i els equips utilitzats,
d'acord amb les instruccions del fabricant.
8h) S'han identificat els riscos associats a l'ús d'útils, eines
i equips de treball, aplicant les mesures de prevenció
corresponents.
9i) S'han aplicat les normes bàsiques d'higiene per a la
prevenció de riscos sanitaris en les operacions de
preelaboració d'aliments.

B3.
Realització
d'operacions
preelaboració de productes culinaris:

de

Neteja i preparacions prèvies al tall i/o
racionat de gèneres de cuina.
-

Procediments previs al cuinat.

Neteja i preparacions prèvies a la
rentada i cort de fruita i verdura.
Tècniques de talls bàsics. Descripció,
formats i aplicacions.
Procediments d'execució
bàsics a gèneres de cuina.

de

talls

Descripció i classificació de la bateria,
útils i eines de cuina.
Ús d'uniforme i roba de cuina: tipus,
adequació i normativa.
-

Operacions bàsiques. Elements.

Sistemes
organització.

de

classificació

i

Mesures de prevenció de riscos de
laborals.

b) Organitzar i, en el seu cas
realitza,
les
activitats
domèstiques
relacionades
amb l'elaboració d'aliments en
domicilis
particulars,
conservant
els
productes
adquirits,
manipulant,
emmagatzemant i cuinant en
condicions
higièniques
saludables i segons les
instruccions rebudes

ñ)
Realitzar
explicacions
senzilles sobre esdeveniments
i fenòmens característics de
les societats contemporànies
a partir d'informació històrica i
geogràfica
a
la
seva
disposició.
p) Complir les tasques pròpies
del seu nivell amb autonomia i
responsabilitat,
emprant
criteris de qualitat i eficiència
en el treball assignat i
efectuant-lo
de
manera

B4. Aplicació de tècniques domèstiques de
cuina:

2b) S'han descrit l'elaboració de les receptes de cuina més
habituals, relacionant les quantitats dels ingredients i
temps a utilitzar amb del nombre de comensals.

-

3c) S'ha identificat i descrit les característiques del
parament, els utensilis i electrodomèstics que s'utilitzen en
l'elaboració de menús.
4d) S'han utilitzat els equips, màquines i eines bàsiques de
cuina, relacionant els útils adequats amb tipus d'elaboració
culinària.

i) Actuar de manera saludable
en
diferents
contextos
quotidians que afavoreixin el
desenvolupament personal i
social, analitzant hàbits i
influències positives per a la
salut humana.
l) Actuar amb respecte i
sensibilitat cap a la diversitat
cultural,
el
patrimoni
històricoartístic
i
les
manifestacions
culturals
i
artístiques, apreciant el seu ús
i
gaudi
com
a
font
d'enriquiment
personal
i
social.

1a) S'han tingut en compte les característiques i
necessitats dels comensals.

5e) S'han seleccionat i utilitzat les principals tècniques de
cuina domèstica com rostir, coure, fregir, pelar, picar, entre
altres, en relació amb el tipus de menjar a realitzar.

RA4.
Elabora
menús
senzills,
aplicant
les
tècniques
domèstiques
de
cuina i seguint el pla
d'actuació establert
en funció de les
característiques
dels destinataris.

Tècniques de cocció: Descripció.

Procediments
diferents tècniques.
Mesures
laborals.

de

d'execució

prevenció

de

de

les

riscos

Descripció i classificació de bateria,
útils i eines de cuina.
Procediments bàsics d'elaboració de
preparats i salses més usuals.
Receptes,
altres.

fitxes

tècniques,

6f) S'han realitzat les principals tècniques de cuina
domèstica, seguint les instruccions incloses en la recepta a
elaborar.

Adaptació
existències.

de

7g) S'han aplicat les normes de conservació del menjar
preparat, d'acord amb el pla de treball.

Interpretació i
instruccions rebudes.

8h) S'han aplicat les normes bàsiques d'higiene per a la
prevenció de riscos sanitaris en les tècniques domèstiques
de cuina.

Aplicació de normes mínimes d'higiene
en
qualsevol
procés
d'elaboració
o
manipulació d'aliments.

la

recepta

execució

entre

a

les

de

les

i) Actuar de manera saludable
en
diferents
contextos
quotidians que afavoreixin el
desenvolupament personal i
social, analitzant hàbits i
influències positives per a la
salut humana.

1a) S'ha classificat la vaixella i dels utensilis utilitzats en la
preparació, cuinat, conservació i consum d'aliments
seleccionat el procediment per a la seva la neteja.

B5. Aplicació de procediments de neteja de
la vaixella, utensilis i electrodomèstics,
cuina i zona de treball:

2b) S'han realitzat d'operacions de rentada a mà seguint la
seqüència d'ordre adequada i aplicant els productes
eficaçment.

Procediments de neteja i higienització
de superfícies.

j)
Valorar
actuacions
encaminades a la conservació
del medi ambient, diferenciant
les conseqüències de les
activitats
quotidianes
que
puguin
afectar
l'equilibri
d'aquest

3c) S'ha ordenat la vaixella i utensilis en els departaments
del *lavavajilla ocupant racionalment tot l'espai, seleccionat
el programa i garantint l'ús racional de l'aigua.

p) Complir les tasques pròpies
del seu nivell amb autonomia i
responsabilitat,
emprant
criteris de qualitat i eficiència
en el treball assignat i
efectuant-lo
de
manera
individual o com a membre
d'un equip.
q) Comunicar-se eficaçment,
respectant
l'autonomia
i
competència de les diferents
persones que intervenen en el
seu
àmbit
de
treball,
contribuint a la qualitat del
treball realitzat.
t)
Actuar
amb
esperit
emprenedor,
iniciativa
personal i responsabilitat en
l'elecció dels procediments de
la seva activitat professional.

RA5. Realitza la
neteja de la vaixella,
utensilis
i
electrodomèstics,
cuina i zona de
treball,
aplicant
criteris d'eficàcia i
organització,
seguint
el
pla
d'actuació treballo.

4d) S'han classificat els residus domèstics generats,
d'acord amb la normativa mediambiental vigent, per a la
seva eliminació.
5e) S'han ordenat i classificat la vaixella i utensilis nets i
situar-los en el lloc apropiat..
6f) S'ha triat el mètode de neteja de l'espai i
electrodomèstics en funció de les característiques d'aquest
espai.
7g) S'han identificat els riscos associats neteja de la cuina
i electrodomèstics, aplicant les mesures de prevenció
corresponents.
8h) S'han identificat els possibles riscos associats a la
neteja de la cuina i electrodomèstics utilitzats, indicant les
actuacions preventives a dur a terme.

Tècniques
de
neteja
electrodomèstics: neteja i assecat.

en

Tècniques de neteja de vaixella i útils,
processos manuals o automàtics.
-

Aplicació de productes i útils de neteja.

Consum proporcionat d'aigua, energia
i detergents.
Interpretació de l'etiquetatge
productes de neteja i de desinfecció.

de

Prevenció de riscos laborals. Actuació
en cas d'intoxicació en la utilització de
productes de neteja.

b) Organitzar i, en el seu cas
realitza,
les
activitats
domèstiques
relacionades
amb l'elaboració d'aliments en
domicilis
particulars,
conservant
els
productes
adquirits,
manipulant,
emmagatzemant i cuinant en
condicions
higièniques
saludables i segons les
instruccions rebudes

1a) S'han aplicat normes d'higiene personal.
2b) S'han aplicat les normes higienicosanitàries,
relacionades amb instal·lacions, locals, utillatge i
manipulació d'aliments.
3c) S'han aplicat les normes higienicosanitàries,
relacionades amb la salubritat de l'aigua.
4d) S'ha interpretat l'etiquetatge de productes i útils de
neteja més comunes utilitzats en la cuina domèstica per a
garantir la higiene.

i) Actuar de manera saludable
en
diferents
contextos
quotidians que afavoreixin el
desenvolupament personal i
social, analitzant hàbits i
influències positives per a la
salut humana.
r) Assumir i complir les
mesures de prevenció de
riscos i seguretat laboral en la
realització de les activitats
laborals,
evitant
danys
personals,
laborals
i
ambientals.
s) Complir les normes de
qualitat,
d'accessibilitat
universal i disseny per a tots
que afecten la seva activitat
professional.
p) Complir les tasques pròpies
del seu nivell amb autonomia i
responsabilitat,
emprant
criteris de qualitat i eficiència
en el treball assignat i
efectuant-lo
de
manera
individual o com a membre
d'un equip.
q) Comunicar-se eficaçment,

RA6. Identifica i
prevé riscos de
toxiinfeccions
alimentàries en les
operacions
de
manipulació
d'aliments
i
preparació
de
menjars, aplicant les
normes bàsiques i
les
condicions
higienicosanitàries
relacionades amb la
cuina domèstica.

B6. Riscos de toxiinfeccions alimentàries
en les operacions culinàries:
Normativa general d'higiene aplicable
a l'activitat.
Identificació
dels
factors
que
afavoreixen el desenvolupament de la
reproducció dels microorganismes.
Identificació
contaminació.

de

les

vies

5e) S'han identificat els principals productes i útils de
neteja autoritzats i adequats, tenint en compte la seva
finalitat.

-

Normes d'higiene personal.

-

Eliminació de residus sòlids.

6f) S'ha realitzat l'eliminació adequada de les deixalles
sòlides per a evitar la transmissió de malalties.

-

Eliminació d'aigües superficials.

7g) S'ha realitzat l'eliminació de les aigües superficials a
través de desguassos.

Toxiinfeccions
comunes.

8h) S'han descrit les toxiinfeccions alimentàries més
comunes, identificant les seves possibles causes.
9i) S'han identificat els riscos associats a les principals
toxiinfeccions alimentàries.
10j) S'han descrits els greus efectes provocats per les
principals toxiinfeccions per incompliment de la normativa
higiènic sanitària alimentària

alimentàries

Neteja i desinfecció.

de

més

2.

METODOLOGIA
Les activitats didàctiques que es plantegin estaran relacionades amb els RA i els criteris d’avaluació especificats a l’apartat anterior i s’intentarà que
parteixin d'allò que l’alumnat ja sap sobre el tema de cada unitat (tenint en compte el perfil del nostre alumnat), fet que el duu a construir nous
coneixements i valors obligant-lo a completar constantment els seus continguts mentals sobre la matèria.
En el desenvolupament de totes les unitats aplicarem els principis de l’aprenentatge significatiu:

●

Oferirem una visió general de la unitat de treball presentant la seva relació amb les competències professionals del mòdul, els objectius, els

continguts, les activitats i els resultats d’aprenentatge amb els seus criteris d’avaluació.
●

Farem activitats inicials, per determinar idees prèvies; de desenvolupament per afavorir la construcció de nous coneixements, que consistiran en

activitats per qüestionar les idees prèvies, provocant el dubte, per tal d’aconseguir un canvi conceptual o reestructurar el coneixement; i activitats de
síntesi, que han de permetre la transferència dels coneixements apresos i la seva aplicació a la resolució de problemes o situacions pràctiques en diferents
contextos, per tal de consolidar els nous aprenentatges i reconèixer-ne la seva utilitat.
S’alternarà la teoria amb la pràctica a través d’activitats de síntesi i de desenvolupament a nivell més conceptual, així com a través d’activitats de caire
més pràctic i d’implicació directa de l’alumnat. Es fomentarà molt la reflexió i la posada en pràctica del que es pretén que l’alumnat assoleixi per tal
d’adquirir les competències pròpies del mòdul, sempre i quan la situació sanitària ho permeti.
S’utilitzarà la plataforma Classroom per anar posant a disposició de l’alumnat les presentacions utilitzades per a desenvolupar el contingut i els materials
que s’hagin d’utilitzar, així com també per a l’entrega de les activitats encomanades. Si la docent així ho valora, també es farà ús de la plataforma
Additio i Edvoice amb tot el relacionat amb l’avaluació (visionat de rúbriques, rúbriques avaluades, comentaris de les tasques, etc.)
Es realitzaran reunions de coordinació amb el professorat dels diferents mòduls del CFGB d’Activitats domèstiques i neteja d’edificis per a poder anar en
una mateixa línia d’ensenyament-aprenentatge i afavorir així la formació integral de l’alumnat.

3.

AVALUACIÓ

L’avaluació té com objectiu valorar que els resultats finals coincideixin o formin part de les competències professionals que han de ser assolides per
l’alumnat. En aquests resultats esperats d’aprenentatge s’han d’incloure el saber fer, saber estar i saber ser de l’alumnat en comportaments observables.
L'avaluació serà contínua i formativa la qual cosa vol dir que l’alumnat serà avaluat a partir del seu treball diari, proves escrites, elaboració de treballs i els
procediments durant el llarg del curs.
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ GENERALS

●
●

La qualificació dels mòduls ha de ser numèrica, entre 1 i 10, sense decimals.
Es consideren APTES les puntuacions iguals o superiors a cinc punts. Per tal de tenir el mòdul superat cal haver assolit totes les competències
professionals, personals i socials associades al mòdul.
●
L’alumnat ha de realitzar i lliurar les activitats i treballs que se li encomanen dins dels terminis establerts. El lliurament de les produccions fora dels
terminis indicats quedarà penalitzat ja que s’entén com una clara falta de respecte cap als companys i companyes que han fet l’esforç d’entregar-ho en el
temps sol·licitat. En cas que la presentació fora de termini de les produccions recuperables sigui per un motiu justificat, el professorat marcarà un nou
termini de lliurament dins la mateixa avaluació, sempre i quan sigui possible.
●
S’haurà d’haver presentat tots els treballs i activitats d’aula realitzats durant les avaluacions.
●
Cada una de les produccions de l’alumnat serà avaluada segons els criteris relacionats a les competències professionals, personals i socials que
s’estableixin en la mateixa i que seran comunicats a l’alumnat en el moment en que se li encomani la realització de la tasca.
Serà objecte d’avaluació:

●
●
●
●
●

Assolir els continguts associats a cada resultat d’aprenentatge.
Resoldre les contingències amb iniciativa i autonomia i mostrant una actitud autocrítica.
Actuar amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit de la seva competència.
Organitzar i desenvolupar el treball assignat, cooperant o treballant en equip amb altres professionals en l'entorn de treball.
Comunicar-se eficaçment i amb coherència en la redacció, la presentació i l’ordre.

Per tenir dret a avaluació s’ha d’assistir a un 85% de les sessions de cada mòdul. En cas de superar el 15% d’absentisme al mòdul no podrà ser avaluat i
es donarà de baixa d’ofici a l’alumne/a, prèvia comunicació oficial i tenint en compte les causes que contempla la normativa (article 29 i 30 de l’ordre

d’organització i funcionament).
■ Instruments d’avaluació:
-

Casos pràctics
Activitats d’aula (esquemes, mapes conceptuals, definicions, recerca…)
Debats
Treballs escrits
Activitats alternatives/ complementàries (visites, sortides, jocs manipulatius, visionats de documentals, curtmetratges… i altres)

*Les diferents activitats es faran de manera individual, per parelles, petits grups o gran grup depenent del que es valori en cada cas.

■ Activitats d’ensenyament- aprenentatge:
-

Escales d’avaluació (d’activitats escrites i pràctiques)
Mètodes d’observació directa/ registres
Prova d’avaluació, si escau

4.

DISTRIBUCIÓ TEMPORAL
BLOCS DE
CONTINGUTS

UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES

CRONOGRAMA
HORES

(segons currículum)
B1

B2

B3

B4

B5

B6

SET

UT 0: INTRODUCCIÓ DEL MÒDUL I BENVINGUDA
X

UT 1: Procediment de compra d'aliments i productes per al domicili
UT 2: Realització d'operacions d'emmagatzematge d'aliments i

X

altres productes d'ús domiciliari
UT 3: Realització d'operacions de preelaboració de productes

X

culinaris
X

UT 4: Aplicació de tècniques domèstiques de cuina
UT 5: Aplicació de procediments de neteja de la vaixella, utensilis i

X

electrodomèstics, cuina i zona de treball
X

UT 6: Riscos de toxiinfeccions alimentàries en les operacions
culinàries
HORES TOTALS:

5.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA DE REFERÈNCIA

A determinar al llarg del curs.

OCT

NOV

DES

GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

X

7
X

X
X

45
X

47

X

X
X

52
X

X

60
X

35

X

29
275h

PROGRAMACIÓ DEL MÒDUL:
Manteniment de peces de vestir i roba de la llar
DOCENT: Laura Mañez Taberner

1.

ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL

COMPETÈNCIES PPS
c. Rentar, planxar, ordenar i cosir la roba
de la llar i peces de vestir, garantint el seu
manteniment en les condicions requerides,
utilitzant productes i equips específics.
g. Donar resposta en l’àmbit domèstic
durant el desenvolupament de la seva
activitat professional a situacions
d’emergència i risc per a la salut.
h. Resoldre problemes predicibles
relacionats amb el seu entorn físic, social,
personal i productiu, emprant el raonament
científic i els elements proporcionats per a
les ciències aplicades i socials.
p. Complir les tasques pròpies dels seu
nivell amb autonomia i responsabilitat,
emprant criteris de qualitat i eficiència en
el treball assignat i efectuant-lo de forma
individual com a membre d’un equip.
r. Assumir i complir les mesures de
prevenció de riscos i seguretat laboral en la
realització de les activitats laborals, evitant
danys personals, laborals i ambientals.
s. Complir les normes de qualitat,
d’accessibilitat universal i disseny per a
tots que afecten a la seva activitat
professional.

RESULTATS D’APRENENTATGE

CRITERIS D’AVALUACIÓ
S’han classificat i
organitzat les peces
tèxtils per lots per a la
seva neteja a mà o a
màquina, atenent a
criteris d’hàbits i ús
domèstic i personal, estat
de neteja de cada peça i
procediment de neteja a
emprar i interpretant les
instruccions del fabricant
sobre el color i teixit.
b. S’ha seleccionat el
programa de rentat i
centrifugat mecànic
adequat a cada lot de
roba, interpretant el
manual d’ús
d’electrodomèstic
emprat.
c. S’ha realitzat la
dosificació dels
productes de neteja
(detergents, suavitzants,
condicionadors i altres),
en les proporcions
indicades pel fabricant i
segons requeriments del
a.

1. Renta peces de vestir i roba de
la llar emprant mitjans mecànics
o de forma manual aplicant els
procediments adequats i seguint
instruccions dels fabricants.

CONTINGUTS
Tècniques d’eixugat de peces de vestir i
roba de la llar:
- Classificació i separació de la roba per
a rentar.
- Recollida de roba de la llar i peces de
vestir
- Característiques : fibres, colors, grau
de brutor, mida.
- Interpretació del etiquetatge de la roba.
- Tractaments especials.
- Revisió de les peces abans de rentar.
- Procés de rentat manual de roba de la
llar i peces de vestir.
- Procés de rentat automàtic de roba de
la llar i peces de vestir.
- Màquines de rentat: característiques i
normes d’ús.
- Manteniment bàsic de la rentadora i la
rentadora-assecadora.
- Aplicació de productes de productes
especifiques de rentat i destacat.
- Dosificació de productes específics de
rentat i destacat.
- Procediments específics de destacat.
-

c. Rentar, planxar, ordenar i cosir la roba
de la llar i peces de vestir, garantint el seu
manteniment en les condicions requerides,
utilitzant productes i equips específics.
h. Resoldre problemes predicibles
relacionats amb el seu entorn físic, social,

2.
Aixuga peces de vestir i
roba de la llar emprant mitjans
mecànics o tradicionals, justificant
els procediments requerits i

programa seleccionat.
d. S’ha realitzat el rentat a
mà de les peces que ho
precisin, utilitzant els
procediment si productes
necessaris per a cada
tipus de roba.
e. S’han aplicat mesures de
rectificació del rentat,
relacionant l’estat esperat
i el resultat obtingut,
segons tipus de peça i
procediment del rentat
aplicat.
f. S’han aplicat els
procediments de
manteniment a nivell
d’usuari per a garantir el
funcionament de la
rentadora i la
conservació de les peces
tèxtils, revisant preses i
sortides d’aigua,
tambors, filtres i altres
elements, segons les
instruccions del
fabricant.
g. S’han aplicat les mesures
de prevenció de riscos
laborals relacionades
amb l’ús de la rentadora i
productes emprats.
a. S’han classificat i
organitzat les peces
tèxtils pel seu eixugat,
atenent a les
característiques del teixit,
segons recomanacions

Tècniques d’assecat de peces de vestir i
roba de la llar:
- Fases del procés d’assecat.
- Tècnica de estendre i recollida de la
roba.
- Tipologia d’electrodomèstics:

personal i productiu, emprant el raonament
científic i els elements proporcionats per a
les ciències aplicades i socials.
i. Actuar de forma saludable en distints
contexts quotidians que afavoreixin el
desenvolupament personal i social,
analitzant hàbits i influències positives per
a salut humana.
j. Valorar actuacions encaminades a la
conservació del medi ambient, diferenciant
les conseqüències de les activitats
quotidianes que puguin afectar al equilibri
del mateix.
Ñ. Realitzar explicacions senzilles sobre
esdeveniments i fenòmens característics de
les societats contemporànies a partir
d’informació històrica i geogràfica a la
seva disposició.
o. Adaptar-se a les noves situacions
laborals originades per canvis tecnològics i
organitzatius en la seva activitat laboral,
utilitzant les ofertes formatives al sea abast
i localitzant els recursos mitjançant les
TIC.
p. Complir les tasques pròpies dels seu
nivell amb autonomia i responsabilitat,
emprant criteris de qualitat i eficiència en
el treball assignat i efectuant-lo de forma
individual com a membre d’un equip.
r. Assumir i complir les mesures de
prevenció de riscos i seguretat laboral en la
realització de les activitats laborals, evitant
danys personals, laborals i ambientals.

instruccions del fabricant.

del fabricant.
b. S’ha seleccionat el
programa de eixugat
adequat a cada lot de
roba, valorant criteris de
velocitat, temps i grau
d’humitat requerits,
segons el manual d’ús
del electrodomèstic
emprat.
c. S’han escorregut peces i
dosificat els productes
utilitzant en el seu
eixugat( protectors de
color, suavitzants, entre
d’altres), segons el
programa seleccionat i en
les proporcions indicades
pel seu fabricant.
d. S’han aplicat els
procediments de
manteniment d’usuari per
a garantir el
funcionament de la
assecadora i la
conservació de les peces
tèxtils, revisant sortides
d’aigua, tambors filtres i
altres elements, segons
les instruccions del
fabricant.
e. S’ha realitzat l’estesa de
roba manual en els espais
indicats, segons
condicions de ventilació i
exposició a les fonts de
calor, aplicant
procediments adequats

-

assecadora i rentadora-assecadora.
Utilització de l’assecadora i la
rentadora.
Interpretació del etiquetatge de la roba.
Normes de seguretat i de minimització
d’energia en l’assecat.
Manteniment de primer nivell,
prevenció i actuació abans d’incidents
més comunes en aquest tipus de
màquines.

c. Rentar, planxar, ordenar i cosir la roba
de la llar i peces de vestir, garantint el seu
manteniment en les condicions requerides,
utilitzant productes i equips específics.
g. Resoldre problemes predictibles
relacionats amb el seu entorn físic, social,
personal i productiu, utilitzant el
raonament científic i els elements
proporcionats per les ciències aplicades i
socials.
i. Actuar de forma saludable en distints
contexts quotidians que afavoreixin el
desenvolupament personal i social,
analitzant hàbits i influències positives per
a salut humana.
j. Valorar actuacions encaminades a la
conservació del medi ambient, diferenciant
les conseqüències de les activitats
quotidianes que puguin afectar al equilibri
del mateix.
l. Actuar amb respecte i sensibilitat cap a la
diversitat cultural, el patrimoni històricartístic i les manifestacions culturals i
artístiques, apreciant el seu ús i gaudi coma
font d’enriquiment personal i social.
o. Adaptar-se a les noves situacions
laborals originades per canvis tecnològics i
organitzatius en la seva activitat laboral,

3.
Planxa peces de vestir i roba
de la llar utilitzant mitjans mecànics
o manuals, garantint la conservació
i higiene de les peces i aplicant
procediments adequats, segons les
instruccions del fabricant.

per a mantenir la
integritat dels teixits.
f. S’han aplicat les mesures
de prevenció en l’assecat
de peces, segons el tipus
de procediment, i en el
seu cas, màquina
emprada, valorant rutines
desenvolupades i danys
evitats.
a. S’han classificat i
organitzat per lots les
peces tèxtils pel seu
planxat, atenent a les
característiques del teixit,
segons recomanacions
del fabricant.
b. S’ha seleccionat el
programa de planxat
adequat a cada lot de
roba, valorant criteris de
temps, temperatura i
quantitat de vapor
requerits, segons el
manual d’ús del
electrodomèstic emprat.
c. S’han aplicat els
procediments de
manteniment a nivell
d’usuari per a garantir el
funcionament del
electrodomèstic de
planxat, segons les
instruccions del
fabricant.
d. S’han aplicat les mesures
complementàries
(aplicació de protectors,

Procediments de planxat de roba:
-Procés de planxat
-Tècniques de planxat manual i amb
màquina
-Procés de col·locació en espais habilitats,.
-Normes de seguretat i de minimització
d’energia en el planxat.
-Manteniment de primer nivell, prevenció i
actuació davant incidents més comunes en
aquest tipus de màquines.

utilitzant les ofertes formatives al seu abast
i localitzant els recursos mitjançant les
TIC.
p. Complir les tasques pròpies dels seu
nivell amb autonomia i responsabilitat,
emprant criteris de qualitat i eficiència en
el treball assignat i efectuant-lo de forma
individual com a membre d’un equip.
r. Assumir i complir les mesures de
prevenció de riscos i seguretat laboral en la
realització de les activitats laborals, evitant
danys personals, laborals i ambientals.
s. Complir les normes de qualitat,
d’accessibilitat universal i disseny en
l’elecció dels procediments de la seva
activitat professional.
t. Actuar amb esperit emprenedor,
iniciativa personal i responsabilitat en
l’elecció dels procediments de la seva
activitat professional.
c. Rentar, planxar, ordenar i cosir la roba
de la llar i peces de vestir, garantint el seu
manteniment en les condicions requerides,
utilitzant productes i equips específics.
g. Resoldre problemes predictibles
relacionats amb el seu entorn físic, social,
personal i productiu, utilitzant el
raonament científic i els elements
proporcionats per les ciències aplicades i
socials.
h. Resoldre problemes predictibles
relacionats amb el seu entorn físic, social ,
personal i productiu,
j. Valorar actuacions encaminades a la
conservació del medi ambient, diferenciant
les conseqüències de les activitats

e.

f.

S’ha classificat l’estat de
la roba, valorant en el seu
cas, els arranjaments que
és precís dur a terme
( forats, .....i costures que
s’obrin, entre d’altres).
b. S’ha seleccionat la
tècnica requerida d’acord
amb el tipus de teixit,
peça de roba i la
necessitat identificada,
valorant el resultat
esperat segons criteris
d’ús i estètics.
c. S’han relacionat els útils i
eines amb les tècniques
a.

4.
Realitza arranjaments bàsics
en les peces de vestir i roba de la
llar, seleccionant els útils en funció
del teixit i necessitat de les peces,
per a aconseguir la seva reparació i
aspecte apropiat.

posicionament de la
peça, productes de
condicionament, entre
d’altres).
S’han aplicat les mesures
de prevenció postural i
seguretat en el planxat de
peces, segons el tipus de
procediment i, en el seu
cas, màquina emprada,
valorant rutines
desenvolupades i danys
evitats.
S’han preparat i ordenat
les peces per a la seva
conservació en els espais
adequats, valorant el
procediment i els
productes requerits per a
garantir el manteniment
de les peces.
Tècniques bàsiques de costura i de peces
de vestir i roba de la llar:
- Selecció de tècniques de cosit: tipus i
característiques de teixits.
- Materials de costura.
- Tècniques bàsiques de costura a mà i a
màquina
Ordenació de costura.
- embastar, rematar, ficar el baix, cosir
botons , entre altres.
-

quotidianes que puguin afectar al equilibri
del mateix.

de treballadores, en
funció de la intervenció a
realitzar i de les
necessitats d’arranjament
que poden presentar.
d. S’han aplicat les
tècniques d’arranjament
bàsics, identificant les
possibles dificultats i
riscos associats en la
seva utilització.
e. S’ha mantingut ordenat el
costurer i s’han descrit
els elements que conté,
identificant els llocs per a
guardar estris, eines i
materials.

o. Adaptar-se a les noves situacions
laborals originades per canvis tecnològics i
organitzatius en la seva activitat laboral,
utilitzant les ofertes formatives al seu abast
i localitzant els recursos mitjançant les
TIC.
p. Complir les tasques pròpies dels seu
nivell amb autonomia i responsabilitat,
emprant criteris de qualitat i eficiència en
el treball assignat i efectuant-lo de forma
individual com a membre d’un equip.
r. Assumir i complir les mesures de
prevenció de riscos i seguretat laboral en la
realització de les activitats laborals, evitant
danys personals, laborals i ambientals.
s. Complir les normes de qualitat,
d’accessibilitat universal i disseny en
l’elecció dels procediments de la seva
activitat professional.
t. Actuar amb esperit emprenedor,
iniciativa personal i responsabilitat en
l’elecció dels procediments de la seva
activitat professional.
c. Rentar, planxar, ordenar i cosir la roba
de la llar i peces de vestir, garantint el seu
manteniment en les condicions requerides,
utilitzant productes i equips específics.
g. Resoldre problemes predictibles
relacionats amb el seu entorn físic, social,
personal i productiu, utilitzant el
raonament científic i els elements
proporcionats per les ciències aplicades i
socials.
h. Resoldre problemes predictibles

S’han identificat els
ritmes i usos de canvi de
roba i tractament dels
útils de descans (volteig,
farcit de coixins,
col·locació de cobertors,
entre d'altres)
b. S’han establert distintes
programacions per el
canvi de roba de llit i
tractament dels útils de
a.

5.
Ordena la roba en l’espai
assignat i organtiza estàncies
aplicant criteris de temporalitat i
estacionalitat, facilitant la seva
conservació i ús, així com valorant
criteris de descans, neteja i ordre.

Ordena la roba en l’espai assignat i
organitza estàncies.
- Valoració, planificació i tractament
d’útils de descans.
- Valoració, planificació i realització de
rutines en el canvi de roba de llit.
- Elements que componen una cama.
- Tipus de roba de llit.
- Prevenció de riscos econòmics en la
realització de llits.

relacionats amb el seu entorn físic, social ,
personal i productiu,
j. Valorar actuacions encaminades a la
conservació del medi ambient, diferenciant
les conseqüències de les activitats
quotidianes que puguin afectar al equilibri
del mateix.
o. Adaptar-se a les noves situacions
laborals originades per canvis tecnològics i
organitzatius en la seva activitat laboral,
utilitzant les ofertes formatives al seu abast
i localitzant els recursos mitjançant les
TIC.
p. Complir les tasques pròpies dels seu
nivell amb autonomia i responsabilitat,
emprant criteris de qualitat i eficiència en
el treball assignat i efectuant-lo de forma
individual com a membre d’un equip.
r. Assumir i complir les mesures de
prevenció de riscos i seguretat laboral en la
realització de les activitats laborals, evitant
danys personals, laborals i ambientals.
s. Complir les normes de qualitat,
d’accessibilitat universal i disseny en
l’elecció dels procediments de la seva
activitat professional.
t. Actuar amb esperit emprenedor,
iniciativa personal i responsabilitat en
l’elecció dels procediments de la seva
activitat professional.

6.
METODOLOGIA
(Afegir material i recursos específics per al mòdul: llibre de text, Moodle...)

descans, garantint la
higiene, segons els usos
identificats i protocols
establerts.
c. S’ha seleccionat la roba
de llit, d’acord amb les
instruccions rebudes,
considerant el tipus de
llit , la temperatura i les
preferències personals.
d. S’han realitzat les tasques
prèvies a fer el llit, tal
com la ventilació de
l’estància, aeració de les
peces de roba i
comprovació del estat del
matalàs.
e. S’ha realitzat el
procediment
convencional de fer els
llits, valorant la forma de
col·locació de la roba i
dels complements
utilitzats i evitant
deficiències estètiques.
f. S’han aplicat les mesures
de prevenció durant la
tasca de fer el llit,
valorant rutines
desenvolupades i danys
evitats, segons el tipus de
llit i roba emprada.

Els continguts que han de treballar-se en tota la formació professional, parteixen de les competències professionals, personals i socials que haurà de tenir el/la
professional, raó per la qual, la relació entre la formació i la realitat laboral ha de ser molt estreta. Aquests continguts han de proporcionar a l'alumnat els conceptes teòrics
i procedimentals necessaris i, al mateix temps, fomentar les actituds associades a la qualificació professional.
Per tot això:
a. Contextualitzarem el mòdul al perfil professional del cicle
b. Partirem dels interessos i dels coneixements previs de l’alumnat
c. Afavorirem la funcionalitat dels aprenentatges, assegurant que puguin ser utilitzats en circumstàncies reals
d. Potenciarem la interacció dins l ́aula com a motor d’aprenentatge
e. Atendrem els diferents ritmes d ́aprenentatge de l ́alumnat
f. L’alumnat serà el protagonista del seu propi aprenentatge
g. Potenciarem l’aprenentatge significatiu i constructiu

Es partirà d'un enfocament procedimental del mòdul realitzant simulacions a l'aula i fora d'ella i utilitzant una metodologia activa i motivadora que impliqui la participació
de l'alumnat com a agent actiu d'un procés d'ensenyament–aprenentatge.
Partint de les característiques de l ́alumnat (alumnes amb experiència laboral, altres no) ens decantem per una modalitat didàctica basada en l ́ensenyament recíproc que
posa l ́èmfasi en la comunicació i en el flux d ́informació entre professorat i alumnat, per això aprofitarem al màxim les experiències del nostre alumnat, i en totes les
ocasions possibles seran el punt de partida de l ́acció educativa.
Tenint en compte tot això, considerem que la tasca del docent no consisteix només en transmetre coneixements, sinó en provocar el conflicte cognitiu, proporcionar
materials que l’ajudin a “reequilibrar” els nous aprenentatges, promoure l’aplicació, ús i transferència d'allò que ha après, organitzar la informació, facilitar la comprensió,
permetre la resolució per part de l ́alumnat i aconseguir la motivació mitjançant diferents estratègies.
Utilitzarem metodologies de l’aprenentatge cooperatiu i de l’aprenentatge basat en projectes en el procés d’ensenyament-aprenentatge, així com a l’hora de programar les
UT sempre que la situació sanitària ho permeti.
Les línies d'actuació concretes en el procés d'ensenyament-aprenentatge que permetin assolir les competències del mòdul versaran sobre:








El treball en equip com a principi metodològic
La utilització de les tecnologies de la informació i comunicació.
Utilització del classroom com a plataforma d'aprenentatge.
Utilització llibre de text i apunts, fitxes i altres materials audiovisuals complementaris
Treball de caire pràctic a l’espai taller del centre relacionat amb el contingut que es treballi prèviament al aula (dinàmiques, tallers...).
Utilització d'articles, documents i guies com a material complementari.
Treball individual de portafoli que s’anirà introduint gradualment i en format molt senzill, si el nivell del alumnat és l’adequat, durant el curs.

-

7.

Material elaborat per la professora: fitxes, power points, presentacions variades.
Llibres de consulta a l’aula
Documentació complementària ( articles, revistes)
Mitjans audiovisuals ( vídeos, retroprojector, pissarra digital, pel·lícules)
Ordinadors
Material de taller propi del mòdul.
Material de papereria: cartolines, retoladors, aferrament, estisores, llapis, etc.

AVALUACIÓ

Aspectes generals.
Per avaluar es tindran en compte els següent principis:
1.L’avaluació es basa tant amb els objectius del títol com els generals de l’FP (article 3 del RD 1147/2011)
c) Consolidar hàbits de disciplina treball individual i en equip, així com la capacitat d’autoaprenentatge i capacitat crítica i apartat
d) Establir relacions interpersonals i socials, en l'activitat professional i personal, basades en la resolució pacífica dels conflictes, el respete a les altres persones i el rebuig
a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als comportaments sexistes
g) Potenciar la creativitat, la innovació i la iniciativa emprendedora
i) Comunicar-se de forma efectiva en el desenvolupament de l’activitat professional i personal.
2.L'avaluació serà Formativa.
3.L'avaluació ha d’identificar el grau en que l’alumnat ha desenvolupat cada competència.
4.És imprescindible implicar l’alumnat en el procés d’avaluació.
5.S’ha de basar en procediments pràctics i funcionals.
6. L'avaluació ha de ser transparent (L’alumnat ha de conèixer els paràmetres d’avaluació des del començament).
Per això, aquesta avaluació es copsarà com un procés continu i global de retroalimentació sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge. Aquest es basarà amb les
competències PPS, els resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i objectius generals associats al mòdul, els que ha d’adquirir l’alumnat. Aquests RA’s són ponderats en
funció del temps que es treballa i de la importància que en tenen per la competència del perfil professional i del mòdul. Tots aquests elements es treballaran i es
temporalitzaran en distintes unitats de treball i activitats avaluatives i d’aprenentatge. Per tant:
●

La qualificació trimestral s’extraurà a partir dels instruments d’avaluació associats als Resultats d’Aprenentatge treballats.

●

La qualificació final s’extraurà de la ponderació dels Resultats d’Aprenentatge.

Tal com recull la normativa (RD 1147/2011 a l’article 3), els ensenyaments de formació professional tenen per objecte aconseguir que l'alumnat adquireixi les
competències professionals, personals i socials, segons el nivell de què es tracti (annex I), necessàries per a:
h) Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, així com les llengües estrangeres necessàries en la seva activitat professional.
El present mòdul consta d’una part a treballar en anglès, aquesta s’avaluarà mitjançant activitats d’ensenyament-aprenentatge vinculades als RA corresponents a cada
unitat de treball.

a.

Criteris de qualificació (concretar aspectes no recollits als generals, si escau)

La qualificació del mòdul serà numèrica, entre 1 i 10, sense decimals. El mòdul es superarà sempre que s’obtingui una nota igual o superior a 5.
Seguint l’estructura de les Unitats de Treball (UT), es plantejarà una avaluació contínua per fer el seguiment i reconduir el procés d’ensenyament i aprenentatge de
l’alumnat, partint de:
- Una avaluació inicial (no avaluable) en què s’obtindrà la informació sobre els coneixements previs de l’alumnat.
- Una avaluació de procés (avaluable) en què es valoraran totes les activitats dutes a terme en la UT com treballs, casos pràctics, elaboració de material, carpeta
d’aprenentatge, visites dins o fora del centre, etc. que es determinaran a cada UT. L’alumnat ha de realitzar i lliurar les activitats i treballs del taller dins els terminis
establerts i s’haurà d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel departament.
Cada treball o activitat de taller serà avaluada segons les competències que treballen i els criteris que s’estableixen, els que seran comunicats a l’alumnat en el moment en
què s’encomana la tasca i els quals podran consultar per mitjà del GESTIB, fent-ne possible així la transparència d’aquest des del principi.
- Una avaluació final o de síntesi (avaluable) consistent amb una prova escrita competencial i teòrica-pràctica sobre les competències treballades, per tal de verificar-ne la
seva adquisició. Aquesta prova pot constar de dues parts: teòrica i pràctica. Aquesta prova valdrà un 20% de la nota final del trimestre, les activitats d’aula un 20% , les
activitats del taller un 40% i la carpeta d’aprenentatge individual un 20% .
Si l’alumnat no pot realitzar una activitat d’ensenyament-aprenentatge o una prova d’avaluació de manera justificada, tindrà dret a realitzar-la durant la mateixa avaluació.
.

b.

Instruments d’avaluació (generals per al mòdul, a concretar a la programació d’aula)

L’avaluació del procés d’aprenentatge es durà a terme mitjançant diversos instruments d’avaluació globals, ja que així és com ho exigeix el model d’avaluació formativa,
per tal d’assegurar i comprovar l’assoliment de les competències i els resultats d’aprenentatge seguint l’ancoratge curricular (criteris d’avaluació i objectius associats). Els
procediments i instruments d’avaluació que s’empraran es concretaran a la programació d’aula i podran ser:
Proves individuals d’avaluació competencial objectives, escrites i/o orals i pràctiques ( taller).
Rúbriques d’avaluació (avaluació, autoavaluació i coavaluació). L’autoavaluació i coavaluació es copsen com a necessàries perquè l’alumnat sigui partícip i conscient del
seu propi procés.
Quaderns i diaris de classe, carpetes d’aprenentatge i/o portafolis.
Registres d’observació i fulls de seguiment de l’actitud i interès vers el mòdul, professorat i companys/es, el comportament adequat a l’aula, l’assistència i la participació,
l’actitud de respecte per l’alumnat, el professorat i les instal·lacions...
Diàlegs, entrevistes, role-playings, debats, reflexions...
Enquestes i qüestionaris.
Sortides i visites tècniques.
Altres.
8.

DISTRIBUCIÓ TEMPORAL

BLOCS DE CONTINGUTS
(segons currículum)

UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES

CRONOGRAMA
HORES

B-a

B-b

B-c

B-d

B...

SE

OC NO DE

GE

FE

MA AB MA JU

T

T

V

N

B

R

R

x

x

x

x
x

x

0. UT: Introducció

x

1. UT: Tècniques de rentat de peces de vestir i roba de la llar.

x

2. UT: Tècniques d’eixugat de peces de vestir i roba de la llar.
3. UT: Procediments de planxat de roba.
4. UT: Tècniques bàsiques de costura i peces de vestir i roba de la llar.
5. UT: Ordre de la roba en l’espai assignat i organització d’estàncies.

x

S

I

N

x

x

x

HORES TOTALS:
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BIBLIOGRAFIA BÀSICA DE REFERÈNCIA

Como Bibliografía, prendrem com a referència:
- MORALES DE COCA, R. (2013). Acondicionado de camas, prendas de vestir y ropa de hogar. Antequera:
IC Editorial.
La Webgrafía que s’emprarà serà:
- https://dialogolalocura.wordpress.com/2017/01/11/limpieza-y-mantenimiento-de-la-ropa/
Limpieza y Mantenimiento de la Ropa
- http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM007135.pdf
Manual de proceso de lavadería en centros residenciales para persones mayores
- https://www.todofp.es/
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6.1. CICLE: CFGM ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DEPENDÈNCIA

1. Introducció al cicle. Competència general del cicle
La competència general d'aquest títol consisteix a atendre les persones en situació de dependència, en
l'àmbit domiciliari i institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats
assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica , aplicant mesures i normes de
prevenció i seguretat i derivant-a altres serveis quan sigui necessari.
2. Relació objectius generals / Competències professionals, personals i socials
Objectius generals del cicle
a) Identificar tècniques i instruments d'observació i
registre,
seleccionant
en
funció
de
les
característiques de les persones en situació de
dependència i del pla d'atenció individualitzat, per
determinar les seves necessitats assistencials i
psicosocials.
b) Interpretar les directrius del programa
d'intervenció, adequant-les a les característiques i
necessitats de les persones en situació de
dependència,
per
organitzar
les
activitats
assistencials i psicosocials.
c) Identificar les possibilitats i limitacions de les
persones en situació de dependència, seleccionant el
tipus d'ajuda segons els seus nivells d'autonomia i
autodeterminació, per a la realització de les activitats
d'higiene personal i vestit, i seguint les pautes
marcades en el pla d'atenció individualitzat.
d)
Interpretar
les
prescripcions
dietètiques
establertes en el pla d'atenció individualitzat,
adequant els menús i la preparació d'aliments, per
organitzar
la
intervenció
relacionada
amb
l'alimentació.
e) Identificar les necessitats de suport a la ingesta de
les persones en situació de dependència, relacionantles amb les tècniques i suports d'ajuda per
administrar els aliments.
f) Analitzar procediments d'administració i control de
despeses, relacionant-los amb els recursos i
necessitats de les persones en situació de
dependència per gestionar el pressupost de la unitat
de convivència.
g) Identificar procediments de manteniment del
domicili, seleccionant els recursos i mitjans
necessaris
que
garanteixin
les
condicions
d'habitabilitat, higiene i ordre amb criteris de qualitat,
seguretat i cura del medi ambient, per a realitzar les
activitats de manteniment i neteja.
h) Seleccionar tècniques de preparació per a
l'exploració, administració i control de medicació i
recollida de mostres de la persona en situació de
dependència, relacionant-les amb les seves

Competències professionals, personals i socials
a) Determinar les necessitats assistencials i
psicosocials de la persona en situació de
dependència, mitjançant la interpretació de la
informació obtinguda sobre la persona a través del
pla d'atenció individual, respectant la confidencialitat
de la mateixa.
b) Organitzar les activitats d'atenció a les persones
en situació de dependència, afavorint la seva
col·laboració i la de la família, i tenint en compte les
directrius
establertes
en
el
pla
d'atenció
individualitzada.
c) Realitzar les tasques d'higiene personal i vestit de
les persones en situació de dependència, aportant
l'ajuda precisa, afavorint al màxim la seva autonomia
en les activitats de la vida diària i mantenint cap a
ells una actitud de respecte i professionalitat.
d) Organitzar la intervenció relativa a l'alimentació,
supervisant els menús, preparant els aliments i
administrant-quan sigui necessari.
e) Gestionar la documentació bàsica i el pressupost
de la unitat de convivència, optimitzant els recursos i
assegurant la viabilitat de la gestió econòmica.
f) Realitzar les activitats de manteniment i neteja del
domicili, garantint les condicions d'habitabilitat,
higiene i ordre, amb criteris de qualitat, seguretat i
cura del medi ambient i, si escau, tramitant la
documentació pertinent.
g) Realitzar les intervencions relacionades amb l'estat
físic de les persones en situació de dependència,
seguint les pautes establertes i mostrant en tot
moment respecte per la seva intimitat.
h) Realitzar els trasllats, mobilitzacions i suport a la
deambulació de les persones en situació de
dependència, emprant els protocols i les ajudes
tècniques necessàries, seguint les pautes marcades
en el pla d'atenció individual (PIA) i adoptant
mesures de prevenció i seguretat.
i) Aplicar mesures de prevenció i seguretat tant per a
les persones en situació de dependència com per als
professionals, en els diferents àmbits d'intervenció.
j) Donar resposta a situacions d'emergència i risc per

característiques i les pautes establertes per a dur a
terme intervencions relacionades amb l'estat físic.
i) Seleccionar procediments i ajudes tècniques,
seguint les directrius del pla d'atenció individualitzat i
adequant-los a la situació de les persones en situació
de dependència, per realitzar els trasllats,
mobilitzacions i suport a la deambulació dels
mateixos.
j) Identificar factors de risc, relacionant-los amb les
mesures de prevenció i seguretat, per a aplicar les
mesures adequades per preservar la integritat de les
persones en situació de dependència i els propis
professionals.
k) Seleccionar tècniques de primers auxilis, seguint
els protocols establerts per a actuar en situacions
d'emergència i risc per a la salut en el
desenvolupament de la seva activitat professional.
l) Analitzar estratègies psicològiques, rehabilitadores,
ocupacionals i de comunicació, adequant-les a
circumstàncies específiques de la persona en situació
de dependència, per a realitzar intervencions de
suport psicosocial acords amb les directrius del pla
d'atenció individualitzat.
m) Identificar sistemes de suport a la comunicació,
relacionant-los amb les característiques de la
persona, per al desenvolupament i manteniment
d'habilitats d'autonomia personal i social.
n) Seleccionar ajudes tècniques i de comunicació,
relacionant-les amb les possibilitats i característiques
de la persona en situació de dependència, per
afavorir les habilitats d'autonomia personal i social i
les possibilitats de vida independent.
ñ) Identificar els principis de vida independent,
relacionant-los amb les característiques de la persona
i del context, per promoure la seva autonomia i
participació social.
o) Analitzar els elements crítics del Pla Individual de
Vida Independent, relacionant-lo amb les decisions
de cada persona per realitzar les tasques
d'acompanyament i assistència personal.
p) Seleccionar estils de comunicació i actituds,
relacionant-les
amb
les
característiques
de
l'interlocutor, per assessorar les persones en situació
de dependència, famílies i cuidadors no formals.
q) Identificar els protocols d'actuació, relacionant-los
amb les contingències, per resoldre-les amb
seguretat i eficàcia.
r) Emplenar instruments de control i seguiment,
aplicant els protocols, per a col·laborar en el control i
seguiment en les activitats assistencials, psicosocials i
de gestió.
s) Identificar eines telemàtiques i aplicacions
informàtiques, seleccionant els protocols establerts
per a l'emissió, recepció i gestió de trucades del
servei de teleassistència.
t) Analitzar i utilitzar els recursos existents per a

a la salut en el desenvolupament de la seva activitat
professional, aplicant tècniques de primers auxilis.
k) Implementar intervencions de suport psicosocial,
emprant ajudes tècniques, suports de comunicació i
tecnologies de la informació i la comunicació, i
seguint les pautes marcades en el pla d'atenció
individual.
l) Aplicar tècniques i estratègies per al manteniment i
desenvolupament de les habilitats d'autonomia
personal i social de les persones en situació de
dependència, emprant ajudes tècniques i de
comunicació d'acord amb les pautes marcades en el
pla d'atenció individual.
m) Realitzar tasques d'acompanyament i assistència
personal, respectant les directrius del Pla Individual
de Vida Independent i les decisions de la persona
usuària.
n) Assessorar la persona en situació de dependència,
als familiars i cuidadors no formals, proporcionant
pautes d'actuació en la cura i l'atenció assistencial i
psicosocial, i adequant la comunicació i les actituds a
les característiques de la persona interlocutora.
ñ) Resoldre les contingències amb iniciativa i
autonomia, mostrant una actitud autocrítica i buscant
alternatives per afavorir el benestar de les persones
en situació de dependència.
o) Col·laborar en el control i seguiment de les
activitats assistencials, psicosocials i de gestió
domiciliària, emplenant els registres oportuns,
manejant les aplicacions informàtiques del servei i
comunicant les incidències detectades.
p) Gestionar les trucades entrants i sortints del servei
de teleassistència, rebent i emetent-les segons els
protocols
establerts
i
utilitzant
aplicacions
informàtiques i eines telemàtiques.
q) Adaptar-se a les noves situacions laborals
originades per canvis tecnològics i organitzatius en
els processos productius, actualitzant els seus
coneixements, utilitzant els recursos existents per a
l'aprenentatge al llarg de la vida i les tecnologies de
la informació i la comunicació.
r) Actuar amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit
de la seva competència, organitzant i desenvolupant
el treball assignat, cooperant o treballant en equip
amb altres professionals en l'entorn de treball.
s) Resoldre de forma responsable les incidències
relatives a la seva activitat, identificant les causes
que les provoquen, dins l'àmbit de la seva
competència i autonomia.
t) Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i
competència de les diferents persones que
intervenen en l'àmbit del seu treball.
o) Aplicar els protocols i les mesures preventives de
riscos laborals i protecció ambiental durant el procés
productiu, per evitar danys en les persones i en
l'entorn laboral i ambiental.

l'aprenentatge al llarg de la vida i les tecnologies de
la informació i la comunicació per aprendre i
actualitzar els seus coneixements, reconeixent les
possibilitats de millora professional i personal, per
adaptar-se a diferents situacions professionals i
laborals .
u) Desenvolupar treballs en equip i valorar la seva
organització, participant amb tolerància i respecte, i
prendre decisions col·lectives o individuals per actuar
amb responsabilitat i autonomia.
v) Adoptar i valorar solucions creatives davant
problemes i contingències que es presenten en el
desenvolupament dels processos de treball, per
resoldre de forma responsable les incidències de la
seva activitat.
w) Aplicar tècniques de comunicació, adaptant-se als
continguts que es van a transmetre, a la seva
finalitat i a les característiques dels receptors, per
assegurar l'eficàcia del procés.
x) Analitzar els riscos ambientals i laborals associats
a l'activitat professional, relacionant-los amb les
causes que els produeixen, per tal de fonamentar les
mesures preventives que es van adoptar, i aplicar els
protocols corresponents, per evitar danys en un
mateix, en les altres persones, en l'entorn i en el
medi ambient.
i) Analitzar i aplicar les tècniques necessàries per
donar resposta a l'accessibilitat universal i al «disseny
per a tots».
z) Aplicar i analitzar les tècniques necessàries per
millorar els procediments de qualitat del treball en el
procés d'aprenentatge i del sector productiu de
referència.
a.a) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura
emprenedora, empresarial i d'iniciativa professional,
per realitzar la gestió bàsica d'una petita empresa o
emprendre un treball.
b.b) Reconèixer els seus drets i deures com a agent
actiu en la societat, tenint en compte el marc legal
que regula les condicions socials i laborals per
participar com a ciutadà democràtic.

v) Aplicar procediments de qualitat, d'accessibilitat
universal i de «disseny per a tots» en les activitats
professionals incloses en els processos de producció
o prestació de serveis.
w) Realitzar la gestió bàsica per a la creació i
funcionament d'una petita empresa i tenir iniciativa
en la seva activitat professional.
x) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions
derivades de la seva activitat professional, d'acord
amb el que estableix la legislació vigent, participant
activament en la vida econòmica, social i cultural.

3. Avaluació.
Al igual que a la resta de punts d’aquesta programació de cicle, en aquest punt hem tingut en compte
les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i
funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres
educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 20212022 a l’hora de dissenyar els instruments d’avaluació i en concret, l’annex 3 del Pla de contingència
on es concreten les programacions en els diferents escenaris possibles durant el curs 2021-2022.

ANNEX 3. Introducció adequació a les programacions en els diferents escenaris
Curs 2021-2022
Partint de l'experiència del curs 20/21 d’ensenyament semipresencial, veiem la necessitat d’analitzar les
programacions de mòdul, cal analitzar dins les programacions de mòdul quins elements curriculars s’han
de prioritzar i avaluar al llarg del curs.
Aquesta experiència ens permet anticipar-ne la selecció per al curs 2021/22, de manera que a les
programacions ha de quedar recollida la possibilitat de flexibilització i adaptació als diferents escenaris.
Per a la programació dels continguts bàsics es tendran com a referència, els Reials Decrets que
estableixen els títols i en els quals es fixen els aspectes bàsics del currículum.
Les programacions del curs 2021-2022 s’han d’elaborar tenint en compte la possibilitat de canvi
d’escenaris del procés d'ensenyament-aprenentatge al llarg del curs. Aquests escenaris poden ser:
1. Nova normalitat (nivell d’alerta 0), nivells d’alerta 1 i 2. En aquest escenari, les classes
seran presencials per a tot l’alumnat i cal prendre les mesures de prevenció, contenció i higiene
que es determinen en aquest protocol.
2. Nivells d’alerta 3 i 4: Amb mesures restrictives. En aquest cas, semipresencial-en línia, es
poden plantejar fòrmules mixtes d’alternança de les modalitats presencial i a distància.
Seguint la línia de centre, pel que fa a les programacions, es mantindrà l’enfocament competencial.
Atès el caràcter competencial de l'FP, en tots els escenaris el professorat ha de plantejar, sempre que
sigui possible, activitats que reprodueixin les situacions laborals del perfil professional, mitjançant
estratègies competencials que simulin situacions i procediments reals i que permetin treballar en
cooperació amb altres, al mateix temps que promoguin la construcció d’aprenentatges significatius i
deleguin la iniciativa de l’aprenentatge a l’alumnat.
Entenem la programació de mòdul com una declaració d’intencions respecte a cada mòdul concret per a
un curs escolar. Davant la incertesa i els possibles escenaris d’aprenentatge, la programació d’aula es
convertirà en el document que permeti la flexibilització per adequar-nos a la realitat que es vagi
plantejant.
Cal tenir en compte a les programacions de mòdul que davant la possiblitat d’un escenari o un altre es
poden haver de modificar els criteris de qualificació plantejats. Per aquest motiu cal recollir aquesta
possibilitat en el document de programació del mòdul curs 2021/2022. Per donar resposta a la
flexibilitat necessària per atendre als escenaris possibles, cal garantir a les programacions:
Programacions d’aula:
1.- Instruments d’avaluació: preveure tots aquells que puguin ser eficients en qualsevol dels
escenaris o fàcilment adaptables.
2.- Activitats d’ensenyament-aprenentatge: és interessant diversificar suficientment les activitats
plantejades per a poder-les dur a terme en els diferents escenaris.
Cal determinar en la programació d’aula, quines activitats adreçades a aconseguir cada resultat
d’aprenentatge (RA) han de ser presencials i quines no podrien ser-ho, marcant entre parèntesi al
costat de l’activitat, seguint la següent nomenclatura:
 No presencial: (NP)
 Presencial: (P)
 Mixta (es pot dur a terme en qualsevol escenari): (M)
En l’escenari dels nivells d’alerta 3 i 4, aquelles activitats que requereixen d’equipament del centre
educatiu i aquelles competències que no puguin simular-se mitjançant activitats en línia, han de
prioritzar-se en l’ensenyament aprenentatge presencial.

3.- Temporització-lliurament activitats: cal preveure que el nombre de sessions necessàries per a
la realització d’activitats en els Nivells d’alerta 3 i 4 pot variar i cal anticipar i donar resposta a les
dificultats derivades de l'ensenyament semipresencial i en línia i tenir present la necessitat de
flexibilitzar lliuraments en aquests escenaris. Es continuarà utilitzant el document Excel compartit de
seguiment de programació d’aula.
No obstant, hem de seguir entenent l’avaluació com l’anàlisi del procés d’aprenentatge de l’alumnat i
del procés d'ensenyament que es desenvolupa a l’aula i al centre de manera contínua. L’avaluació ha de
tenir una finalitat formadora, que el mateix alumnat dugui a terme el procés d'autoregulació per a
millorar l’aprenentatge (dedicant-hi el temps necessari, prioritzant-hi determinats aspectes, cercant
l'ajut d’altres estudiants, fent servir el suport tutorial, etc.); i una finalitat formativa, ajudar el
professorat a conèixer, analitzar i valorar com s’està produint l’aprenentatge per tal de prendre mesures
que serveixin per afavorir i millorar el procés d'ensenyament-aprenentatge.
Pel que fa al nombre de convocatòries de cada mòdul, l’Ordre d’organització i funcionament del 13
de juliol del 2009 (BOIB núm. 108 de 25 de juliol de 2009) especifica que cada mòdul podrà ser objecte
d’avaluació en 4 convocatòries, excepte el de FCT que ho serà en dues.
A l’article 34 especifica que, d’aquest nombre màxim de convocatòries, l’alumnat pot assistir de forma
presencial a les activitats programades per a cada mòdul un màxim de dos cursos. Les convocatòries no
necessàriament han de ser consecutives.
A l’article 32, especifica que s’han d’avaluar els resultats esperats, que han de coincidir o formar part de
les competències professionals que han de ser assolides per l’alumnat. En aquests resultats
esperats d’aprenentatge s’han d’incloure el saber fer, saber estar i saber ser de l’alumnat en
comportaments observables.
Amb la finalitat de poder valorar de manera objectiva i precisa el saber estar i el saber ser, volem posar
èmfasi en l’avaluació de les competències personals i socials que impregnen el currículum de la
formació professional, entenent que les competències personals i socials fan que un professional
desenvolupi de forma eficaç la seva tasca, podent-les relacionar amb les conductes i les actituds de les
persones.
L'avaluació serà continua i formativa (tal i com estableix l’article 33), la qual cosa vol dir que
l’alumnat serà avaluat a partir del seu treball diari de classe, proves escrites, elaboració de treballs, els
procediments, les estratègies i les actituds demostrades, interès per la matèria, la tolerància als
diferents ritmes d’aprenentatge i la cooperació, les aportacions fetes a classe, la iniciativa i l'entusiasme.
La finalitat fonamental de l’avaluació és recollir informació del procés d’aprenentatge de l’alumnat per
tal de reorientar el procés d’ensenyament-aprenentatge.

L’avaluació del procés d’aprenentatge es durà a terme mitjançant diversos instruments d’avaluació
globals que assegurin la comprovació de l’assoliment de les competències associades. Alguns dels
procediments i instruments d’avaluació poden ser:


Proves individuals objectives, escrites i/o orals.



Rúbriques d’avaluació de les competències.



Monografies i treballs individuals o en petit grup.



Quaderns de classe, portafolis.



Resolució d'exercicis i problemes, interpretació de dades.



Simulacions de situacions problema



Diàlegs, entrevistes, debats...



Pràctiques al taller...



Sortides i visites tècniques.



Projectes.



Autoavaluació i coavaluació



Altres...

Si l’alumnat supera el 10% de faltes d’assistència no justificades de forma contínua o el 15%
d’absentisme intermitent no justificat no podrà ser avaluat. Es donarà de baixa d’ofici a l’alumne/a del
mòdul corresponent prèvia comunicació oficial i tenint en compte les causes que contempla la
normativa (article 29 i 30 de l’ordre d’organització i funcionament).
PÈRDUA DEL DRET A L’AVALUACIÓ CONTÍNUA
Per tenir dret a l’avaluació contínua, no es pot superar el còmput del 20% de faltes d’assistència, tenint
en compte les faltes justificades i les no justificades (entenent que les no justificades no poden superar
en cap cas el 15% establert per normativa). En els cassos en els que l’equip docent no tingui clar la
pèrdua del dret a l’avaluació contínua, serà la Comissió de coordinació i gestió qui valorarà cada cas
concret.
Un cop perdut el dret a l’avaluació contínua caldrà elaborar un pla d’avaluació individual. Aquest pla
recollirà els criteris i instruments de qualificació, segons marqui el professorat responsable del mòdul.
Per garantir que l’alumnat que es troba en aquesta situació no es desvinculi del treball d’aula, s’ha
d’incloure també en el pla d’avaluació individual la participació i lliurament de les tasques proposades,
dins el mòdul com a la resta d’alumnat.
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ GENERALS
La qualificació dels mòduls ha de ser numèrica, entre 1 i 10, sense decimals.
Es consideren APTES les puntuacions iguals o superiors a cinc punts. Per tenir el mòdul superat cal
haver assolit tots els Resultats d’Aprenenetatge (RA) vinculats a totes les competències professionals,
personals i socials associades al mòdul.
La nota final del cicle formatiu és la mitjana aritmètica dels mòduls, expressada amb el nombre sencer i
dos decimals.
QUALIFICACIONS TRIMESTRALS I FINALS:

Per garantir l’avaluació contínua el professorat estableix la ponderació que consideri a cada un dels
trimestres vinculada als RA treballats a cada una de les Unitats de treball.
A la programació de mòdul i d’aula el professorat establirà el percentatge atorgat a cada procediment
i/o instrument d’avaluació, tenint en compte:
- Han d’incorporar els criteris d’avaluació vinculats als resultats d’aprenentatge i a les
competències professionals, personals i socials.
- Els exàmens escrits en cap cas podran superar el 50% de la nota final.
- En cap cas s’establirà una nota o percentatge mínim per fer mitjana amb la resta de notes o
percentatges.
- Les sortides i visites tècniques han de tenir un pes dins la qualificació del mòdul.
Hi pot haver activitats d’avaluació recuperables i d’altres no recuperables que seran informades a
l’alumnat.
En el cas d’una absència justificada a una activitat d’avaluació recuperable, tendrà dret a realitzar-la
durant la mateixa avaluació sempre que sigui possible o el més aviat possible en cas de no ser dins la
mateixa avaluació.
En el cas que l’absència no es justifiqui correctament, l’alumnat perd el dret a realitzar la prova dins la
mateixa avaluació, i per tant, es podrà presentar a la recuperació del mes de març (alumnat de 2n)/
juny (alumnat de 1r).
SISTEMA DE RECUPERACIONS
Als CFGS no es realitzaran recuperacions per trimestre. Després de l’avaluació contínua podran optar a
la prova ordinària i en cas necessàri a l’extraordinària. El professorat responsable del mòdul decidirà en
cada cas si en la convocatòria ordinària ha de presentar tots els treballs i activitats d’aula realitzats
durant les avaluacions, o si ha de afegir alguna activitat i/o fer una prova objectiva.
NORMATIVA CONVOCATÒRIA NO PRESENCIAL
L’alumnat de primer curs amb mòduls pendents de primer, podrà promocionar a segon curs i tenir dret
a la convocatòria no presencial de setembre, sempre i quan:
1. no tingui pendent d'aprovar una càrrega lectiva superior a les 330 hores (això vol dir, que els
mòduls suspesos o pendents de cursar, no poden superar en el seu conjunt les 330 hores)
2. hagi aprovat els mòduls de suport: Primers auxilis i Característiques i necessitats de les
persones en situació de dependència.
L'alumnat que compleix tots els requisits per poder presentar-se al setembre i no ho fa, sense haver-hi
renunciat dins termini, perd la convocatòria. (Termini 15 de juliol, segons l’Ordre de la

Conselleria

d’Educació de 18 de febrer de 2014)
L'alumnat de segon curs que compleix tots els requisits per poder-se presentar a la convocatòria no
presencial de juny i no ho fa, sense haver-hi renunciat dins termini, perd la convocatòria. (Termini

abril)
El professorat establirà una pla de recuperació individual (treballs, proves teòrico-pràctiques…) per a la
convocatòria no presencial.

SISTEMES DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS (Convocatòria no
presencial)
Per a recuperar el mòdul pendent de cursos anteriors es farà, al mes de febrer, una prova teòricapràctica de tots els continguts del mòdul.
L’alumnat amb mòduls pendents s’acolliran a un pla de recuperació que pot incloure tutories, tasques,
treballs…

4. Atenció a la diversitat

L’atenció a la diversitat de l’alumnat es donarà seguint el que s’especifica a l’article 20 de l’Ordre
d’organització i funcionament dels cicles en modalitat presencial del 13 de juliol de 2009 (BOIB 108, del
25/07/2009). Les adaptacions proposades seran d’accés al currículum i adaptacions no significatives.
S’inclouran a la Memòria de final de curs del Departament d’Orientació.
Basant-nos en el model d’aula inclusiva, partim de la premissa de que tot l’alumnat presenta una sèrie
de necessitats educatives i que la intervenció educativa per donar resposta a les necessitats de
l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) beneficiarà a tot el grup.
Les ACNS s’aniran planificant i consensuant amb l’equip docent durant tot el curs, per tal de mantenir la
coherència del procés educatiu. No obstant, ja partim d’una programació que preveu diversitat de
metodologies d’aprenentatge i d’avaluació, atenent a la diversitat d’estils d’aprenentatge.
Pel que fa a les metodologies d’aprenentatge, es preveuen activitats que permeten la participació per
part de tot l’alumnat, diferents agrupacions, treball en grups heterogenis, diversitat de produccions
(orals, escrites, gràfiques...), diversos instruments didàctics (llibre de text, fotocòpies, contingut
online,...), aprenentatge basat en projectes, aprenentatge basat en serveis, exposició d’informació,
sortides, visualització de vídeos, etc.
Pel que fa a les formes d’avaluar, també es plantegen diverses activitats d’avaluació, d’acord amb la
metodologia d’aprenentatge utilitzada, els criteris d’avaluació a tenir en compte i les característiques de
l’alumnat (estil d’aprenentatge, formes de comunicació que l’afavoreixen...): activitats d’aula,
produccions individuals, grupals, rúbriques, proves escrites, autoavaluació i coavaluació...

5. Línies metodològiques de centre
Els continguts que han de treballar-se en tota la formació professional, parteixen de les competències
professionals, personals i socials que haurà de tenir el/la professional, raó per la qual, la relació entre la
formació i la realitat laboral ha de ser molt estreta. Aquests continguts han de proporcionar a l'alumnat
els conceptes teòrics i procedimentals necessaris i, al mateix temps, fomentar les actituds associades a
la qualificació professional.
Per tot això, els principis bàsics que tindrem en compte seran:
1. contextualitzar cada mòdul al perfil professional del cicle
2. partir dels interessos i dels coneixements previs de l’alumnat
3. afavorir la funcionalitat dels aprenentatges, assegurant que puguin ser utilitzats en
circumstàncies reals
4. afavorir la interacció dins l ́aula com a motor d’aprenentatge
5. atendre els diferents ritmes d ́aprenentatge de l ́alumnat
6. l’alumnat com a protagonista del seu propi aprenentatge
7. potenciar l’aprenentatge significatiu i constructiu
Es partirà d'un enfocament procedimental del mòdul realitzant simulacions a l'aula i fora d'ella i
utilitzant una metodologia activa i motivadora que impliqui la participació de l'alumnat com a agent
actiu d'un procés d'ensenyament–aprenentatge.
Partint de les característiques de l ́alumnat (alumnes amb experiència laboral, altres no ) ens decantem
per una modalitat didàctica basada en l ́ensenyança recíproca que posa l ́èmfasis en la comunicació i en
el flux d ́informació entre professorat i alumnat, per això aprofitarem al màxim les experiències laborals
del nostre alumnat, i en totes les ocasions possibles seran el punt de partida de l ́acció educativa.
Tenint en compte tot això, considerem que la tasca del professorat no consisteix només en transmetre
coneixements, sinó en provocar el conflicte cognitiu, proporcionar materials que l ́ajudin a “reequilibrar”
els nous aprenentatges, promoure l ́aplicació, ús i transferència d'allò que ha aprés, organitzar la
informació, facilitar la comprensió i permetre la resolució per part de l ́alumnat i aconseguir la motivació
mitjançant diferents estratègies.
Seguint amb la formació d’ Aprenentatge cooperatiu i aprenentatge basat en projectes, la línia general
del centre aposta per la incorporació d’aquestes metodologies en el procés d’ensenyament
aprenentatge: continuant amb la feina d’anàlisi intermòduls, establint relacions entre competències i
resultats d’aprenentatge compartits a l’hora de programar les UT.

6. Materials i recursos
El centre posa a disposició del professorat tots els recursos didàctics i tecnològics que té al seu abast. El
professorat per la seva part, utilitzarà i facilitarà a l’alumnat els recursos necessaris que condueixin a
l’assoliment les competències professionals, personals i socials del cicle.
7. Activitats complementàries
Durant aquest curs les activitats complementàries queden supeditades a les mesures sanitàries que
estableix la Conselleria d’Educació per als centres educatius. Això podrà determinar com dur a terme
aquestes activitats complementàries pel que fa al contacte amb diferents institucions i/o serveis
relacionats amb el cicle, per tal de conèixer els recursos existents i facilitar la possibilitat d'interactuar
amb diferents col·lectius susceptibles d’intervenció segons el perfil professional.
Si la situació sanitària ens ho permetés, l’alumnat podria participar d’aquelles activitats complementàries
que proposi el centre, quedant després valorades i enregistrades a la memòria de final de curs.

PROGRAMACIÓ DE MÒDUL
ATENCIÓ PSICOSOCIAL

DOCENT: M.Rosa Llobet Brossa (PINRE)
1.

ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL

COMPETÈNCIES PPS

RESULTATS

CRITERIS D’AVALUACIÓ

CONTINGUTS

1a) S'han identificat les característiques organitzatives i funcionals
de la institució o el domicili que incideixen en la situació psicosocial de les
persones en situació de dependència.
1b) S'han descrit els factors ambientals i els elements espacials i
materials que incideixen en la relació social.
1c) S'han respectat les orientacions rebudes, les necessitats i
característiques de les persones, els seus costums i gustos, així com les
normes de seguretat i higiene en el manteniment dels espais i el mobiliari.
1d) S'ha orientat sobre els espais i materials a l'usuari i cuidadors
informals per afavorir el desenvolupament autònom, la comunicació i la
convivència de les persones en situació de dependència.
1e) S'han decorat els espais, adaptant-los a les necessitats de la persona
en situació de dependència, així com al calendari, a l'entorn cultural i a el
programa d'activitats de la institució.
1f) S'han confeccionat els elements de senyalització i simbolització
per organitzar els materials i estris d'una aula taller o un domicili, i d'aquesta
manera facilitar l'autonomia de la persona en situació de dependència.
1g) S'han justificat els avantatges d'organitzar l'espai de cara a la
millora de la qualitat de vida de les persones en situació de dependència.
1h) S'ha mostrat iniciativa en l'organització de l'espai d'intervenció dins
de la institució i de el domicili.

B1. ORGANITZACIÓ DE
L'ENTORN
D'INTERVENCIÓ:
- Factors ambientals en la
relació social. Manteniment
d'espais i mobiliari.
- Anàlisi dels espais per
afavorir l'autonomia, la
comunicació i la convivència.
- Confecció d'elements
decoratius i ambientals.
- Ambientació de l'espai.
- Iniciativa i creativitat en
l'ambientació d'espais.

D’APRENENTATGE
A) Determinar les
necessitats
assistencials i
psicosocials de la
persona en situació de
dependència, mitjançant
la interpretació de la
informació obtinguda
sobre la persona a través
del pla d'atenció
individual, respectant la
confidencialitat de la
mateixa.
B) Organitzar les
activitats d'atenció a
les persones en situació
de dependència, afavorint
la seva col·laboració i la
de la família, tenint en
compte les directrius
establertes en el pla
d’atenció individualitzada.
I) Aplicar mesures de
prevenció i seguretat
tant per a les persones en
situació de dependència
com per als professionals,
en els diferents àmbits
MD020202b-1

RA1. Organitza
l'entorn on
desenvolupa la seva
tasca, relacionant les
necessitats
psicosocials de les
persones en situació
de dependència amb
les característiques de
la institució o el
domicili.

d'intervenció.
A) Determinar les
necessitats
assistencials i
psicosocials de la
persona en situació de
dependència, mitjançant
la interpretació de la
informació obtinguda
sobre la persona a través
del pla d'atenció
individual, respectant la
confidencialitat de la
mateixa.
B) Organitzar les
activitats d'atenció a
les persones en situació
de dependència, afavorint
la seva col·laboració i la
de la família, tenint en
compte les directrius
establertes en el pla
d’atenció individualitzada.

MD020202b-1

RA2. Selecciona
estratègies de
suport psicosocial i
habilitats de relació
social, analitzant les
necessitats i
característiques de les
persones en situació
de dependència i el pla
de treball establert.

2a) S'han descrit les característiques i necessitats fonamentals de les
relacions socials de les persones en situació de dependència.
2b) S'han analitzat els criteris i estratègies per organitzar la
intervenció referida a el suport psicosocial a les persones en situació de
dependència i la creació de noves relacions.
2c) S'han identificat els recursos, mitjans, tècniques i estratègies de
suport i desenvolupament de les habilitats socials de les persones en situació
de dependència.
2d) S'han seleccionat els mitjans i recursos expressius i comunicatius
que afavoreixen el manteniment de les capacitats relacionals de les persones
en situació de dependència.
2e) S'han seleccionat tècniques i estratègies de suport per col·laborar
en el manteniment i desenvolupament d'habilitats socials adaptades a les
situacions quotidianes.
2f) S'han aplicat les tecnologies d'informació i comunicació per al
manteniment de la relació social amb l'entorn.
2g) S'han aplicat tècniques de modificació de conducta i de resolució
de conflictes per a l'atenció social a persones amb necessitats especials.
2h) S'ha justificat la necessitat de respectar les pautes de
comunicació i l'ús de les habilitats de relació social de cada usuari.

B2. SELECCIÓ
D'ESTRATÈGIES DE
SUPORT PSICOSOCIAL I
HABILITATS SOCIALS:
- Les relacions socials en les
persones en situació de
dependència.
- Anàlisi d'estratègies que
afavoreixin la relació social a
les persones en situació de
dependència.
- Habilitats socials en la
persona en situació de
dependència.
- Determinació de recursos
expressius per afavorir el
manteniment de les
capacitats de relació.
- Aplicació de tècniques i
estratègies per al
desenvolupament d'habilitats
socials.
- Solució de conflictes en
l'atenció domiciliària i
institucional.
- Noves tecnologies de la
informació i la comunicació
en la relació social.

K) Implementar
intervencions de
suport psicosocial,
emprant ajudes
tècniques, suports de
comunicació i tecnologies
de la informació i la
comunicació, i seguint les
pautes marcades en el pla
d'atenció individual.
L) Aplicar tècniques i
estratègies per al
manteniment i
desenvolupament de les
habilitats d'autonomia
personal i social de les
persones en situació de
dependència, emprant
ajudes tècniques i de
comunicació d'acord amb
les pautes marcades en el
pla d'atenció individual.

RA3.
Aplica
tècniques i exercicis
de
manteniment
i
entrenament
psicològic,
rehabilitador
i
ocupacional amb les
persones en situació
de
dependència,
seguint
el
pla
d'intervenció establert.

3a) S'han descrit les característiques específiques que presenten la
motivació i l'aprenentatge de les persones grans, discapacitades i malaltes.
3b) S'han identificat estratègies d'intervenció adequades a la realització
d'exercicis i activitats dirigides a el manteniment i millora de les capacitats
cognitives.
3c) S'han aplicat les diverses activitats, adaptant-les a les necessitats
específiques dels usuaris ia la programació.
3d) S'han utilitzat materials, amb iniciativa i creativitat, per a la realització
d'exercicis i activitats dirigits a el manteniment i millora de les capacitats
cognitives.
3e) S'han realitzat activitats per al manteniment i millora de l'autonomia
personal.
3f) S'ha col·laborat amb la persona en situació de dependència en la
realització dels exercicis de manteniment i entrenament cognitiu.
3g) S'han respectat les limitacions de les persones en situació de
dependència, no només físiques sinó també culturals, a l'hora de realitzar les
activitats i exercicis de manteniment i entrenament psicològic, rehabilitador i
ocupacional.
3h) S'han aplicat tècniques de motivació per a persones en situació de
dependència en la planificació dels exercicis i activitats de manteniment i
entrenament psicològic, rehabilitador i ocupacional.

B3. APLICACIÓ DE
TÈCNIQUES I EXERCICIS
DE MANTENIMENT I
ENTRENAMENT
PSICOLÒGIC,
REHABILITADOR I
OCUPACIONAL:
- Caracterització de la
motivació i l'aprenentatge en
les persones grans,
discapacitades i malaltes.
- Exercicis i activitats
d'estimulació cognitiva.
Anàlisi de l'aplicació
d'activitats rehabilitadores i
de manteniment cognitiu.
- Realització d'activitats de
manteniment i millora de
l'autonomia personal en les
activitats de la vida diària.
Importància de l'atenció
psicosocial en el treball amb
persones en situació de
dependència.

A) Determinar les
necessitats
assistencials i
psicosocials de la
persona en situació de
dependència, mitjançant
la interpretació de la
informació obtinguda
sobre la persona a través
del pla d'atenció
individual, respectant la
confidencialitat de la
mateixa.

RA4. Caracteritza
les tècniques
d'acompanyament
per a activitats de
relació social i de
gestió de la vida
quotidiana relacionant
els recursos
comunitaris amb les
necessitats de les
persones en situació
de dependència.

4a) S'ha obtingut informació de l'equip interdisciplinari per identificar les
necessitats d'acompanyament de la persona en situació de dependència.
4b) S'han identificat les activitats d'acompanyament que s'han de fer,
tant en una institució com al domicili, respectant els drets de les persones
implicades.
4c) S'han seleccionat criteris i estratègies que afavoreixin l'autonomia
personal de les persones en situació de dependència en les situacions
d'acompanyament.
4d) S'han adaptat els recursos comunitaris de les persones en situació de
dependència a l'acompanyament per al gaudi de l'oci i l'accés als recursos,
d'acord amb les seves característiques i interessos personals.
4e) S'ha registrat el desenvolupament de les activitats
d'acompanyament així com les incidències sorgides durant les mateixes.

B4. CARACTERITZACIÓ
DE TÈCNIQUES
D'ACOMPANYAMENT PER
A PERSONES EN
SITUACIÓ DE
DEPENDÈNCIA:
- Identificació de les
necessitats
d'acompanyament.
- Tipus de gestió personal en
les que es requereixi
acompanyament.
- Adequació de
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M) Realitzar tasques
d'acompanyament i
assistència personal,
respectant les directrius
de el Pla Individual de
Vida Independent i les
decisions de la persona
usuària.

4f) S'han respectat els interessos de les persones en situació de
dependència en la realització d'activitats d'oci i temps lliure.
4g) S'ha valorat el respecte a les directrius, orientacions i protocols
establerts en les tasques d'acompanyament.

V) Aplicar
procediments de
qualitat, d'accessibilitat
universal i de «disseny
per a tots» en les
activitats professionals
incloses en els processos
de producció o prestació
de serveis.

RA5. Descriu
estratègies i
tècniques
d'animació grupal
en la institució,
analitzant les
necessitats de les
persones en situació
de dependència.

5a) S'han definit les tècniques d'animació per dinamitzar les activitats
d'oci de les persones en situació de dependència.
5b) S'han descrit les estratègies d'animació i motivació que potenciïn la
participació en les activitats que es realitzen en una institució concreta.
5c) S'han seleccionat recursos específics d'oci adequats a les persones
en situació de dependència.
5d) S'han analitzat els materials de caràcter lúdic adequats als usuaris,
determinant les seves característiques i les seves utilitats.
5e) S'han descrit activitats d'oci i temps lliure, dins i fora de la institució,
tenint en compte les necessitats dels usuaris.
5f) S'ha disposat el manteniment i control dels recursos d'oci i culturals
dins de la institució.
5g) S'han fet propostes creatives en el disseny d'activitats d'animació i
esdeveniments especials en la institució.
5h) S'ha justificat el respecte als interessos dels usuaris i els principis
d'autodeterminació de la persona dependent a l'hora d'ocupar el seu temps
lliure i participar en activitats d'animació d'oci i temps lliure.

A) Determinar les
necessitats
assistencials i
psicosocials de la
persona en situació de
dependència, mitjançant
la interpretació de la

RA6. Prepara
informació per als
cuidadors no
formals, relacionant
les seves demandes i
necessitats amb els
recursos comunitaris.

6a) S'han definit els diferents recursos comunitaris adreçats a persones
en situació de dependència.
6b) S'ha elaborat un fitxer de recursos de suport social, ocupacional, d'oci
i temps lliure, i les prestacions econòmiques.
6c) S'han identificant les vies d'accés i les gestions necessàries perquè
els cuidadors informals sol·licitin les prestacions més freqüents.
6d) S'han identificat diferents formats i models de sol·licitud d'ajuts,
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l'acompanyament a les
necessitats i característiques
dels usuaris.
- Acompanyament en
situacions d'oci i temps lliure.
- Registre de les activitats
d'acompanyament.
- Consideració de les
orientacions i protocols
establerts en la gestió
personal i relacional.
B5. DESCRIPCIÓ
D'ESTRATÈGIES I
TÈCNIQUES D'ANIMACIÓ
GRUPAL:
- Tècniques d'animació
destinades a les persones en
situació de dependència.
- Motivació i dinamització
d'activitats.
- Desenvolupament de
recursos d'oci i temps lliure.
- Recursos lúdics per a
persones en situació de
dependència.
Característiques i utilitats.
- Innovació en recursos d'oci
i temps lliure.
- Respecte pels interessos
dels usuaris.
B6. PREPARACIÓ
D'INFORMACIÓ ALS
CUIDADORS NO
FORMALS:
- Recursos socials i
comunitaris per a les
persones en situació de

informació obtinguda
sobre la persona a través
del pla d'atenció
individual, respectant la
confidencialitat de la
mateixa.
N) Assessorar la
persona en situació de
dependència, als
familiars i cuidadors
no formals,
proporcionant pautes
d'actuació en la cura i
l'atenció assistencial i
psicosocial, i adequant la
comunicació i les actituds
a les característiques de
la persona interlocutora.

O) Col·laborar en el
control i seguiment de
les activitats assistencials,
psicosocials i de gestió
domiciliària, emplenant
els registres oportuns,
manejant les aplicacions
informàtiques del servei i
comunicant les
incidències detectades.
S) Resoldre de forma
responsable les
incidències relatives a
la seva activitat,
identificant les causes
que les provoquen, dins
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prestacions i serveis.
6e) S'han utilitzat les tecnologies de la informació i la comunicació
per a localitzar recursos comunitaris.
6f) S'ha justificat l'establiment de relacions amb les famílies i les
persones que s'encarreguen dels usuaris.
6g) S'ha expressat adequadament en el procés de comunicació amb
les famílies i cuidadors no formals.

RA7. Valora el
seguiment de les
intervencions i
activitats, relacionant
la informació extreta
de diferents fonts amb
els instruments i
protocols d'avaluació.

7a) S'han identificat les fonts d'informació implicades en l'atenció
psicosocial de la persona en situació de dependència.
7b) S'han definit els diferents instruments de recollida d'informació
per al seu ús en el procés d'avaluació de la intervenció i valoració de la
persona en situació de dependència.
7c) S'han emplenat els protocols específics de cada intervenció i de el
procés d'avaluació, tant al domicili com en la institució.
7d) S'han aplicat instruments de registre i transmissió de les
observacions realitzades en el desenvolupament de les activitats.
7e) S'ha valorat la importància dels processos d'avaluació en el
desenvolupament de la seva tasca professional.
7f) S'ha justificat la importància de la transmissió de la informació a
l'equip interdisciplinari.
7g) S'ha argumentat la importància de l'obtenció, registre i
transmissió de la informació per millorar la qualitat de la feina realitzada.

dependència.
- Confecció d'un fitxer de
recursos de suport social,
ocupacional i d'oci i temps
lliure.
- Identificació i emplenament
de sol·licituds de prestació
de serveis de suport social i
comunitari que orienti les
famílies ia les persones en
situació de dependència.
- Descripció de les
necessitats de suport
individual o orientació
familiar en l'autonomia
personal per a les activitats
de la vida diària.
- Valoració de l'establiment
de relacions fluïdes amb la
família i de la
comunicació adequada.
B7. VALORACIÓ I
SEGUIMENT DE LES
INTERVENCIONS:
- Identificació dels diferents
instruments de recollida
d'informació.
- Emplenament de protocols
específics.
- Obtenció d'informació de
les persones en situació de
dependència i dels seus
cuidadors no formals.
- Aplicació d'instruments de
registre i transmissió de la
informació.
- Valoració de la transmissió

de l'àmbit de la seva
competència i autonomia.
U) Aplicar els
protocols i les mesures
preventives de riscos
laborals i protecció
ambiental durant el
procés productiu, per
evitar danys en les
persones i en l'entorn
laboral i ambiental.

d'informació.

COMPETÈNCIES PERSONALS I SOCIALS, TRANSVERSALS A TOTS ELS RESULTATS D’APRENENTATGE:
NY) Resoldre les contingències amb iniciativa i autonomia, mostrant una actitud autocrítica i buscant alternatives per afavorir el benestar de les persones
en situació de dependència.
R) Actuar amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit de la seva competència, organitzant i desenvolupant el treball assignat, cooperant o treballant en equip
amb altres professionals en l'entorn de treball.
T) Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i competència de les diferents persones que intervenen en l'àmbit del seu treball.
2.

METODOLOGIA

La competència general del títol de CFGM d’Atenció a persones en situació de dependència consisteix a atendre les persones en situació de dependència, en l'àmbit
domiciliari i institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió
domèstica, aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant a altres serveis quan sigui necessari.
Els continguts que han de treballar-se en tota la formació professional, parteixen de les competències professionals, personals i socials que haurà de tenir el/la
professional, raó per la qual, la relació entre la formació i la realitat laboral ha de ser molt estreta. Aquests continguts han de proporcionar a l'alumnat els conceptes
teòrics i procedimentals necessaris i, al mateix temps, fomentar les actituds associades a la qualificació professional.
Partim de la idea que l’alumnat és el subjecte actiu del seu propi aprenentatge, amb capacitat crítica, de raonament i d’opinió. Per tant, la metodologia de treball
dissenyada per aquest mòdul fomentarà l’elaboració progressiva dels coneixements (dels continguts del mòdul) per part de l’alumnat, i això implicarà un treball
constant, diari de tasques que aniran fent-se dins i fora de la classe. Pensam que és l’alumne el responsable del seu aprenentatge.
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Les activitats i la metodologia de treball tindran en compte la diversitat de formes d’aprenentatge i sempre estaran encaminades a aconseguir l’autoaprenentatge, per
a què en acabar el cicle formatiu puguin continuar la seva formació. Per tant, les activitats d’ensenyament aprenentatge tindran com a objectiu prioritari suscitar i
assolir la motivació, la reflexió, l’observació, el raonament i la participació de l’alumnat.
S’intentarà alternar la teoria amb la pràctica a través de: presentacions, activitats de recerca i treball autònom, tant individual com en grup sempre que la situació ho
permeti. A més, es fomentarà l’anàlisi, la reflexió i el debat a partir de vídeos i la lectura de documents, articles diversos, entre d’altres.
S’utilitzarà la plataforma “classroom” per crear una aula virtual del mòdul, a fi que tot l’alumnat pugui accedir en tot moment als continguts del mòdul i a les tasques
a realitzar, fomentant l’eina com un recurs de comunicació i participació.
Nota per a la programació: Totes les activitats d’ensenyament –aprenentatge assenyalades en les diferents UT d’aquesta programació s’han previst per a la
modalitat presencial amb la possibilitat online en cas necessari per un canvi d’escenari.
El llibre de text serà opcional i es tindrà com a referència el de:
Díaz, E. i Tello, M.J. (2013). Atenció i Suport Psicosocial. Altamar S.A.: Barcelona, España.

3.

AVALUACIÓ

L’avaluació té com objectiu valorar que els resultats finals coincideixin o formin part de les competències professionals que han de ser assolides per l’alumnat. En
aquests resultats esperats d’aprenentatge s’han d’incloure el saber fer, saber estar i saber ser de l’alumnat en comportaments observables.
L'avaluació serà contínua i formativa la qual cosa vol dir que l’alumnat serà avaluat a partir del seu treball diari, proves escrites, elaboració de treballs i els
procediments durant el llarg del curs.
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ GENERALS
●

La qualificació dels mòduls ha de ser numèrica, entre 1 i 10, sense decimals.

●

Es consideren APTES les puntuacions iguals o superiors a cinc punts. Per tal de tenir el mòdul superat cal haver assolit totes les competències professionals,
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personals i socials associades al mòdul.
●
L’alumnat ha de realitzar i lliurar les activitats i treballs que se li encomanen dins dels terminis establerts. El lliurament de les produccions fora dels
terminis indicats quedarà penalitzat ja que s’entén com una clara falta de respecte cap als companys i companyes que han fet l’esforç d’entregar-ho en el temps
sol·licitat. En cas que la presentació fora de termini de les produccions recuperables sigui per un motiu justificat, el professorat marcarà un nou termini de lliurament
dins la mateixa avaluació, sempre i quan sigui possible.
●
S’haurà d’haver presentat tots els treballs i activitats d’aula realitzats durant les avaluacions.
●
Cada una de les produccions de l’alumnat serà avaluada segons els criteris relacionats a les competències professionals, personals i socials que
s’estableixin en la mateixa i que seran comunicats a l’alumnat en el moment en que se li encomani la realització de la tasca.
Serà objecte d’avaluació:
❖
❖
❖
❖
❖

Assolir els continguts associats a cada resultat d’aprenentatge.
Resoldre les contingències amb iniciativa i autonomia i mostrant una actitud autocrítica.
Actuar amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit de la seva competència.
Organitzar i desenvolupar el treball assignat, cooperant o treballant en equip amb altres professionals en l'entorn de treball.
Comunicar-se eficaçment i amb coherència en la redacció, la presentació i l’ordre.

Per tenir dret a avaluació s’ha d’assistir a un 85% de les sessions de cada mòdul. En cas de superar el 15% d’absentisme al mòdul no podrà ser avaluat i es donarà
de baixa d’ofici a l’alumne/a, prèvia comunicació oficial i tenint en compte les causes que contempla la normativa (article 29 i 30 de l’ordre d’organització i
funcionament).
■ Instruments d’avaluació:
➔
➔
➔

Observació directa i participació en les classes.
Treballs i/o proves d’avaluació en grup o individuals mitjançant escales d’avaluació.
Assajos, reflexions sobre temes determinats.

■ Activitats d’ensenyament- aprenentatge:
●
●
●
●

Explicacions teòriques amb el suport de presentacions digitals.
Visionat de curtmetratges i pel·lícules relacionades amb els continguts a desenvolupar.
Lectura i anàlisis crítica de textos i documents diversos (projectes, protocols...)
Recerca d’informació.
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●
●

Activitats d’anàlisi, reflexió i debat.
Activitats grupals per a treballar i/o desenvolupar accions d’intervenció en l’atenció psicosocial.

4.

DISTRIBUCIÓ TEMPORAL

5.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA DE REFERÈNCIA

Díaz, E. i Tello, M.J. (2013). Atenció i Suport Psicosocial. Altamar S.A.: Barcelona, España.
ISBN FISÍC: 9788417872434 - ISBN LLIBRE MEDIA: 9788417872649
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Mòdul: Atenció Higiènica
DOCENT: NEUS JAUME/ CRISTINA FONTCUBERTA MOLINAS
1. ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL
COMPETÈNCIES PPS
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RESULTATS D’APRENENTATGE

CRITERIS D’AVALUACIÓ

CONTINGUTS

a) Determinar les necessitats
assistencials i psicosocials de la
persona
en
situació
de
dependència,
mitjançant
la
interpretació de la informació
obtinguda sobre la persona a
través
del
pla
d'atenció
individual,
respectant
la
confidencialitat de la mateixa.
b) Organitzar les activitats
d'atenció a les persones en
situació
de
dependència,
afavorint la seva col·laboració i
la de la família, i tenint en
compte
les
directrius
establertes en el pla d'atenció
individualitzada.

R.1.- Organitza les activitats d'higiene de
les persones en situació de dependència i
el seu entorn relacionant-les amb les
característiques i necessitats de les
mateixes.

a) S'ha interpretat el pla de cures
individualitzat de la persona en situació
de dependència.
b) S'han identificat les atencions
higièniques requerides per una persona,
tenint en compte el seu estat de salut i
nivell de dependència.
c) S'han relacionat les circumstàncies de
la persona en situació de dependència
amb les dificultats que impliquen en la
seva vida quotidiana.
d) S'han identificat les característiques de
l'entorn que afavoreixen o dificulten
l'autonomia de la persona i el seu estat
d'higiene personal.
e) S'ha comprovat que les condicions
ambientals són adequades per atendre a
les necessitats específiques de la
persona.
f) S'ha argumentat la necessitat de
conèixer les possibilitats d'autonomia i
participació de la persona en les activitats
higiènic-sanitàries i de manteniment de
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B.a)
Organització d’activitats d’atenció
higiènica:
- Higiene personal i ambiental
- Identificació dels principals
signes de falta d’higiene
personal i ambiental.
- Determinació dels recursos
per a la neteja i la higiene
personal.
- Presa de consciència sobre la
importància d’afavorir les
possibilitats d’autonomia de la
persona en situació de
dependència en les activitats de
neteja i higiene.
- Paper del TAPSD.

i) Aplicar mesures de prevenció
i seguretat tant per a les
persones
en
situació
de
dependència com per als
professionals, en els diferents
àmbits d'intervenció.
n) Assessorar a la persona en
situació de dependència, als
familiars i cuidadors no formals,
proporcionant-los
pautes
d'actuació en la cura i l'atenció
assistencial i psicosocial, i
adequant la comunicació i les
actituds a les característiques
de la persona interlocutora.
ñ) Resoldre les contingències
amb iniciativa i autonomia,
mostrant una actitud autocrítica
i buscant alternatives per
afavorir el benestar de les
persones
en
situació
de
dependència.
s)
Resoldre
de
forma
responsable les incidències
relatives a la seva activitat,
identificant les causes que les
provoquen, dins de l'àmbit de
la
seva
competència
i
autonomia.
t) Comunicar-se eficaçment,
respectant
l'autonomia
i
competència de les diferents
persones que intervenen en
l'àmbit del seu treball.
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les seves capacitats físiques.
g) S'han seleccionat els recursos
necessaris indicats en el pla de cures
individualitzat o en el pla de vida
independent.
h) S'han proposat ajudes tècniques
adequades per facilitar l'autonomia de la
persona en la satisfacció de les seves
necessitats d'higiene.

u) Aplicar els protocols i les
mesures preventives de riscos
laborals i protecció ambiental
durant el procés productiu, per
evitar danys en les persones i
en l'entorn laboral i ambiental.
v)Aplicar
procediments
de
qualitat, accessibilitat universal
i de disseny per a totes les
activitats professionals incloses
en els processos de producció o
prestació de serveis.
a)
c) Realitzar les tasques
d'higiene personal i vestit de les
persones
en
situació
de
dependència, aportant l'ajuda
precisa, afavorint al màxim la
seva autonomia en les activitats
de la vida diària i mantenint cap
a ells una actitud de respecte i
professionalitat.
g) Realitzar les intervencions
relacionades amb l'estat físic de
les persones en situació de
dependència, seguint les pautes
establertes i mostrant en tot
moment respecte per la seva
intimitat.
h)Realitzar
els
trasllats,
mobilitzacions i suport a la
deambulació de les persones en
situació
de
dependència,
MD020202b-1

R.2.- Realitza les activitats d’higiene i
neteja personal analitzant les necessitats
condicions de la persona en situació de
dependència i el seu entorn.

a) S'han explicat les principals mesures
preventives de les úlceres per pressió així
com els productes sanitaris per a la seva
prevenció i tractament.
b) S'han aplicat els procediments de
condícia i higiene personal, total o parcial,
en funció de l'estat i necessitats de la
persona.
c) S'han realitzat tècniques de vestit i
calçat, tenint en compte les necessitats i
nivell d'autonomia de la persona.
d) S'ha mostrat sensibilitat cap a la
necessitat de potenciar l'autonomia de la
persona.
e) S'han descrit les tècniques de recollida
de mostres i eliminacions, tenint en compte
les característiques de la persona en
situació de dependència.
f) S'han aplicat els procediments bàsics
postmortem seguint el protocol establert.
g) S’han adoptat mesures de prevenció i
seguretat així com de protecció individual
en el transcurs de les activitats d’higiene.
h) S'ha informat a les persones en situació
de
dependència
i
cuidadors
no

B.b)
Aplicació de les activitats d’higiene
i condícia de la persona en
situació de dependència:
- Principis anatòmics-fisiològics de
la pell i fonaments de higiene
corporal.
- Aplicació de tècniques de
neteja i higiene corporal.
- Aplicació de les tècniques de
higiene al pacient enllitat.
- Prevenció
i
tractament
d’úlceres per pressió (UPP).
- Utilització d’ajudes tècniques
per a la higiene i neteja.
- Tècniques
de
recollida
d’eliminacions:
col·lectors
d’orina: cunya i botella
- Cures del pacient incontinent i
colostomitzat.
- Cures post mortem. Finalitat i

emprant els protocols i les
ajudes tècniques necessàries,
seguint les pautes marcades en
el pla d'atenció individual (PAI) i
adoptant mesures de prevenció
i seguretat.
i) Aplicar mesures de prevenció i
seguretat tant per a les
persones
en
situació
de
dependència
com
per
als
professionals, en els diferents
àmbits d'intervenció.
n) Assessorar a la persona en
situació de dependència, als
familiars i cuidadors no formals,
proporcionant-los
pautes
d'actuació en la cura i l'atenció
assistencial i psicosocial, i
adequant la comunicació i les
actituds a les característiques de
la persona interlocutora.
ñ) Resoldre les contingències
amb iniciativa i autonomia,
mostrant una actitud autocrítica
i buscant alternatives per
afavorir el benestar de les
persones
en
situació
de
dependència.
s)
Resoldre
de
forma
responsable
les
incidències
relatives a la seva activitat,
identificant les causes que les
provoquen, dins de l'àmbit de la
seva competència i autonomia.
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professionals pel que fa als hàbits higiènics preparació del cadàver.
saludables així com sobre els productes i - Valoració de la necessitat de
materials necessaris i la seva correcta higiene en l’atenció integral dela
utilització.
persona
en
situació
de
dependència.

t) Comunicar-se eficaçment,
respectant
l'autonomia
i
competència de les diferents
persones que intervenen en
l'àmbit del seu treball.
u) Aplicar els protocols i les
mesures preventives de riscos
laborals i protecció ambiental
durant el procés productiu, per
evitar danys en les persones i
en l'entorn laboral i ambiental.
v) Aplicar els protocols i les
mesures preventives de riscos
laborals i protecció ambiental
durant el procés productiu, per
evitar danys en les persones i
en l'entorn laboral i ambiental.
i)Aplicar mesures de prevenció i
seguretat tant per a les
persones
en
situació
de
dependència com per als
professionals, en els diferents
àmbits d'intervenció.
n) Assessorar a la persona en
situació de dependència, als
familiars i cuidadors no formals,
proporcionant-los
pautes
d'actuació en la cura i l'atenció
assistencial i psicosocial, i
adequant la comunicació i les
actituds a les característiques de
la persona interlocutora.
ñ) Resoldre les contingències
amb iniciativa i autonomia,
mostrant una actitud autocrítica
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R.3.- Realitza activitats d'higiene de a) S'han descrit les condicions higiènicl'entorn seleccionant els procediments i sanitàries i d'ordre de l'habitació de la
materials amb criteris d'eficàcia, prevenció persona usuària.
i seguretat.
b)
b) S'han aplicat diferents tècniques de
realització i neteja del llit de la persona
usuària, adaptant-les a l'estat i condicions
de la mateixa, per afavorir la seva
comoditat i confort.
c) S'han descrit les mesures generals de
prevenció de les malalties transmissibles.
d) S'han descrit els principis de les
tècniques d'aïllament en funció de l'estat
de la persona.
e) S'han aplicat els mètodes i tècniques
de neteja, desinfecció i esterilització de
materials d'ús comú respectant els

B.c)
Aplicació d’activitats d’higiene de
l’entorn:
- Tipus de llits, accessoris i
llenceria.
- Realització de llits: ocupada i
desocupada.
- L’habitació de la persona
institucionalitzada.
Condicions
ambientals.
Prevenció
i
control
d’infeccions.
Procediment
d’aïllament
i
prevenció
de
malalties transmissibles:
 Etiologia de les malalties
nocosomials.
 Malalties
susceptibles

i buscant alternatives per
afavorir el benestar de les
persones
en
situació
de
dependència.
s)
Resoldre
de
forma
responsable
les
incidències
relatives a la seva activitat,
identificant les causes que les
provoquen, dins de l'àmbit de la
seva competència i autonomia.
t) Comunicar-se eficaçment,
respectant
l'autonomia
i
competència de les diferents
persones que intervenen en
l'àmbit del seu treball.
u) Aplicar els protocols i les
mesures preventives de riscos
laborals i protecció ambiental
durant el procés productiu, per
evitar danys en les persones i en
l'entorn laboral i ambiental.
v)Aplicar els protocols i les
mesures preventives de riscos
laborals i protecció ambiental
durant el procés productiu, per
evitar danys en les persones i
en l'entorn laboral i ambiental.

controls de qualitat d'aquests processos i
la normativa en el tractament de residus.
f) S'han adoptat mesures de prevenció i
seguretat així com de protecció individual
en el transcurs de les activitats d'higiene.
g) S'ha informat a la persona usuària, la
família o cuidadors informals pel que fa a
les condicions higièniques que ha de
reunir l’entorn.
h) S'ha informat a la persona usuària i als
cuidadors no professionals pel que fa a la
utilització dels productes i materials
necessaris per a la higiene de l'entorn.

-
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d’aïllament.
Aplicació de les tècniques
de rentat de mans.
 Aplicació de tècniques de
col·locació de casquet,
mascareta, guants i bates
estèrils.
- Mitjans i tècniques per a la
recollida i transport de mostres
biològiques.
- Classificació i gestió de residus
biològics. Precaucions universals.
- Valoració de les condicions
higièniques-sanitàries
de
l’entorn de la pesona en situació
de dependència.
- Neteja
i
desinfecció
de
material i utensilis.
Principis bàsics de desinfecció.
- Identificació
dels
principis
bàsics aplicables a la neteja del
material sanitari.
- Procediment de neteja.
- Identificació de principis bàsics
d’esterilització del material.
- Mètodes físics i químics.
- Preparació de disolucions i
dilucions.
Aplicació
de
mètodes
d’esterilització.
- Carretó de cures.
Importància de l’eficiència en
l’aplicació
dels
mètodes
d’esterilització.


n) Assessorar a la persona en
situació de dependència, als
familiars i cuidadors no formals,
proporcionant-los
pautes
d'actuació en la cura i l'atenció
assistencial i psicosocial, i
adequant la comunicació i les
actituds a les característiques de
la persona interlocutora.
ñ) Resoldre les contingències
amb iniciativa i autonomia,
mostrant una actitud autocrítica
i buscant alternatives per
afavorir el benestar de les
persones
en
situació
de
dependència.
o) Col·laborar en el control i
seguiment de les activitats
assistencials, psicosocials i de
gestió domiciliària, emplenant
els
registres
oportuns,
manejant
les
aplicacions
informàtiques del servei i
comunicant
les
incidències
detectades.
s)
Resoldre
de
forma
responsable
les
incidències
relatives a la seva activitat,
identificant les causes que les
provoquen, dins de l'àmbit de la
seva competència i autonomia.
t) Comunicar-se eficaçment,
respectant
l'autonomia
i
competència de les diferents
persones que intervenen en
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R.4.- Realitza el control i seguiment de les a) S'han identificat les característiques
activitats d’atenció higiènica a persones en que han de reunir els protocols
situació de dependència analitzant els d'observació, control i seguiment de
protocols d’observació i registre establerts.
l'estat d'higiene personal de les persones
usuàries i del seu entorn.
b) S'ha recollit informació sobre les
activitats relatives a la higiene de la
persona usuària i del seu entorn i a les
contingències que s'hagin presentat.
c) S'han emplenat protocols d'observació,
manuals i informatitzats, seguint les
pautes establertes en cada cas.
d) S'ha obtingut informació de la persona
o persones al seu càrrec mitjançant
diferents instruments.
e) S'han aplicat les tècniques i
instruments d'observació prevists per
realitzar el seguiment de l'evolució de la
persona, registrant les dades obtingudes
segons el procediment establert.
f) S'ha transmès la informació pels
procediments establerts i al moment
oportú.
g) S'ha argumentat la importància del
control i seguiment de l'atenció higiènica
de la persona usuària per millorar el seu
benestar.

B.d)
Control i seguiment de les
activitats detenció higiènica:
- Aplicació de tècniques i
instruments
d’obtenció
d’informació sobre la higiene de
les persones en situació de
dependència i del seu entorn.
- Protocols
d’observació
i
registre.
- Obtenció d’informació de les
persones usuàries i persones que
cuiden no professionals.
- Aplicació
de
tècniques
e
instruments per al seguiment de
les activitats d’atenció higiènica.
Utilització
de
registres
manuals e informatitzats.
- Registre de l’estat de les ajudes
tècniques per a la higiene
personal. Registre d’incidències.
- Transmissió de la informació
recollida
a
l’equip
interdisciplinar.
Valoració de la importància de la
precisió i l’objectivitat en el registre
de dades.

l'àmbit del seu treball.
v) Aplicar procediments de
qualitat,
d'accessibilitat
universal i de «disseny per a
tots»
en
les
activitats
professionals incloses en els
processos de producció o
prestació de serveis.
a)
*n), ñ), s) i t): consideren competències transversals a tots els RA (competències personals i socials)

2.

METODOLOGIA

El conjunt de continguts que inclou el mòdul d’Atenció higiènica i que l’alumnat ha d’aprendre requereixen una metodologia d’ensenyament variada, activa i motivadora.
L’ensenyament del mòdul s’ha de fer partint de coneixements previs que té l’alumnat per així ampliar-los i, en cas de que no siguin correctes, modificar-los. Per aconseguir un
aprenentatge actiu i significatiu s’ha de fer un ensenyament actiu, entès aquest com la participació de l’alumnat en el procés d’ensenyament aprenentatge proposat, facilitat per
l’organització d’activitats de treball individual i en grup per estimular la cooperació entre l’alumnat, treballar el diàleg, el repartiment de tasques per arribar a un objectiu comú, el
respecte per altres punts de vista i l’empatia.
Cada tema nou començarà amb una activitat de coneixements previs (bateries de preguntes, plantejaments de situacions hipotètiques, pluja d’idees) o una activitat d’introducciómotivació (noticies de premsa, debats...). A partir d’aquesta activitat es començarà a treballar els continguts del tema corregint els seus coneixements en cas de que siguin
incorrectes. Es procurarà que l’alumnat vegi la utilitat dels conceptes que aprèn i així pugui aplicar-ho a casos concrets del seu entorn. Per transmetre aquests conceptes emprarem
presentacions en Powerpoint, vídeos, recursos específics del taller, esquemes, dibuixos a la pissarra. A més, sempre complementats amb activitats didàctiques de desenvolupament,
consolidació i ampliació que treballin els continguts.
No empraran llibre de text i les presentacions que es projecten a l’aula es penjaran al curs de classroom, així com activitats, esquemes, vídeos, protocols de
pràctiques...Per altra banda l’exposició teòrica es complementarà amb pràctiques als tallers o espai habilitat per les mateixes, exposicions orals o on-line per part de
l’alumnat, xerrades organitzades al centre si les condicions ho permeten, elaboració de treballs d’investigació per part de l’alumnat, etc.
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Les pràctiques als tallers o espai habilitat començaran comentant els protocols de les mateixes prèviament penjats al curs de classroom del mòdul i explicació dels procediments al
inici de la sessió, comentant els punts crítics i les possibles dubtes de l’alumnat (prèviament hauran d’haver llegit els protocols) i a continuació es realitzarà la pràctica. Una vegada
finalitzada, deu minuts abans de que acabi la sessió es recollirà i s’ordenaran les aules hospitalàries o espais habilitats. A les pràctiques l’alumnat hauran de venir amb el pijama
hospitalari net, sabates adequades, així com amb els cabells recollits, les ungles curtes, netes i sense esmalt, fora anells, rellotge, polseres i arracades que dificultin l’activitat, a més
d’una higiene adequada. L’alumnat practicarà les tècniques, per parelles o agrupaments petits a criteri del professorat, segons els criteris fixats.
El grup classe durant les pràctiques es desdoblarà en dos subgrups estables els quals contaran amb un docent cada grup que anirà intercanviant-se a mesura que es realitzin les
diferents pràctiques als tallers i a l’aula i seran avaluats per ambdues professores.

3.

AVALUACIÓ

L’avaluació parteix del marc legal i es basa amb:



L’Ordre d’organització i funcionament del 13 de juliol del 2009 (BOIB núm. 108 de 25 de juliol de 2009) que especifica que cada mòdul podrà ser objecte d’avaluació en 4
convocatòries, excepte el de FCT que ho serà en dues.



L’article 34 d’aquest Ordre que especifica que, d’aquest nombre màxim de convocatòries, l’alumnat pot assistir de forma presencial a les activitats programades per a cada mòdul
un màxim de dos cursos. Estableix que les convocatòries no necessàriament han de ser consecutives.



L’article 32 d’aquest que especifica que s’han d’avaluar els resultats esperats i que han de coincidir o formar part de les competències professionals que han de ser assolides per
l’alumnat. En aquests resultats esperats d’aprenentatge s’han d’incloure el saber fer, saber estar i saber ser de l’alumnat en comportaments observables.



Amb la finalitat de poder valorar de manera objectiva i precisa el saber estar i el saber ser, es vol posar èmfasi en l’avaluació de les competències personals i socials que impregnen
el currículum de la formació professional, entenent que les competències personals i socials fan que una persona professional desenvolupi de forma eficaç la seva tasca, podent-les
relacionar amb les conductes i les actituds de les persones.
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Els articles 29 i 30 de l’Ordre d’organització i funcionament afirma que per tenir dret a l’avaluació s’ha d’assistir a un 85% de les sessions del mòdul. En cas de superar el 15%
d’absentisme (ANJ) no continuat o el 10% continuat, el mòdul no podrà ser avaluat i es donarà de baixa d’ofici a l’alumne/a, prèvia comunicació oficial i tenint en compte les
causes que contempla la normativa.

Per avaluar es tindran en compte els següents principis:
1.

L’avaluació es basa tant amb els objectius del títol com els generals de l’FP (article 3 del RD 1147/2011)
c) Consolidar hàbits de disciplina treball individual i en equip, així com la capacitat d’autoaprenentatge i capacitat crítica
d) Establir relacions interpersonals i socials, en l'activitat professional i personal, basades en la resolució pacífica dels conflictes, el respecte a les altres persones i el rebuig a la
violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als comportaments sexistes
g) Potenciar la creativitat, la innovació i la iniciativa emprenedora
i) Comunicar-se de forma efectiva en el desenvolupament de l’activitat professional i personal.

2.
3.
4.
5.
6.

L'avaluació ha d’identificar el grau en que l’alumnat ha desenvolupat cada competència.
És imprescindible implicar l’alumnat en el procés d’avaluació.
S’ha de basar en procediments pràctics i funcionals.
L'avaluació ha de ser transparent (L’alumnat ha de conèixer els paràmetres d’avaluació des del començament).
L'avaluació serà Formativa.
Per això, aquesta avaluació es serà un procés continu i global de retroalimentació sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge. Aquest es basarà amb les competències PPS, els
resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i objectius generals associats al mòdul, els que ha d’adquirir l’alumnat. Aquests RA’s són ponderats en funció del temps que es
treballa i de la importància que en tenen per la competència del perfil professional i del mòdul. Tots aquests elements es treballaran i es temporalitzaran en distintes unitats de
treball i activitats avaluatives i d’aprenentatge.

a. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ GENERALS
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La nota global de l’avaluació i del mòdul es treu aplicant la ponderació indicada a la següent graella:

RESULTATS D’APRENENTATGE
(RA)

PONDERACIÓ DE CADA RA
(%) AL FINAL DEL MÒDUL

RA AVALUATS I PONDERATS
A 1a AVALUACIÓ

RA1
RA2
RA3
RA4
TOTAL

10%
40%
45%
5%
100%

20%
20%
60%
10%
100%

RA AVALUATS I PONDERATS
A 2a AVALUACIÓ

RA AVALUATS I
PONDERATS A 3a
AVALUACIÓ

60%
40%

50%
50%

100%

100%

*Aquests percentatges són susceptibles a modificacions per motius justificats segons el criteri del professorat

RESULTATS D’APRENENTATGE
(RA)
RA1

PONDERACIÓ DE CADA RA (%)
10%



RA2

40%


Prova pràctica/seguiment aulataller (UPP-descàrregues, higienes,
ostomies)
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EINES D’AVALUACIÓ PER RA
Prova escrita UT1 (tipus test)

PONDERACIÓ DE LES EINES
D’AVALUACIÓ
100%
70%

RA3

RA4

45%

5%





Prova teòrica
UT2: pell+UPP
UT5: Ostomies

25%



Activitat recerca UT7

5%


Prova pràctica/seguiment aulataller (llit, aïllaments, recollida de
mostres)

70%


Proves teòriques

UT3: infeccions i aïllaments

UT4: test de neteja, desinfecció
i esterilització

UT6: residus i recollida de
mostres

30%



100%

Cas pràctic i ompliment registre

*Aquests percentatges són susceptibles a modificacions per motius justificats segons el criteri del professorat
Les qualificacions trimestrals i finals es conformaran a partir de:
- PROVA PRÀCTICA GLOBAL A NIVELL INDIVIDUAL: on l’alumnat haurà de demostrar les competències professionals, socials i personals associades a cada RA adquirides

durant les sessions pràctiques.
Aquesta prova es farà durant l'avaluació en la qual l'alumnat haurà de respondre a distintes situacions de simulació (l’alumnat ha d’actuar com si estàs en una situació real).
La rigorositat en la part pràctica és un tema essencial per la qual cosa la es valorarà la puntualitat, la destresa, l'habilitat, la capacitat de treball en equip, la comunicació,
sempre assegurant les condicions de seguretat per l’usuari/a i per l’alumnat.
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Si l’alumnat, el dia de la prova pràctica no porta l’uniforme hospitalari net, una higiene personal correcte, sabates adequades a més dels cabells recollits, ungles curtes, netes i
sense esmalt, fora anells, polseres, rellotge ni arracades no podrà realitzar la prova pràctica.
Si l’alumnat no pot realitzar aquesta prova durant l’avaluació, encara que sigui per un motiu justificat, suspendrà l’avaluació, la qual podrà recuperar el dia de l’avaluació
pràctica del següent trimestre.
En el cas de suspendre la primera, segona i/o tercera avaluació, tendrà dret a una recuperació el mes de juny. L’avaluació serà continua, de manera que a qualsevol de les
proves pràctiques es podrà avaluar de qualsevol contingut pràctic treballat.
Si l’alumnat no ha assolit els RA a final de curs tendrà dret a una convocatòria extraordinària marcada per les instruccions de Conselleria d’Educació.
El no portar a les pràctiques la indumentària necessària l’alumnat no podrà fer les pràctiques.
- PROVES ESCRITES I TREBALLS
Aquestes poden incloure:
- Activitats d’aula individual o de grup i/o
- Exposicions orals individual o de grup i/o (que s’hauran d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel professor)
- Treballs de recerca i/o (s’hauran d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel professor)
- Proves escrites (tipus test, preguntes curtes, làmines mudes, preguntes a desenvolupar, casos teòrico-pràctics…)
 Criteris de qualificació de Treballs i tasques
L’alumnat està obligat a lliurar totes les feines i treballs programats i requerits pel professorat dins dels terminis establerts i amb les pautes d’elaboració fixades pel professorat.
- El lliurament dels treballs o tasques: si es lliura una feina posterior a la data límit d’entrega sense justificació oficial, en cas de que compleixi tots els requisits es qualificarà
amb una nota màxima de 5 punts dins la setmana posterior a la data d’entrega.
En el cas que la no presentació dels treballs i/o activitats d’aula i/o exposicions orals al llarg de l’avaluació sigui per un motiu justificat, el professorat marcarà un nou termini de
lliurament dins la mateixa avaluació, sempre i quan sigui possible.
Per avaluar els treballs i tasques escrites no tan sols es tendran en compte els continguts si no que també es valorarà com s'expressa i la pulcritud de la presentació.
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 Criteris de qualificació de Proves escrites
Si l’alumnat no pot realitzar alguna prova escrita per un motiu justificat durant l’avaluació, sempre que sigui possible, es realitzarà dintre de la mateixa avaluació.

Recuperacions
En cas de suspendre algun RA s’haurà de recuperar els continguts suspesos relacionats amb aquest RA. L’alumnat tindrà dret a 2 convocatòries per recuperar, una
convocatòria ordinària en el mes de juny i una convocatòria extraordinària fixada per les instruccions de Conselleria.
Per aprovar el mòdul s’han d’haver superat tots els RA.
Qualificació numèrica de l’avaluació ordinària i extraordinària
Donat que l'actual sistema de qualificació no permet posar notes numèriques decimals es seguiran els següents criteris:
– Les notes trimestrals s'arrodoniran a la baixa quedant el nombre enter.
– Els decimals que no s'han comptabilitzat seran reservats i afegits a la nota final del curs.
– Per a la mitjana global, les fraccions decimals per sota del 0,5 s'arrodoniran a la baixa. Si el decimal està comprès entre 0,5 i 0,7 es valorarà l'evolució de l'alumnat. Si és
igual o superior a 0,7 s'arrodonirà a l'alça, a excepció d'aquells casos que no es consideri adient aplicar aquesta pujada.
➢ Per aprovar el curs s’han d’aprovar les dues avaluacions on estarán incloses totes les competències associades al mòdul.

4.

DISTRIBUCIÓ TEMPORAL

Durada total del mòdul: 96 hores. Hores setmanals: 3
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UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES

CRONOGRAMA
HORES

B-a

B-b

B-c

SET

B-d

UT 0: Presentació del mòdul

X

X

UT 1: El paper del tècnic en les les activitats d’higiene. L’habitació de
la persona institucionalitzada. Preparació de llit.

X
X
X

NOV

DES

MAR

ABR

MAI

2

12

10

2
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Atenció higiènica. CFGM Atenció a persones en situació de dependència. Ed. Altamar. 2012
Atenció higiènica. Servicios socioculturales a la comunidad. Ed. Mc Graw Hill. 2016
Al llarg del curs, el professor/a anirà recopilant material visual i documental per facilitar als alumnes i per utilitzar com a font metodològica dins l’aula.
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MÒDUL: FOL
DOCENT:
Enric Barrenengoa Loma-Osorio

1. ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL
COMPETÈNCIES PPS
i) Aplicar mesures de prevenció i
seguretat tant per a les persones en
situació de dependència com per als
professionals, en els distints àmbits
d’intervenció
u) Aplicar els protocols i les mesures
preventives de riscos laborals i
protecció ambiental durant el procés
productiu, per evitar danys a les
persones i en l’entorn laboral i
ambiental.
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RESULTATS D’APRENENTATGE

CRITERIS D’AVALUACIÓ

CONTINGUT

R.A.1.- Avalua els riscos derivats de la
seva activitat, analitzant les condicions
de treball i els factors de risc presents
en el seu entorn laboral.

a) S'ha valorat la importància de la
cultura preventiva en tots els àmbits i
activitats de l'empresa.
b) S'han relacionat les condicions
laborals amb la salut del treballador.
c) S'han classificat els factors de risc
en l'activitat i els danys derivats dels
mateixos.
d) S'han identificat les situacions de
risc més habituals en els entorns de
treball del Tècnic en Atenció a
Persones en Situació de Dependència.
i) S'ha determinat l'avaluació de riscos
en l'empresa.
f) S'han determinat les condicions de
treball amb significació per a la
prevenció en els entorns de treball
relacionats amb el perfil professional
del tècnic en Atenció a Persones en
Situació de Dependència.
g) S'han classificat i descrit els tipus de
danys professionals, amb especial
referència a accidents de treball i

B-a.- Avaluació de riscos
professionals:
Importància de la cultura preventiva en
totes les fases de l'activitat professional.
Valoració de la relació entre treball i
salut.
Anàlisi i determinació de les condicions
de treball.
El concepte de risc professional. Anàlisi
de factors de risc.
L'avaluació de riscos en l'empresa com a
element bàsic de l'activitat preventiva.
Anàlisi de riscos lligats a les condicions
de seguretat.
Anàlisi de riscos lligats a les condicions
ambientals.
Anàlisi de riscos lligats a les condicions
ergonòmiques i psicosocials.
Riscos específics en el sector de
l'atenció a persones en situació de
dependència.
Determinació dels possibles danys a la
salut del treballador que poden derivarse de les situacions de risc detectade

malalties professionals, relacionats amb
el perfil professional del tècnic en
Atenció a Persones en Situació de
Dependència.

x) Exercir els drets i complir amb les
obligacions derivades de la seva
activitat professional, d’acord amb
l’establert a la legislació vigent,
participant activament en la vida
econòmica, social i cultural.

r) Actuar amb responsabilitat i
autonomia a l’àmbit de la seva
competència,
organitzant
i
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R.A.2.- Determina l'acció protectora
del sistema de la Seguretat Social
davantes diferents contingències
cobertes, identificant les diferents
classes de prestacions.

R.A.3- Aplica les estratègies del treball
en equip, valorant la seva eficàcia i
eficiència per a la consecució dels
objectius de l'organització.

a) S'ha valorat el paper de la Seguretat
Social com a pilar essencial per a la
millora de la qualitat de vida dels
ciutadans.
b) S'han enumerat les diverses
contingències que cobreix el sistema
de Seguretat Social.
c) S'han identificat els règims existents
en el sistema de la Seguretat Social.
d) S'han identificat les obligacions
d'empresari i treballador dins del
sistema de Seguretat Social.
i) S'han identificat en un supòsit senzill
les bases de cotització d'un treballador
i les quotes corresponents a treballador
i empresari.
f) S'han classificat les prestacions del
sistema de Seguretat Social,
identificant els requisits.
g) S'han determinat les possibles
situacions legals de desocupació.
h) S'ha realitzat el càlcul de la durada i
quantia d'una prestació per
desocupació de nivell contributiu bàsic.

B- b.- Seguretat Social, ocupació i
desocupació:

a) S'han valorat els avantatges de
treball en equip en situacions de treball
relacionades amb el perfil del tècnic en
Atenció a Persones en Situació de

B- c.- Gestió del conflicte i equips
de treball:

El sistema de la Seguretat Social com a
principi bàsic de solidaritat social.
Estructura del sistema de la Seguretat
Social.
Determinació de les principals
obligacions d'empresaris i treballadors
en matèria de Seguretat Social:
afiliació, altes, baixes i cotització.
L'acció protectora de la Seguretat
Social.
Classes, requisits i quantia de les
prestacions.
Concepte i situacions protegibles per
desocupació.
Sistemes d'assessorament dels
treballadors respecte als seus drets i
deures.

Valoració dels avantatges i

desenvolupant el treball assignat,
cooperant o treballant en equip amb
altres professionals en l’entorn de
treball.

Dependència..
b) S'han identificat els equips de treball
que poden constituir-se en una situació
real de treball.
c) S'han determinat les característiques
de l'equip de treball eficaç enfront dels
equips ineficaços.
d) S'ha valorat positivament la
necessària existència de diversitat de
rols i opinions assumits pels membres
d'un equip.
i) S'ha reconegut la possible existència
de conflicte entre els membres d'un
grup com un aspecte característic de
les organitzacions.
f) S'han identificat els tipus de
conflictes i les seves fonts.
g) S'han determinat procediments per
a la resolució del conflicte.

t) Comunicar-se eficaçment, respectant
l’autonomia i competència de les
distintes persones que intervenen en
l’àmbit del seu treball.

inconvenients del treball d'equip per a
l'eficàcia de l'organització.
Classes d'equips en el sector de
l'atenció a persones en situació de
dependència segons les funcions que
exerceixen.
Anàlisi de la formació dels equips de
treball.
Característiques d'un equip de treball
eficaç.
La participació en l'equip de treball.
Anàlisi dels possibles rols dels seus
integrants.
Definició de conflicte: característiques,
fonts i etapes del conflicte.
Mètodes per a la resolució o supressió
del conflicte: mediació, conciliació i
arbitratge

q) Adaptar-se a les noves situacions
laborals
originades
per
canvis
tecnològics i organitzatius en els
processos productius, actualitzant els
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R.A.4- Selecciona oportunitats
d'ocupació, identificant les diferents
possibilitats d'inserció i les alternatives
d'aprenentatge al llarg de la vida.

a) S'ha valorat la importància de la
formació permanent com a factor clau
per la empleabilidad i l'adaptació a les
exigències del procés productiu.

B-d.- Cerca activa d'ocupació:
Valoració de la importància de la
formació permanent per a la trajectòria
laboral i professional del tècnic en
Atenció a Persones en Situació de

seus coneixements, Utilitzant els
recursos existents per a l'aprenentatge
al llarg de la vida i les tecnologies de la
informació i la comunicació.

u) Aplicar els protocols i les mesures
preventives de riscos laborals i
MD020202b-1

R.A.5- Participa en l'elaboració d'un
pla de prevenció de riscos en una

b) S'han identificat els itineraris
formatius/professionals relacionats
amb el perfil professional del tècnic en
Atenció a Persones en Situació de
Dependència.
c) S'han determinat les aptituds i
actituds requerides per a l'activitat
professional relacionada amb el perfil
del títol.
d) S'han identificat els principals
jaciments d'ocupació i d'inserció laboral
per al tècnic en Atenció a Persones en
Situació de Dependència..
i) S'han determinat les tècniques
utilitzades en el procés de cerca
d'ocupació.
f) S'han previst les alternatives
d'autoocupació en els sectors
professionals relacionats amb el títol.
g) S'ha realitzat la valoració de la
personalitat, aspiracions, actituds i
formació pròpia per a la presa de
decisions.

Dependència.
Anàlisi dels interessos, aptituds i
motivacions personals per a la carrera
professional.
Identificació d'itineraris formatius
relacionats amb el tècnic en Atenció a
Persones en Situació de Dependència.
Responsabitlizació del propi
aprenentatge. Coneixement dels
requeriments i dels fruits previstos.
Definició i anàlisi del sector professional
del títol de Tècnic en Atenció a Persones
en Situació de Dependència.
Planificació de la pròpia carrera:
Establiment d'objectius laborals a mitjà i
llarg termini compatibles amb
necessitats i preferències.
Objectius realistes i coherents amb la
formació actual i la projectada.
Procés de cerca d'ocupació en petites,
mitjanes i grans empreses del sector.
Oportunitats d'aprenentatge i ocupació
a Europa. Europass, Ploteus.
Tècniques i instruments de cerca
d'ocupació.
Valoració de l'autoocupació com a
alternativa per a la inserció professional.
El procés de presa de decisions.
Establiment d'una llista de comprovació
personal de coherència entre pla de
carrera, formació i aspiracions.

a) S'han determinat els principals drets
i deures en matèria de prevenció de

B- e.- Planificació de la prevenció
de riscos en l'empresa:

protecció ambiental durant el procés
productiu, per evitar danys a les
persones i en l’entorn laboral i
ambiental.

petita empresa, identificant les
responsabilitats de tots els agents
implicats.

i) Aplicar mesures de prevenció i
seguretat tant per a les persones en
situació de dependència com per als
professionals, en els distints àmbits
d’intervenció.
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R.A.6- Aplica les mesures de
prevenciói protecció, analitzant les
situacions de risc en l'entorn laboral del

riscos laborals.
b) S'han classificat les diferents formes
de gestió de la prevenció en l'empresa,
en funció dels diferents criteris
establerts en la normativa sobre
prevenció de riscos laborals.
c) S'han determinat les formes de
representació dels treballadors en
l'empresa en matèria de prevenció de
riscos.
d) S'han identificat els organismes
públics relacionats amb la prevenció de
riscos laborals.
i) S'ha valorat la importància de
l'existència d'un pla preventiu en
l'empresa que inclogui la seqüenciació
d'actuacions que cal realitzar en cas
d'emergència.
f) S'ha definit el contingut del pla de
prevenció en un centre de treball
relacionat amb el sector professional
del tècnic en Atenció a Persones en
Situació de Dependència.
g) S'ha projectat un pla d'emergència i
evacuació en una empresa del sector.

a) S'han definit les tècniques de
prevenció i de protecció que han
d'aplicar-se per evitar els danys a

Drets i deures en matèria de prevenció
de riscos laborals.
Responsabilitats en matèria de
prevenció de riscos laborals.
Gestió de la prevenció en l'empresa.
Representació dels treballadors en
matèria preventiva.
Organismes públics relacionats amb la
prevenció de riscos laborals.
Planificació de la prevenció en
l'empresa.
Planes d'emergència i d'evacuació en
entorns de treball.
Elaboració d'un pla d'emergència en una
petita o mitja empresa del sector.

B- f.- Aplicació de mesures de
prevenció i protecció en l'empresa:
Determinació de les mesures de
prevenció i protecció individual i

tècnic en Atenció a Persones en
Situació de Dependència.

x) Exercir els drets i complir amb les
obligacions derivades de la seva
activitat professional, d’acord amb
l’establert a la legislació vigent,
participant activament en la vida
econòmica, social i cultural.
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R.A.7..- Exerceix els drets i compleix
les obligacions que es deriven de les
relacions laborals, reconeixent-les en
els diferents contractes de treball.

l'origen i minimitzar les seves
conseqüències en cas que siguin
inevitables.
b) S'ha analitzat el significat i abast
dels diferents tipus de senyalització de
seguretat.
c) S'han analitzat els protocols
d'actuació en cas d'emergència.
d) S'han identificat les tècniques de
classificació de ferits en cas
d'emergència on existeixin víctimes de
diversa gravetat.
i) S'han determinat els requisits i
condicions per a la vigilància de la salut
del treballador i la seva importància
com a mesura de prevenció.
a) S'han identificat els conceptes
bàsics del dret del treball.
b) S'han distingit els principals
organismes que intervenen en les
relacions entre empresaris i
treballadors.
c) S'han determinat els drets i
obligacions derivats de la relació
laboral.
d) S'han classificat les principals
modalitats de contractació, identificant
les mesures de foment de la
contractació per determinats
col·lectius.
i) S'han valorat les mesures establertes
per la legislació vigent per a la

col·lectiva.
Protocol d'actuació davant una situació
d'emergència.
Formació als treballadors en matèria de
plans d'emergència.
Vigilància de la salut dels treballadors.

B- g.- Contracte de treball:
El dret del treball.
Intervenció dels poders públics en les
relacions laborals.
Anàlisi de la relació laboral individual.
Determinació de les relacions laborals
excloses i relacions laborals especials.
Modalitats de contracte de treball i
mesures de foment de la contractació.
Drets i deures derivats de la relació
laboral.
Condicions de treball. Salari, temps de
treball i descans laboral.
Modificació, suspensió i extinció del
contracte de treball.

conciliació de la vida laboral i familiar.
f) S'han identificat les causes i efectes
de la modificació, suspensió i extinció
de la relació laboral.
g) S'ha analitzat el rebut de salaris,
identificant els principals elements que
ho integren.
h) S'han analitzat les diferents mesures
de conflicte col·lectiu i els
procediments de solució de conflictes.
i) S'han determinat les condicions de
treball pactades en un conveni
col·lectiu aplicable a un sector
professional relacionat amb el títol de
Tècnic en Atenció a Persones en
Situació de Dependència.
j) S'han identificat les característiques
definitòries dels nous entorns
d'organització del treball.

Representació dels treballadors.
Negociació col·lectiva com a mitjà per a
la conciliació dels interessos de
treballadors i empresaris.
Anàlisi d'un conveni col·lectiu aplicable a
l'àmbit professional del tècnic en
Atenció a Persones en Situació de
Dependència.
Conflictes col·lectius de treball.
Nous entorns d'organització del treball:
subcontractació i teletreball, entre uns
altres.
Beneficis per als treballadors en les
noves organitzacions: flexibilitat i
beneficis socials, entre uns altres.

La present programació donarà resposta i s’adaptarà, davant la possibilitat d’un possible canvi nivell d’alerta. Tots els CA i continguts programats s’han de tractar
prioritàriament.
2. METODOLOGIA
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Aquesta programació preveu les activitats i recursos necessaris per desenvolupar el mòdul adaptant les eines esmentades a l'escenari requerit per les circumstàncies
(Modalitat semipresencial, online,... )
Els continguts que han de treballar-se en aquest mòdul professional parteixen de les competències professionals, personals i socials que haurà de tenir el/la professional
en Atenció a les persones en situació de dependència, raó per la qual, la relació entre la formació i la realitat laboral ha de ser molt estreta. Aquests continguts han
de proporcionar a l’alumnat els conceptes teòrics i procedimentals necessaris i, al mateix temps, fomentar les actituds associades a la qualificació professional del tècnic/a.
La proposta metodològica la fonamentem en el pricipi de participació, el principi constructivista de l’aprenentatge i en seqüenciar els continguts de manera que l’ordre
sigui afavoridor per a la comprensió de l’alumnat. Presentarem cada unitat de treball i a continuació amb activitats inicials partirem dels coneixements i experiències
prèvies del nostre alumnat per a realitzar activitats de desenvolupament per construir el seu aprenentatge i activitats de síntesi per a consolidar els nous aprenentatges i
la transferència d’allò que han aprés. Així, el procés d’ensenyament-aprenentatge s’ha programat basant-se en la realització d’una sèrie d’activitats d’aprenentatge (
individuals i/o de grup que afavorirà l’aprenentatge de treball en equip) que pretén propiciar la iniciativa de l’alumnat i el procés d’autoaprenentatge desenvolupant
capacitats de comprensió i anàlisi, de relació, recerca i tractament de la informació, intentant connectar l’aula amb el món real, les empreses, organitzacions, fundacions,
consultories i organismes administratius que conformen l’entorn professional i de treball, i complementant aquestes activitats amb explicacions de la professora, Amb
intervencions d’experts/es en determinades matèries i amb exposicions i debats de l’alumnat.
Seguint la línia general del centre que aposta per la incorporació de les metodologies d’aprenentatge cooperatiu i l’aprenentatge basat en projectes (ABP) anirem
incorporant activitats basades en aquestes metodologies a mesura que avanci el curs.
Pel que fa a l’organització de l’espai, habitualment farem classe en l’aula assignada. També utilitzarem el carretó de portàtils i si és possible, la biblioteca amb ordinadors
com a eina per treballar amb les noves tecnologies a dos nivells: recerca d’informació i utilització de les aplicacions informàtiques adients. Els espais comuns es fan servir
en aquelles unitats que inclouen treball de camp.
Es procurarà que els recursos didàctics que es facin servir siguin propers a l’alumnat, capaç de despertar-ne l’interès i motivar-lo per realitzar tasques d’investigació i/o
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recerca. D’entre els generals, aplicacions informàtiques com el padlet, documentació diversa: activitats pràctiques, notes teòriques elaborades pel professor a partir
d’altres fonts, apartats puntuals de manuals i legislació, entre d’altres, documents reals (avaluacions de riscos laborals, manuals de prevenció...) i material audiovisual.
D’entre els específics per a l’alumnat, es farà servir llibre de text (tulibrodefp) i l’eina que s’utilitzarà serà l’entorn clasroom i el correu electrònic per posar a disposició de
l’alumnat el material necessari durant el curs així com el blogger/ wordpress per la creació de la carpeta d’aprenentatge. A més, aquest serà complementat amb
fotocòpies, apunts, exercicis i documents reals (nòmines, contractes, parts d’accident de treball, rebut de salaris, model de CV, models de Pla de prevenció, etc.), com
legislació (ET, conveni col·lectiu, LPRL, RSP,...) així com diaris, revistes especialitzades i material audiovisual.
En el nostre mòdul és imprescindible, per a la realització de certes activitats, la utilització de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació ( TIC ), sobre tot la
navegació per Internet amb la visita de pàgines web (MITRAMISS, SEPE, de les Conselleries de les IB, PalmaActiva, sindicats, associacions empresarials, cercadors, INSHT,
CAEB...) per a la millora de la formació sobre sistemes de recerques que permetin localitzar documents o informació necessària per a l’aprenentatge de la matèria. També
farem servir el correu electrònic i l’entorn moodle pel lliurament de material i d’activitats i resolució de dubtes,... com l’ús de recursos audiovisuals com vídeos editats pel
SEPE i l’INSST, a més de pel·lícules. Totes les TIC anomenades les utilitzarem com a recurs del professor i de l’alumne/a.

2. AVALUACIÓ
Marc legal:
● L’Ordre d’organització i funcionament del 13 de juliol del 2009 (BOIB núm. 108 de 25 de juliol de 2009) que especifica que cada mòdul podrà ser objecte
d’avaluació en 4 convocatòries, excepte el de FCT que ho serà en dues,
● L’article 34 d’aquest Ordre que especifica que, d’aquest nombre màxim de convocatòries, l’alumnat pot assistir de forma presencial a les activitats
programades per a cada mòdul un màxim de dos cursos. Estableix que les convocatòries no necessàriament han de ser consecutives.
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L’article 32 d’aquest que especifica que s’han d’avaluar els resultats esperats i que han de coincidir o formar part de les competències
professionals que han de ser assolides per l’alumnat. En aquests resultats esperats d’aprenentatge s’han d’incloure el saber fer,
saber estar i saber ser de l’alumnat en comportaments observables.

Amb la finalitat de poder valorar de manera objectiva i precisa el saber estar i el saber ser, es vol posar èmfasi en l’avaluació de les competències personals i
socials que impregnen el currículum de la formació professional, entenent que les competències personals i socials fan que una persona professional
desenvolupi de forma eficaç la seva tasca, podent-les relacionar amb les conductes i les actituds de les persones.
L’article 33 estableix que, l’avaluació serà contínua i formativa, la qual cosa vol dir que l’alumnat serà avaluat a partir del seu treball diari de
classe, proves escrites, activitats avaluatives i d’aprenentatge (elaboració de treballs, tríptics, pòsters, vídeos, esquemes, projectes...) i els
procediments, les estratègies i les actituds demostrades, així com l’interès per la matèria, la tolerància als diferents ritmes d’aprenentatge, la
cooperació amb companys/es, les aportacions fetes a classe, la iniciativa i l’entusiasme. S’intentarà potenciar un aprenentatge significatiu, dinàmic,
participatiu, creatiu i motivador.
Els articles 29 i 30 de l’ordre d’organització i funcionament afirma que per tenir dret a l’avaluació s’ha d’assistir a un 85% de les sessions del mòdul.
En cas de superar el 15% d’absentisme (ANJ) no continuat o el 10% continuat, el mòdul no podrà ser avaluat i es donarà de baixa d’ofici a
l’alumne/a, prèvia comunicació oficial i tenint en compte les causes que contempla la normativa.

Per avaluar es tindran en compte els següent principis:

1. L'avaluació serà Formativa.
2. L'avaluació ha d’identificar el grau en que l’alumnat ha desenvolupat cada competència.
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3. És imprescindible implicar l’alumnat en el procés d’avaluació.
4. S’ha de basar en procediments pràctics i funcionals.
5. L'avaluació ha de ser transparent (L’alumnat ha de conèixer els paràmetres d’avaluació des del començament).

Aquesta avaluació es presenta com un procés continu i global de retroalimentació sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge. Aquest es basarà en els
resultats d’aprenentatge associats al mòdul que ha d’adquirir l’alumnat. Aquests són ponderats en funció en funció del temps que es treballa i de la importància que
en tenen per la competència del perfil professional, social i personal i del mòdul. (veure-n cuadre d'ancoratje: taules per RA’s i percentatge). Tots aquests elements es
treballaran i es temporalitzaran en distintes unitats de treball i activitats avaluatives i d’aprenentatge.

Totes les activitats avaluables desenvolupades durant el curs s'avaluen mitjançant els Criteris d'avaluació associats als Resultats
d'aprenentatge. Aquestes notes es ponderen en relació a les CPPS vinculades a cada R,A. Finalment la nota de cada avaluació surt de la ponderació de
les CPPS avaluades en el mateix període. D'aquesta manera contemplem per a la nota final:
CPPS

Percentatge
Qualificació (%)
20

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS
q) Adaptar-se a les noves situacions laborals i les tecnologies de la
informació i la comunicació. (R.A.4)

15
i) Aplicar mesures de prevenció i seguretat tant per a les persones
en situació de dependència com per als professionals, en els distints
àmbits d’intervenció. (R.A.1) (R.A.6)
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15
u) Aplicar els protocols i les mesures preventives de riscos laborals i
protecció ambiental durant el procés productiu, per evitar danys a
les persones i en l’entorn laboral i ambiental. (R.A.5)(R.A.6)
20
x) Exercir els drets i complir amb les obligacions derivades de la seva
activitat professional, d’acord amb l’establert a la legislació vigent,
participant activament en la vida econòmica, social i cultural. (R.A.2)
(R.A.7)
10

COMPETÈNCIES SOCIALS
r) Actuar amb responsabilitat i autonomia a l’àmbit de la seva
competència, organitzant i desenvolupant el treball assignat,
cooperant o treballant en equip amb altres professionals en l’entorn
de treball.(R.A.3)

10
t) Comunicar-se eficaçment, respectant l’autonomia i competència
de les distintes persones que intervenen en l’àmbit del seu treball.
(R.A.3)
COMPETÈNCIES PERSONALS

q) Utilitzar els recursos existents per a l'aprenentatge (R.A.4)

10
100

I per a cada avaluació:
Distribució CPPS per Avaluacions // Percentatge qualificació
CPPS
COMPETÈNCIES PROFESSIONALS
q) Adaptar-se a les noves situacions laborals i les tecnologies
MD020202b-1

1Av

2 Av
10

3a Av
50

Av Ord
20

Av extraord
20

de la informació i la comunicació.

25

15

15

25

15

15

i) Aplicar mesures de prevenció i seguretat tant per a les
persones en situació de dependència com per als
professionals, en els distints àmbits d’intervenció.
u) Aplicar els protocols i les mesures preventives de riscos
laborals i protecció ambiental durant el procés productiu, per
evitar danys a les persones i en l’entorn laboral i ambiental.
20

50

10

20

20

10

10

15

10

10

10

10

15

10

10

10
100

10
100

10
100

10
100

10
100

x) Exercir els drets i complir amb les obligacions derivades de
la seva activitat professional, d’acord amb l’establert a la
legislació vigent, participant activament en la vida econòmica,
social i cultural.
COMPETÈNCIES SOCIALS
r) Actuar amb responsabilitat i autonomia a l’àmbit de la seva
competència, organitzant i desenvolupant el treball assignat,
cooperant o treballant en equip amb altres professionals en
l’entorn de treball.

t) Comunicar-se eficaçment, respectant l’autonomia i
competència de les distintes persones que intervenen en
l’àmbit del seu treball.
COMPETÈNCIES PERSONALS
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p) Utilitzar els recursos existents per a l'aprenentatge

L’alumnat està obligat a lliurar totes les feines i treballs programats i requerits pel professorat dins dels terminis establerts. El lliurament fora de termini sense
justificació serà avaluat però no qualificat i haurà de lliurar-ho amb la data programada. Seran avaluats:
L’elaboració de les activitats i treballs obligatoris, individuals i en grup, que al llarg del curs seran requerits pel professorat.
Els treballs s’hauran d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel professorat i pel departament.
Les competències professionals, personals i socials relacionades amb les tasques individuals i en grup plantejades.
Per aprovar el curs s’han d’assolir les CPPS imprescindibles del mòdul. La qualificació final del mòdul s’obtindrà per la ponderació de cadascuna de les
competències vinculades als Resultats d'aprenentatge, tenint en compte els diversos paràmetres indicats abans. La nota mínima per a superar el mòdul és d’un cinc. Per a
obtenir la qualificació final del mòdul s’arrodonirà al número sencer més proper (A partir 0,50 per la següent unitat).
Si l’alumnat té conductes contràries a la integritat i honradesa acadèmiques: presentar un treball que no és original, presentar un treball sense referir-se a les
fonts d’informació, copiar en un examen, permetre que et copiïn en un examen o en la realització d’un treball, disposar de material no autoritzat per fer els exàmens,
copiar, col·lidir, plagiar, se li aplicarà la sanció de suspendre la matèria i sanció d’acord amb els articles 53 i 58 del Decret 121/2010 de 10 de desembre, pel qual
s'estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.

1. Instruments d’avaluació:
Els instruments d’avaluació seran diversos. No s’utilitzarà un únic instrument, sinó la combinació de diferents mitjans com, entre d’altres, la realització de proves
objectives, activitats i casos pràctics i d’expressió oral, així com l’observació sistemàtica. Es concretarà entre els següents:
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Rúbriques d’avaluació per les activitats i casos pràctics, exposicions orals, simulacions (individuals o en grup), plantejats en classe i realitzats per l’alumnat
amb regularitat a l’aula o a casa. S’avaluarà l’ordre, pulcritud i correcció gramatical en la presentació, a més dels continguts, així com la realització i lliurament
dels treballs dins del termini oportú. També s’avaluarà haver assumit la responsabilitat i dut a terme la feina corresponent com a membre del grup.i en el cas
de les exposicions orals, el nivell d’expressió oral, la claredat i correcció en l’exposició dels continguts, així com els recursos i mitjans utilitzats com a suport.
En resum les rúbriques han de relacionarse amb els criteris d’avaluació vinculats als R.A. corresponents

Qüestionaris d'autoavaluació i coavaluació: Necessaris per fer l’alumnat partícip i conscient del procés avaluador com a part del procés d'ensenyamentaprenentatge. L’alumnat ha de valorar el seu procés i el del seu grup.
Carpeta d’aprenentatge/ BLOG on l’alumnat anirà recopilant i reflexionant sobre allò que ha après i el seu aprenentatge per activitats o unitats de treball.
Observació directa mitjançant el quadern del professorat de l’actitud i interès vers el mòdul, professorat i companys/es, el comportament adequat a l’aula,
aprofitament, assistència i participació, així com una actitud de respecte per l’alumnat, el professorat i les instal·lacions.
Les proves individuals objectives seran de caràcter periòdic, concretant-se en 1 prova escrita com a mínim en cadascuna de les avaluacions i constaran
de preguntes curtes, supòsits pràctics i, si escau, de preguntes tipus test (part pràctica i teòrica).
Activitats complementàries com sortides i visites programades així com tallers impartits per personal extern.
Avaluació docent: enquesta d’avaluació del professor per a omplir per l’alumnat de forma anònima: L’alumnat avaluarà la metodología, materials,
funcionament i dinàmica de les classes, per tal de fer anàlisi del procés en relació a modificar qualque element que no enriqueix el procés d’aprenentatge. La
propia autoavaluació en relació als objectius marcats i assolits serà altra eina en aquest sentit.
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Instrument de qualificació:

La ponderació de les qualificacions a les CPPS (Vinculades als RA) es farà amb l’aplicació Gestib. Aquesta eina pot ser consultada per l’alumnat per tal de fer seguiment
de la seva avaluació.
Pel que fa al sistema de recuperació, l’alumnat que suspèn (No ha assolit) una o més competències amb una qualificació inferior a 4 haurà d’examinar-se d’aquesta part
en una prova de recuperació global corresponent a la 1a convocatòria. Així, el professor indicarà la prova escrita, activitats, casos pràctics i/o treballs adients a dur a
terme, segons el seu criteri professional. S’haurà d’haver presentat tots els treballs i activitats d’aula realitzats durant les avaluacions.
Si l’alumnat per causes degudament justificades no ha pogut realitzar una prova objectiva durant una avaluació, tindrà dret a realitzar aquesta prova dins l’avaluació
corresponent, si és possible per raó de calendari.
Pel que fa a l’alumnat que després de la 2a convocatòria, dugui suspès el mòdul, , haurà de matricular-se de nou al següent curs acadèmic per a repetir de manera

presencial els mòduls no superats o bé podrà recuperar seguint una Fitxa de recuperació individualitzada de mòdul que se facilitarà a l’alumnat afectat: la prova escrita,
activitats, casos pràctics i/o treballs adients a dur a terme, segons el seu criteri professional, la data i hora per a la seva presentació i els criteris de qualificació que es
tindran en compte.
NORMATIVA CONVOCATÒRIA NO PRESENCIAL
A primer curs, només tindran dret a la convocatòria no presencial de setembre els alumnes que promocionin a segon. Per tenir-hi dret, l'alumne no ha de tenir
pendent d'aprovar una càrrega lectiva superior a les 330 hores (això vol dir, que els mòduls suspesos o pendents de cursar, no poden superar en el seu conjunt les 330
hores). En el CFGM també han de tenir els mòduls de suport aprovats ( Primers Auxilis i Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència)
L'alumne que compleix tots els requisits per poder presentar-sei no ho fa, sense haver-hi renunciat dins termini, perd la convocatòria. (Termini 15 de juliol, Ordre de la
Conselleria d’Educació de 18 de febrer de 2014)
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L'alumne de segon curs que compleix tots els requisits per poder-se presentar a la convocatòria no presencial de juny i no ho fa, sense haver-hi renunciat dins termini,
perd la convocatòria. (Termini abril)
Cada professor podrà establir una pla de recuperació individual (treballs, proves teòrico-pràctiques…) per a la convocatòria no presencial.

SISTEMES DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS (Convocatòria no presencial)
Per a recuperar el mòdul pendent de cursos anteriors es farà, al mes de febrer i/o juny, una prova teòrica-pràctica de tots els continguts del mòdul.
L’alumnat amb mòduls pendents s’acolliran a un pla de recuperació que pot incloure tutories, tasques, treballs….

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I A LES NECESSITATS EDUCATIVES DE L’ALUMNAT:
El Real Decret 1147/2011, de 29 de juliol, d'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació y la Llei
Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, para la millora de la qualitat educativa determinen la importància esencial dels procesos inclusius i no discriminatoris dins el procés
educatiu. D'acord amb el Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts
amb fons públics (BOIB 5/5/2011 núm. 67) s'ha dut a terme l'anàlisi de la diversitat en aquest centre, segons l'articulat en concret el número 12 i l'article 9, amb l’objectiu
d’eliminar barreres a l’aprenentatge i fomentar la participació. Les mesures ordinàries de suport tenen com a finalitat proporcionar una atenció adequada a cada alumne
per tal que assoleixi els objectius i les competències de cada etapa. 36 Per això, definim, la diversitat com una característica intrínseca dels grups humans, ja que cada
persona té una manera especial de pensar, de sentir i d'actuar, independentment que, des del punt de vista evolutiu, existeixin uns patrons cognitius, afectius i
conductuals amb unes certes semblances. Tot i que dins la Formació professional no es modificaran o suprimiran objectius o continguts hem de proposar mesures
d'atenció a la diversitat adequades per tal d’aconseguir que el procés d’ensenyament - aprenentatge permeti la futura inserció laboral d’aquells/es alumnes que les
presentin necessitats específiques de recolzament educatiu. Entre les actuacions o vies que es plantegen per al tractament de la diversitat podem trobar les següents: MD020202b-1

S'empraran metodologies didàctiques diferents, que s'adeqüin als diferents graus de capacitats prèvies, als diferents nivells d'autonomia i responsabilitat dels alumnes i a
les dificultats detectades en processos d'aprenentatge anteriors. - S'adaptaran les activitats a les motivacions i necessitats de l'alumnat, plantejant aquelles a un nivell
situat entre el que ja saben fer autònomament i el que són capaços de fer amb l'ajuda i guia del professor o dels seus companys. S'establirà de menor a major la dificultat
de les tasques, de tal forma que tots els alumnes puguin trobar espais de resposta adequats a les seves capacitats. - Les activitats/pràctiques grupals propostes es
desenvoluparan en grups heterogenis, parant esment al repartiment de tasques i a una assignació de funcions flexible. - Es respectaran els ritmes d'aprenentatge dels/les
alumnes, en funció dels seus interessos, motivacions i capacitats. - En les activitats de recuperació programades, per als alumnes amb més dificultats d'aprenentatge es
definiran de manera clara els conceptes que els costa treball comprendre. Es plantejaran aquestes activitats tenint present els nivells mínims que hauran d'aconseguir els
alumnes. - Es plantejaran activitats d'ampliació per als alumnes que poden ampliar el procés d'aprenentatge. - Es millorarà l'hàbit d'estudi i la responsabilitat. - Es
fomentaran les relacions socials i la integració dels alumnes del grup. S’ha de destacar que es manté un diàleg continu durant tot el curs amb el departament d’orientació
per tal de coordinar les adaptacions d’accés i no significatives per casos d’integració tardana, altes capacitats, NESE, NEE

3. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL
BLOCS DE CONTINGUTS

UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES

(segons currículum)
B-a

Bb

B-c

B-d

B-e

B-f

B- g

CRONOGRAMA

SET

OC

NO

T

V

PRESENTACIÓ MÒDUL
X

X

X

1. UT: EMERGÈNCIES

X

X

2. UT: LA PRL: CONCEPTES BÀSICS
X

X
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X

X

DES

GE
N

FEB

HORES
MA

AB

R

R

MAI

JUN

X

X

X

3. UT: LA PRL: LEGISLACIÓ I ORGANITZACIÓ

X

X

X

4. UT: FACTORS DE RISC I LA SEVA PREVENCIÓ

X

X

5. UT: EL DRET DEL TREBALL

X

X

6. UT: EL CONTRACTE DE TREBALL

X

7. UT: LA JORNADA LABORAL

X

8. UT: EL SALARI I LA NÓNIMA

X

X

9. UT: MODIFICACIÓ, SUSP. I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

X

X

10. UT: PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS

X
X

X

X

X

X

11. UT: SEGURITAT SOCIAL I ATUR
X

X

X

12. UT: ORIENTACIÓ LABORAL

X
HORES TOTALS:

4. BIBLIOGRAFIA BÀSICA DE REFERÈNCIA
● Llibre de text: Formació i orientació laboral. Editorial TuLibrodeFP
● Legislació laboral: de Seg-social, de Seguretat i higiene, etc., referida als continguts del mòdul.
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X
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Programació del mòdul_ Organització atenció a persones en situació de dependència

DOCENT: PILAR MORENTE LÓPEZ
●

ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL

COMPETÈNCIES PPS

RESULTATS D’APRENENTATGE

CRITERIS D’AVALUACIÓ

a) Determinar les necessitats
assistencials i psicosocials de la
persona en situació de dependència,
mitjançant la interpretació de la
informació obtinguda sobre la
persona a través del pla d'atenció
individual,
respectant
la
confidencialitat de la mateixa.

RA
1.
Interpreta
programes
d'atenció a les persones en
situació
de
dependència,
relacionant el model organitzatiu i
de funcionament amb el marc legal
vigent.

CA 1.1 S'han comparat les normatives
en matèria d'atenció a les persones en
situació de dependència en l'àmbit
europeu, estatal, autonòmic i local.
CA 1.2. S'han descrit els diferents
models i serveis d'atenció a les
persones en situació de dependència.
CA 1.3. S'han identificat els requisits i
les característiques organitzatives i
funcionals que han de reunir els serveis
d'atenció a les persones en situació de
dependència.
CA 1.4. S'han descrit les estructures
organitzatives i les relacions funcionals
tipus dels equipaments residencials
dirigits a persones en situació de
dependència.
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CONTINGUTS
Marc legal de l’atenció a les persones
en situació de dependència.
Models i serveis d’atenció a les
persones en situació de dependència.
Organismes i institucions relacionades
amb la cultura de vida independent.
Equipaments per l’atenció a les
persones en situació de dependència.
L’equip interdisciplinari en els serveis de
promoció de l’autonomia personal i
atenció a les persones en situació de
dependència.
Paper del tècnic en Atenció a les
Persones en Situació de Dependència
en els diferents equips interdisciplinaris.

CA 1.5. S'han descrit les funcions,
nivells i procediments de coordinació
dels equips interdisciplinaris dels
serveis d'atenció a les persones en
situació
de
dependència.
CA 1.6. S'han identificat els recursos
humans
necessaris
per
garantir
l'atenció integral de les persones en
situació
de
dependència.
CA 1.7. S'han identificat les funcions
del tècnic en Atenció a Persones en
Situació de Dependència en l'equip
interdisciplinari
de
les
diverses
institucions i serveis per a l'atenció a
les
persones
en
situació
de
dependència.
CA 1.8. S'ha argumentat la importància
d'un equip interdisciplinari en l'atenció
a les persones en situació de
dependència.
b)
Organitzar
les
activitats
d'atenció a les persones en situació de
dependència,
afavorint
la
seva
col·laboració i la de la família, i tenint
en compte les directrius establertes en
el pla d'atenció individualitzada.
i) Aplicar mesures de prevenció i
seguretat tant per a les persones en
situació de dependència com per als
MD020202b-1

RA 2. Organitza la intervenció amb
les
persones
en
situació
de
dependència,
seleccionant
les
estratègies en funció de les seves
característiques i les directrius del
programa
d'intervenció.

CA 2.1 S'han descrit les estratègies
d'intervenció per al desenvolupament
de les activitats d'atenció a les
persones en situació de dependència.
CA 2.2 S'han interpretat correctament
les directrius, criteris i estratègies
establerts en un pla d'atenció
individualitzat.

Mètodes de treball en l’atenció a les
persones en situació de dependència.
El pla d’atenció individualitzat.
El pla individual de vida independent.
Recolzament personal per la vida
independent.
Recolzament persona en l’àmbit escolar.
Funcions i tasques de l’assistent
personal. Pla de treball del professional.
Justificació de la necessitat

professionals, en els diferents àmbits
d'intervenció.

d’organització de la intervenció.
CA
2.3
S'han
determinat
les
intervencions que s'han de realitzar per
a l'atenció a les persones en situació
de dependència a partir dels protocols
d'actuació de la institució corresponent.

m)
Realitzar
tasques
d’acompanyament i assistència
personal, respectant les directrius del
Pla Individual de Vida Independent i
les decisions de la persona usuària.

CA 2.4 S'han seleccionat estratègies
per a l'atenció a les persones en
situació de dependència a partir de les
seves característiques i del pla
d'atenció
individualitzat.
CA 2.5 S'han seleccionat mètodes de
treball, adaptant-los als recursos
disponibles i a les especificacions del
pla
de
treball
o
d'atenció
individualitzat.
CA 2.6 S'han temporalitzat les activitats
i tasques, atenent a les necessitats de
la persona en situació de dependència i
a l'organització racional del treball.
CA 2.7 S'han descrit els principis
metodològics i pautes d'actuació del
tècnic en les tasques de suport per a la
vida
independent.
CA 2.8 S'ha argumentat la importància
de respectar els principis de promoció
de la vida independent i les decisions
de les persones usuàries.

n) Assessorar a la persona en
situació de dependència, als
familiars i cuidadors no formals,
proporcionant-los pautes d'actuació en
la cura i l'atenció assistencial i
psicosocial, i adequant la comunicació i
les actituds a les característiques de la
persona interlocutora.

ñ) Resoldre les contingències amb
iniciativa i autonomia, mostrant una
actitud
autocrítica
i
buscant
alternatives per afavorir el benestar de
les
persones
en
situació
de
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RA 3. Organitza els recursos
necessaris per a la intervenció,
relacionant el context on desenvolupa
la
seva
activitat
amb
les

CA 3.1 S'han identificat els factors de
l'entorn que afavoreixen o inhibeixen
l'autonomia de les persones en la seva
vida
quotidiana.

Edificis i instal·lacions destinats a
persones en situació de dependència.
Importància de l’entorn en l’autonomia
de les persones.
Mobiliari adaptat.

dependència.
r) Actuar amb responsabilitat i
autonomia en l'àmbit de la seva
competència,
organitzant
i
desenvolupant el treball assignat,
cooperant o treballant en equip amb
altres professionals a l'entorn de
treball.
t)
Comunicar-se
eficaçment,
respectant l’autonomia i competència
de les diferents persones que
intervenen en l’àmbit del seu treball.
i) Aplicar mesures de prevenció i
seguretat tant per a les persones en
situació de dependència com per als
professionals, en els diferents àmbits
d'intervenció.
u) Aplicar els protocols i les
mesures preventives de riscos
laborals i protecció ambiental
durant el procés productiu, per evitar
danys en les persones i en l'entorn
laboral i ambiental.

característiques de les persones en
situació
de
dependència.

CA 3.2 S'ha reconegut el mobiliari i els
instruments de treball propis de cada
context d'intervenció.
CA 3.3 S'ha condicionat l'entorn per
afavorir la mobilitat i els desplaçaments
de les persones en situació de
dependència, així com el seu ús i
utilitat.
CA 3.4 S'ha identificat la normativa
legal vigent en matèria de prevenció i
seguretat per organitzar els recursos.
CA 3.5 S'han aplicat els criteris que
s'han de seguir en l'organització
d'espais, equipaments i materials per
afavorir l'autonomia de les persones.
CA 3.6 S'han identificat les ajudes
tècniques necessàries per afavorir
l'autonomia i comunicació de la
persona.
CA 3.7 S'han descrit els recursos
existents en el context per optimitzar la
intervenció.
CA 3.8 S'ha argumentat la importància
d'informar a les persones en situació
de dependència i a les seves famílies o
cuidadors no formals sobre les
activitats programades, per afavorir la
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Accessibilitat i adaptació de l’entorn per
a la vida independent.
Productes de suport.
Normativa de prevenció i seguretat.
Entorns segurs.

seva participació.
a) Determinar les necessitats
assistencials i psicosocials de la
persona
en
situació
de
dependència,
mitjançant
la
interpretació
de
la
informació
obtinguda sobre la persona a través del
pla d'atenció individual, respectant la
confidencialitat de la mateixa.
o) Col·laborar en el control i
seguiment
de
les
activitats
assistencials, psicosocials i de gestió
domiciliària, emplenant els registres
oportuns, manejant les aplicacions
informàtiques del servei i comunicant
les incidències detectades.
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RA 4. Gestiona la documentació
bàsica de l'atenció a persones en
situació de dependència, relacionant-la
amb els objectius de la intervenció.

CA 4.1 S'han identificat els elements
que ha de recollir la documentació
bàsica de la persona usuària.
CA 4.2 S'han aplicat protocols de
recollida de la informació precisa per
conèixer els canvis de les persones en
situació de dependència i el seu grau
de
satisfacció.
CA 4.3 S'ha justificat la utilitat i la
importància de documentar per escrit
la
intervenció
realitzada.
CA 4.4 S'han identificat els canals de
comunicació
de
les
incidències
detectades.
CA 4.5 S'ha integrat tota la
documentació,
organitzant-la
i
actualitzant-la, per confeccionar un
model
d'expedient
individual.
CA 4.6 S'han aplicat criteris d'actuació
que garanteixin la protecció de dades
de
les
persones
usuàries.
CA 4.7 S'han utilitzat equips i
aplicacions informàtiques per a la
gestió de la documentació i els
expedients.
Ca 4.8 S'ha valorat la importància de
respectar la confidencialitat de la
informació.

Documentació per l’organització de
l’atenció a les persones en situació de
dependència.
Documents per al control de la feina.
L’expedient individual.
Registre d’informació. Tècniques i
instruments.
Transmissió de la informació.
Ús d’aplicacions informàtiques de gestió
i control.

●

METODOLOGIA

Les línies d'actuació que ens ajudaran a assolir les competències professionals, personals i socials (CPPS) vinculades a aquest mòdul es nodreixen de les metodologies
d'ensenyament- aprenentatge cooperatiu, l’aprenentatge basat en projectes i l’aprenentatge- servei (ApS:metodologia d'aprenentatge actiu basada en el treball per
projectes i que vincula els aprenentatges curriculars amb l'educació en solidaritat i valors) L’ APS serà una de les metodologies actives que s’ intentaran incloure al mòdul
de “Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència” per tal d’ apropar a l’alumnat a la realitat professional, a través d’aquesta metodologia es
posaran de manifest habilitats, actituds, valors i procediments necessaris per assolir les competències del mòdul.
La major part d’ activitats i produccions de l’alumnat estan pensades i organitzades per tal que es puguin desenvolupar durant el temps de classe, ocasionalment si
l’alumnat no ha pogut finalitzar-les dins l’horari lectiu haurà de dedicar un temps afegit fora de l’aula. Durant la realització de les activitats la professora anirà realitzant
observació, suport i avaluació de tot el procés.
Es facilitarà l’ús de les TIC en les diferents activitats que es realitzin a l’aula (presentacions de treballs, explicacions, recerques…), així com l’ expressió i el treball
mitjançant la música i l’art.
Quant als materials de referència del mòdul:

●

s’utilitzarà el llibre “Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència” de l’ editorial Altamar com a referència i material de suport

●

la professora anirà facilitant material i bibliografia específica, així com

●

material audiovisual

●

materials de creació pròpia (individuals i grupals) per l’ alumnat amb les recerques i síntesis dels continguts treballats.

L’alumnat és el subjecte actiu del seu propi aprenentatge. Per tant, la metodologia de treball dissenyada per aquest mòdul fomentarà l’elaboració progressiva dels
coneixements (dels continguts del mòdul) per part de l’alumnat, i això implicarà un treball constant.
Les activitats i la metodologia de treball tindran en compte la diversitat de formes d’aprenentatge i sempre estaran encaminades a aconseguir l’autoaprenentatge, per a
què en acabar el cicle formatiu puguin continuar la seva formació. Per tant, les activitats d’ensenyament aprenentatge tindran com a objectiu prioritari suscitar i assolir la
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motivació, la reflexió, l’observació, el raonament i la participació.
S’intentarà alternar la teoria amb la pràctica a través de: presentacions, activitats de recerca i treball autònom, tant individual com en petit o gran grup. A més, es
fomentarà l’anàlisi, la reflexió i el debat a partir de vídeos i la lectura de documents, articles diversos, i activitats complementàries, entre d’altres.
Durant el curs es contactarà amb institucions, serveis i/o entitats, relacionades amb el cicle per tal de conèixer els recursos existents i facilitar la possibilitat de interactuar
amb els usuaris dels diferents col·lectius. Així mateix, es participarà d’aquelles visites o activitats complementàries que proposi la comissió d’activitats complementàries del
centre, utilitzant- les com a activitats pedagògiques.
En la mesura de les possibilitats es potenciarà la realització de treball per projectes amb altres mòduls del cicle.
1.

AVALUACIÓ

L’avaluació és un procés continu i global de retroalimentació sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge, on l’alumnat és una persona activa dins aquesta.
Aquesta qualificació, es basarà amb els resultats d’aprenentatge associats al mòdul, els que ha d’adquirir l’alumnat. Aquests són ponderats en funció del temps que es
treballa i de la importància que en tenen per la competència del perfil professional i del mòdul. Tots aquests elements es treballaran i es temporalitzaran en distintes
unitats de treball i activitats avaluatives i d’aprenentatge.
A més:
●

La qualificació del mòdul serà numèrica, entre 1 i 10, sense decimals.

●

Seguint l’estructura de les UT, es plantejarà una avaluació contínua per fer el seguiment i reconduir el procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat, partint
de:
○

Una avaluació inicial (no avaluable) en què s’obtindrà la informació sobre els coneixements previs de l’alumnat.

○

Una avaluació de procés (avaluable) en què es valoraran totes les activitats dutes a terme en la UT com treballs, casos pràctics, elaboració de material,
assajos, visites dins o fora del centre, observacions, etc. que es determinaran a cada UT.

●

Cada treball o activitat serà avaluada segons els resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació, els que seran comunicats a l’alumnat en el moment en què
s’encomana la tasca.
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Criteris de qualificació
L'avaluació es realitzarà en base als objectius d'aprenentatge/ competències professionals, personals i socials (COMP), resultats d’aprenentatge (RA) i als criteris
d'avaluació proposats a cada unitat de treball. S’adaptarà a les diferents actuacions, situacions i continguts que exigeix el propi desenvolupament dels Resultats
d'Aprenentatge del Mòdul. Es considera una competència professional bàsica l’ús adient de l’expressió, l’ortografia i la gramàtica en les tasques escrites i orals, la nota
final se’n podrà veure afectada en funció d’aquesta competència.
S'avaluarà el grau d'adquisició de les competències per trimestres (avaluacions) tenint sempre present l'avaluació contínua

COMPETÈNCIES AVALUABLES

RA

COMP

Coneix i adequa programes d'atenció relacionats amb models organitzatius i marc legal

RA1

a

Organitzar les intervencions, aplicant mesures de prevenció i seguretat

RA2

b, i

Realitzar tasques d’acompanyament i assistència personal

RA2

m

Assessorar a la persona en situació de dependència, als familiars i cuidadors no formals

RA2

n

Mostrar iniciativa i autonomia

RA3

ñ

Actuar amb responsabilitat

RA3

r

Comunicar-se eficaçment

RA3

t

Treballar en equip amb altres professionals a l'entorn de treball.

RA3

r

Respectar la confidencialitat de les persones usuàries

RA4

a

Control i seguiment de les activitats assistencials, psicosocials i de gestió domiciliària

RA4

o
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PONDERACIÓ
20%

30%

30%

20%

Al llarg de les avaluacions trimestrals hi quedaran ponderades todes les produccions avaluables realitzades durant les sessions a l’aula i/ o fora d’aula, vinculades als RA i a
les Competències Avaluables (proves de síntesi a final de les UTs, exercicis, tasques, pràctiques individuals i/o grupals, debats, reflexions, assajos, exercicis d’auto i
coavaluació del mòdul…)
L'avaluació per tant, a cada UT s’adaptarà a les diferents actuacions, situacions i continguts que exigeix el propi desenvolupament dels Resultats d'Aprenentatge del
Mòdul.
Es considera una competència professional bàsica l’ús adient de l’expressió, l’ortografia i la gramàtica en les tasques escrites i orals.
S' avaluarà el grau d'adquisició de les competències per trimestres (avaluacions) tenint sempre present l'avaluació contínua. L’avaluació ordinària final respondrà a la
ponderació inicial de les competències avaluables i els RA.
○
Instruments d’avaluació
Avaluació inicial al mòdul i al començament de cada UT: L'avaluació inicial tracta de recollir les idees i coneixements previs que té l’alumnat sobre el mòdul i intenta
conèixer interessos i identificar algunes de les seves limitacions i potencialitats. S' abordarà durant les primeres sessions amb el grup mitjançant diferents dinàmiques que
incloguin tant l'acció com la reflexió individual i grupal (debats i dinàmiques cooperatives com per exemple: el foli giratori, la lectura compartida, 1-2-4…)
Els instruments d’avaluació que s’utilitzaran duran el procés d’ensenyament- aprenentatge seran variats i dissenyats en funció del grup- classe. Sense ànim de concretar s’
utilitzaran:
- Observació directa i participació en les classes: Permetrà valorar diàriament els continguts actitudinals, procedimentals i conceptuals per part de la professora, mitjançant
escales d’ observació i/ o rúbriques de seguiment.
- Treballs individuals i en grup: Recull d'apunts, informes, treballs, exercicis i activitats realitzades, duent-se a terme el seguiment i valoració dels mateixos. Pel que fa als
treballs en grup, aquests consistiran en debats, projectes, tallers, jocs de rol, posades en comú, exposicions orals... Es valorarà: la qualitat dels treballs; la claredat i
creativitat en les posades en comú; l'interès i la participació en les activitats; la coordinació de l'alumnat en el grup i el diàleg amb els altres grups i, finalment, la iniciativa
i la creativitat en la solució de problemes, mitjançant rúbriques d’avaluació.
- Assajos (reflexions sobre temes determinats)
- Activitats individuals d’anàlisi de casos.
MD020202b-1

- Proves escrites.

DISTRIBUCIÓ TEMPORAL

●

BLOCS DE
CONTINGUTS

UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES

CRONOGRAMA

(segons currículum)
B-

B-

a

b

B-c

B-

SE

O

d

T

CT

N
O
V

HORES
DE

GE

FE

M

AB

M

JU

S

N

B

AR

R

AI

N

UT 0: PRESENTACIÓ DEL MÒDUL I DEL GRUP
x
x

UT 1: El context de l’atenció a persones en situació de dependència
UT 2: L’atenció a les persones en situació de dependència: les i els

x

professionals
UT 3: Edificis, espais i productes destinats a persones en situació de

x

dependència

x

x

UT 4: La planificació de la intervenció

x

x

x

x

UT 6: Execució de la intervenció en l’entorn residencial

x

x

UT 7: Planificació, gestió i documentació del centre assistencial

UT 5: Execució de la intervenció: protocols i registres

HORES TOTALS:
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2
x

X

x

x

X

x
x

x

x

x

x

x

x

23
18

x
x

18
X

x

18

x

X

16

x

X
X

14
X

x

16
125

●

BIBLIOGRAFIA BÀSICA DE REFERÈNCIA

-

“Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència” Ed. Altamar ISBN 9788417144579; amb tot el material interactiu que aporta.
Catàleg d’activitats i recursos per a la promoció de l’envelliment actiu i saludable.
Col·lecció de guies de bona pràctica per a l’àmbit sociosanitari
Materials que s’aniran facilitant al llarg del curs.
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PROGRAMACIÓ DEL MÒDUL NECESSITATS I CARACTERÍSTIQUES DE LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA
DOCENTS: Paz Barceló Ordinas.
1.

ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL

COMPETÈNCIES PPS

RESULTATS

CRITERIS D’AVALUACIÓ

CONTINGUTS

D’APRENENTATGE
a) Determinar les necessitats

a)

a) S'han descrit els processos bàsics associats a la

Caracterització del concepte

assistencials i psicosocials de la

g)

promoció de l'autonomia personal i la vida

d'autonomia personal:

persona en situació de

k)

independent.

1.1. Conceptes bàsics de psicologia:

dependència, mitjançant la

b) S'han caracteritzat les habilitats d'autonomia

cicle vital, processos cognitius,

interpretació de la informació

personal.

emocionals i conductuals.

c) S'han identificat els factors que afavoreixen o

1.2. Autonomia i dependència.

inhibeixen el manteniment de l'autonomia

1.3. Habilitats d'autonomia personal.

personal i la vida independent.

1.4. Promoció de l'autonomia personal.

d) S'han descrit les principals alteracions

1.5. Alteracions emocionals i

emocionals i conductuals associades a la pèrdua

conductuals associades a la pèrdua

d'autonomia personal.

d'autonomia.

e) S'han identificat els indicadors generals de la

1.6. Valoració de la prevenció i la

situació de dependència,

pèrdua d'autonomia.

promoció de l'autonomia personal com

afavorint la seva col·laboració i

f) S'ha justificat la necessitat de respectar la

a estratègia d'actuació enfront de la

la de la seva família, tenint en

capacitat d'elecció de la persona en situació de

dependència.

obtinguda a través del pla

r)

d’atenció individualitzat,
respectant la confidencialitat de
la mateixa.

RA 1. Caracteritza el
concepte d’autonomia

s)

personal, analitzant els
factors que intervenen
tant en la seva prevenció́ i

b) Organitzar les activitats
d’atenció a les persones en
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promoció com en el seu
deteriorament.

compte les directrius establertes

dependència.

1.6. Sensibilització sobre la importància

en el pla d’atenció

g) S'ha argumentat la importància de la prevenció

de respectar la capacitat d'elecció de

individualitzat.

per a retardar les situacions de dependència.

les persones en situació de

h) S'ha valorat la importància de la família i de

dependència.

g) Realitzar les intervencions

l'entorn del subjecte en el manteniment de la

1.7. Paper de l'entorn familiar.

relacionades amb l’estat físic de

seva autonomia personal i el seu benestar físic i

les persones en situació de

psicosocial.

dependència seguint les pautes

g)

a) S'han relacionat els canvis biològics, psicològics

Classificació dels processos

i socials propis de l'envelliment amb les dificultats

d'envelliment:

que impliquen en la vida diària de la persona.

2.1. El procés d'envelliment.

intimitat. CPs

b) S'han identificat les patologies més freqüents

2.2.Incidència de l'envelliment en la

k) Implementar intervencions de

en la persona major.

qualitat de vida i l'autonomia de la

c) S'han descrit les principals característiques i

persona major.

necessitats de les persones majors.

2.3. Patologies més freqüents en la

d) S'han identificat les principals manifestacions

persona major.

de deterioració personal i social propi de les

2.4. Identificació de les necessitats

persones majors.

especials d'atenció i suport integral de

e) S'han relacionat els nivells de deterioració

les persones majors.

física, psicològic i social amb els graus de

2.5. El procés d'adaptació de la

dependència i el tipus de suport requerit.

persona major al servei d'atenció i als

f) S'han descrit les conductes i comportaments

professionals que l'atenen.

situació de dependència, als

característics de les persones majors durant el

2.6. Sensibilització cap a les

seus familiars i cuidadors no

període d'adaptació al servei d'atenció a la

repercussions de l'envelliment en la

establertes i mostrant en tot
moment respecte per a la seva

k)

suport psicosocial, utilitzant

RA 2. Classifica els nivells

ajudes tècniques, suports de
comunicació i tecnologies de la
informació i la comunicació, i
seguint les pautes marcades en
el pla d’atenció individualitzat.

s)
t)

de dependència i les
ajudes necessàries
associades al procés
d’envelliment, analitzant
els canvis i el
deteriorament produïts pel

n) Assessorar a la persona en
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mateix procés.

formals, proporcionant-los

dependència i al professional de referència.

vida quotidiana de les persones majors

pautes d’actuació en la cura i

g) S'han identificat les necessitats d'orientació i

i el seu entorn.

atenció assistencial i psicosocial,

suport dels cuidadors familiars i no professionals

2.7. El respecte a la capacitat

i adequant la comunicació i les

de la persona major.

d'autodeterminació en les persones

aptituds a les característiques

h) S'ha valorat la importància de respectar les

majors.

de la persona interlocutora.

decisions i interessos de les persones majors

o) Col·laborar en el control i
seguiment de les activitats
assistencials, psicosocials i de
gestió domiciliària,
complimentant els registres
oportuns, manejant les
aplicacions informàtiques del
servei i comunicant les
incidències detectades.

a)

a) S'ha relacionat l'evolució del concepte de

Reconeixement de les

b)

discapacitat amb els canvis socials, culturals,

característiques de les persones

g)

econòmics i científic-tecnològics.

amb discapacitat:

n)

b) S'han relacionat els diferents tipus de

3.1. Concepte, classificació i etiologies

o)

discapacitat amb les dificultats que impliquen en

freqüents.

v)

la vida quotidiana de les persones.

3.2. Identificació de les

r)

c) S'han descrit les principals necessitats

característiques i necessitats de les

psicològiques i socials de les persones amb

persones amb discapacitat.

discapacitat.

3.3. Discapacitat, autonomia i nivells

d) S'han relacionat diferents tipologies i nivells de

de dependència.

RA 3.Reconeix les

discapacitat amb el grau de dependència i tipus

3.4. Influència de les barreres físiques

característiques de les

de suport precisat.

en l'autonomia de les persones amb

persones amb

e) S'han identificat els principis de la vida

discapacitat.

discapacitat, relacionant-

independent.

3.5. Promoció de l'autonomia en les

v) Aplicar procediments de
qualitat, d’accessibilitat universal
i de “disseny per a tots” en les
activitats professionals incloses
en els processos de producció o
prestació de serveis.
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s)
t)

les amb els nivells de

f) S'han descrit les necessitats d'orientació i

persones amb discapacitat.

r)Actuar amb responsabilitat i

dependència i l’ajuda

suport als cuidadors no professionals de la

3.6. Vida independent.

autonomia en l' àmbit de la seva

necessària.

persona amb discapacitat.

3.7. Suport i orientació a les persones

competència, organitzant i

g) S'ha argumentat la importància de l'eliminació

de l'entorn de la persona amb

desenvolupant el treball

de barreres físiques per a afavorir l'autonomia de

discapacitat.

assignat, cooperant o treballant

les persones amb discapacitat física o sensorial.

3.8. La perspectiva de gènere en la

en equip amb altres

h) S'ha argumentat la importància de respectar

discapacitat.

professionals en l' àmbit de

les decisions i interessos de les persones amb

3.9 Sensibilització sobre la incidència

treball. CPs.

discapacitat.

de la discapacitat en la vida quotidiana
de les persones afectades i el seu

s) Resoldre de forma
responsable les incidències
relatives a la seva activitat,
identificant les causes que les
provoquen, dins l' àmbit de la
seva competència i autonomia.
CPs.

entorn.
a)
b)
g)
n)
o)
r)

t) Comunicar-se eficaçment,
respectant l' autonomia i
competència de les diferents
persones que intervenen en l'
àmbit del seu treball. CS.
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s)
t)

RA 4. Descriu les malalties
que generen dependència
i assenyala els seu efectes
sobre les persones que les
pateixen.

a) S'han caracteritzat les malalties agudes,

Descripció de les malalties

cròniques i terminals per la seva influència en

generadores de dependència:

l'autonomia personal de la persona malalta

4.1. Situacions de dependència

b) S'han identificat les principals característiques i

associades a malalties cròniques o

necessitats psicològiques i socials dels pacients

degeneratives.

amb malalties generadores de dependència.

4.2. Identificació de les

c) S'han definit les principals característiques de

característiques i necessitats en

les malalties mentals més freqüents.

situacions de malaltia i convalescència.

d) S'ha descrit la influència de les malalties

4.3. Les persones amb malaltia mental.

mentals en l'autonomia personal i social de les

4.4. Suport i orientació als cuidadors

persones que les pateixen.

no professionals de la persona malalta.

e) S'han identificat les necessitats de suport

4.5. Sensibilització cap a les

assistencial i psicosocial de les persones malaltes

repercussions de la malaltia en les

en funció de la tipologia de malaltia que pateixen.

persones que les pateixen i el seu

f) S'han descrit les principals pautes d'atenció a

entorn.

les necessitats psicològiques i socials de les
persones malaltes.
g) S'han descrit les necessitats d'orientació i
suport als cuidadors no professionals de la
persona malalta.
h) S'ha sensibilitzat sobre la influència de la
malaltia en la conducta de la persona malalta.

2.

METODOLOGIA

Els principis bàsics metodològics que es duran a terme en aquesta programació segueixen l’establert al Reial Decret 1147/2011, de 29 de juliol, per la que s’estableix
l’ordenació general de formació professional del sistema educatiu. Allà s’indica que: la metodologia didàctica de la FP integrarà aspectes científics, tecnològics i
organitzatius que en cada cas corresponguin, per tal que l’alumnat adquireixi una visió global dels processos propis de l’activitat professional. Tot això amb la finalitat de
què adquireixin les competències corresponents dins del marc del seu títol.
És necessari identificar coneixements previs que marcaran el punt de partida per a establir les noves connexions amb els continguts i procediments a treballar per això, al
començament de cada Unitat de treball farem una revisió d’ells.
Es proporcionaran a l’alumnat activitats variades i útils per tal d’assolir les competències del cicle i, al mateix temps, potenciar l’auto regulació del seu aprenentatge amb
la intenció de d’afavorir posteriorment la transferència a contexts heterogenis. Aquestes activitats combinaran classes expositives amb treball grupal col·laboratiu en petit
MD020202b-1

grup així com la participació en gran grup a fòrums de debat i tasques reflexives. Tota la tasca docent s'acompanyarà de material didàctic en suport físic i digital, per tal
motiu, utilitzarem la plataforma Google Classroom per presentar-lo. Altres eines digitals que es faran servir seran: Wakelet, com a repositori de documents i pàgines web;
Sway, per a la realització de presentacions, portafolis o documentació de processos; Canvas per presentacions i infografies.
De vegades es complementaran les activitats amb visites a entitats i invitacions de persones expertes al centre educatiu per impartir xerrades o explicar procediments.
El plantejament de les activitats es connectarà amb el context real mitjançant la resolució de problemes a partir de casos pràctics per tal que l’aprenentatge sigui
funcional. Es fomentarà la decisió de l’alumnat envers la recerca de solucions i el disseny de propostes.
Si cal, es fomentarà el treball per projectes amb la intenció de promoure la globalitat dels aprenentatges.
Es tindran en compte, com a referent per a l'avaluació principalment, els resultats d’aprenentatge. Es faran servir instruments diferents per poder avaluar les
competències incloent l'autoavaluació́ i la coa valuació́ com a procediments complementaris a l'heteroavaluació́. L'avaluació es realitzarà en els moments idonis al llarg del
procés d’ensenyament-aprenentatge per garantir una avaluació́ que ajudi a l’alumnat a mostrar el que ha après. Les rubriques mostraran i ajudaran a l’alumnat a poder
corregir allò que ha de millorar.
La coeducació ha de ser un eix que impregni tota la pràctica educativa. El respecte per la igualtat entre dones i homes com a base social es veurà reflectida en les
activitats d’ensenyament i aprenentatge plantejades.
Resum dels principis i les estratègies del procés d'ensenyament-aprenentatge que permeten assolir les competències del mòdul:

Principis metodològics

Estratègies didàctiques

Aprenentatge significatiu

Relacionar els continguts amb la revisió sistemàtica dels coneixements previs, per
tal de donar suport a la progressió significativa dels aprenentatges i
relacionant-lo amb el món laboral.
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Aprendre
a
aprendre

Educació global i útil per a tota la vida.
Aprendre a fer, a ser i a estar.
Facilitació de l'autoaprenentatge, l’autocorrecció d'activitats i la reflexió dels
continguts per a desenvolupar un aprenentatge autònom, estimulant la
metacognició.

Metodologia activa i
participativa
Classe magistral participativa
Aprenentatge serveis

L’alumnat ha de ser el actiu envers el seu aprenentatge, i

les activitats estan

encaminades a impulsar la construcció i reelaboració del pensament.
Introducció gradual dels continguts.
Promoure i dissenyar un aprenentatge funcional, relacionat amb situacions reals i
de serveis a la comunitat lligat a l’assoliment de competències professionals,
personals i socials de l’alumnat.

Aprenentatge per
descobriment

Tècnica d’aprenentatge basada en resolució de problemes, indagacions i
plantejament

d’hipòtesi,

considerat

un

l’ensenyament i l’aprenentatge.

3.

AVALUACIÓ

L’avaluació d’aquest mòdul té com a referència el marc legal que la regula.

Per avaluar es tindrà en compte l’esmentat RD 1147/2011:
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enfocament

constructivista

de

●

L’article 51.2 el qual assenyala que l’avaluació es realitzarà prenent com a referència els objectius expressats en RA i CA.

●

L’article 3 que marca els principis i objectius generals, destacant entre aquests:

c) Consolidar hàbits de disciplina treball individual i en equip, així com la capacitat d’autoaprenentatge i capacitat crítica i apartat
d) Establir relacions interpersonals i socials, en l'activitat professional i personal, basades en la resolució pacífica dels conflictes, el respete a les altres persones i el rebuig
a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als comportaments sexistes
g) Potenciar la creativitat, la innovació i la iniciativa emprenedora.
h) Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, així com les llengües estrangeres necessàries en la seva activitat professional.
i) Comunicar-se de forma efectiva en el desenvolupament de l’activitat professional i personal.
A més es basarà en els següents principis:
○

L'avaluació serà Formativa.

○

L'avaluació ha d’identificar el grau en que l’alumnat ha desenvolupat cada competència.

○

És imprescindible implicar l’alumnat en el procés d’avaluació.

○

S’ha de basar en procediments pràctics i funcionals.

○

L'avaluació ha de ser transparent (L’alumnat ha de conèixer els paràmetres d’avaluació des del començament).

Per això, aquesta avaluació es copsarà com un procés continu i global de retroalimentació sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge. Aquest es basarà amb les
competències PPS, els resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i objectius generals associats al mòdul, els que ha d’adquirir l’alumnat. Aquests RA’s són ponderats en
funció del temps que es treballa i de la importància que en tenen per la competència del perfil professional i del mòdul. Tots aquests elements es treballaran i es
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temporalitzaran en distintes unitats de treball i activitats avaluatives i d’aprenentatge. Per tant:

●

La qualificació trimestral s’extraurà a partir dels instruments d’avaluació associats als Resultats d’Aprenentatge treballats.

●

La qualificació final s’extraurà de la ponderació dels Resultats d’Aprenentatge.

a.

Criteris de qualificació

La qualificació del mòdul serà numèrica, entre 1 i 10, sense decimals. El mòdul es superarà sempre que s’obtingui una nota igual o superior a 5.

Seguint l’estructura de les Unitats de Treball (UT), es plantejarà una avaluació contínua per fer el seguiment i reconduir el procés d’ensenyament i aprenentatge de
l’alumnat, partint de:
●

Una avaluació inicial (no avaluable) en què s’obtindrà la informació sobre els coneixements previs de l’alumnat.

●

Una avaluació de procés (avaluable) en què es valoraran totes les activitats dutes a terme en la UT com treballs, casos pràctics, elaboració de material, visites

dins o fora del centre, etc. que es determinaran a cada UT. L’alumnat ha de realitzar i lliurar les activitats i treballs dins els terminis establerts i s’haurà d’ajustar a
l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel departament.

Cada treball o activitat serà avaluada segons les competències que treballen i els criteris que s’estableixen, els que seran comunicats a l’alumnat en el moment en què
s’encomana la tasca i els quals podran consultar per mitjà del GESTIB, fent-ne possible així la transparència d’aquest des del principi.
●

Una avaluació final o de síntesi consistent amb la presentació d’un treball o projecte que pot ser tant individual o grupal. En aquest segon cas, ha d’anar

acompanyat d’un apartat individual que demostri l’adquisició competencial teòrica-pràctica sobre els continguts treballats per tal de verificar-ne la seva adquisició.
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L’apartat individual pot constar de diverses parts: preguntes a desenvolupar, preguntes tipus test, realització d’esquemes o mapes conceptuals, identificació d’imatges,
comentaris i/o reflexions, resolució de casos, etc. Aquesta part no superarà el 50% de la nota final del trimestre, tal i com es va acordar a nivell de Departament de
Família Professional.

Si l’alumnat no pot realitzar una activitat d’ensenyament-aprenentatge o una prova d’avaluació de manera justificada, tindrà dret a realitzar-la durant la mateixa avaluació.
a.

Instruments d’avaluació

L’avaluació del procés d’aprenentatge es durà a terme mitjançant diversos instruments d’avaluació globals, ja que així és com ho exigeix el model d’avaluació formativa,
per tal d’assegurar i comprovar l’assoliment de les competències i els resultats d’aprenentatge seguint l’ancoratge curricular (criteris d’avaluació i objectius associats). Els
procediments i instruments d’avaluació que s’empraran es concretaran a la programació d’aula i podran ser:

-

Proves individuals d’avaluació competencial objectives, escrites i/o orals.

-

Rúbriques d’avaluació (avaluació, autoavaluació i coavaluació). L’autoavaluació i coavaluació es copsen com a necessàries perquè l’alumnat sigui partícip i

conscient del seu propi procés.
-

Registres d’observació i fulls de seguiment de l’actitud i interès vers el mòdul, professorat i companys/es, el comportament adequat a l’aula, l’assistència i la

participació, l’actitud de respecte per l’alumnat, el professorat i les instal·lacions...
-

Diàlegs, entrevistes, role-playings, debats, reflexions...

-

Enquestes i qüestionaris.

-

Jocs de gamificació com Kahoot, Genially, passa paraula.

-

Lliçons interactives: Wakelet, Sway.

-

Sortides i visites tècniques.

-

Altres.
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També es contemplarà l’avaluació docent i de la tasca del professorat, com un procés necessari de millora contínua.
Alguns dels continguts del mòdul són molt propers a continguts fonamentals del CFGM d’Atenció a persones en situació de dependència. En concret, pel que fa al mòdul
de Destreses Socials. Per tal de rendibilitzar els recursos docents i discents, es planteja la col·laboració en l’ensenyament entre ambdós cicles durant el tercer trimestre.

Projectes i col·laboracions
-

El mòdul de NIC queda obert a altres col·laboracions i projectes que puguin sorgir al llarg del curs.

Activitats complementàries
El mòdul de NIC aportarà̀ les hores oportunes a les visites a centres i entitats, xerrades i altres participacions que vagin sorgint al llarg del curs i que

-

contribueixin a l’assoliment de les competències professionals, personals i socials del cicle, sempre i quan aquestes activitats tinguin el vist i plau de la
Coordinadora de Cicle i de la Prefectura d’Estudis.
4.

DISTRIBUCIÓ TEMPORAL

BLOCS DE
CONTINGUTS
(segons

H
UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES

O

CRONOGRAMA

R

currículum)
B-a

B-b

B-c
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E
B-d

SET

OCT

NOV

DES

GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

S

X

X

X

0 UT. Presentació mòdul.

X

1 UT. Les necessitats humanes.

X

2 UT. Autonomia Personal i dependència.

X
X

3 UT. Les persones amb malalties generadores de dependència.
4 UT. Característiques i necessitats de les persones grans.

X

5 UT. Característiques i necessitats de les persones amb DF.

X

6 UT. Característiques i necessitats de les persones amb DF Intel·lectual.

X

7 UT. Característiques i necessitats de les persones amb DF física

X

8 UT. Característiques i necessitats de les persones amb DF sensorial.

X

X

2
X
X

14
X
X

12
X
X

14
X
X

17
X
X

10
X
X

19
X
X

9 UT. Característiques i necessitats de les persones amb problemes de salut mental.

20
X
X

12
X

20

Hores totals 140

5.
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MÒDUL: SUPORT DOMICILIÀRI
DOCENT: Beni Salvà

La programació és un projecte obert, flexiu i reflexiu, on el professorat hi fa una declaració d’intencions amb caràcter viu, que fa possible adaptar la normativa a la realitat de l’aula i a
la diversitat d’interessos i capacitats de l’alumnat. S’anirà informant de la ponderació dels diferents instruments d’avaluació que es vagin realitzant tal i com queda recollit a la
programació general de cicle per garantir l’avaluació contínua.

Tal i com queda recollit a l’annex 3 del pla de contingència del CIFP Son LLebre, pel que fa als instruments d’avaluació s’han previst, a la programació d’aula, tots aquells que puguin
ser eficients en qualsevol dels nivell d’alerta o fàcilment adaptables. Igualment quan es dissenyin les activitats d’ensenyament-aprenentatge diversificaran suficientment per a poder-les
dur a terme en els diferents nivell d’alerta. S’anirà informant de la ponderació dels diferents instruments d’avaluació que es vagin realitzant tal i com queda recollit a la programació
general de cicle per garantir l’avaluació contínua. Pel que fa en aquest mòdul, tots els continguts es consideren prioritaris i adaptables a qualsevol escenari.

1.

ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL
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COMPETÈNCIES PPS

RESULTATS D’APRENENTATGE

CRITERIS D’AVALUACIÓ

CONTINGUTS

Determinar les necessitats
assistencials i psicosocials de la
persona en situació de dependència,
mitjançant la interpretació de la
informació obtinguda sobre la

1. Organitza el pla de treball al
domicili de persones en situació de
dependència, interpretant les
directrius establertes.

S'han identificat les característiques
del pla de treball.
S'ha descrit la importància de
l'adaptació del pla de treball a la

a) Organització del pla de treball en la
unitat de convivència: Elements del
pla de treball. Factors que determinen
les necessitats i demandes que cal
cobrir al domicili.
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persona a través del pla d'atenció
individual, respectant la
confidencialitat de la mateixa
Organitzar les activitats d'atenció a
les persones en situació de
dependència, afavorint la seva
col·laboració i la de la família, i tenint
en compte les directrius establertes
en el pla d'atenció individualitzada.
N.
Assessorar a la persona en
situació de dependència, als familiars
i cuidadors no formals,
proporcionant-los pautes d'actuació
en la cura i l'atenció assistencial i
psicosocial, i adequant la
comunicació i les actituds a les
característiques de la persona
interlocutora.
NY) Resoldre les contingències amb
iniciativa i autonomia, mostrant una
actitud autocrítica i buscant
alternatives per afavorir el benestar de
les persones en situació de
dependència.
O.
Col·laborar en el control i
seguiment de les activitats
assistencials, psicosocials i de gestió
domiciliària, emplenant els registres
oportuns, manejant les aplicacions
informàtiques del servei i comunicant
les incidències detectades.
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realitat de la persona en situació de
dependència.
S'han identificat les tasques que
s'han de realitzar en el domicili.
S'han seqüenciat les tasques
domèstiques diàries que cal realitzar
en el domicili, en funció el pla de
treball i de les adaptacions
realitzades, si fos necessari.
S'han analitzat les necessitats i
demandes que s'han de cobrir
en el domicili.
S'han respectat les
característiques culturals pròpies
de la unitat de convivència.
S'han identificat els diferents tipus de
plans d'atenció a la persona en
situació de dependència en el
domicili.
S'ha valorat la importància d'ajustar la
seqüència de l'execució d'activitats, a
fi de rendibilitzar temps i esforços.

Necessitats bàsiques
domiciliàries.
Planificació del treball diari.
Valoració de l'organització del
treball domèstic.

R) Actuar amb responsabilitat i
autonomia en l'àmbit de la seva
competència, organitzant i
desenvolupant el treball assignat,
cooperant o treballant en equip amb
altres professionals a l'entorn de
treball.
S.
Resoldre de forma
responsable les incidències relatives a
la seva activitat, identificant les
causes que les provoquen, dins de
l'àmbit de la seva competència i
autonomia.
Comunicar-se eficaçment,
respectant l'autonomia i
competència de les diferents
persones que intervenen en l'àmbit
del seu treball.
V) Aplicar procediments de
qualitat, d'accessibilitat
universal i de «disseny per a
tots» en les activitats
professionals incloses en els
processos de producció o
prestació de serveis
E) Gestionar la documentació bàsica
i el pressupost de la unitat de
convivència, optimitzant els recursos
i assegurant la viabilitat de la gestió
econòmica.
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2. Planifica la gestió de la despesa,
relacionant les tècniques bàsiques
d'administració amb les necessitats
de la unitat de convivència.

S'ha analitzat la documentació
relacionada amb les despeses de la
unitat de convivència.
S'ha reconegut la necessitat de
saber interpretar els documents de
gestió domiciliària

b) Planificació de la gestió del
pressupost de la unitat de
convivència:
Previsió de les despeses
generals de la unitat de
convivència.

E) Gestionar la documentació bàsica
i el pressupost de la unitat de
convivència, optimitzant els recursos
i assegurant la viabilitat de la gestió
econòmica.
U) Aplicar els protocols i les mesures
preventives de riscos laborals i
protecció ambiental durant el procés
productiu, per evitar danys en les
persones i en l'entorn laboral i
ambiental.
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3. Organitza el proveïment de la
unitat de convivència, descrivint les
característiques dels productes.

S'ha elaborat un dossier de les
partides de despesa general mensual.
S'ha elaborat un dossier de
despeses extraordinàries d'una
unitat de convivència.
S'han enumerat els factors que
condicionen la distribució del
pressupost mensual d'una unitat de
convivència.
S'han enumerat i classificat les
despeses ordinàries i
d'aprovisionament d'existències en
una unitat de convivència tipus.
S'han analitzat les despeses
mensuals de diferents unitats de
convivència.
S'ha valorat la necessitat d'equilibri
entre ingressos i despeses.
S'han analitzat diferents tipus de
documentació publicitària,
seleccionant productes.
S'han valorat les tecnologies com a
font d'informació.
S'ha determinat la llista de la
compra.
S'ha analitzat el etiquetatge de
diferents productes de consum i
aliments.
S'han identificat els llocs apropiats
per al correcte magatzematge dels
productes, tenint en compte les
seves característiques.

Distribució de les partides de
despesa mensual al domicili.
Factors que condicionen la
priorització de les despeses de la
unitat de convivència.
Interpretació i maneig de la
documentació de gestió
domiciliària.
Justificació de la necessitat d'un
equilibri entre ingressos i despeses.

c) Organització del proveïment de la
unitat de convivència: Tipus
d'establiments de compra. Tipus de
compres: directa, virtual i per telèfon.
Confecció de la llista de la
compra.
Criteris de selecció de compra de
productes alimentosos, higiene i
neteja.
Utilització de sistemes i mètodes de
conservació de productes alimentosos
al domicili.
Distribució i emmagatzematge en la
llar.

F.
Realitzar les activitats de
manteniment i neteja del domicili,
garantint les condicions
d'habitabilitat, higiene i ordre,
amb criteris de qualitat, seguretat
i cura del medi ambient i, si
escau, tramitant la documentació
pertinent.
1.
Aplicar mesures de
prevenció i seguretat tant per a les
persones en situació de
dependència com per als
professionals, en els diferents
àmbits d'intervenció.
U) Aplicar els protocols i les mesures
preventives de riscos laborals i
protecció ambiental durant el procés
productiu, per evitar danys en les
persones i en l'entorn laboral i
ambiental.
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4. Prepara el manteniment del
domicili de persones en situació de
dependència, seleccionant les
tècniques i productes amb criteris de
qualitat, seguretat i higiene.

S'han enumerat els tipus
d'establiments i serveis destinats a
la venda de productes
d'alimentació, neteja, higiene i
manteniment del domicili.
S'han establert criteris per a la
col·locació dels diferents productes,
atenent criteris d'organització,
seguretat i
higiene.
S'han analitzat diferents tipus de
residus i escombraries que es
generen en el domicili.
S'han identificat els tipus, maneig,
riscos i manteniment d'ús dels
electrodomèstics utilitzats en el
domicili: rentadora, assecadora,
planxa, aspiradora i altres.
S'han recopilat en un dossier
les tècniques de neteja de sòls,
estris, mobiliari, finestres i
sanitaris.
S'han identificat els productes de
neteja i desinfecció que cal
utilitzar, descrivint les seves
aplicacions, riscos d'ús i la seva
ubicació en el domicili.
e.
S'han descrit els riscos
derivats del maneig i ús de les
instal·lacions elèctriques en el
domicili.

Interpretació de l'etiquetatge.
Valoració del consum responsable.

d) Preparació del manteniment i
neteja del domicili:
Tasques de neteja.
Selecció de materials, productes i
utensilis de neteja i rentat.
Ús i manteniment d'electrodomèstics
destinats a la neteja.
Mesures de seguretat i precaucions
en el maneig dels electrodomèstics.
Neteja i conservació del mobiliari.
Interpretació de l'etiquetatge de les
peces de vestir.
Col·locació, organització i neteja
d'armaris.
Condicions d'higiene i
manteniment d'electrodomèstics:
frigorífic i congelador.
Justificació dels criteris
mediambientals en l'eliminació i
reciclat de residus i escombraries.

f.
S'han descrit les tècniques
de rentada de roba a màquina i a
mà, en funció
de les característiques de la peça,
de la mena de taca i del grau de
brutícia d'aquesta.
g. S'ha valorat el compliment de les
normes de seguretat, higiene,
prevenció i eliminació de productes,
establertes per al desenvolupament
de les activitats
de manteniment de la llar.
S'han descrit les pautes
h.
d'interpretació de l'etiquetatge
de les peces, classificant la roba
en funció del seu posterior
procés de rentada.
A) Determinar les necessitats
assistencials i psicosocials de la
persona en situació de dependència,
mitjançant la interpretació de la
informació obtinguda sobre la
persona a través del pla d'atenció
individual, respectant la
confidencialitat de la mateixa
D) Organitzar la intervenció
relativa a l'alimentació,
supervisant els menús,
preparant els aliments i
administrant-los quan sigui
necessari.
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5. Selecciona aliments del menú,
relacionant les seves característiques
i proporcions amb les prescripcions
establertes.

S'han analitzat els conceptes bàsics
relacionats amb l'alimentació i la
nutrició.
S'han classificat els aliments en
funció de les seves característiques.
S'han identificat les característiques
d'una dieta saludable, així com els
tipus d'aliments que ha d'incloure.
S'han identificat les racions i
mesures casolanes.
S'ha analitzat l'etiquetatge
nutricional d'aliments envasats.
S'han seleccionat els aliments que
han de formar part de la ingesta

e) Selecció dels aliments del
menú:
Els aliments.
Característiques nutritives dels
diferents tipus d'aliments.
Interpretació de l'etiquetatge
nutricional dels aliments envasats.
L'alimentació equilibrada.
Identificació dels menús en
funció de les necessitats
personals.
Racions i mesures casolanes. Valoració
de la dieta saludable.

diària, tenint en compte les
prescripcions establertes.
S'ha valorat la importància d'una
dieta saludable.
A) Determinar les necessitats
assistencials i psicosocials de la
persona en situació de dependència,
mitjançant la interpretació de la
informació obtinguda sobre la
persona a través del pla d'atenció
individual, respectant la
confidencialitat de la mateixa
D) Organitzar la intervenció
relativa a l'alimentació,
supervisant els menús,
preparant els aliments i
administrant-los quan sigui
necessari.
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6. Aplica tècniques bàsiques de
cuina en el procés de preparació
amb tècniques bàsiques de cuina,
relacionant-ho amb les necessitats
de la persona usuària i els protocols
establerts.

a. S'ha reconegut la necessitat
d'aplicar mesures d'higiene,
prevenció de riscos
i eliminació de productes, en la
preparació dels aliments.
b.
S'han identificat les tècniques
culinàries bàsiques d'aplicació en la
cuina familiar, indicant en cada cas
les fases d'aplicació, procediments,
temps i parament.
c.
S'han recopilat receptes de
cuina, ajustant les quantitats i els
temps en funció del nombre de
comensals i les seves necessitats
específiques.
S'han identificat els procediments
previs al cuinat: descongelat,
tallat, pelat, trossejat i rentada dels
diferents productes
e.
S'han classificat els materials,
utensilis i electrodomèstics necessaris
per a procedir a la preelaboració dels
aliments: descongelar, tallar, pelar
i rentar.
f.
S'han aplicat tècniques
bàsiques de cuina per a l'elaboració
de primers

f) Aplicació de tècniques
bàsiques de cuina:
Ús i manteniment del parament,
utensilis i electrodomèstics de cuina.
Principis bàsics en la manipulació
dels aliments. Tractament bàsic dels
aliments. Tècniques bàsiques de
cuina. Elaboracions elementals de
cuina.
Conservació, processament i
higiene dels aliments.
Justificació de la prevenció i
seguretat en la manipulació
d'aliments.

Determinar les necessitats
assistencials i psicosocials de la
persona en situació de dependència,
mitjançant la interpretació de la
informació obtinguda sobre la
persona a través del pla d'atenció
individual, respectant la
confidencialitat de la mateixa
Organitzar les activitats d'atenció a
les persones en situació de
dependència, afavorint la seva
col·laboració i la de la família, i tenint
en compte les directrius establertes
en el pla d'atenció individualitzada.
N.
Assessorar a la persona en
situació de dependència, als familiars
i cuidadors no formals,
proporcionant-los pautes d'actuació
en la cura i l'atenció assistencial i
psicosocial, i adequant la
comunicació i les actituds a les
característiques de la persona
interlocutora.
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7. Realitza el seguiment del pla de
treball al domicili de persones en
situació de dependència, descrivint el
protocol establert.

plats, segons plats i postres
adequades a la dieta dels membres
de la
unitat de convivència.
g.
S'ha reconegut la necessitat
de complir les normes de seguretat i
higiene
h.
S'ha valorat la importància de
la presentació dels aliments.
S'han identificat les fonts
d'informació, les tècniques de
seguiment i la
detecció de situacions de risc.
b.
S'han analitzat els diferents
recursos, seleccionant-los segons les
necessitats de les persones en
situació de dependència.
S'han registrat les dades en el
suport establert.
S'ha interpretat correctament
la informació recollida.
S'han identificat les situacions en
les quals és necessària la
col·laboració d'altres professionals.
S'ha valorat la importància de
l'avaluació per a millorar la
qualitat del servei.

g) Seguiment del pla de treball:
Aplicació de tècniques d'observació
en l'àmbit domiciliari.
Emplenament de fulles de
seguiment.
Comunicació al responsable del pla
d'atenció individualitzat.
Transmissió de la informació pels
procediments establerts i al moment
oportú.
Utilització de les tecnologies en el
registre i comunicació d'informació.
Valoració de la importància de
transmetre una informació
fidedigna.

NY) Resoldre les contingències amb
iniciativa i autonomia, mostrant una
actitud autocrítica i buscant
alternatives per afavorir el benestar de
les persones en situació de
dependència.
O.
Col·laborar en el control i
seguiment de les activitats
assistencials, psicosocials i de gestió
domiciliària, emplenant els registres
oportuns, manejant les aplicacions
informàtiques del servei i comunicant
les incidències detectades.
Actuar amb responsabilitat i
R.
autonomia en l'àmbit de la seva
competència, organitzant i
desenvolupant el treball assignat,
cooperant o treballant en equip amb
altres professionals a l'entorn de
treball.
Resoldre de forma
S.
responsable les incidències relatives
a la seva activitat, identificant les
causes que les provoquen, dins de
l'àmbit de la seva competència i
autonomia.
T) Comunicar-se eficaçment,
respectant l'autonomia i competència
de les diferents persones que
intervenen en l'àmbit del seu treball.
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V) Aplicar procediments de qualitat,
d'accessibilitat universal i de
«disseny per a tots» en les activitats
professionals incloses en els
processos de producció o
prestació de serveis.

2.

METODOLOGIA

La competència general del títol de CFGM d’Atenció a persones en situació de dependència consisteix a atendre les persones en situació de dependència, en l'àmbit domiciliari i
institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, aplicant mesures i normes de
prevenció i seguretat i derivant a altres serveis quan sigui necessari.

Els continguts que han de treballar-se en tota la formació professional, parteixen de les competències professionals, personals i socials que haurà de tenir el/la professional, raó per la
qual, la relació entre la formació i la realitat laboral ha de ser molt estreta. Aquests continguts han de proporcionar a l'alumnat els conceptes teòrics i procedimentals necessaris i, al
mateix temps, fomentar les actituds associades a la qualificació professional.

Les línies d'actuació que facilitaran l’assoliment de les competències professionals, personals i socials (CPPS) vinculades a aquest mòdul es plantegen des de metodologies d'ensenyamentaprenentatge actives on l’alumnat és el protagonista del seu propi aprenentatge
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Les activitats que es realitzaran a l’aula estan organitzades per poder-se desenvolupar dins l’horari lectiu, de manera que l’alumnat només tengui treball a fora de l’aula en cas de no
haver-lo acabat en el temps previst. Durant la realització de les activitats la professora anirà realitzant observació, suport i avaluació de tot el procés.

Es facilitarà l’ús de les TIC en les diferents activitats que es realitzin a l’aula (presentacions de treballs, explicacions, recerques…), emprant la plataforma “classroom” per crear una
aula virtual del mòdul i que l’alumnat pugui accedir en tot moment els continguts del mòdul i a les tasques a realitzar.

Quant als materials de referència del mòdul:

●

s’utilitzarà el llibre “Suport domiciliari” de l’ editorial Altamar com a referència i material de suport

●

es facilitarà material i bibliografia específica, així com

●

materials de creació pròpia (individuals i grupals) per l’ alumnat amb les recerques i síntesis dels continguts treballats.

Les activitats i la metodologia de treball tindran en compte la diversitat de formes d’aprenentatge i sempre estaran encaminades a aconseguir l’autoaprenentatge, per a què en acabar el
cicle formatiu puguin continuar la seva formació. Per tant, les activitats d’ensenyament aprenentatge tindran com a objectiu prioritari suscitar i assolir la motivació, la reflexió,
l’observació, el raonament i la participació.

S’intentarà alternar la teoria amb la pràctica a través de: presentacions, activitats de recerca i treball autònom, tant individual com en petit o gran grup. A més, es fomentarà l’anàlisi, la
reflexió i el debat a partir de vídeos i la lectura de documents, articles diversos, i activitats complementàries, entre d’altres. Aquest curs es comptarà 3 h setmanals amb el suport d’una
professora, sobretot, de la part pràctica en el taller on es desdoblarà el grup per poder realitzar pràctiques de determinats continguts.
Durant el curs es contactarà amb institucions, serveis i/o entitats, relacionades amb el cicle per tal de conèixer els recurs os existents i facilitar la possibilitat de interactuar amb els usuaris
dels diferents col·lectius. Així mateix, es participarà d’aquelles visites o activitats complementàries que proposi la comissió d’activitats complementàries del centre, utilitzant- les com a
activitats pedagògiques.
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En la mesura de les possibilitats es potenciarà la realització de treball per projectes amb altres mòduls del cicle.

Tal i com queda recollit a l’annex 3 del pla de contingència del CIFP Son LLebre, a la programació d’aula s’han previst:
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- els instruments d’avaluació que puguin ser eficients en qualsevol dels nivells d’alerta o fàcilment adaptables.
- les activitats d’ensenyament-aprenentatge es diversificaran suficientment per a poder-les dur a terme en els diferents nivell d’alerta.
- tal i com queda recollit a la programació general del cicle, per garantir l’avaluació contínua, s’informarà de la ponderació dels diferents instruments d’avaluació quees vagin
utilitzant.
- pel que fa en aquest mòdul, tots els continguts es consideren prioritaris i adaptables a qualsevol escenari.

El llibre de text serà obligatori i es tindrà com a referència el de:
Sorribas, M., Villuendas, C. & Ramos, E. (2012). Suport domiciliari. Barcelona: Altamar. ISBN: 978-84-15309-19-2.

3.

AVALUACIÓ

L’avaluació és un procés continu i global de retroalimentació sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge, que es realitzarà en base als objectius d'aprenentatge/ competències
professionals, personals i socials (COMP), resultats d’aprenentatge (RA) i als criteris d'avaluació proposats a cada unitat de treball. Aquests RA’s són ponderats en funció del
temps que es treballa i de la importància que en tenen per la competència del perfil professional i del mòdul.

Es considera una competència professional bàsica l’ús adient de l’expressió, l’ortografia i la gramàtica en les tasques escrites i orals, la nota final se’n podrà veure afectada en
funció d’aquesta competència.

S'avaluarà el grau d'adquisició de les competències per trimestres (avaluacions) tenint sempre present l'avaluació contínua. Tots aquests elements es treballaran i es
temporalitzaran en distintes unitats de treball i activitats avaluatives i d’aprenentatge. Per tant:

●
●

La qualificació trimestral s’extraurà a partir dels instruments d’avaluació associats als Resultats d’Aprenentatge treballats.
La qualificació final s’extraurà de la ponderació dels Resultats d’Aprenentatge.

L’avaluació es basarà tant amb els objectius del títol com els generals de l’FP (article 3 del RD 1147/2011)

c) Consolidar hàbits de disciplina treball individual i en equip, així com la capacitat d’autoaprenentatge i capacitat crítica i apartat
d) Establir relacions interpersonals i socials, en l'activitat professional i personal, basades en la resolució pacífica dels conflictes, el respete a les altres persones i el rebuig a la
violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als comportaments sexistes
g) Potenciar la creativitat, la innovació i la iniciativa emprendedora.
h) Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació necessàries en la seva activitat professional.
i) Comunicar-se de forma efectiva en el desenvolupament de l’activitat professional i personal.

a.

Criteris de qualificació

La qualificació del mòdul serà numèrica, entre 1 i 10, sense decimals. El mòdul es superarà sempre que s’obtingui una nota igual o superior a 5.

Seguint l’estructura de les Unitats de Treball (UT), es plantejarà una avaluació contínua per fer el seguiment i reconduir el procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat,
partint de:

- Una avaluació inicial (no avaluable) en què s’obtindrà la informació sobre els coneixements previs de l’alumnat.
- Una avaluació de procés (avaluable) en què es valoraran totes les activitats dutes a terme en la UT com treballs, casos pràctics, elaboració de material, reflexions, visites dins o

fora del centre, proves escrites, etc. que es determinaran a cada UT. L’alumnat ha de realitzar i lliurar les activitats i treballs dins els terminis establerts i s’haurà d’ajustar a
l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel departament.
Cada treball o activitat serà avaluada segons les competències que treballen i els criteris que s’estableixen, els que seran comunicats a l’alumnat en el moment en què s’encomana
la tasca i els quals podran consultar per mitjà del GESTIB, fent-ne possible així la transparència d’aquest des del principi.
- Una avaluació final o de síntesi (avaluable) consistent amb una prova escrita competencial i teòrica-pràctica sobre les competències treballades, per tal de verificar- ne la seva
adquisició. Aquesta prova pot tenir diferents formats des de una prova escrita amb preguntes tipus text, realització d’esquemes o mapes conceptulas,
identificació d’imatges, comentaris i/o reflexions, resolución de casos, etc. Aquesta prova no superarà el 50% de la nota final del trimestre, tal i com es va acordar a nivell de
Departament de Família Professional.
Si l’alumnat no pot realitzar una activitat d’ensenyament-aprenentatge o una prova d’avaluació de manera justificada, tindrà dret a realitzar-la durant la mateixa avaluació o
s’establirà un nou termini de lliurament per part de la professora.
Cada treball o activitat serà avaluada segons les competències que treballen i els criteris que s’estableixen, els que seran comunicats a l’alumnat en el moment en què s’encomana
la, fent-ne possible així la transparència d’aquest des del principi.

Si l’alumnat no pot realitzar una activitat d’ensenyament-aprenentatge o una prova d’avaluació de manera justificada, tindrà dret a realitzar-la durant la mateixa avaluació.
b.

Instruments d’avaluació

L’avaluació del procés d’aprenentatge es durà a terme mitjançant diversos instruments d’avaluació globals, segons el model d’avaluació formativa, per tal d’assegurar i comprovar
l’assoliment de les competències i els resultats d’aprenentatge seguint l’ancoratge curricular (criteris d’avaluació i objectius associats). Els procediments i instruments d’avaluació
que s’empraran es concretaran a la programació d’aula i podran ser:

●
Proves individuals d’avaluació competencial objectives, escrites i/o orals.
●
Rúbriques d’avaluació (avaluació, autoavaluació i coavaluació). L’autoavaluació i coavaluació es copsen com a necessàries perquè l’alumnat sigui partícip i
conscient del seu propi procés.
●
Quaderns i diaris de classe, carpetes d’aprenentatge i/o portafolis.
●
Registres d’observació i fulls de seguiment de l’actitud i interès vers el mòdul, professorat i companys/es, el comportament adequat a l’aula, l’assistència i la
participació, l’actitud de respecte per l’alumnat, el professorat i les instal·lacions...

●
●
●
●

Diàlegs, entrevistes, role-playings, debats, reflexions...
Enquestes i qüestionaris.
Jocs de gamificació com Kahoot, genially, padlet, passaparaula...
Sortides i visites tècniques.

●

Altres.

4.

DISTRIBUCIÓ TEMPORAL

BLOCS DE CONTINGUTS

UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
X

X

X

X X

X

X

SE

X 0. UT: Presentació i introducció.
1. UT: Pla de treball a la unitat de convivència.
2. UT: Planificació de la gestió del pressupost de la unitat de convivència.

X
X

3. UT: Organització del proveïment de la unitat de convivència.
X

4. UT: Preparació del manteniment i la neteja del domicili
X

5. UT: Selecció dels aliments del menú.
X

CRONOGRAMA

6. UT: Aplicació de tècniques bàsiques de cuina.
X 7. UT: Seguiment del pla de treball.
HORES TOTALS:

HORES

OC NO DE GE FE MA AB MA JU

X

3
X

X
X

34
X

33
X

X
X

33
X
X

33
X
X

33
X
X

33
X

33
235
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Sorribas, M., Villuendas, C. & Ramos, E. (2012). Suport domiciliari. Barcelona: Altamar. ISBN:978-84-15309-19-2.A
mida que es vagi avançant en el contingut s’anirà ampliant la bibliografia si fos necessari.

MÒDUL: PRIMERS AUXILIS
DOCENT: CRISTINA FONTCUBERTA

1. ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL
COMPETÈNCIES
PPS
Donar
resposta
a
situacions d'emergència i
risc per a la salut en el
desenvolupament de la
seva
activitat
professional,
aplicant
tècniques de primers
auxilis.

RESULTATS
D’APRENENTATGE
R.1.- Realitza la valoració
inicial de l’assistència en una
urgència descrivint riscos,
recursos disponibles i tipus
d’ajut necessari.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

a) S’ha assegurat la zona segons el
b)
c)
d)
e)
f)

procediment oportú.
S’han
identificat
les
tècniques
d’autoprotecció a la manipulació de les
persones accidentades
S’han detallat el contingut mínim d’una
farmaciola d’urgències i les indicacions
dels productes i medicaments
S’han establert les prioritats d’actuació
a múltiples víctimes
S’han descrit els procediments per a
verificar la permeabilitat de les vies
aèries
S’han identificat les condicions de
funcionament
adequades
de
la
ventilació-oxigenació.

CONTINGUTS
UT1. Valoració inicial de l’assistència en
una urgència
- Sistemes d'emergències.
- Objectius i límits dels primers auxilis.
- Marc
legal,
responsabilitat
i
ètica
professional.
- Farmaciola de primers auxilis.
o Classificació de material: materials
bàsics i complements útils.
o Característiques d'ús.
o Sistemes de magatzematge.
o Manteniment i revisió.
UT2. L’avaluació de l’estat de la víctima
- Signes de compromís vital en adult, nin o
nina i lactant.
o Parada cardiorespiratòria.

g) S’han
descrit
i
executat
procediments d’actuació en
d’hemorràgia.

els
cas

h) S’han descrit els procediments per
comprovar els nivells de consciència.
i)

S’han pres les constants vitals.

j)

S’ha identificat la seqüència d’actuació
segons el protocol establert per
l’ILCOR (Comitè de Coordinació
Internacional sobre la Ressuscitació)

o Trastorns del ritme cardíac.
- Mètodes i materials de protecció de la zona.
- Mesures de seguretat i autoprotecció
personal.
- Tipus d'accidents i les seves conseqüències.
- Prioritats d'actuació en múltiples víctimes:
o El triatge simple.
o Valoració por criteris de gravetat.
- Signes vitals:
o Nivell de consciència.
o Pols.
o Respiració.
- Exploració bàsica davant una urgència:
o Protocols d'exploració.
o Mètodes d'identificació d'alteracions.
o Signes i símptomes.
- Terminologia mèdica-sanitària en primers
auxilis.
- Protocol de transmissió de la informació.
Valoració de l'actuació amb seguretat i amb
confiança en si mateix.

R.2.- Aplica tècniques de
suport vital basic descrivintles i relacionant-les amb
l’objectiu a assolir

a)

S’han descrit els fonaments de la
ressuscitació cardiopulmonar

b)

S’han aplicat tècniques d’apertura
de la via aèria.

c)

S’han aplicat tècniques de suport
ventilatori i circulatori.
d)
S’ha
realitzat la
desfibril·lació externa
semiautomàtica (DESA)
e)

S’han aplicat
reanimació

f)

S’han
indicat
les lesions i
traumatismes més freqüents.

g)

S’ha descrit la valoració primària i
secundaria del lesionat.

h)

S’han aplicat tècniques de primers auxilis
en lesions produïdes per agents físics,
químics i biològics.

i)

S’han aplicat tècniques de primers auxilis
en patologies orgàniques
d’urgència.

j)

S’han especificat casos o circumstàncies
en els que no es deu intervenir.

mesures

de

post-

UT4. Aplicació de tècniques de
suport vital bàsic
- Objectiu i prioritats del suport vital
bàsic.
- Control de la permeabilitat de les
vies aèries:
o Tècniques d'obertura de la
via aèria.
o Tècniques de neteja i
desobstrucció de la via aèria.
- Ressuscitació
cardiopulmonar
bàsica.
o Respiració boca-boca.
o Respiració boca-nas.
o Massatge cardíac extern.
UT5. Suport vital amb DESA
(Desfibril·lació
Externa
Semi
Automàtica)
- Desfibril·lació
externa
semiautomàtica (DESA):
oFuncionament i manteniment
del desfibril·lador extern.
Semiautomàtic.
oProtocol d'utilització.
oRecollida de dades d'un
desfibril·lador
extern
semiautomàtic
UT6. Primers auxilis per als
accidents més corrents
- Valoració continua de l'accidentat.
- Atenció inicial lesiones por agents
físics:
o Traumatismes:
fractures,
luxacions i altres lesiones
traumàtiques,
cossos
estranys en ull, oïda i nas;
ferides
i
hemorràgies.
Ennuegada.
o Calor o fred: cremades, cop

de
calor,
hipertèrmia,
hipotèrmia i congelació.
o Electricitat:
protocols
d'actuació en electrocució.
o Radiacions.
UT7.
Primers
auxilis
per
traumatismes químics i biològics
- Atenció inicial lesiones por agents
químics i biològics:
o Tipus d'agents químics i
medicaments.
o Vies d'entrada i lesiones.
o Actuacions segons tòxic i via
d'entrada.
o Mossegades i picades.
o Xoc anafilàctic.
UT8. Primers auxilis en patologia
orgànica d’urgència i en part
imminent
- Atenció
inicial
en
patologia
orgànica d'urgència:
o Protocols
d'actuació
en
trastorns
cardiovasculars
d'urgència:
cardiopatia
isquèmica,
insuficiència
cardíaca.
o Protocols
d'actuació
en
trastorns
respiratoris:
insuficiència
respiratòria,
asma bronquial.
o Protocols
d'actuació
en
alteracions
neurològiques:
accident vascular cerebral,
convulsions en nins i adults.
- Actuació inicial en el part imminent.
- Actuació limitada al marc de les
seves competències.
Aplicació de normes i
protocols de seguretat i
d'autoprotecció personal.

R.3.-Aplica procediments
d’immobilització i
mobilització de víctimes
seleccionant els medis
materials i les tècniques.

a) S'han efectuat les maniobres necessàries
per accedir a la víctima.
b) S'han identificat els mitjans materials
d'immobilització i mobilització.
c) S'han caracteritzat les mesures posturals
davant una persona lesionada.
d) S'han descrit les repercussions d'una
mobilització i trasllat inadequats.
e) S'han confeccionat sistemes per a la
immobilització i mobilització de malalts o
accidentats amb materials convencionals i
inespecífics o mitjans de fortuna.
f) S'han aplicat normes i protocols de seguretat
i d'autoprotecció personal.

UT3. Aplicació
de
procediments
d’immobilització i mobilització
- Protocol de maneig de víctimes.
- Avaluació de la necessitat de trasllat:
o Situació en la zona.
o Identificació de riscos.
o Indicacions i contraindicacions del
trasllat.
- Posiciones de seguretat i espera de
l'accidentat.
- Tècniques d'immobilització:
o Fonaments d'actuació davant
fractures.
o Indicacions de la immobilització.
o Tècniques
generals
d'immobilització.
- Tècniques de mobilització:
o Indicacions de la mobilització en
situació de risc.
o Tècniques de mobilització simple.
- Confecció de lliteres i materials
d'immobilització senzills.
Protocol de seguretat i autoprotecció
personal.

R.4.- Aplica tècniques de suport
psicològic i d’autocontrol a
l’accidentat i acompanyants,
descrivint i aplicant les estratègies
de comunicació adequades.

a) S’han descrit les estratègies
bàsiques de comunicació amb
l’accidentat i els seus acompanyats.
b) S’han detectat les necessitats
psicològiques de l’accidentat.
c) S’han aplicat tècniques bàsiques de
suport psicològic per millorar l’estat
emocional de l’accidentat.
d) S’ha valorat la importància
d’infondre confiança i optimisme
a l’accidentat durant tota
l’actuació.
e) S’han identificat els factors que
predisposen a l’ansietat de les
situacions d’accident, emergència i
dol.
f) S’han especificat les tècniques a fer
servir per controlar la situació de
dol, ansietat i angoixa o
agressivitat.
g) S’han especificat les tècniques a
utilitzar per superar
psicològicament el fracàs en la
prestació de l’auxili.
h) S’ha valorat la importància de
l’autocontrol davant situacions
d’estres.

UT1, UT2, UT3, UT4, UT5, UT6,
UT7 i UT8
Suport psicològic en primers
auxilis
- Estratègies
bàsiques
de
comunicació.
o Elements
de
la
comunicació.
o Tipus de comunicació.
o Dificultats
de
la
comunicació.
o Tècniques bàsiques de
comunicació
en
situacions d'estrès.
o Comunicació
amb
l'accidentat.
o Comunicació
amb
familiars.
- Valoració del paper del primer
intervinent.
o Reaccions a l'estrès.
o Tècniques
bàsiques
d'ajuda psicològica a
l'intervinent.
- Tècniques facilitadores de la
comunicació
interpersonal:
Habilitats bàsiques que milloren
la comunicació.
- Factors
estressors
en
situacions
d'accident
o
emergència.
Mecanismes i tècniques de
suport psicològic.

2. METODOLOGIA
La metodologia que es proposa combina estratègies, mètodes i tècniques que faciliten la integració dels coneixements al mateix temps que dota de capacitats cognitives
i actituds positives per a l'autoaprenentatge, el treball en equip i la possibilitat de mobilitat laboral dins l'àrea de treball específic.
Es fomentarà la utilització de la tecnologia dins l’aula, fent ús de diferents aplicacions educatives per tal de que l’alumnat desenvolupi les competències digitals adients
per facilitar la gestió de la informació i el coneixement.
Se treballarà en l’entorn de la plataforma Classroom per a la gestió dels recursos educatius i per a la comunicació amb l’alumnat.
Es reforçarà l’aprenentatge significatiu per tal d’aprofitar i relacionar els coneixements i les experiències prèvies de l’alumnat amb els nous adquirits. Es
potenciarà l’aplicació pràctica dels nous coneixements perquè l’alumnat comprovi l’interès i la utilitat del que va aprenent en cada moment.
D'altra banda, l'adquisició de destreses específiques d'execució és pròpia de la Formació Professional específica, i per a aprendre aquest tipus de tasca està prou
demostrat la importància de la simulació i la repetició de tasques relacionades amb els conceptes treballats prèviament.
Per els continguts pràctics que requereixen una visualització de la tècnica a realitzar, el professorat podrà realitzar una demostració pràctica de tot un procés o d'una fase
determinada del mateix, segons els requeriments de la tècnica a efectuar. La demostració podrà recolzar-se amb material audiovisual, noves tecnologies, etc.
Posteriorment, l’alumnat practicarà la tècnica, segons els criteris fixats. Acabada la pràctica se realitzarà l’avaluació perquè l’alumnat pugui reconèixer les parts del
procediment que no ha assolit o que necessita millorar.
Durant totes les Unitats de Treball se realitzaran pràctiques de les diferents tècniques i processos, per tal de que l’alumnat se familiaritzi amb la tècnica i pugui adquirir
la destresa necessària per a la pràctica professional.
Per organitzar les unitats didàctiques i afavorir que el procés d'aprenentatge resulti de manera exitosa es seguiran les següents pautes:
•

Els continguts estaran agrupats de forma que les unitats didàctiques tenguin un fil conductor clar, explícit i coherent.

•
•

Partir dels coneixements previs de l'alumnat.
Començar les unitats didàctiques amb estructures simples per anar augmentant complexitat a mesura que es vagin assolint els coneixements i s'integren de nous.

•

Afavorir la motivació de l'alumnat a través d'activitats útils, resolent problemes pràctics i simulacions de situacions reals que és a partir d'on poden consolidar els
continguts teòrics impartits.

•

Les unitats didàctiques han de contenir activitats d'avaluació per garantir el bon assoliments dels objectius proposats.

Per finalitzar l’apartat de metodologia, recordar que la programació és un projecte obert, flexible i reflexiu, on el professorat hi fa una declaració d’intencions amb
caràcter viu, que fa possible adaptar la normativa a la realitat de l’aula i a la diversitat d’interessos i capacitats de l’alumnat.

3. AVALUACIÓ
Per avaluar es tindran en compte els següent principis:
1. L’avaluació es basa tant amb els objectius del títol com els generals de l’FP (article 3 del RD 1147/2011)
c) Consolidar hàbits de disciplina treball individual i en equip, així com la capacitat d’autoaprenentatge i capacitat crítica i apartat
d) Establir relacions interpersonals i socials, en l'activitat professional i personal, basades en la resolució pacífica dels conflictes, el respecte a les altres persones i el rebuig a
la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als comportaments sexistes
g) Potenciar la creativitat, la innovació i la iniciativa emprendedora
i) Comunicar-se de forma efectiva en el desenvolupament de l’activitat professional i personal.
2. L'avaluació serà Formativa.
3. L'avaluació ha d’identificar el grau en que l’alumnat ha desenvolupat cada competència.
4. És imprescindible implicar l’alumnat en el procés d’avaluació.
5. S’ha de basar en procediments pràctics i funcionals.
6. L'avaluació ha de ser transparent (L’alumnat ha de conèixer els paràmetres d’avaluació des del començament).
Per això, aquesta avaluació es copsarà com un procés continu i global de retroalimentació sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge. Aquest es basarà amb les competències
PPS, els resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i objectius generals associats al mòdul, els que ha d’adquirir l’alumnat. Aquests RA’s són ponderats en funció del temps que es
treballa i de la importància que en tenen per la competència del perfil professional i del mòdul. Tots aquests elements es treballaran i es temporalitzaran en distintes unitats de
treball i activitats avaluatives i d’aprenentatge.

Per tant:

●

La qualificació trimestral s’extraurà a partir dels instruments d’avaluació associats als Resultats d’Aprenentatge treballats.

●

La qualificació final s’extraurà de la ponderació dels Resultats d’Aprenentatge

a. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ GENERALS
La nota global de l’avaluació i del mòdul es treu aplicant la ponderació indicada a la següent graella:

RESULTATS
D’APRENENTATGE (RA)

PONDERACIÓ DE CADA RA
(%) AL FINAL DEL MÒDUL

RA AVALUATS I PONDERATS
A 1a AVALUACIÓ

RA1
RA2
RA3
RA4
TOTAL

20%
40%
20%
20%
100%

50%

RA AVALUATS I PONDERATS
A 2a AVALUACIÓ

RA AVALUATS I
PONDERATS A 3a
AVALUACIÓ

60%
20%
20%
100%

70%

30%
20%
100%

30%
100%

*Aquests percentatges són susceptibles a modificacions per motius justificats segons el criteri del professorat

RESULTATS D’APRENENTATGE
(RA)
RA1

RA2

EINES D’AVALUACIÓ PER RA

PONDERACIÓ DE CADA RA (%)
20%

40%



Prova escrita UT1

PONDERACIÓ DE LES EINES
D’AVALUACIÓ
30%

 UT1: Treball cooperatiu farmaciola
(canva, Powerpoint…) i pautes de
comunicació
 UT2: Prova escrita

20%



20%

UT2: Cas pràctic


UT4 i UT5: Prova pràctica (RCP,
DESA, OVACE...)

30%

70%






Prova teòrica
UT4 i UT5
UT6 i UT7
UT8 (cas teòrico-pràctic)

30%

RA3

20%

 UT3: Prova teòrica/pràctica (cas
pràctic-test)

100%

RA4

20%


UT2: Cas pràctic triatge i/o
mesura constants vitals i valoració
comunicació amb accidentat

25%


UT4 i UT5: Prova pràctica
(RCP, DESA, OVACE...)

50%


UT3: Prova teòrica/pràctica en
grups (cas pràctic)

25%

*Aquests percentatges són susceptibles a modificacions per motius justificats segons el criteri del professorat
Les qualificacions trimestrals i finals es troben especificades a les graelles anteriors.
-

PROVES PRÀCTIQUES

A les proves pràctiques, Si l’alumnat no pot realitzar aquesta prova durant l’avaluació, encara que sigui per un motiu justificat, suspendrà l’avaluació, la qual podrà
recuperar el dia de l’avaluació pràctica del següent trimestre.
En el cas de suspendre la primera, segona i/o tercera avaluació, tendrà dret a una recuperació el mes de juny.
Si l’alumnat no ha assolit els RA a final de curs tendrà dret a una convocatòria extraordinària marcada per les instruccions de Conselleria d’Educació.
- PROVES ESCRITES I TREBALLS
Aquestes poden incloure:
- Activitats d’aula individual o de grup i/o
- Exposicions orals individual o de grup i/o (que s’hauran d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel professor)

- Treballs de recerca i/o (s’hauran d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel professor)
- Proves escrites (tipus test, preguntes curtes, preguntes a desenvolupar, casos teòrico-pràctics…)

 Criteris de qualificació de Treballs i tasques
L’alumnat està obligat a lliurar totes les feines i treballs programats i requerits pel professorat dins dels terminis establerts i amb les pautes d’elaboració fixades pel
professorat.
- El lliurament dels treballs o tasques: si es lliura una feina posterior a la data límit d’entrega sense justificació oficial, en cas de que compleixi tots els requisits es
qualificarà amb una nota màxima de 5 punts dins la setmana posterior a la data d’entrega.
En el cas que la no presentació dels treballs i/o activitats d’aula i/o exposicions orals al llarg de l’avaluació sigui per un motiu justificat, el professorat marcarà un nou
termini de lliurament dins la mateixa avaluació, sempre i quan sigui possible.
Per avaluar els treballs i tasques escrites no tan sols es tendran en compte els continguts si no que també es valorarà com s'expressa i la pulcritud de la presentació.
 Criteris de qualificació de Proves escrites
Si l’alumnat no pot realitzar alguna prova escrita per un motiu justificat durant l’avaluació, sempre que sigui possible, es realitzarà dintre de la mateixa avaluació.

Recuperacions
En cas de suspendre algun RA s’haurà de recuperar els continguts suspesos relacionats amb aquest RA. L’alumnat tindrà dret a 2 convocatòries per recuperar, una
convocatòria ordinària en el mes de juny i una convocatòria extraordinària fixada per les instruccions de Conselleria.
Per aprovar el mòdul s’han d’haver superat tots els RA.

Qualificació numèrica de l’avaluació ordinària i extraordinària

Donat que l'actual sistema de qualificació no permet posar notes numèriques decimals es seguiran els següents criteris:
– Les notes trimestrals s'arrodoniran a la baixa quedant el nombre enter.
– Els decimals que no s'han comptabilitzat seran reservats i afegits a la nota final del curs.
– Per a la mitjana global, les fraccions decimals per sota del 0,5 s'arrodoniran a la baixa. Si el decimal està comprès entre 0,5 i 0,7 es valorarà l'evolució de l'alumnat.
Si és igual o superior a 0,7 s'arrodonirà a l'alça, a excepció d'aquells casos que no es consideri adient aplicar aquesta pujada.
➢ Per aprovar el curs s’han d’aprovar les tres avaluacions on estaran incloses totes les competències associades al mòdul.
a. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL
Durada total del mòdul: 64 (*) hores.. Hores setmanals: 2
BLOCS DE
CONTINGUTS
B-a

B-b

B-c

X
X

X

X

X

X

X

CRONOGRAMA
HORES

B-d

X
X

UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES
SET

UT 0: Presentació del mòdul

1

UT 1: Valoració inicial de l’assistència en una urgència

2

UT 2: L’avaluació de l’estat de la víctima.
UT 3: Aplicació de procediments d’immobilització i mobilització.
UT 4: Aplicació de les tècniques de SVB
UT 5: Suport vital amb DESA (desfibril·lació externa semi-automàtica)

X

UT 6: Primers auxilis en accidents més corrents

X

UT 7: Primers auxilis per traumatismes químics i biològics.

OCT

NOV

DES

GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

1
6
2

8
6

4
4

2
2

6
6

8

2

18

4
4

4
4

8
8

8

X

UT 8: Primers auxilis en patologia orgànica d’urgència i en part imminent
HORES TOTALS:

3

8

8

4

(*) Tot i que la durada establerta del mòdul és de 35 h., impartir 2 h. setmanals durant el tres trimestres dona un total de 64 h.
(**) Aquesta distribució de sessions és susceptible a modificacions per motius justificats segons el criteri del professorat.
b.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA DE REFERÈNCIA
Primeros auxilios. Ciclo Formativo de Grado Medio- Grado superior. Editorial Mc Graw Hill: 2010.
Primers auxilis. Módulo transversal Servicios socioculturales y a la comunidad Sanidad. Editorial Altamar: 2013.

6

8

10

4

8

5

5

5

64

DOCENT: PILAR MORENTE LÓPEZ
ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL: DESTRESES SOCIALS
COMPETÈNCIES PPS

RESULTATS

CRITERIS D’AVALUACIÓ

CONTINGUTS

D’APRENENTATGE
n) Assessorar la persona en
situació de dependència, als
familiars i cuidadors no formals
proporcionant pautes d'actuació
a seguir en la cura i atenció
assistencial
i
psicosocial,
adequant la comunicació i les
actituds a les característiques de
la persona interlocutora.

RA1.Caracteritza
estratègies i tècniques
per
afavorir
la
comunicació i relació
social amb el seu entorn,
analitzant els principis de
la intel·ligència emocional i
social.

RA4. Valora el seu grau
de competència social
per al desenvolupament
de les seves funcions
professionals, analitzant la

- S'han descrit els principis de la intel·ligència
emocional i social .
- S'ha valorat la importància de les HHSS i
comunicatives en el desenvolupament de la tasca
professional i en les relacions interpersonals.
- S’han identificat diferents estils de comunicació
les seves avantatges i limitacions
- S’han identificat les principals barreres i
interferències que dificulten la comunicació.
- S’ha establert una eficaç comunicació per
rebre instruccions i intercanviar idees o
informació.
- S’han utilitzat les habilitats socials adequades a
la situació.
- S'ha mostrat interès per no jutjar les persones i
respectar els seus elements diferenciadors
personals :
emocions , sentiments i personalitat .
-S'ha mostrat una actitud positiva cap al canvi i
l'aprenentatge.
- S'han identificat els indicadors d'avaluació de
la competència social.
- S'ha registrat la situació personal i social de
partida del professional.
- S'han registrat les dades en suports establerts.

-La
Intel.ligència
emocional.
L’educació
emocional. Les emocions i els sentiments.
- Habilitats socials i conceptes afins.
- Importància de les HHSS en l’exercici
professional.
-Anàlisi de la relació entre comunicació i qualitat
de vida en els àmbits d’intervenció.
- El procés de comunicació. La comunicació verbal
i no verbal.
-Estils de comunicació.
- Paper de la comunicació en les relacions
interpersonals.
- Estratègies per una comunicació eficaç.
- Valoración comunicativa de context. Elements
facilitadors y obstacles en la comunicació.
- Valoració de la importància de les actituds en la
relació d’ ajuda.
- Els mecanismes de defensa.
-Indicadors de la competència social.
-Registre i interpretació de dades de la
competència social.
-Identificació d’ aspectes susceptibles de millora.
Proposta d’ actuació.

seva incidència en les
relacions interpersonals i
grupals.
ñ ) Resoldre les contingències
amb iniciativa i autonomia,
mostrant una actitud autocrítica
i buscant alternatives per
afavorir el benestar de les
persones
en
situació
de
dependència

RA3. Aplica tècniques
de gestió de conflictes i de
resolució de problemes,
interpretant les pautes
d’actuació establertes.

RA4.Valora el seu grau
de competència social
per al desenvolupament
de les seves funcions
professionals, analitzant la
seva incidència en les
relacions interpersonals i
grupals.

- S'han interpretat les dades recollides.
- S'han identificat les actuacions realitzades que
cal millorar.
- S'han marcat les pautes a seguir en la millora.
- S'ha efectuat la valoració final del procés.
- S'han analitzat les fonts de l'origen dels
problemes i conflictes.
- S'han relacionat els recursos tècnics utilitzats
amb els tipus de problemes estàndard.
- S'ha presentat, ordenada i clarament, el procés
seguit i els resultats obtinguts en la resolució
d'un problema.
- S'han planificat les tasques que s'han de
realitzar amb previsió de les dificultats i la
manera de superar-les.
- S'han respectat les opinions dels altres sobre
les possibles vies de solució de problemes.
- S'ha definit el concepte i els elements de la
negociació en la resolució de conflictes.
- S'han identificat els possibles comportaments
en una situació de negociació i l'eficàcia dels
mateixos.
- S'ha discriminat entre dades i opinions.
- S'han identificat els indicadors d'avaluació de
la competència social.
- S'han marcat les pautes a seguir en la millora.

-Valoració de l’ autoavaluació com estratègia per
la millora de la competència social.
- Anàlisi i procés de formació inicial i al llarg de la
vida del professional del treball social.
- El conflicte en les relacions interpersonals.
Causes.
- Aplicació de les estratègies de resolució de
conflictes.
- El procés de presa de decisions.
- Gestió de conflictes. Negociació y mediació.
- Valoració del respecte i la tolerància en la
resolució de problemes i conflictes.

-Indicadors de la competència social.
-Registre i interpretació de dades de la
competència social.
-Identificació d’ aspectes susceptibles de millora.
Proposta d’ actuació

p)
Gestionar
les
cridades
entrants i de sortida del servei
de teleassistència, rebent-les i
emitint-les segons els protocols
establerts i utilitzant aplicacions
informàtiques
i
eines
telemàtiques.

RA1.
Caracteritza
estratègies i tècniques
per
afavorir
la
comunicació i relació
social amb el seu entorn,
analitzant els principis de
la intel·ligència emocional i
social.

r ) Actuar amb responsabilitat i
autonomia en l'àmbit de la seva
competència,
organitzant
i
desenvolupant el treball assignat
cooperant o treballant en equip
amb altres professionals en
l'entorn de treball.

RA2. Aplica tècniques
de
treball
en
grup,
adequant-les al rol que
desenvolupa
en
cada
moment.

- S'ha valorat la importància de les HHSS i
comunicatives en el desenvolupament de la tasca
professional i en les relacions interpersonals.
- S’han identificat diferents estils de comunicació
les seves avantatges i limitacions
- S’han identificat les principals barreres i
interferències que dificulten la comunicació.
- S’ha establert una eficaç comunicació per
rebre instruccions i intercanviar idees o
informació.
- S’han utilitzat les habilitats socials adequades a
la situació.
- S'han descrit els elements fonamentals d'un
grup i els factors que poden modificar la seva
dinàmica.
- S’han analitzat i seleccionat les diferents
tècniques de dinamització i funcionament de
grups.
- S’han explicat els avantatges del treball en
equip front a l ’individual.
- S'han diferenciat els diversos rols i la tipologia
dels integrants d' un grup.
- S’han respectat les diferències individuals en el
treball en grup.
- S’han identificat les principals barreres de
comunicació grupal.
- S'ha definit el repartiment de tasques com a
procediment per al treball en grup.
- S'ha col·laborat en la creació d'un ambient de
treball relaxat i cooperatiu.

- Importància de les HHSS en l’exercici
profesional.
-Estils de comunicació.
- Paper de la comunicació en les relacions
interpersonals.
- Estratègies per una comunicació eficaç.
-Elements facilitadors y obstacles en la
comunicació.
- Valoració de la importància de les actituds en la
relació d’ ajuda.

El
grup.
Tipus
i
característiques.
Desenvolupament grupal.
- Interpretació de l’estructura i processos de grup.
-La
Intel.ligència
emocional.
L’educació
emocional. Les emocions i els sentiments.
- Habilitats socials i conceptes afins.
- Importància de les HHSS en l’exercici
professional.
-Anàlisi de la relació entre comunicació i qualitat
de vida en els àmbits d’intervenció.
- El procés de comunicació. La comunicació verbal
i no verbal.
-Estils de comunicació.
- Paper de la comunicacio en les relacions
interpersonals.
- Estratègies per una comunicació eficaç.
- Valoració comunicativa de context. Elements
facilitadors y obstacles en la comunicació.
- Valoració de la importància de les actituds en la
relació d’ ajuda.
- La comunicació en els grups.
- Aplicació de tècniques de dinàmica de grup.
- L’ equip de treball:
* Organització i repartiment de tasques.

*El treball individual i el treball en grup.
* Aplicació d’ estratègies de treball cooperatiu.
*La confiança en el grup.
* Valoració del paper de la motivació en la
dinàmica grupal.

t) Comunicar-se eficaçment,
respectant
l'autonomia
i
competència de les diferents
persones que intervenen
en l'àmbit del seu treball.

v) Aplicar procediments de
qualitat, d’accessibilitat universal
i de “disseny per a tots” en les
activitats professionals incloses
en els processos de producció o
prestació de serveis.

RA4. Valora el seu grau
de competència social per
al desenvolupament de les
seves
funcions
professionals, analitzant la
seva incidència en les
relacions interpersonals i
grupals
RA1.
Caracteritza
estratègies i tècniques
per afavorir la comunicació
i relació social amb el seu
entorn,
analitzant els principis de
la intel·ligència emocional i
social.

RA1.
Caracteritza
estratègies i tècniques
per
afavorir
la
comunicació i relació
social amb el seu entorn,
analitzant els principis de
la intel·ligència emocional i
social

- S'han identificat els indicadors d'avaluació de la
competència social.
- S'han identificat les actuacions realitzades que
cal millorar.
- S'han marcat les pautes a seguir en la millora.

- S'ha valorat la importància de les HHSS i
comunicatives en el desenvolupament de la tasca
professional i en les relacions interpersonals.
- S’han identificat les principals barreres i
interferències que dificulten la comunicació.
- S’ha establert una eficaç comunicació per
rebre instruccions i intercanviar idees o
informació.
- S’han utilitzat les habilitats socials adequades a
la situació.
- S'ha demostrat interès per no jutjar les
persones i respectar els seus elements
diferenciadors personals: emocions , sentiments i
personalitat.
- S’han identificat les principals barreres i
interferències que dificulten la comunicació.
- S’han utilitzat les habilitats socials adequades
a la situació.

Indicadors de la competència social.
-Registre i interpretació de dades de la
competència social.
-Identificació d’ aspectes susceptibles de millora.
Proposta d’ actuació

- Importància de les HHSS en l’exercici
profesional.
- El procés de comunicació. La comunicació verbal
i no verbal.
-Estils de comunicació.
- Paper de la comunicació en les relacions
interpersonals.
- Estratègies per una comunicació eficaç.
- Valoració comunicativa de context. Elements
facilitadors y obstacles en la comunicació.
- Valoració de la importància de les actituds en la
relació d’ ajuda.
- Assertivitat. Empatía.
-Anàlisi de la relació entre comunicació i qualitat
de vida en els àmbits d’intervenció.
- Estratègies per una comunicació eficaç.
- Valoració comunicativa de context. Elements
facilitadors y obstacles en la comunicació.

METODOLOGIA
Les línies d'actuació que ens ajudaran a assolir les competències professionals, personals i socials (CPPS) vinculades a aquest mòdul es nodreixen de les metodologies
d'ensenyament- aprenentatge cooperatiu, l’aprenentatge basat en projectes i l’aprenentatge- servei (ApS:metodologia d'aprenentatge actiu basada en el treball per
projectes i que vincula els aprenentatges curriculars amb l'educació en solidaritat i valors) L’ APS serà una de les metodologies actives que s’ intentaran incloure al
mòdul per tal d’ apropar a l’alumnat a la realitat professional, a través d’aquesta metodologia es posaran de manifest habilitats, actituds, valors i procediments
necessaris per assolir les competències del mòdul.
La major part d’ activitats i produccions de l’alumnat estan pensades i organitzades per tal que es puguin desenvolupar durant el temps de classe, ocasionalment si
l’alumnat no ha pogut finalitzar-les dins l’horari lectiu haurà de dedicar un temps afegit fora de l’aula. Durant la realització de les activitats la professora anirà
realitzant observació, suport i avaluació de tot el procés.
Es facilitarà l’ús de les TIC en les diferents activitats que es realitzin a l’aula (presentacions de treballs, explicacions, recerques…), així com l’ expressió i el treball
mitjançant la música i l’art.
S’utilitzarà, en la mesura de les possibilitats, els materials elaborat per el Centre de Referència Nacional de l’àrea de l’Atenció Social per treballar les soft skill (són les
competències socials “blanes”, que s’adquireixen en la vida diària i que permeten integrar-se amb èxit a l’àmbit laboral)
El projecte “Analizando las soft skills en un contexto VUCA” planteja l’aplicació de metodologies actives basades en el treball per reptes i ludificació per dissenyar i
desenvolupar experiències educatives en el mòdul transversal d’habilitats socials que es desenvolupen en tots els cicles formatius de la família professional de SSC.
Quant als materials de referència del mòdul:

●

la professora anirà facilitant material i bibliografia específica, així com

●

material audiovisual

●

materials de creació pròpia (individuals i grupals) per l’ alumnat amb les recerques i síntesis dels continguts treballats.

Es farà feina amb la plataforma Google Classroom com a eina principal.
L’alumnat és el subjecte actiu del seu propi aprenentatge. Per tant, la metodologia de treball dissenyada per aquest mòdul fomentarà l’elaboració progressiva dels

coneixements (dels continguts del mòdul) per part de l’alumnat, i això implicarà un treball constant.
Les activitats i la metodologia de treball tindran en compte la diversitat de formes d’aprenentatge i sempre estaran encaminades a aconseguir l’autoaprenentatge, per
a què en acabar el cicle formatiu puguin continuar la seva formació. Per tant, les activitats d’ensenyament aprenentatge tindran com a objectiu prioritari suscitar i
assolir la motivació, la reflexió, l’observació, el raonament i la participació.
S’intentarà alternar la teoria amb la pràctica a través de: presentacions, activitats de recerca i treball autònom, tant individual com en petit o gran grup. A més, es
fomentarà l’anàlisi, la reflexió i el debat a partir de vídeos i la lectura de documents, articles diversos, i activitats complementàries, entre d’altres.
Durant el curs es contactarà amb institucions, serveis i/o entitats, relacionades amb el cicle per tal de conèixer els recursos existents i facilitar la possibilitat de
interactuar amb els usuaris dels diferents col·lectius. Així mateix, es participarà d’aquelles visites o activitats complementàries que proposi la comissió d’activitats
complementàries del centre, utilitzant- les com a activitats pedagògiques. Es realitzaran visites a determinades Institucions (Residències, centres de dia...) procurant
impulsar la participació de l'alumnat en l'organització i la dinamització de tallers a fi de poder facilitar la seva interacció amb els usuaris i posar en pràctica la seva
competència social.
1.

AVALUACIÓ

L’avaluació és un procés continu i global de retroalimentació sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge, on l’alumnat és una persona activa dins aquesta.
Aquesta qualificació, es basarà amb els resultats d’aprenentatge associats al mòdul, els que ha d’adquirir l’alumnat. Aquests són ponderats en funció del temps que es
treballa i de la importància que en tenen per la competència del perfil professional i del mòdul. Tots aquests elements es treballaran i es temporalitzaran en distintes
unitats de treball i activitats avaluatives i d’aprenentatge.
A més:
●

La qualificació del mòdul serà numèrica, entre 1 i 10, sense decimals.

●

Seguint l’estructura de les UT, es plantejarà una avaluació contínua per fer el seguiment i reconduir el procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat,
partint de:
○

Una avaluació inicial (no avaluable) en què s’obtindrà la informació sobre els coneixements previs de l’alumnat.

○

Una avaluació de procés (avaluable) en què es valoraran totes les activitats dutes a terme en la UT com treballs, casos pràctics, elaboració de
material, assajos, visites dins o fora del centre, observacions, etc. que es determinaran a cada UT.

●

Cada treball o activitat serà avaluada segons els resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació, els que seran comunicats a l’alumnat en el moment en què
s’encomana la tasca.
a.

Criteris de qualificació

COMPETÈNCIES AVALUABLES

RA

CPPS RD

PONDERACIÓ

20%

COM: Utilitzar estratègies i tècniques de
comunicació.

RA1

n, p, t, v

IE: Conèixer i aplicar els principis de la intel·ligència
emocional i social.

RA1

n,p,t,v

TG: Aplicar tècniques de treball en grup

RA2

r

GC: Gestionar conflictes i resoldre problemes.

RA3

ñ

AC: Desenvolupar l'autoconeixement a partir de
l'autoavaluació.

RA4

25%
15%

n,ñ,r

15%
25%

Al llarg de les avaluacions trimestrals hi quedaran ponderades todes les produccions avaluables realitzades durant les sessions a l’aula i/ o fora d’aula, vinculades als
RA i a les Competències Avaluables (proves de síntesi a final de les UTs, exercicis, tasques, pràctiques individuals i/o grupals, debats, reflexions, assajos, exercicis
d’auto i coavaluació del mòdul…)
L'avaluació per tant, a cada UT s’adaptarà a les diferents actuacions, situacions i continguts que exigeix el propi desenvolupament dels Resultats d'Aprenentatge del
Mòdul.
Es considera una competència professional bàsica l’ús adient de l’expressió, l’ortografia i la gramàtica en les tasques escrites i orals.
S' avaluarà el grau d'adquisició de les competències per trimestres (avaluacions) tenint sempre present l'avaluació contínua. L’avaluació ordinària final respondrà a la
ponderació inicial de les competències avaluables i els RA.

2.

Instruments d’avaluació

Avaluació inicial al mòdul i al començament de cada UT: L'avaluació inicial tracta de recollir les idees prèvies que té l’alumnat sobre els continguts del mòdul i intenta
conèixer interessos i identificar algunes de les seves limitacions i potencialitats. S' abordarà durant les primeres sessions amb el grup mitjançant diferents dinàmiques
que incloguin tant l'acció com la reflexió individual i grupal. L’avaluació al començament de cada UT tracta de fer una aproximació a les idees prèvies de l’alumnat
envers els temes a introduir. Es realitzarà mitjançant debats i dinàmiques cooperatives com per exemple: el foli giratori, la lectura compartida, 1-2-4…
Els instruments d’avaluació que s’utilitzaran duran el procés d’ensenyament- aprenentatge seran variats i dissenyats en funció del grup- classe. Sense ànim de
concretar s’ utilitzaran:
- Observació directa i participació en les sessions i sortides: Permet valorar diàriament els aspectes actitudinals, procedimentals i conceptuals per part de la
professora, mitjançant escales d’ observació i/ o rúbriques de seguiment.
- Treballs individuals i en grup: Recull d'apunts, informes, treballs, exercicis i activitats realitzades, duent-se a terme el seguiment i valoració dels mateixos. Pel que fa
als treballs en grup, aquests consistiran en debats, projectes, tallers, jocs de rol, posades en comú, exposicions orals... Es valorarà: la qualitat dels treballs; la claredat
i creativitat en les posades en comú; l'interès i la participació en les activitats; la coordinació de l'alumnat en el grup i el diàleg amb els altres grups i, finalment, la
iniciativa i la creativitat en la solució de problemes, mitjançant rúbriques d’avaluació. Quan la no presentació dels treballs al llarg de l’avaluació sigui per un motiu
justificat, la professora marcarà un nou termini de lliurament dins la mateixa avaluació, sempre i quan sigui possible.
- Assajos (reflexions sobre temes determinats)
- Proves individuals d’ avaluació.

RECUPERACIONS TRIMESTRALS
Es dissenyaran activitats de recuperació al final de trimestre per tal d'oferir la possibilitat a l'alumnat d'assolir aquelles competències no superades en cas que sigui
necessari. És imprescindible per tenir dret al sistema de recuperacions, haver presentat tots els treballs i activitats d’aula realitzats durant les avaluacions.
RECUPERACIONS DE LA CONVOCATÒRIA PRESENCIAL (A FINAL DE CURS).
A la recuperació final (març) s’hauran de recuperar les Competències Avaluables no assolides al llarg de les diferents avaluacions.

DISTRIBUCIÓ TEMPORAL
UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES

B-a

B-b

X

B-c

X

B-d

X

X

X
X

X

0. UT: Presentació del mòdul. Coneixements previs
1. UT: Destreses socials en professionals d’atenció a la
dependencia

CRONOGRAMA
SE

O

T

CT

3. UT: Caracterització de grups

X

4. UT: Tècniques d'intervenció en grups

X

5. UT: Habilitats de resolució de conflictes.

X
X
x

X

x

X
x

x

O
V

DE

GE

FE

M

AB

M

JU

S

N

B

AR

R

AI

N

X
X

2. UT: Com podem millorar les nostres destreses socials?
X

N

HORES

2
X

x

x

x

x

x

22

X

X

X

X

X

X

22

X

X
X

x

X

20
24

6. UT: La valoració de la competència social del TAPD

X

15

7. UT: L'equip de treball

X

X

15

x

x

15

TOTAL HORES

x

x

x

X

X

8. UT: Consciència corporal i relaxació

x

10

x

x

x

145

BIBLIOGRAFIA BÀSICA DE REFERÈNCIA
-

RD. 1593/2011, de 04 novembre, pel que s’estableix el títol de Tècnic en l’Atenció a Persones en Situació de Dependència.
Ordre ECD/340/2012, de 15 de febrero, pel que s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic amb Atenció a
Persones en Situació de dependència.
Materials que s’aniran facilitant al llarg del curs per part de la professora.

MÒDUL EIE
DOCENT: Enric Barrenengoa Loma-Osorio

1. ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL
COMPETÈNCIES PPS

RESULTATS D’APRENENTATGE

CRITERIS D’AVALUACIÓ

CONTINGUTS

q) Adaptar-se a les noves situacions
laborals originades per canvis
tecnològics i organitzatius en els
processos productius, actualitzant els
seus coneixements, utilitzant els
recursos existents per a l'aprenentatge
al llarg de la vida i les tecnologies de la
informació i la comunicació.

R.A.1- Reconeix les capacitats
associades a la iniciativa emprenedora,
analitzant els requeriments derivats
dels llocs de treball i de les activitats
empresarials.

a) S'ha identificat el concepte
d'innovació i la seva relació amb el
progrés de la societat i l'augment en el
benestar dels individus.
b) S'ha analitzat el concepte de cultura
emprenedora i la seva importància com
a font de creació d'ocupació i benestar
social.
c) S'ha valorat la importància de la
iniciativa individual, la creativitat, la
formació i la col·laboració com a
requisits indispensables per tenir èxit
en l'activitat emprenedora.
d) S'ha analitzat la capacitat d'iniciativa
en el treball d'una persona emprada en
una petita i mitja empresa relacionada
amb l’atenció a persones en situació de
dependència.
i) S'ha analitzat el desenvolupament de
l'activitat emprenedora d'un empresari
que s'iniciï en el sector de l’ atenció a
persones en situació de dependència.
f) S'ha analitzat el concepte de risc
com a element inevitable de tota
activitat emprenedora.

B – a) Iniciativa emprenedora:
Innovació i desenvolupament econòmic.
Principals característiques de la
innovació en l'activitat d'atenció a
persones en situació de dependència
(materials, tecnologia, organització de
la producció, entre altres).
La cultura emprenedora com a
necessitat social.
El caràcter emprenedor.
Factors claus dels emprenedors:
iniciativa, creativitat i formació.
La col·laboració entre emprenedors.
L'actuació dels emprenedors com a
empleats d'una empresa relacionada
amb l’atenció a persones en situació de
dependència.
L'actuació dels emprenedors com a
empresaris en el sector de l’atenció a
persones en situació de dependència.
El risc en l'activitat emprenedora.
Concepte d'empresari. Requisits per a
l'exercici de l'activitat empresarial.
Objectius personals versus objectius
empresarials.

x)Exercir els seus drets i complir amb
les obligacions derivades de la seva
activitat professional, d'acord amb
l'establert en la legislació vigent,
participant activament en la vida
econòmica, social i cultural.

g) S'ha analitzat el concepte
d'empresari i els requisits i actituds
necessaris per desenvolupar l'activitat
empresarial.
h) S'ha descrit l'estratègia empresarial,
relacionant-la amb els objectius de
l'empresa.
i) S'ha definit una determinada idea de
negoci, en l'àmbit de l’atenció a
persones en situació de dependència,
que serveixi de punt de partida per a
l'elaboració d'un pla d'empresa.

Pla d'empresa: la idea de negoci en
l'àmbit de l’atenció a persones en
situació de dependència.
Bones pràctiques de cultura
emprenedora en l'activitat d'atencióa
persones en situació de sependència.en
l'àmbit local.

q) Adaptar-se a les noves situacions
laborals originades per canvis
tecnològics i organitzatius en els
processos productius, actualitzant els
seus coneixements, utilitzant els
recursos existents per a l'aprenentatge
al llarg de la vida i les tecnologies de la
informació i la comunicació.
t) Comunicar-se eficaçment, respectant
l'autonomia i competència de les
diferents persones que intervenen en
l'àmbit del seu treball.

R.A.2- Defineix l'oportunitat de creació
d'una petita empresa, valorant
l'impacte sobre l'entorn d'actuació i
incorporant valors ètics.

a) S'han descrit les funcions bàsiques
que es realitzen en una empresa i s'ha
analitzat el concepte de sistema aplicat
a l'empresa.
b) S'han identificat els principals
components de l'entorn general que
envolta a l'empresa, especialment
l'entorn econòmic, social, demogràfic i
cultural.
c) S'ha analitzat la influència en
l'activitat empresarial de les relacions
amb els clients, amb els proveïdors i
amb la competència, com a principals
integrants de l'entorn específic.
d) S'han identificat els elements de
l'entorn d'una pime relacionada amb
l’atenció a persones en situació de
dependència.
i) S'han analitzat els conceptes de
cultura empresarial i imatge
corporativa, i la seva relació amb els
objectius empresarials.
f) S'ha analitzat el fenomen de la
responsabilitat social de les empreses i
la seva importància com un element de
l'estratègia empresarial.
g) S'ha elaborat el balanç social d'una
empresa relacionada amb l’atenció a
persones en situació de dependencia i
s'han descrit els principals costos
socials en què incorren aquestes
empreses, així com els beneficis socials
que produeixen.
h) S'han identificat, en empreses
relacionades amb l’atenció a persones
en situació de dependència, pràctiques
que incorporen valors ètics i socials.

B – a) Iniciativa emprenedora:
Innovació i desenvolupament econòmic.
Principals característiques de la
innovació en l'activitat d'atenció a
persones en situació de dependència
(materials, tecnologia, organització de
la producció, entre altres).
La cultura emprenedora com a
necessitat social.
El caràcter emprenedor.
Factors claus dels emprenedors:
iniciativa, creativitat i formació.
La col·laboració entre emprenedors.
L'actuació dels emprenedors com a
empleats d'una empresa relacionada
amb l’atenció a persones en situació de
dependència.
L'actuació dels emprenedors com a
empresaris en el sector de l’atenció a
persones en situació de dependència.
El risc en l'activitat emprenedora.
Concepte d'empresari. Requisits per a
l'exercici de l'activitat empresarial.
Objectius personals versus objectius
empresarials.
Pla d'empresa: la idea de negoci en
l'àmbit de l’atenció a persones en
situació de dependència.
Bones pràctiques de cultura
emprenedora en l'activitat d'atencióa
persones en situació de sependència.en
l'àmbit local.
B - b) L'empresa i el seu entorn:
Funcions bàsiques de l'empresa.
L'empresa com a sistema.
L'entorn general de l'empresa.

i) S'ha dut a terme un estudi de
viabilitat econòmica i financera d'una
pime relacionada amb l’atenció a
persones en situació de dependència.

Anàlisi de l'entorn general d'una
empresa relacionada amb l’atenció a
persones en situació de dependència.
L'entorn específic de l'empresa.
Anàlisi de l'entorn específic d'una
empresa relacionada amb l’atenció a
persones en situació de dependència.
Relacions d'una empresa d'atenció a
persones en situació de dependència
amb el seu entorn.
Relacions d'una empresa d'atenció a
persones en situació de dependència
amb el conjunt de la societat.
La cultura de l'empresa: imatge
corporativa.
La responsabilitat social.
El balanç social.
L'ètica empresarial.
Responsabilitat social i ètica de les
empreses del sector de l’atenció a
persones en situació de dependència.

W) Realitzar la gestió bàsica per a la
creació i funcionament d'una petita
empresa i tenir iniciativa en la seva
activitat professional amb sentit de la
responsabilitat social.

W) Realitzar la gestió bàsica per a la
creació i funcionament d'una petita

R.A.3- Realitza activitats per a la
constitució i engegada d'una empresa,
seleccionant la forma jurídica i
identificant les obligacions legals
associades.

R.A.4.- Realitza activitats de gestió
administrativa i financera d'una pime,

a) S'han analitzat les diferents formes
jurídiques de l'empresa.
b) S'ha especificat el grau de
responsabilitat legal dels propietaris de
l'empresa, en funció de la forma
jurídica triada.
c) S'ha diferenciat el tractament fiscal
establert per a les diferents formes
jurídiques de l'empresa.
d) S'han analitzat els tràmits exigits per
la legislació vigent per a la constitució
d'una empresa.
i) S'ha realitzat una cerca exhaustiva
de les diferents ajudes per a la creació
d'empreses relacionades amb l’ atenció
a persones en situació de dependència
en la localitat de referència.
f) S'ha inclòs en el pla d'empresa tot el
relatiu a l'elecció de la forma jurídica,
estudi de viabilitat economicofinancera,
tràmits administratius, ajudes i
subvencions.
g) S'han identificat les vies
d'assessorament i gestió administrativa
externs existents a l'hora d'engegar
una pime.

B - c) Creació i engegada d'una
empresa:
Concepte d'empresa.
Tipus d'empresa.
La responsabilitat dels propietaris de
l'empresa.
La fiscalitat en les empreses.
Elecció de la forma jurídica. Dimensió i
nombre de socis.
Tràmits administratius per a la
constitució d'una empresa.
Viabilitat econòmica i viabilitat financera
d'una empresa relacionada amb
l’atenció a persones en situació de
dependència.
Anàlisi de les fonts de finançament i
elaboració del pressupost d'una
empresa relacionada amb l’atenció a
persones en situació de dependència.
Ajudes, subvencions i incentius fiscals
per a les pimes relacionades amb la
atencióa persones en situació de
dependència.
Pla d'empresa: elecció de la forma
jurídica, estudi de viabilitat econòmica i
financera, tràmits administratius i gestió
d'ajudes i subvencions.

a) S'han analitzat els conceptes bàsics
de comptabilitat, així com les tècniques

B - d) Funció administrativa:
Concepte de comptabilitat i nocions

empresa i tenir iniciativa en la seva
activitat professional amb sentit de la
responsabilitat social.

identificant les principals obligacions
comptables i fiscals i emplenant la
documentació.

de registre de la informació comptable.
b) S'han descrit les tècniques bàsiques
d'anàlisis de la informació comptable,
especialment referent a la solvència,
liquiditat i rendibilitat de l'empresa.
c) S'han definit les obligacions fiscals
d'una empresa relacionada amb
l’atenció a persones en situació de
dependència.
d) S'han diferenciat els tipus
d'impostos al calendari fiscal.
i) S'ha emplenat la documentació
bàsica de caràcter comercial i
comptable (factures, albarans, notes
de comanda, lletres de canvi i xecs,
entre uns altres) per a una pime
d'atencióa persones en situació de
dependència i s'han descrit els circuits
que aquesta documentació recorre en
l'empresa.
f) S'han identificat els principals
instruments de finançament bancari.
g) S'ha inclòs tota la documentació
citada en el pla d'empresa.

bàsiques.
Operacions comptables: registre de la
informació econòmica d'una empresa.
La comptabilitat com a imatge fidel de
la situació econòmica.
Anàlisi de la informació comptable.
Obligacions fiscals de les empreses.
Requisits i terminis per a la presentació
de documents oficials.
Gestió administrativa d'una empresa
relacionada amb l’atenció a persones en
situació de dependència.

La present programació donarà resposta i s’adaptarà, davant la possibilitat d’un possible canvi nivell d’alerta. Tots els CA i continguts programats s’han de
tractar prioritàriament.
2. METODOLOGIA

Aquesta programació preveu les activitats i recursos necessaris per desenvolupar el mòdul adaptant les eines esmentades a l'escenari requerit per les circumstàncies
(Modalitat semipresencial, online,... )
Els continguts que han de treballar-se en aquest mòdul professional parteixen de les competències professionals, personals i socials que haurà de tenir el/la
professional en Atenció a les persones en situació de dependència, raó per la qual, la relació entre la formació i la realitat laboral ha de ser molt estreta.
Aquests continguts han de proporcionar a l’alumnat els conceptes teòrics i procedimentals necessaris i, al mateix temps, fomentar les actituds associades a la
qualificació professional del tècnic/a.
La proposta metodològica la fonamentem en el pricipi de participació, el principi constructivista de l’aprenentatge i en seqüenciar els continguts de manera que l’ordre
sigui afavoridor per a la comprensió de l’alumnat. Presentarem cada unitat de treball i a continuació amb activitats inicials partirem dels coneixements i experiències
prèvies del nostre alumnat per a realitzar activitats de desenvolupament per construir el seu aprenentatge i activitats de síntesi per a consolidar els nous
aprenentatges i la transferència d’allò que han aprés. Així, el procés d’ensenyament-aprenentatge s’ha programat basant-se en la realització d’una sèrie d’activitats
d’aprenentatge ( individuals i/o de grup que afavorirà l’aprenentatge de treball en equip) que pretén propiciar la iniciativa de l’alumnat i el procés d’autoaprenentatge
desenvolupant capacitats de comprensió i anàlisi, de relació, recerca i tractament de la informació, intentant connectar l’aula amb el món real, les empreses,
organitzacions, fundacions, consultories i organismes administratius que conformen l’entorn professional i de treball, i complementant aquestes activitats amb
explicacions de la professora, Amb intervencions d’experts/es en determinades matèries i amb exposicions i debats de l’alumnat.
Seguint la línia general del centre que aposta per la incorporació de les metodologies d’aprenentatge cooperatiu i l’aprenentatge basat en projectes (ABP) anirem
incorporant activitats basades en aquestes metodologies a mesura que avanci el curs partint dels projectes empresarials dels grups d'alumnes.
Pel que fa a l’organització de l’espai, habitualment farem classe en l’aula assignada. També utilitzarem el carretó de portàtils i si és possible, la biblioteca amb
ordinadors com a eina per treballar amb les noves tecnologies a dos nivells: recerca d’informació i utilització de les aplicacions informàtiques adients. Els espais
comuns es fan servir en aquelles unitats que inclouen treball de camp.
Es procurarà que els recursos didàctics que es facin servir siguin propers a l’alumnat, capaç de despertar-ne l’interès i motivar-lo per realitzar tasques d’investigació

i/o recerca. D’entre els generals, aplicacions informàtiques com el padlet, documentació diversa: activitats pràctiques, notes teòriques elaborades per la professora a
partir d’altres fonts, apartats puntuals de manuals i legislació, entre d’altres, documents reals (avaluacions de riscos laborals, manuals de prevenció...) i material
audiovisual. D’entre els específics per a l’alumnat, no es farà servir llibre de text i s'utilitzarà el materia d'inciativa empresarial d'ICAPE. El centre ha determinat
l’entorn clasroom i el correu electrònic per posar a disposició de l’alumnat el material necessari durant el curs així com el blogger/ wordpress per la creació de la
carpeta d’aprenentatge. A més, aquest serà complementat amb fotocòpies, apunts, exercicis i documents reals, legislació , diaris, revistes especialitzades i material
audiovisual.
En el nostre mòdul és imprescindible, per a la realització de certes activitats, la utilització de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació ( TIC ), sobre tot la
navegació per Internet per a la millora de la formació sobre sistemes de recerques que permetin localitzar documents o informació necessària per a l’aprenentatge de
la matèria.

1. AVALUACIÓ
Marc legal:
L’Ordre d’organització i funcionament del 13 de juliol del 2009 (BOIB núm. 108 de 25 de juliol de 2009) que especifica que cada mòdul podrà ser objecte
d’avaluació en 4 convocatòries, excepte el de FCT que ho serà en dues,
L’article 34 d’aquesta Ordre que especifica que, d’aquest nombre màxim de convocatòries, l’alumnat pot assistir de forma presencial a les
activitats programades per a cada mòdul un màxim de dos cursos. Estableix que les convocatòries no necessàriament han de ser consecutives.
L’article 32 d’aquest que especifica que s’han d’avaluar els resultats esperats i que han de coincidir o formar part de les competències
professionals que han de ser assolides per l’alumnat. En aquests resultats esperats d’aprenentatge s’han d’incloure el saber fer, saber
estar i saber ser de l’alumnat en comportaments observables.

Amb la finalitat de poder valorar de manera objectiva i precisa el saber estar i el saber ser, es vol posar èmfasi en l’avaluació de les competències
personals i socials que impregnen el currículum de la formació professional, entenent que les competències personals i socials fan que una persona
professional desenvolupi de forma eficaç la seva tasca, podent-les relacionar amb les conductes i les actituds de les persones.
L’article 33 estableix que, l’avaluació serà contínua i formativa, la qual cosa vol dir que l’alumnat serà avaluat a partir del seu
treball diari de classe, proves escrites, activitats avaluatives i d’aprenentatge (elaboració de treballs, tríptics, pòsters, vídeos, esquemes,
projectes...) i els procediments, les estratègies i les actituds demostrades, així com l’interès per la matèria, la tolerància als diferents ritmes
d’aprenentatge, la cooperació amb companys/es, les aportacions fetes a classe, la iniciativa i l’entusiasme. S’intentarà potenciar un
aprenentatge significatiu, dinàmic, participatiu, creatiu i motivador.
Els articles 29 i 30 de l’ordre d’organització i funcionament afirma que per tenir dret a l’avaluació s’ha d’assistir a un 85% de les sessions
del mòdul. En cas de superar el 15% d’absentisme (ANJ) no continuat o el 10% continuat, el mòdul no podrà ser avaluat i es donarà de
baixa d’ofici a l’alumne/a, prèvia comunicació oficial i tenint en compte les causes que contempla la normativa.

Per avaluar es tindran en compte els següent principis:

1. L'avaluació serà Formativa.
2. L'avaluació ha d’identificar el grau en que l’alumnat ha desenvolupat cada competència.
3. És imprescindible implicar l’alumnat en el procés d’avaluació.
4. S’ha de basar en procediments pràctics i funcionals.
5. L'avaluació ha de ser transparent (L’alumnat ha de conèixer els paràmetres d’avaluació des del començament).

Aquesta avaluació es presenta com un procés continu i global de retroalimentació sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge. Aquest es basarà en els
resultats d’aprenentatge associats al mòdul que ha d’adquirir l’alumnat. Aquests són ponderats en funció en funció del temps que es treballa i de la importància
que en tenen per la competència del perfil professional, social i personal i del mòdul. (veure-n cuadre d'ancoratje: taules per RA’s i percentatge). Tots aquests
elements es treballaran i es temporalitzaran en distintes unitats de treball i activitats avaluatives i d’aprenentatge.

Totes les activitats avaluables desenvolupades durant el curs s'avaluen mitjançant els Criteris d'avaluació associats als Resultats
d'aprenentatge. Aquestes notes es ponderen en relació a les CPPS vinculades a cada R,A. Finalment la nota de cada avaluació sur de la ponderació
de les CPPS asignades en el mateix període.

D'aquesta manera contemplem per a la nota final:
CPPS
COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

COMPETÈNCIES SOCIALS

q) Adaptar-se a les noves situacions laborals i les tecnologies de la
informació i la comunicació. (R.A.1)

Percentatge
Qualificació (%)
20

W) Realitzar la gestió bàsica per a la creació i funcionament d'una
petita empresa i tenir iniciativa en la seva activitat professional amb
sentit de la responsabilitat social.(R.A.2)(R.A.3)/(R.A.4)

40

x)Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la
seva activitat professional, d'acord amb l'establert en la legislació
vigent, participant activament en la vida econòmica, social i
cultural.(R.A.3)/(R.A.4)

10

t) Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i competència
de les diferents persones que intervenen en l'àmbit del seu treball.

20

(R.A.1)
COMPETÈNCIES PERSONALS

q) Utilitzar els recursos existents per a l'aprenentatge.(R.A.1)

10
100

I per a cada avaluació:
Distribució CPPS per Avaluacions // Percentatge qualificació
CPPS
COMPETÈNCIES PROFESSIONALS
q) Adaptar-se a les noves situacions laborals i les tecnologies
de la informació i la comunicació

1Av
20

2 Av
20

Av Ord
20

Av extraord
20

W) Realitzar la gestió bàsica per a la creació i funcionament
d'una petita empresa i tenir iniciativa en la seva activitat
professional amb sentit de la responsabilitat social.

40

40

40

40

x)Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades
de la seva activitat professional, d'acord amb l'establert en la
legislació vigent, participant activament en la vida econòmica,
social i cultural.

10

10

10

10

COMPETÈNCIES SOCIALS

t) Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i
competència de les diferents persones que intervenen en
l'àmbit del seu treball.

20

20

20

20

COMPETÈNCIES PERSONALS

q) Utilitzar els recursos existents per a l'aprenentatge

10
100

10
100

10
100

10
100

L’alumnat està obligat a lliurar totes les feines i treballs programats i requerits pel professorat dins dels terminis establerts. El lliurament fora de termini
sense justificació serà avaluat però no qualificat i l'alumne/a haurà de lliurar-ho amb la data programada. Seran avaluats:
L’elaboració de les activitats i treballs obligatoris, individuals i en grup, que al llarg del curs seran requerits pel professorat.

Els treballs s’hauran d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel professorat i pel departament.
Les competències professionals, personals i socials relacionades amb les tasques individuals i en grup plantejades.
Per aprovar el curs s’han d’assolir les CPPS imprescindibles del mòdul. La qualificació final del mòdul s’obtindrà per la ponderació de cadascuna de les
competències vinculades als Resultats d'aprenentatge, tenint en compte els diversos paràmetres indicats abans. La nota mínima per a superar el mòdul és d’un cinc.
Per a obtenir la qualificació final del mòdul s’arrodonirà al número sencer més proper (A partir 0,50 per la següent unitat).
Si l’alumnat té conductes contràries a la integritat i honradesa acadèmiques: presentar un treball que no és original, presentar un treball sense referir-se a les
fonts d’informació, copiar en un examen, permetre que et copiïn en un examen o en la realització d’un treball, disposar de material no autoritzat per fer els exàmens,
copiar, col·lidir, plagiar, se li aplicarà la sanció de suspendre la matèria i sanció d’acord amb els articles 53 i 58 del Decret 121/2010 de 10 de desembre, pel qual
s'estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.

1. Instruments d’avaluació:
Els instruments d’avaluació seran diversos. No s’utilitzarà un únic instrument, sinó la combinació de diferents mitjans com, entre d’altres, la realització de proves
objectives, activitats i casos pràctics i d’expressió oral, així com l’observació sistemàtica. Es concretarà entre els següents:

Rúbriques d’avaluació per les activitats i casos pràctics, exposicions orals, simulacions (individuals o en grup), plantejats en classe i realitzats per
l’alumnat amb regularitat a l’aula o a casa. S’avaluarà l’ordre, pulcritud i correcció gramatical en la presentació, a més dels continguts, així com la
realització i lliurament dels treballs dins del termini oportú. També s’avaluarà haver assumit la responsabilitat i dut a terme la feina corresponent com a
membre del grup.i en el cas de les exposicions orals, el nivell d’expressió oral, la claredat i correcció en l’exposició dels continguts, així com els recursos i
mitjans utilitzats com a suport. En resum les rúbriques han de relacionarse amb els criteris d’avaluació vinculats al R.A.

Qüestionaris d'autoavaluació i coavaluació: Necessaris per fer l’alumnat partícip i conscient del procés avaluador com a part del procés
d'ensenyament-aprenentatge. L’alumnat ha de valorar el seu procés i el del seu grup.
Carpeta d’aprenentatge/ BLOG on l’alumnat anirà recopilant i reflexionant sobre allò que ha après i el seu aprenentatge per activitats o unitats de
treball.
Observació directa mitjançant el quadern del professorat de l’actitud i interès vers el mòdul, professorat i companys/es, el comportament adequat a
l’aula, aprofitament, assistència i participació, així com una actitud de respecte per l’alumnat, el professorat i les instal·lacions.
Les proves individuals objectives seran de caràcter periòdic, concretant-se en 1 prova escrita com a mínim en cadascuna de les avaluacions i
constaran de preguntes curtes, supòsits pràctics i, si escau, de preguntes tipus test (part pràctica i teòrica).
Activitats complementàries com sortides i visites programades així com tallers impartits per personal extern.
Avaluació docent: enquesta d’avaluació del professor per a omplir per l’alumnat de forma anònima: L’alumnat avaluarà la metodología, materials,
funcionament i dinàmica de les classes, per tal de fer anàlisi del procés en relació a modificar qualque element que no enriqueix el procés
d’aprenentatge. La propia autoavaluació en relació als objectius marcats i assolits serà altra eina en aquest sentit.

Instrument de qualificació:

La ponderació de les qualificacions a les CPPS (Vinculades als RA) es farà amb l’aplicació Gestib. Aquesta eina pot ser consultada per l’alumnat per tal de fer
seguiment de la seva avaluació.
Pel que fa al sistema de recuperació, l’alumnat que suspen (No ha assolit) una o més competències amb una qualificació inferior a 4 haurà d’examinar-se d’aquesta
part en una prova de recuperació global corresponent a la 1a convocatòria. Així, el professor indicarà la prova escrita, activitats, casos pràctics i/o treballs adients a
dur a terme, segons el seu criteri professional. S’haurà d’haver presentat tots els treballs i activitats d’aula realitzats durant les avaluacions.

Si l’alumnat per causes degudament justificades no ha pogut realitzar una prova objectiva durant una avaluació, tindrà dret a realitzar aquesta prova dins l’avaluació
corresponent, si és possible per raó de calendari.
Pel que fa a les activitats de recuperació d’alumnat amb el mòdul pendent a la 2a convocatòria, sempre que acompleixi els requisits per a poder accedir-hi, la
professora indicarà la prova escrita, activitats, casos pràctics i/o treballs adients a dur a terme, segons el seu criteri professional, la data i hora per a la seva
presentació i els criteris de qualificació que es tindran en compte en la Fitxa de recuperació individualitzada de mòdul.
Pel que fa a l’alumnat que després de la 2a convocatòria, dugui suspès el mòdul, , haurà de matricular-se de nou al següent curs acadèmic per a repetir de manera

presencial els mòduls no superats o bé podrà recuperar seguint una Fitxa de recuperació individualitzada de mòdul que se facilitarà a l’alumnat afectat: la prova
escrita, activitats, casos pràctics i/o treballs adients a dur a terme, segons el seu criteri professional, la data i hora per a la seva presentació i els criteris de
qualificació que es tindran en compte.
NORMATIVA CONVOCATÒRIA NO PRESENCIAL
A primer curs, només tindran dret a la convocatòria no presencial de setembre els alumnes que promocionin a segon. Per tenir-hi dret, l'alumne no ha de tenir
pendent d'aprovar una càrrega lectiva superior a les 330 hores (això vol dir, que els mòduls suspesos o pendents de cursar, no poden superar en el seu conjunt les
330 hores). En el CFGM també han de tenir els mòduls de suport aprovats ( Primers Auxilis i Característiques i necessitats de les persones en situació de
dependència)
L'alumne que compleix tots els requisits per poder presentar-sei no ho fa, sense haver-hi renunciat dins termini, perd la convocatòria. (Termini 15 de juliol, Ordre de
la Conselleria d’Educació de 18 de febrer de 2014)
L'alumne de segon curs que compleix tots els requisits per poder-se presentar a la convocatòria no presencial de juny i no ho fa, sense haver-hi renunciat dins
termini, perd la convocatòria. (Termini abril)
Cada professor podrà establir una pla de recuperació individual (treballs, proves teòrico-pràctiques…) per a la convocatòria no presencial.

SISTEMES DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS (Convocatòria no presencial)
Per a recuperar el mòdul pendent de cursos anteriors es farà, al mes de febrer i/o juny, una prova teòrica-pràctica de tots els continguts del mòdul.
L’alumnat amb mòduls pendents s’acolliran a un pla de recuperació que pot incloure tutories, tasques, treballs….

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I A LES NECESSITATS EDUCATIVES DE L’ALUMNAT:
El Real Decret 1147/2011, de 29 de juliol, d'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació y la
Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, para la millora de la qualitat educativa determinen la importància esencial dels procesos inclusius i no discriminatoris dins el
procés educatiu. D'acord amb el Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris
sostinguts amb fons públics (BOIB 5/5/2011 núm. 67) s'ha dut a terme l'anàlisi de la diversitat en aquest centre, segons l'articulat en concret el número 12 i l'article
9, amb l’objectiu d’eliminar barreres a l’aprenentatge i fomentar la participació. Les mesures ordinàries de suport tenen com a finalitat proporcionar una atenció
adequada a cada alumne per tal que assoleixi els objectius i les competències de cada etapa. 36 Per això, definim, la diversitat com una característica intrínseca dels
grups humans, ja que cada persona té una manera especial de pensar, de sentir i d'actuar, independentment que, des del punt de vista evolutiu, existeixin uns
patrons cognitius, afectius i conductuals amb unes certes semblances. Tot i que dins la Formació professional no es modificaran o suprimiran objectius o continguts
hem de proposar mesures d'atenció a la diversitat adequades per tal d’aconseguir que el procés d’ensenyament - aprenentatge permeti la futura inserció laboral
d’aquells/es alumnes que les presentin necessitats específiques de recolzament educatiu. Entre les actuacions o vies que es plantegen per al tractament de la
diversitat podem trobar les següents: - S'empraran metodologies didàctiques diferents, que s'adeqüin als diferents graus de capacitats prèvies, als diferents nivells
d'autonomia i responsabilitat dels alumnes i a les dificultats detectades en processos d'aprenentatge anteriors. - S'adaptaran les activitats a les motivacions i
necessitats de l'alumnat, plantejant aquelles a un nivell situat entre el que ja saben fer autònomament i el que són capaços de fer amb l'ajuda i guia del professor o
dels seus companys. S'establirà de menor a major la dificultat de les tasques, de tal forma que tots els alumnes puguin trobar espais de resposta adequats a les seves
capacitats. - Les activitats/pràctiques grupals propostes es desenvoluparan en grups heterogenis, parant esment al repartiment de tasques i a una assignació de
funcions flexible. - Es respectaran els ritmes d'aprenentatge dels/les alumnes, en funció dels seus interessos, motivacions i capacitats. - En les activitats de
recuperació programades, per als alumnes amb més dificultats d'aprenentatge es definiran de manera clara els conceptes que els costa treball comprendre. Es

plantejaran aquestes activitats tenint present els nivells mínims que hauran d'aconseguir els alumnes. - Es plantejaran activitats d'ampliació per als alumnes que
poden ampliar el procés d'aprenentatge. - Es millorarà l'hàbit d'estudi i la responsabilitat. - Es fomentaran les relacions socials i la integració dels alumnes del grup.
S’ha de destacar que es manté un diàleg continu durant tot el curs amb el departament d’orientació per tal de coordinar les adaptacions d’accés i no significatives per
casos d’integració tardana, altes capacitats, NESE, NEE
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3. BIBLIOGRAFIA BÀSICA DE REFERÈNCIA
● Llibre de text: Material projecte ICAPE
● Legislació laboral: de Seg-social, de Seguretat i higiene, etc., referida als continguts del mòdul.

DOCENT: APOL·LÒNIA MIRALLES XAMENA
La programació és un projecte obert, flexiu i reflexiu, on el professorat adapta la normativa a la realitat d’aula i a la diversitat d’interessos i capacitats de l’alumnat,
disposant-hi així una declaració d’intencions d’aquells aspectes principals en relació amb el seu mòdul (objectius, competències, continguts, metodologia,
avaluació...). Aquesta programació té un caràcter viu i es troba en constant revisió segons les circumstàncies, imprevists, necessitats i dificultats que poden aparèixer
durant el transcurs, desenvolupament i aplicació de la programació.

1.

ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL

COMPETÈNCIES PPS

RESULTATS

CRITERIS D’AVALUACIÓ

CONTINGUTS

D’APRENENTATGE
a)
Determinar
les
necessitats
assistencials i psicosocials de la persona
en situació de dependència, mitjançant la

RA1. Relaciona els
sistemes alternatius

1.a) S’ha argumentat la influència de
la comunicació en el desenvolupament
diari de les persones.

1. Comunicació i llenguatge.
1.1 La comunicació.
1.2 El llenguatge.

interpretació de la informació obtinguda
sobre la persona a través del pla
d’atenció
individual,
respectant
la
confidencialitat d’aquesta.
b) Organitzar les activitats d’atenció a les
persones en situació de dependència,
afavorint la seva col·laboració i la de la
família, i tenint en compte les directrius
establertes
en
el
pla
d’atenció
individualitzada.

i augmentatius de
comunicació amb la
persona en situació
de dependència,
valorant les seves
dificultats
específiques.

i) Aplicar mesures de prevenció i
seguretat tant per a les persones en
situació de dependència com per als
professionals, en els diferents àmbits
d’intervenció.

k) Implementar intervencions de suport
psicosocial, emprant ajudes tècniques,
suports de comunicació i tecnologies de
la informació i la comunicació, i seguint
les pautes marcades en el pla d’atenció
individual.
l) Aplicar tècniques i estratègies per al
manteniment i desenvolupament de les
habilitats d’autonomia personal i social de
les persones en situació de dependència,
utilitzant
ajudes
tècniques
i
de
comunicació d’acord amb les pautes
marcades en el pla d’atenció individual.

RA2. Executa
activitats de suport
a la comunicació,
descrivint sistemes
alternatius i
augmentatius de
comunicació amb
ajuda.
RA3. Executa
activitats de suport
a la comunicació,
descrivint sistemes
alternatius i

1.b) S’han definit els conceptes de
comunicació
alternativa
i
augmentativa.
1.c) S’han descrit les característiques
dels principals sistemes alternatius i
augmentatius de comunicació.
1.d) S’han identificat els principals
factors que dificulten o afavoreixen la
comunicació amb la persona en
situació de dependència.
1.e)
S’han
interpretat
les
informacions, sobre el suport a la
comunicació,
rebudes
en
el
pla/projecte d'atenció individualitzat.
1.f) S’han seleccionat tècniques per
afavorir la implicació familiar i de
l'entorn social en la comunicació amb
la persona usuària.
1.g) S’ha justificat la necessitat
d'adoptar mesures de prevenció i
seguretat en l'ús de sistemes
alternatius de comunicació.
2. a) S’han descrit les característiques i
utilitzacions bàsiques dels principals
sistemes alternatius de comunicació
amb ajuda.
2. b) S’han creat missatges senzills amb
els diferents sistemes de comunicació
amb ajuda, facilitant la comunicació i
atenció a la persona usuària.
2. c) S’han descrit altres sistemes i
elements facilitadors de la comunicació
amb ajuda.
2. d) S’han comprès missatges
expressats mitjançant sistemes de
comunicació amb ajuda.
2. e) S’han aplicat els ajustaments

1.3 Els trastorns del llenguatge.
2.

Identificació
de
sistemes
de
comunicació.
2.1 Característiques de la comunicació en les
persones en situació de dependència.
2.2 Estratègies comunicatives convencionals.
2.3. Sistemes de comunicació alternatius i
augmentatius.
2.4 Factors afavoridors i inhibidors de la
comunicació.
2.5 Tècniques per afavorir la implicació familiar i
l’entorn social en la interacció comunicativa.
Importància del tècnic com a model
comunicatiu.
2.6 Mesures de prevenció i seguretat en l'ús de
sistemes alternatius de comunicació.

3. Característiques de les activitats de
suport a la comunicació mitjançant
sistemes de comunicació alternativa amb
ajuda:
3.1. Sistemes de comunicació amb ajuda.
 Persones usuàries.
 Estratègies
facilitadores
de
la
comunicació.
3.2 Components i criteris d’aplicació.
 Els
suports
físics:
taulers
de
comunicació...
 Tipus de símbols: pictogràfics, arbitraris i
ideogràfics, entre altres.
 Els codis: colors i ubicació dels símbols,

augmentatius de
comunicació sense
ajuda.

necessaris
en
funció
de
les
característiques particulars de les
persones usuàries.
2. f) S’han utilitzat les ajudes tècniques
necessàries per al suport a la
comunicació.
2. g) S’ha justificat la importància de
l'ús de les tecnologies de la informació i
la comunicació en les activitats de
suport a la comunicació.
3. a) S’han descrit estructures
bàsiques dels sistemes alternatius
sense ajuda.
3. b) S’han descrit els principals
signes
utilitzats
en
situacions
habituals d'atenció a persones en
situació de dependència.
3. c) S’han creat missatges senzills
amb els diferents sistemes de
comunicació sense ajuda, facilitant la
comunicació i l'atenció a la persona en
situació de dependència.
3. d) S’han aplicat els ajustaments
necessaris
en
funció
de
les
característiques particulars de les
persones en situació de dependència.
3. e) S’han descrit altres sistemes i
elements facilitadors de la comunicació
sense ajuda.
3. f) S’han comprès missatges
expressats mitjançant sistemes de
comunicació sense ajuda

n) Assessorar a la persona en situació de
dependència, als familiars i cuidadors no
formals,
proporcionant-los
pautes

RA4. Realitza el
seguiment de les

4.a) S’han emplenat els protocols de
registre com a mitjà d’avaluació de la
competència comunicativa de la

entre altres.
 Els sistemes d’interacció.
3.2. Utilització del sistema SPC.
3.3. Utilització del sistema Bliss.
3.4 Identificació d’altres sistemes de comunic.
amb ajuda: Rebuss, TEACCH, Premarck, PIC,
Minspeak, PECS, ARASAAC, #SoyVisual.
3.5. Valoració dels sistemes de comunicació
amb ajuda.

4. Característiques de les activitats de
suport a la comunicació mitjançant
sistemes de comunicació alternativa sense
ajuda:
4.1. Principals sistemes de comunicació sense
ajuda: Finalitat, tipologia i elecció del sistema
4.2 Mètodes gestualistes: l’alfabet dactilològic i
la LSE.
4.3 Principals característiques de la llengua de
signes: Paràmetres formacionals dels signes.
Utilització del vocabulari bàsic de la llengua de
signes.
4.4 Mètodes oralistes: Elements que regeixen
els sistemes de comunicació sense ajuda.
4.5. El sistema bimodal. Utilització del
vocabulari bàsic en el sistema bimodal.
4.6. Ús d’altres sistemes no generalitzats de
comunicació sense ajuda: mímica, gestos
naturals, dactilològic, moviments oculars,
escriptura en «palma» i altres.
4.7. Valoració dels sistemes de comunicació
sense ajuda.
5. Estratègies d’intervenció i seguiment.
5.1. La implantació d’un SAAC.

d’actuació en la cura i l’atenció
assistencial i psicosocial, i adequant la
comunicació i les actituds a les
característiques
de
la
persona
interlocutora.
ñ) Resoldre les contingències amb
iniciativa i autonomia, mostrant una
actitud autocrítica i cercant alternatives
per afavorir el benestar de les persones
en situació de dependència.
o) Col·laborar en el control i seguiment
de les activitats assistencials, psicosocials
i de gestió domiciliària, emplenant els
registres
oportuns,
manejant
les
aplicacions informàtiques del servei i
comunicant les incidències detectades.
s) Resoldre de manera responsable les
incidències relatives a la seva activitat,
identificant les causes que les provoquen,
dins de l’àmbit de la seva competència i
autonomia.
t) Comunicar-se eficaçment, respectant
l’autonomia i competència de les
persones que intervenen a l’àmbit de
treball.
v) Aplicar procediments de qualitat,
d’accessibilitat universal i de «disseny per
a tots» en les activitats professionals
incloses en els processos de producció o
prestació de serveis

actuacions de
suport a la
comunicació,
emplenant els
protocols de
registre establerts.

persona usuària.
4.b) S’ha argumentat la importància
de transmetre la informació registrada
a l’equip interdisciplinari.
4.c) S’han establert criteris per
verificar el grau de compliment de les
instruccions de suport a la
comunicació a l’àmbit familiar.
4.d) S’ha comprovat la correcta
utilització dels elements que
componen el sistema de comunicació
triat.
4.e) S’han identificat protocols de
transmissió a l’equip sobre l’adequació
del sistema de comunicació triat.
4.f) S’han identificat criteris i
indicadors per detectar canvis en les
necessitats de comunicació.
4.g) S’ha argumentat la importància
de l’obtenció, registre i transmissió
de la informació per millorar la
qualitat del treball realitzat.

2.
METODOLOGIA
(Afegir material i recursos específics per al mòdul: llibre de text, Moodle...)

 L’equip professional interdisciplinari.
 El pla o projecte de suport a la
comunicació.
5.2 L’etapa d’anàlisi.
 Informació.
 Instruments.
 Estratègies.
5.3 L’etapa de diagnòstic.
 Selecció del sistema.
 Disseny personalitzat del sistema.
5.4 L’etapa d’implementació.
 El procés d’aprenentatge.
 Estratègies d’ensenyament.
 Estratègies d’interacció.
 Estratègies dirigides a l’entorn de la
persona usuària.
5.5. L’etapa de seguiment.
 El seguiment com a recurs educatiu.
 El seguiment com a recurs
d’acompanyament.

Les estratègies metodològiques que utilitzarem es fonamenten en l’enfocament constructivista que promou un aprenentatge actiu, participatiu, significatiu i
funcional, ja que partim de la idea que l’aprenentatge constitueix un procés de construcció personal, on l’alumnat és el protagonista i constructor del seu
aprenentatge, amb capacitat d'anàlisi, raonament, crítica i deducció, per tant el procés d’Ensenyament-Aprenentatge s’ha de poder adaptar a les diferents
característiques de cada alumne/a.
La metodologia de treball dissenyada per aquest mòdul fomentarà l’elaboració progressiva dels coneixements per part de l’alumnat, i això implicarà un treball
constant i diari de tasques que aniran fent prioritàriament dins l’aula.
Per fomentar l’autoaprenentatge de l’alumnat i per atendre la diversitat de formes d’aprenentatge que es presenten dins l’aula, s’utilitzaran diverses estratègies
metodològiques, com el treball cooperatiu i l’adaptabilitat de les tasques a diferents nivells. Les sessions de treball seran teòric-pràctiques i la metodologia de
treball tindrà com a objectiu prioritari suscitar i assolir la motivació, la implicació, la reflexió, l’observació, el raonament i la participació de l’alumnat. S’intentarà
alternar aquesta teoria amb la pràctica a través de: presentacions, exposicions, activitats de recerca, quaderns d’aprenentatge, supòsits pràctics i treball
autònom, tan individual com en petit o gran grup. A més, es fomentarà l’anàlisi, la reflexió i el debat a partir de vídeos i la lectura de documents i articles
diversos, entre d’altres.
Les competències, els resultats d’aprenentatge, i els continguts associats al mòdul es treballaran en les diferents unitats de treball amb diferents tipus d’activitats:
 Activitats d’inici, per a la introducció i sensibilització de la unitat de treball: idees i coneixements previs i presentació d’objectius i continguts.
Aquestes activitats tenen l’objectiu de conèixer el nivell competencial que té l’alumnat, a la vegada que s’introdueixen els primers continguts de la
unitat de treball.
 Activitats de desenvolupament i aprenentatge: explicació de conceptes, dinàmiques, rolles playings, creació de tríptics, exposicions i
presentacions orals, resolució de casos pràctics...
 Activitats de síntesi i consolidació: reestructuració dels continguts, relació de conceptes, resum i aclariment de dubtes i reforç i consolidació de
coneixements i aprenentatges. Activitats de gamificació, dinàmiques, proves escrites i exposicions orals.
Totes aquestes activitats es complementaran amb visites i/o sortides a entitats que ens puguin mostrar la realitat laboral i d'intervenció real sobre els
continguts del mòdul, estudi de casos, estudi de sistemes, tallers per a confecció de material, etc.
RECURSOS ESPECÍFICS.
Es fomentarà l'ús de les TIC i TAC, facilitant l’accés a la informació i posant a disposició una gran varietat de recursos i eines. Per una banda, s’utilitzarà
l’Aula Virtual (Google Classroom) com a eina bàsica de seguiment, on es compartirà tot el material, recursos, eines, instruments... treballats a cada

unitat de treball, per tal que l’alumnat pugui accedir-hi en tot moment i pugui consultar el material, entregar treballs i activitats, compartir tasques... Es
potenciarà l’ús de les eines que aquest posseeix com: fòrum, notícies, enquestes... com un recurs de comunicació i participació. Per altra banda, l’ús de les
TIC es farà per la recerca d’informació, selecció de les referències bibliogràfiques, utilització de traductors i correctors ortogràfics...
Quant a les TAC, es fomentarà el seu ús per tal de potenciar i millorar els processos d’ensenyament aprenentatge, on l’alumnat crearà, plasmarà i
consolidarà el seu propi coneixement a través de les distintes eines i aplicacions com Padlet, Clipchamp, Kahoot, Loom, Genially...
Quadern d’aprenentatge: s’utilitzarà per facilitar que l'aprenentatge sigui cada vegada més reflexiu i autònom i per tant ajudi a l'adquisició de
competències de manera que l'alumnat desenvolupi les capacitats necessàries per a regular cada cop més i millor el seu procés d'aprenentatge, planificantlo, supervisant-lo i avaluant-lo de la manera més adequada. En el Quadern d’aprenentatge constarà la reflexió sobre totes les activitats i aprenentatges
realitzats.
S’utilitzarà el llibre de text Suport a la comunicació d’Altamar com a material obligatori per a l’alumnat.

3.

AVALUACIÓ
L’avaluació parteix del marc legal i es basa amb la:
A_ Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 28 de gener de 2022 per la qual es dicten les instruccions relatives a l’avaluació, la promoció
i la titulació en els ensenyaments de formació professional





2.4. En els cicles de grau mitjà i de grau superior i en els cursos d'especialització, l'avaluació s'ha de fer prenent com a referència tant els objectius,
expressats en resultats d'aprenentatge (cicles i cursos d'especialització LOE)
2.5 Les proves i les dades obtingudes en l'avaluació final de cadascun dels mòduls no han d'invalidar les dades obtingudes durant l'avaluació contínua, sinó
que han d'ajudar a decidir sobre les parts que un alumne necessita reforçar o recuperar i han de permetre que l'equip educatiu pugui prendre en consideració
la promoció de curs o l'accés al mòdul de Formació en Centres de Treball per part de l'alumne en qüestió
8.3. Les proves d'avaluació corresponents a la segona convocatòria dels mòduls de segon curs s'han de dur a terme, en general, entre la darrera quinzena del
mes de maig i la primera quinzena del mes de juny. Excepcionalment, per atendre situacions concretes que afectin un alumne, i prèvia autorització del
director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, la segona convocatòria es pot dur a terme, com a màxim, fins al 15 de juliol.
Aquesta autorització es pot demanar fins al 31 de març de 2022.



8.4. Els alumnes poden renunciar a ser avaluats en la segona convocatòria dels mòduls de segon curs en el termini i mitjançant el procediment que estableixi
cada centre.

B. Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 13 de juliol de 2009 per la qual es regula l’organització i el funcionament dels cicles formatius de formació
professional del sistema educatiu que s’imparteixen d’acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, a les Illes Balears, en la modalitat d’ensenyament
presencial.






Específica a l’article 34 que cada mòdul podrà ser objecte d’avaluació en 4 convocatòries, excepte el de FCT que ho serà en dues. D’aquest nombre màxim de
convocatòries, l’alumnat pot assistir de forma presencial a les activitats programades per a cada mòdul un màxim de dos cursos. Estableix que les
convocatòries no necessàriament han de ser consecutives.
L’article 33 estableix que, l’avaluació serà contínua i formativa, la qual cosa vol dir que l’alumnat serà avaluat a partir del seu treball diari de classe,
proves escrites, activitats avaluatives i d’aprenentatge (elaboració de treballs, tríptics, pòsters, vídeos, esquemes, projectes...) i els procediments, les
estratègies i les actituds demostrades, així com l’interès per la matèria, la tolerància als diferents ritmes d’aprenentatge, la cooperació amb companys/es, les
aportacions fetes a classe, la iniciativa i l’entusiasme. S’intentarà potenciar un aprenentatge significatiu, dinàmic, participatiu, creatiu i motivador.
Els articles 29 i 30 de l’ordre d’organització i funcionament afirma que per tenir dret a l’avaluació s’ha d’assistir a un 85% de les sessions del mòdul. En cas de
superar el 15% d’absentisme (ANJ) no continuat o el 10% continuat, el mòdul no podrà ser avaluat i es donarà de baixa d’ofici a l’alumne/a, prèvia
comunicació oficial i tenint en compte les causes que contempla la normativa.

Per avaluar es tindran en compte els següents principis:
1. L’avaluació es basarà tant en els objectius del títol com els generals de l’FP (article 3 del RD 1147/2011), tals com:
 Consolidar hàbits de disciplina treball individual i en equip, així com la capacitat d’autoaprenentatge i capacitat crítica.
 Establir relacions interpersonals i socials, en l'activitat professional i personal, basades en la resolució pacífica dels conflictes, el respecte a les altres
persones i el rebuig a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als comportaments sexistes.
 Potenciar la creativitat, la innovació i la iniciativa emprenedora.
 Comunicar-se de de forma efectiva en el desenvolupament de l’activitat professional i personal.
2. L'avaluació serà Contínua i Formativa.

3. És imprescindible implicar l’alumnat en el procés d’avaluació.
4. S’ha de basar en procediments pràctics i funcionals.
5. L'avaluació ha de ser transparent (L’alumnat ha de conèixer els paràmetres d’avaluació des del començament).
La qualificació trimestral s’extraurà a partir dels instruments d’avaluació associats als Resultats d’Aprenentatge treballats.
La qualificació final s’extraurà de la ponderació dels Resultats d’Aprenentatge.
a.

Criteris de qualificació (concretar aspectes no recollits als generals, si escau)

La qualificació del mòdul serà numèrica, entre 1 i 10, sense decimals. El mòdul es superarà sempre que s’obtingui una nota igual o superior a 5.
Seguint l’estructura de les UT, es plantejarà una avaluació contínua per fer el seguiment i reconduir el procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat, partint de:


Una avaluació inicial (no avaluable) en què s’obtindrà la informació sobre els coneixements previs de l’alumnat.



Una avaluació de procés (avaluable) en què es valoraran totes les activitats dutes a terme en l’UT, les quals poden ser treballs, casos pràctics, elaboració
de material, carpeta d’aprenentatge, visites dins o fora del centre, etc. que es determinaran a cada UT. L’alumnat ha de realitzar i lliurar les activitats i
treballs dins els terminis establerts i s’haurà d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel departament. Cada treball o activitat serà
avaluada segons les competències que treballen i els criteris que s’estableixen, els que seran comunicats a l’alumnat en el moment en què s’encomana la
tasca i els quals podran consultar per mitjà de la plataforma Classroom, fent-ne possible així la transparència d’aquest des del principi. El percentatge sobre la
nota serà del 60%.



Una avaluació final o de síntesi (avaluable) consistent amb una prova escrita competencial i teòrica-pràctica sobre les competències treballades, per tal de
verificar-ne la seva adquisició. Aquesta prova pot constar de diverses parts: preguntes a desenvolupar, preguntes tipus test, realització d’esquemes o mapes
conceptuals, identificació d’imatges, comentaris i/o reflexions, supòsits pràctics, etc. Aquesta prova no superarà el 50% de la nota final del trimestre, tal com
es va acordar a nivell de Departament de Família Professional. En aquest cas serà del 40% de la nota.

Si l’alumnat no pot dur a terme una activitat d’ensenyament-aprenentatge o una prova d’avaluació de manera justificada, tindrà dret a realitzar-la durant la mateixa
avaluació sempre que sigui possible.

b.

Instruments d’avaluació (generals per al mòdul, a concretar a la programació d’aula)

L’avaluació del procés d’aprenentatge es durà a terme mitjançant diversos instruments d’avaluació globals, ja que així és com ho exigeix el model d’avaluació
formativa, per tal d’assegurar i comprovar l’assoliment dels resultats d’aprenentatge i de les competències seguint l’ancoratge curricular (criteris d’avaluació i objectius
associats). Els procediments i instruments d’avaluació que s’empraran es concretaran a la programació d’aula i podran ser:
o

Proves individuals d’avaluació competencial objectives, escrites i/o orals.

o

Rúbriques d’avaluació (avaluació, autoavaluació i coavaluació). L’autoavaluació i coavaluació es copsen com a necessàries perquè l’alumnat sigui
partícip i conscient del seu propi procés.

o

Quaderns i diaris de classe, carpetes d’aprenentatge i/o portafolis. La carpeta d’aprenentatge consisteix en una eina d’aprenentatge i autoavaluació
que recull i engloba les evidències del mateix procés de l’alumnat, il·lustrant l’assoliment de les competències i on s’hi recullem les reflexions sobre el
propi procés, una opinió crítica de les activitats d’ensenyament-aprenentatge, tasques... desenvolupades i que particularitzen el procés.

o

Registres d’observació i fulls de seguiment de l’actitud i interès vers el mòdul, professorat i companys/es, el comportament adequat a l’aula,
l’assistència i la participació, l’actitud de respecte per l’alumnat, el professorat i les instal·lacions...

o

Diàlegs, entrevistes, debats...

o

Enquestes i qüestionaris.

o

Jocs de gamificació com Kahoot, Passa paraula...

o

Sortides i visites tècniques.

o

Tallers i/o xerrades d’especialistes dins l’aula.

o

Qualsevol altra a activitat o tasca que es pugui desenvolupar i es consideri s’ha d’incloure dins el procés avaluatiu.

També es contemplarà l’avaluació docent i de la tasca del professorat, com un procés necessari de millora contínua. L’alumnat avaluarà el procés d’ensenyamentaprenentatge del docent i plasmarà el seu grau de satisfacció i la seva opinió a través de dues eines bàsiques: la carpeta d’aprenentatge i un qüestionari de Google
Forms (omplert al final de cada avaluació de manera anònima) on apareixen preguntes tipus Likert i preguntes obertes. L’anàlisi d’aquestes farà possible l’ajustament
òptim i la millora d’aquest procés.
Aquestes eines contemplaran tant la metodologia utilitzada, la temporalització, el nivell i la dificultat dels resultats d’aprenentatge, dels continguts i competències
treballades, de les activitats fetes, així com la distribució de les unitats de treball, l’avaluació, els recursos i els materials emprats...
L’objectiu d’aquestes eines és que siguin una guia per la millora i reflexió docent, per tal d’incorporar els aspectes necessaris i corregir aquells que ho requereixin.

4.

DISTRIBUCIÓ TEMPORAL
BLOCS DE
CONTINGUTS

UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES

CRONOGRAMA
HORES

(segons currículum)
B-a

B-b

B-c

B-d

B...

X

1. UT: Comunicació i llenguatge.

X

2. UT: La comunicació en persones en situació de
dependència
X

3. UT: Aplicació de sistemes alternatius i augmentatius de
comunicació amb ajuda
X

SET

OCT

X

X
X

NOV

DES

MAR

X

ABR

MAI

JUN

X

15

X

5. UT: Seguiment de les actuacions de suport a la comunicació
HORES TOTALS:

6.

FEB

12

4. UT: Aplicació de sistemes alternatius i augmentatius de
comunicació sense ajuda
X

GEN
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X

X

X

25

X
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RD del títol: Reial decret 1593/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència i se'n fixen
els ensenyaments mínims.

Ordre currículum: Ordre ECD/340/2012, de 15 de febrer, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de Grau Mitjà corresponent al títol de
Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència.

MÒDUL TELEASSISTÈNCIA
DOCENT: M.ROSA LLOBET i BROSSA (PINRE)
1. ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL
COMPETÈNCIES PPS
I) Aplicar mesures de prevenció i
seguretat tant per a les persones en
situació de dependència com pels
professionals, en els diferents àmbits
d'intervenció.
U) Aplicar els protocols i les
mesures preventives de riscos
laborals i protecció ambiental durant
el procés productiu, per evitar danys
en les persones i en l'entorn laboral i
ambiental.
V)
Aplicar
procediments
de
qualitat, d'accessibilitat universal i de
disseny per a tothom en les activitats
professionals incloses en els processos
de producció o prestació de serveis.

RESULTATS
D’APRENENTATGE
RA1. Organitza la
pròpia intervenció en
el
servei
de
teleassistència tenint
en
compte
les
característiques
i
l'equipament
tècnic
del lloc de treball.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

CONTINGUTS

1a) S'han descrit les característiques, funcions i
estructura del servei de teleassistència.
1b) S’ha organitzat l'espai físic de la persona
operadora amb criteris de netedat, ordre i prevenció de
riscos.
1c) S’han descrit les normes d'higiene, ergonomia i
comunicació que preveuen riscos sobre la salut de
cada professional.
1d) S’ha argumentat la necessitat de seguir els
protocols establerts per optimitzar la qualitat del servei
en els diferents torns.
1e)S'han utilitzat aplicacions informàtiques i eines
telemàtiques pròpies del servei de teleassistència.
1f) S'han comprovat els terminals i dispositius
auxiliars dels serveis de teleassistència.
1g) S'han descrit les contingències més habituals en
l'ús de les eines telemàtiques.
1h) S'ha justificat la importància de garantir la
confidencialitat de la informació i el dret a la intimitat
de les persones.

B1. ORGANITZACIÓ DEL LLOC DE
FEINA
- El servei de teleassistència.
- Ordre i manteniment de l'espai físic de la
persona teleoperadora.
- Prevenció de riscos laborals.
- Cooperació en el servei de teleassistència.
- Utilització de maquinari i programari de
teleassistència.
- Utilització d'eines telemàtiques.
- Terminal i dispositius auxiliars.
- Verificació de la contrasenya d'accés.
- Protecció de dades i confidencialitat.
- Drets de la persona usuària.

A) Determinar les necessitats
assistencials i psicosocials de la
persona en situació de dependència,
mitjançant la interpretació de la
informació obtinguda sobre la persona
a través del pla d'atenció individual,
respectant la confidencialitat de la
mateixa.
N) Assessorar la persona en
situació de dependència, als
familiars i cuidadors no formals,
proporcionant pautes d'actuació
en la cura i l'atenció assistencial i
psicosocial, i adequant la comunicació
i les actituds a les característiques de
la persona interlocutora.
P) Gestionar les trucades entrants
i sortints del servei de
teleassistència, rebudes i emeses
segons els protocols establerts i
utilitzant aplicacions
informàtiques i eines telemàtiques.

RA2. Aplica
procediments de
gestió de les
trucades sortints
utilitzant aplicacions
informàtiques i eines
telemàtiques.

2a) S'ha accedit a l'aplicació informàtica mitjançant
la contrasenya assignada.
2b) S'han seleccionat en l'aplicació informàtica les
agendes que cal realitzar durant el torn de treball.
2c) S'han programat les trucades en funció del
número, tipus i prioritat establerta en el protocol.
2d) S'ha seleccionat correctament la trucada
d'agenda en l'aplicació informàtica.
2e) S'ha aplicat un protocol de presentació
personalitzat.
2f) S'ha ajustat la conversa a l'objectiu de l'agenda
i a les característiques de la persona usuària.
2g) S'han seguit els protocols establerts per al
comiat.
2h) S'ha argumentat la valoració de l'ús d'un
llenguatge apropiat a la persona que rep la trucada
sortint.

B2. GESTIÓ DE TRUCADES DE SORTIDA
- Gestió d'agendes.
- Programació d'agendes.
- Altes i modificació de dades en l'expedient
de la persona usuària.
- Emissió de crides en serveis de
teleassistència.
- Aplicació de protocols de presentació i
comiat.
- Pautes de comunicació segons agenda.
- Valoració de la importància d'adequar la
comunicació a l'interlocutor.

RA3. Aplica
procediments de
gestió de les
trucades entrants
seguint el protocol i
pautes d'actuació
establerts.

3a) S'han seguit els protocols establerts per a la
presentació, desenvolupament i comiat.
3b) S'ha verificat l'alta de la persona en el servei.
3c) S'ha adequat l'explicació sobre les
característiques i prestacions del servei, així com
sobre el funcionament del terminal i els dispositius
auxiliars, a les característiques de la persona usuària.
3d) S'han actualitzat les dades de la persona en
l'aplicació informàtica.
3e) S'han utilitzat estratègies facilitadores de la
comunicació i un tracte personalitzat.
3f) S'ha respost correctament davant situacions de
crisis i emergències.
3g) S'han posat en marxa els recursos adequats per
a respondre a la demanda plantejada.
3h) S'ha argumentat la importància de respectar
les opinions i decisions de la persona usuària.

B3. GESTIÓ DE TRUCADES D’ENTRADA
- Aplicació de tècniques d'atenció telefònica.
- Aplicació de protocols de presentació i
comiat.
- Alarmes: tipus i actuació.
- Aplicació de tècniques de comunicació
telefònica eficaç amb les persones usuàries.
- Identificació de situacions de crisis.
- Aplicació de tècniques de control d'estrès
en serveis de teleassistència.
- Gestió de crides i mobilització de recursos.
- Nivells d'actuació enfront d'emergències.

O) Col·laborar en el control i
seguiment de les activitats
assistencials, psicosocials i de gestió
domiciliària, omplint els registres
oportuns, manejant les aplicacions
informàtiques del servei i comunicant
les incidències detectades.
S) Resoldre de forma responsable
les incidències relatives a la seva
activitat, identificant les causes que
les provoquen, dins l'àmbit de la seva
competència i autonomia.

RA4. Realitza el
seguiment de les
trucades entrants i
sortints registrant les
incidències i
actuacions
realitzades, i
elaborant l'informe
corresponent.

4a) S'han explicat els mitjans tècnics que
B4. SEGUIMENT DE TRUCADES
afavoreixen la transmissió d'informació entre torns.
D’ENTRADA I DE SORTIDA
4b) S'han aplicat tècniques i procediments de
- Registre i codificació de la informació.
registre d'informació.
- Gestió d'expedients.
4c) S'han descrit els tipus d'informes del servei de
- Tipus d'informació que cal registrar.
teleassistència.
- Aplicació de tècniques i procediments de
4d) S'han elaborat informes de seguiment.
registre d'informació.
4e) S'han identificat els aspectes de la seva pràctica
- Agendes de seguiment.
laboral susceptibles de millora.
- Elaboració d'informes.
4f) S'han identificat les situacions en les quals és
- Identificació de casos susceptibles
necessària la intervenció d'altres professionals.
d'elaboració d'informes.
4g) S'han transmès les incidències i propostes de
- Indicadors de qualitat del servei de
millora als professionals competents.
teleassistència.
4h) S'ha valorat la importància d'adequar la seva
- Registre i transmissió d'incidències.
competència professional a noves necessitats en el
- Adaptació a noves necessitats.
camp de la teleassistència.
COMPETÈNCIES PERSONALS I SOCIALS, TRANSVERSALS A TOTS ELS RESULTATS D’APRENENTATGE:
NY) Resoldre les contingències amb iniciativa i autonomia, mostrant una actitud autocrítica i buscant alternatives per afavorir el benestar de les persones en
situació de dependència.
R) Actuar amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit de la seva competència, organitzant i desenvolupant el treball assignat, cooperant o treballant en equip amb
altres professionals en l'entorn de treball.
T) Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i competència de les diferents persones que intervenen en l'àmbit del seu treball.

2. METODOLOGIA
La competència general del títol de CFGM d’Atenció a persones en situació de dependència consisteix a atendre les persones en situació de dependència, en l'àmbit
domiciliari i institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió
domèstica, aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant a altres serveis quan sigui necessari.
Els continguts que han de treballar-se en tota la formació professional, parteixen de les competències professionals, personals i socials que haurà de tenir el/la
professional, raó per la qual, la relació entre la formació i la realitat laboral ha de ser molt estreta. Aquests continguts han de proporcionar a l'alumnat els conceptes
teòrics i procedimentals necessaris i, al mateix temps, fomentar les actituds associades a la qualificació professional.
Partim de la idea que l’alumnat és el subjecte actiu del seu propi aprenentatge, amb capacitat crítica, de raonament i d’opinió. Per tant, la metodologia de treball
dissenyada per aquest mòdul fomentarà l’elaboració progressiva dels coneixements (dels continguts del mòdul) per part de l’alumnat, i això implicarà un treball
constant, diari de tasques que aniran fent-se dins i fora de la classe. Pensam que és l’alumne el responsable del seu aprenentatge.
Les activitats i la metodologia de treball tindran en compte la diversitat de formes d’aprenentatge i sempre estaran encaminades a aconseguir l’autoaprenentatge, per
a què en acabar el cicle formatiu puguin continuar la seva formació. Per tant, les activitats d’ensenyament aprenentatge tindran com a objectiu prioritari suscitar i
assolir la motivació, la reflexió, l’observació, el raonament i la participació de l’alumnat.
S’intentarà alternar la teoria amb la pràctica a través de: presentacions, activitats de recerca i treball autònom, tant individual com en grup sempre que la situació
sanitària ho permeti. A més, es fomentarà l’anàlisi, la reflexió i el debat a partir de vídeos i la lectura de documents, articles diversos, entre d’altres.
S’utilitzarà la plataforma “classroom” per crear una aula virtual del mòdul, a fi que tot l’alumnat pugui accedir en tot moment als continguts del mòdul i a les tasques
a realitzar, fomentant l’eina com un recurs de comunicació i participació.
Nota per a la programació: Totes les activitats d’ensenyament –aprenentatge assenyalades en les diferents UT d’aquesta programació s’han previst per a la modalitat
presencial amb la possibilitat online en cas necessari per un canvi d’escenari.
El llibre de text serà opcional i es tindrà com a referència el de:
Felage, A. Teleassistència. (2013). Barcelona: Altamar. ISBN: 978-84-15309-37-6.

3. AVALUACIÓ
L’avaluació té com objectiu valorar que els resultats finals coincideixin o formin part de les competències professionals que han de ser assolides per l’alumnat. En
aquests resultats esperats d’aprenentatge s’han d’incloure el saber fer, saber estar i saber ser de l’alumnat en comportaments observables.
L'avaluació serà contínua i formativa la qual cosa vol dir que l’alumnat serà avaluat a partir del seu treball diari, proves escrites, elaboració de treballs i els
procediments durant el llarg del curs.
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ GENERALS
●

La qualificació dels mòduls ha de ser numèrica, entre 1 i 10, sense decimals.

●

Es consideren APTES les puntuacions iguals o superiors a cinc punts. Per tal de tenir el mòdul superat cal haver assolit totes les competències professionals,
personals i socials associades al mòdul.

●

●
●

L’alumnat ha de realitzar i lliurar les activitats i treballs que se li encomanen dins dels terminis establerts. El lliurament de les produccions fora dels
terminis indicats quedarà penalitzat ja que s’entén com una clara falta de respecte cap als companys i companyes que han fet l’esforç d’entregar-ho en
el temps sol·licitat. En cas que la presentació fora de termini de les produccions recuperables sigui per un motiu justificat, el professorat marcarà un nou
termini de lliurament dins la mateixa avaluació, sempre i quan sigui possible.
S’haurà d’haver presentat tots els treballs i activitats d’aula realitzats durant les avaluacions.
Cada una de les produccions de l’alumnat serà avaluada segons els criteris relacionats a les competències professionals, personals i socials que
s’estableixin en la mateixa i que seran comunicats a l’alumnat en el moment en que se li encomani la realització de la tasca.

Serà objecte d’avaluació:
❖
❖
❖
❖
❖

Assolir els continguts associats a cada resultat d’aprenentatge.
Resoldre les contingències amb iniciativa i autonomia i mostrant una actitud autocrítica.
Actuar amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit de la seva competència.
Organitzar i desenvolupar el treball assignat, cooperant o treballant en equip amb altres professionals en l'entorn de treball.
Comunicar-se eficaçment i amb coherència en la redacció, la presentació i l’ordre.

Per tenir dret a avaluació s’ha d’assistir a un 85% de les sessions de cada mòdul. En cas de superar el 15% d’absentisme al mòdul no podrà ser avaluat i es donarà
de baixa d’ofici a l’alumne/a, prèvia comunicació oficial i tenint en compte les causes que contempla la normativa (article 29 i 30 de l’ordre d’organització i
funcionament).
■ Instruments d’avaluació:
➔ Observació directa i participació en les classes.
➔ Treballs i/o proves d’avaluació en grup o individuals mitjançant escales d’avaluació.
➔ Assajos, reflexions sobre temes determinats.
■ Activitats d’ensenyament- aprenentatge:
●
●
●
●
●
●

Explicacions teòriques amb el suport de presentacions digitals.
Visionat de curtmetratges i pel·lícules relacionades amb els continguts a desenvolupar.
Lectura i anàlisis crítica de textos i documents diversos (projectes, protocols...)
Recerca d’informació.
Activitats d’anàlisi, reflexió i debat.
Activitats grupals per a treballar i/o desenvolupar accions d’intervenció en un servei de teleassistència.

4. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL

BLOCS DE CONTINGUTS
RA1

RA2

RA3

RA4

B1

B2

B3

B4

UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES
SET

Presentació i introducció al mòdul
X

CRONOGRAMA

UT1. Aproximació al servei de teleassistència

OCT

NOV

X

DES

GEN

HORES

FEB

MAR

6
X

X

92

X

UT2. La tecnologia en la teleassitència

X

UT3. Organització del servei de teleassitència

X

UT4. La gestió de les comunicacions de sortida del centre
d’atenció

X

X
X

UT5. L’atenció i la gestió de comunicació d’entrada
X

UT6. Polítiques de qualitat i prevenció de riscos. Avaluació
i seguiment.
HORES TOTALS:

5. BIBLIOGRAFIA BÀSICA DE REFERÈNCIA
Felage, A. Teleassistència. (2013). Barcelona: Altamar.
ISBN FISÍC: 9788417872830 - ISBN LLIBRE MEDIA: 9788418843051
A mida que es vagi avançant en el contingut s’anirà ampliant la bibliografia si fos necessari.

X

X

X

X
X

X

32

X
130

MÒDUL ATENCIÓ SANITÀRIA
DOCENT: CRISTINA FONTCUBERTA MOLINAS / YARA ROA MÍNGUEZ

La programació és un projecte obert, flexiu i reflexiu, on el professorat hi fa una declaració d’intencions amb caràcter viu, que fa possible adaptar la normativa a la realitat de
l’aula i a la diversitat d’interessos i capacitats de l’alumnat.

1. ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL
COMPETÈNCIES PPS

RESULTATS D’APRENENTATGE

CRITERIS D’AVALUACIÓ

a. Determinar les necessitats assistencials i
psicosocials de la persona en situació de
dependència, mitjançant la
interpretació de la informació
obtinguda sobre la persona a través del
pla d'atenció individual,
respectant la confidencialitat de la
mateixa.

RA 5. Realitza el control i seguiment de les
activitats d'atenció sanitària, analitzant els
protocols d'observació i registre establerts.

5a. S’han identificat les
característiques que han de reunir els
protocols d'observació, control i seguiment
de l'estat físic i sanitari de les persones
usuàries.

o. Col·laborar en el control i seguiment
de les activitats assistencials,
psicosocials i de gestió domiciliària,
complimentant els registres oportuns,
manejant les aplicacions informàtiques
del servei i comunicant les incidències
detectades.
n) Assessorar a la persona en situación de
dependencia, als familiars i cuidadors no
formals, proporcionant-los pautes
d’actuació en la cura i l’atenció
assistencial i psicosocial, i adequant la
comunicación i les actituds a les
característiques de la pesona
interlocutora.
ñ) Resoldre les contingències amb
iniciativa i autonomía, mostrant una

5b. S’han emplenat protocols
d'observació i registre, manuals i
informatitzats, seguint les pautes
establertes en cada cas.
5c. S’ha recollit informació correcta i
completa sobre les activitats
realitzades i les contingències que es van
presentar.
5d. S’ha obtingut informació de la persona
o persones al seu càrrec mitjançant diferents
instruments.
5e. S’han aplicat les tècniques i
instruments d'observació previstos per
realitzar el seguiment de l'evolució física de
la persona, registrant les dades obtingudes
segons el
procediment establert.

CONTINGUTS
1. Aplicació de tècniques i
instruments d'obtenció d'informació
sobre l'estat físic i sanitari.
2. Aplicació de tècniques i
instruments per al seguiment de les
activitats d'atenció sanitària.
3. Utilització de registres manuals i
informatitzats.
4. Transmissió de la informació a l'equip
interdisciplinari.
5. Valoració de la importància de la precisió i
l'objectivitat en el registre de les dades.

actitud autocrítica i cercant alternatives
per afavorir el benestar de les persones
en situación de dependencia.
t)
Comunicar-se
eficaçment,
respectant l'autonomia i competència de
les diferents persones que intervenen
en l'àmbit del seu treball.
v) Aplicar procediments de qualitat,
accessibilitat universal i de disseny per a
totes les activitats professionals incloses
en els processos de producció o
prestació de serveis.

5f. S’han registrat les dades per a la seva
comunicació responsable del pla de cures
individualitzades.
5g. S’ha transmès la informació pels
procediments establerts i al moment
oportú.
5h. S’ha argumentat la importància del
control i seguiment de l'evolució física i
sanitària de la persona per millorar el seu
benestar.

b) Organitzar les activitats d'atenció a les
persones en situació de
dependència, afavorint la seva
col·laboració i la de la família, i
tenint en compte les directrius
establertes en el pla d'atenció
individualitzada.

RA1. Organitza les activitats d'atenció sanitària
a persones en situació de dependència,
relacionant-les amb les característiques i
necessitats de les mateixes.

1b. S’han descrit les principals
característiques i necessitats d'atenció física
de les persones en situació de dependència.

n) Assessorar a la persona en situación de
dependencia, als familiars i cuidadors no
formals, proporcionant-los pautes
d’actuació en la cura i l’atenció
assistencial i psicosocial, i adequant la
comunicación i les actituds a les
característiques de la pesona
interlocutora.

1. Principis anatomo-fisiològics dels
sistemes cardiovascular, respiratori,
digestiu i reproductor.
2. Necessitats d'atenció sanitària de les
persones en situació de dependència.
3. Anàlisi de les condicions ambientals en
l'atenció sanitària.
4. Estratègies per a la promoció de
l’autocura.

1c. S’han identificat els principals signes
de deterioració física i sanitari associats a
situacions de dependència.
1d. S’han identificat les
característiques de l'entorn que afavoreixen o
dificulten l'estat físic i de salut de la persona
usuària.

ñ) Resoldre les contingències amb
iniciativa i autonomía, mostrant una
actitud autocrítica i cercant alternatives
per afavorir el benestar de les persones
en situación de dependencia.

1e. S’han interpretat les
prescripcions d'atenció sanitària establertes en
el pla de cures.

t)
Comunicar-se
eficaçment,
respectant l'autonomia i competència de
les diferents persones que intervenen
en l'àmbit del seu treball.

1f. S’han definit les condicions
ambientals favorables per a
l'atenció sanitària.
1g. S’ha argumentat la
importància de la participació de la
persona en les activitats sanitàries.

v) Aplicar procediments de qualitat,
accessibilitat universal i de disseny per a
totes les activitats professionals incloses
en els processos de producció o prestació
de serveis.

d) Organitzar la intervenció relativa a
l'alimentació, supervisant els menús,
preparant els aliments i administrant-los
quan sigui necessari.

1a. S’han descrit les
característiques anatomo
fisiològiques bàsiques i les
alteracions més freqüents dels
sistemes cardiovascular, respiratori,
digestiu i reproductor.

1h) S’ha valorat la importància de
promoure l’autocura.

RA 4. Organitza activitats d'alimentació i suport
a la ingesta, seleccionant les tècniques,
instruments i ajudes necessàries.

4a. S’ha organitzat la distribució i servei
dels menjars en la institució, seguint les
prescripcions de la fulla de dietes.

a. El servei de menjars en institucions.
b. Aplicació de tècniques d'administracióde
menjars.

g) Realitzar les intervencions
relacionades amb l'estat físic de les
persones en situació de
dependència, seguint les pautes
establertes i mostrant en tot
moment respecte per la seva
intimitat.
i) Aplicar mesures de prevenció i
seguretat tant per a les persones en
situació de dependència com per als
professionals, en els diferents
àmbits d'intervenció.
n) Assessorar a la persona en situación de
dependencia, als familiars i cuidadors no
formals, proporcionant-los pautes
d’actuació en la cura i l’atenció
assistencial i psicosocial, i adequant la
comunicación i les actituds a les
característiques de la pesona
interlocutora.
ñ) Resoldre les contingències amb
iniciativa i autonomía, mostrant una
actitud autocrítica i cercant alternatives
per afavorir el benestar de les persones
en situación de dependencia.
t)
Resoldre de forma responsable
les incidències relatives a la seva
activitat, identificant les causes que les
provoquen, dins de l'àmbit de la seva
competència i autonomia.
t)
Comunicar-se
eficaçment,
respectant l'autonomia i competència de
les diferents persones que intervenen en
l'àmbit del seu treball.
v) Aplicar els protocols i les mesures
preventives de riscos laborals i protecció
ambiental durant el procés productiu,
per evitar danys en les persones i en
l'entorn laboral i ambiental.

4b. S’han aplicat diferents
tècniques de suport a la ingesta, en funció
de les característiques i necessitats de la
persona.
4c. S’ha informat a la persona en situació de
dependència i a les famílies sobre la correcta
administració d'aliments.
4d. S’ha comprovat que la ingesta de les
persones s'ajusta al pla de cures.
4e. S’ha assessorat a la persona i a la
família sobre la utilització dels materials de
recollida d'excretes i la seva posterior
eliminació.
4f. S’ha mostrat sensibilitat cap a la
importància que l'hora del menjar sigui un
moment agradable per a la
persona.
4g. S’han identificat els possibles riscos
associats a les situacions d'ingesta.
4h. S’han adoptat mesures de seguretat i
prevenció de riscos.

c. Aplicació d'ajudes tècniques per a la
ingesta.
d. Prevenció de situacions de risc associades a
l'alimentació.
e. Recollida i eliminació d'excretes.
f. Orientació a la persona usuària i els seus
cuidadors principals sobre la ingesta
d'aliments, la recollida d'excretes i la seva
eliminació.
g. Valoració de la importància de l'actitud del
tècnic enfront de les necessitats de suport a la
ingesta.

g. Realitzar les intervencions
relacionades amb l'estat físic de les
persones en situació de
dependència, seguint les pautes
establertes i mostrant a tot
moment respecte per la seva
intimitat.
h. Realitzar els trasllats,
mobilitzacions i suport a la
deambulació de les persones en situació
de dependència, emprant els protocols i
les ajudes
tècniques necessàries, seguint les pautes
marcades en el pla
d'atenció individual (PIA) i
adoptant mesurades de prevenció i
seguretat.
i) Aplicar mesures de prevenció i
seguretat tant per a les persones en
situació de dependència com per als
professionals, en els diferents
àmbits d'intervenció.
n) Assessorar a la persona en situación de
dependencia, als familiars i cuidadors no
formals, proporcionant-los pautes
d’actuació en la cura i l’atenció
assistencial i psicosocial, i adequant la
comunicación i les actituds a les
característiques de la pesona
interlocutora.
ñ) Resoldre les contingències amb
iniciativa i autonomía, mostrant una
actitud autocrítica i cercant alternatives
per afavorir el benestar de les persones
en situación de dependencia.
s)
Resoldre
de
forma
responsable les incidències relatives

RA 2. Aplica tècniques de mobilització,
trasllat i deambulació, analitzant les
característiques de la persona en situació de
dependència.

2a. S’han aplicat les tècniques més
freqüents de posicionament de persones
enllitades, adequant-les a l'estat i
condicions de les mateixes.
2b. S’han aplicat tècniques de
mobilització, deambulació i
trasllat de persones en situació de
dependència, adaptant-les al seu estat i
condicions.
2c. S’han aplicat procediments que
garanteixin una càrrega segura i la
prevenció d'aparició de possibles lesions
en el professional.
2d. S’han utilitzat les ajudes tècniques de
mobilització,
transport, deambulació i
posicionament en llit de persones en
situació de dependència més
adequades al seu estat i condicions.
2e. S’han adoptat mesures de prevenció i
seguretat.
2f. S’han descrit les tècniques de neteja
i conservació de pròtesi, precisant els
materials i productes adequats en funció
de l'estat i
necessitats de la persona usuària.
2g. S’han proporcionat pautes d'actuació a
la persona en situació de dependència i el
seu entorn, que afavoreixen la seva
autonomia en relació amb la mobilitat i el
manteniment de les ajudes tècniques.
2h. S’han mostrat sensibilitat cap a la
necessitat de potenciar l'autonomia de la
persona usuària.

1. Principis anatomo-fisiològics de
sustentació i moviment del cos
humà. Posicions anatòmiques.
2. Tècniques de mobilització, trasllat i
deambulació.
Aplicació dels principis de
mecànica corporal en la prevenció de
riscos professionals.
3. Aplicació de mesures de prevenció i
seguretat.
4. Utilització d'ajudes tècniques per la
deambulació, trasllat i mobilització de
persones en situació de dependència.
5. Valoració de la importància de la
implicació de la persona en la realització de
les activitats.

a la seva activitat, identificant les
causes que les provoquen, dins de
l'àmbit de la seva competència i
autonomia.
t)
Comunicar-se
eficaçment,
respectant l'autonomia i competència de
les diferents persones que intervenen
en l'àmbit del seu treball.
u) Aplicar els protocols i les
mesures preventives de riscos
laborals i protecció ambiental
durant el procés productiu, per evitar
danys en les persones i en l'entorn
laboral i ambiental.
u)

g) Realitzar les intervencions
relacionades amb l'estat físic de les
persones en situació de dependència,
seguint les pautes establertes i
mostrant en tot moment respecte per
la seva intimitat.
i) Aplicar mesures de prevenció i
seguretat tant per a les persones en
situació de dependència com per
als professionals, en els diferents
àmbits d'intervenció.
n) Assessorar a la persona en situación de
dependencia, als familiars i cuidadors
no formals, proporcionant-los pautes
d’actuació en la cura i l’atenció
assistencial i psicosocial, i adequant la
comunicación i les actituds a les
característiques de la pesona
interlocutora.
ñ) Resoldre les contingències amb
iniciativa i autonomía, mostrant una
actitud autocrítica i cercant alternatives
per afavorir el benestar de les persones
en situación de dependencia.
s)
Comunicar-se
eficaçment,
respectant l'autonomia i competència
de les
diferents
persones
que
intervenen en l'àmbit del seu treball.
t) Comunicar-se
eficaçment,
respectant
l'autonomia
i
competència de les
diferents
persones que intervenen en l'àmbit
del seu treball.
v) Aplicar els protocols i les mesures
preventives de riscos laborals i
protecció ambiental durant el procés
productiu, per evitar danys en les
persones i en l'entorn laboral i

RA3. Caracteritza activitats
d'assistència sanitària, relacionant les
necessitats i característiques de la persona
usuària amb el que s’estableix en el pla de
cures.

3a. S’han seleccionat les posicions
anatòmiques més adequades per facilitar
l'exploració de les persones usuàries.
3b. S’han preparat i previst
l'administració dels medicaments, complint les
pautes establertes en el pla de cures
individualitzat i les prescripcions específiques
per a cada via i producte.
3c. S’han identificat els principals riscos
associats a l'administració de edicaments.
3d. S’han seleccionat tractaments locals de fred
i calor atenent a les pautes d'un pla de cures
individualitzat.
3e. S’han identificat els signes de possibles
alteracions en l'estat general de la persona
durant l'administració de medicaments.
3f. S’han pres les constants vitals de la
persona, utilitzant els materials adequats i
seguint les prescripcions establertes.
3g. S’ha valorat la importància d'afavorir la
participació de la persona usuària i el seu
entorn en les activitats sanitàries.
3h. S’han emprat les mesures de protecció,
higiene i seguretat establertes tant per al
personal com per a la persona usuària.

1. Posicions anatòmiques precises per a
l'exploració mèdica.
2. Principis de farmacologia general.
3. Preparació i administració de
medicaments.
Prevenció de riscos en l'administració de
medicaments.
5. Aplicació de tècniques d'aplicació local
de fred i calor.
6. Aplicació de tècniques hidrotermals.
7. Aplicació de tècniques de mobilització de
secrecions en malalties de l'aparell
respiratori.
8. Aplicació de tècniques de massatge.
9. Recolzo en l'aplicació de tècniques
específiques de rehabilitació.
10. Aplicació de tècniques i procediments
de mesurament i registre de constants vitals.
11.Valoració de la importància de
implicació de la persona i el seu entorn
en les activitats sanitàries.

ambiental.

2.

METODOLOGIA

El conjunt de continguts que inclou el mòdul d’Atenció sanitària i que l’alumnat ha d’aprendre requereixen una metodologia d’ensenyament variada, activa i motivadora.
L’ensenyament del mòdul s’ha de fer partint de coneixements previs que té l’alumne per així ampliar-los i, en cas de que no siguin correctes, modificar-los. Per aconseguir un
aprenentatge actiu i significatiu s’ha de fer un ensenyament actiu, entès aquest com la participació de l’alumnat en el procés d’ensenyament aprenentatge proposat, facilitat per
l’organització d’activitats de treball individual i en grup per estimular la cooperació entre alumnes treballar el diàleg, el repartiment de tasques per arribar a un objectiu comú, el
respecte per altres punts de vista i l’empatia.
Cada tema nou començarà amb una activitat de coneixements previs (bateries de preguntes, plantejaments de situacions hipotètiques, pluja d’idees) o una activitat d’introducciómotivació (noticies de premsa, debats...). A partir d’aquesta activitat es començarà a treballar els continguts del tema corregint els seus coneixements en cas de que siguin incorrectes.
Es procurarà que l’alumnat vegi la utilitat dels conceptes que aprèn i així pugui aplicar-ho a casos concrets del seu entorn. Per transmetre aquests conceptes empraré presentacions en
Powerpoint, vídeos, recursos específics del taller, esquemes, dibuixos a la pissarra. A més, sempre complementats amb activitats didàctiques de desenvolupament, consolidació i
ampliació que treballin els continguts.
S’emprarà llibre de text i/o presentacions que es projectaran a l’aula i es penjaran al curs de classroom, així com activitats, esquemes...Per altre banda l’exposició teòrica es
complementarà amb pràctiques als tallers o espai habilitat per les mateixes, exposicions orals o on-line per part de l’alumnat, xerrades organitzades al centre, elaboració de treballs
d’investigació per part de l’alumnat, etc.
Les pràctiques als tallers o als espais habilitats començaran comentant els protocols de les mateixes que estaran penjats al curs de classroom del mòdul i fent l’explicació dels
procediments al inici de la sessió, comentant els punts crítics i les possibles dubtes de l’alumnat i a continuació es realitzarà la pràctica. Una vegada finalitzada, deu minuts abans de
que acabi la sessió es recollirà i s’ordenaran les aules tallers o espais habilitats. A les pràctiques l’alumnat haurà de venir amb el pijama hospitalari net, sabates adequades, així com
amb els cabells recollits, les ungles curtes, netes i sense esmalt, fora anells, rellotge, polseres i arracades que dificultin l’activitat i una correcta higiene personal. L’alumnat
practicarà les tècniques, per parelles estables o agrupaments petits, segons els criteris fixats.
El grup classe es desdoblarà en dos subgrups estables els quals contaran amb un docent de referència a cada grup.

3.

AVALUACIÓ

L’avaluació parteix del marc legal i es basa amb:
●

L’Ordre d’organització i funcionament del 13 de juliol del 2009 (BOIB núm. 108 de 25 de juliol de 2009) que especifica que cada mòdul podrà ser objecte d’avaluació en 4
convocatòries, excepte el de FCT que ho serà en dues.

●

L’article 34 d’aquest Ordre que especifica que, d’aquest nombre màxim de convocatòries, l’alumnat pot assistir de forma presencial a les activitats programades per a cada mòdul
un màxim de dos cursos. Estableix que les convocatòries no necessàriament han de ser consecutives.

●

L’article 32 d’aquest que especifica que s’han d’avaluar els resultats esperats i que han de coincidir o formar part de les competències professionals que han de ser assolides per
l’alumnat. En aquests resultats esperats d’aprenentatge s’han d’incloure el saber fer, saber estar i saber ser de l’alumnat en comportaments observables.

●

Amb la finalitat de poder valorar de manera objectiva i precisa el saber estar i el saber ser, es vol posar èmfasi en l’avaluació de les competències personals i socials que impregnen
el currículum de la formació professional, entenent que les competències personals i socials fan que una persona professional desenvolupi de forma eficaç la seva tasca, podent-les
relacionar amb les conductes i les actituds de les persones.

●

Els articles 29 i 30 de l’Ordre d’organització i funcionament afirma que per tenir dret a l’avaluació s’ha d’assistir a un 85% de les sessions del mòdul. En cas de superar el 15%
d’absentisme (ANJ) no continuat o el 10% continuat, el mòdul no podrà ser avaluat i es donarà de baixa d’ofici a l’alumne/a, prèvia comunicació oficial i tenint en compte les
causes que contempla la normativa.

Per avaluar es tindran en compte els següents principis:
1. L’avaluació es basa tant amb els objectius del títol com els generals de l’FP (article 3 del RD 1147/2011)
c) Consolidar hàbits de disciplina treball individual i en equip, així com la capacitat d’autoaprenentatge i capacitat crítica i apartat
d) Establir relacions interpersonals i socials, en l'activitat professional i personal, basades en la resolució pacífica dels conflictes, el respete a les altres persones i el rebuig a la
violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als comportaments sexistes

g) Potenciar la creativitat, la innovació i la iniciativa emprendedora
i) Comunicar-se de forma efectiva en el desenvolupament de l’activitat professional i personal.






L'avaluació ha d’identificar el grau en que l’alumnat ha desenvolupat cada competència.
És imprescindible implicar l’alumnat en el procés d’avaluació.
S’ha de basar en procediments pràctics i funcionals.
L'avaluació ha de ser transparent (L’alumnat ha de conèixer els paràmetres d’avaluació des del començament).
L'avaluació serà Formativa.

Per això, l’avaluació se durà a terme com un procés continu i global de retroalimentació sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge. Aquest es basarà amb les competències PPS,
els resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i objectius generals associats al mòdul, els que ha d’adquirir l’alumnat. Aquests RA’s són ponderats en funció del temps que es
treballa i de la importància que en tenen per la competència del perfil professional i del mòdul. Tots aquests elements es treballaran i es temporalitzaran en distintes unitats de
treball i activitats avaluatives i d’aprenentatge.

Criteris de qualificació generals
La nota global de l’avaluació i del mòdul es treu aplicant la ponderació indicada a la següent graella:

RESULTATS D’APRENENTATGE
(RA)
RA1
RA2
RA3
RA4
RA5
TOTAL

PONDERACIÓ DE CADA RA (%)
AL FINAL DEL MÒDUL
25%
25%
25%
20%
5%
100%

RA AVALUATS I PONDERATS A 1a
AVALUACIÓ
30%
40%
25%
5%
100%

*Aquests percentatges són susceptibles a modificacions per motius justificats segons el criteri del professorat

RA AVALUATS I PONDERATS A 2a
AVALUACIÓ
15%
30%
20%
25%
10%
100%

➢ Per superar el curs s’han d’aprovar TOTS ELS RA associats al mòdul.
RESULTATS D’APRENENTATGE (RA)
RA1

PONDERACIÓ DE CADA RA (%)
25%

RA2

25%

RA3

25%

RA4

20%

RA5

5%

- PROVA PRÀCTICA GLOBAL A NIVELL INDIVIDUAL PRESENCIAL: on l’alumnat haurà de demostrar les competències professionals, socials i personals associades a cada RA

adquirides durant les sessions practiques.
Aquesta prova es farà a finals d'avaluació en la qual l'alumat haurà de respondre a distintes situacions de simulació (l’alumnat ha d’actuar com si estàs en una situació real)
o d’identificació de material.
La rigorositat en la part pràctica és un tema essencial per la qual cosa la es valorarà la puntualitat, la destresa, l'habilitat, la capacitat de treball en equip, la comunicació, la
uniformitat, la higiene personal i sempre assegurant les condicions de seguretat per l’usuari/a i per l’alumnat.
Si l’alumnat, el dia de la prova pràctica no porta l’uniforme hospitalari net, una higiene personal correcte, sabates adequades a més dels cabells recollits, ungles curtes, netes i
sense esmalt, fora anells, polseres, rellotge ni arrecades no podrà realitzar la prova pràctica.
Si l’alumnat no pot realitzar aquesta prova durant l’avaluació, encara que sigui per un motiu justificat, suspendrà l’avaluació, la qual podrà recuperar al final de la segona
avaluació.

En el cas de suspendre la primera i/o segona avaluació, tendrà dret a una recuperació durant el mes de març. L’avaluació serà continua, de manera que a la segona avaluació es
podran avaluar pràctiques tan de la primera com de la segona avaluació.
Si l’alumnat no ha assolit els RA en el mes de març tendrà una convocatòria extraordinària durant el mes de juny.
- PROVES ESCRITES I TREBALLS
Aquestes poden incloure:
- Activitats d’aula individual o de grup i/o
- Exposicions orals individual o de grup i/o (que s’hauran d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel professor)
- Treballs de recerca i/o (s’hauran d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel professor)
- Visum (identificació de material, funció del mateix, forma d’ús, tipus d’usuari…)
- Proves escrites (tipus test, preguntes curtes, làmines mudes, preguntes a desenvolupar, casos teòrico-pràctics…)
 Criteris de qualificació de Treballs i tasques
L’alumnat està obligat a lliurar totes les feines i treballs programats i requerits pel professorat dins dels terminis establerts i amb les pautes d’elaboració fixades pel professorat.
El lliurament dels treballs o tasques: només es permetrà el llirament d’una primera tasca fora de termini. Per ser avaluada dintre de l’avaluació ha d’estar lliurada a una
data máxima acordada pel professorat. A partir d’una segona tasca entregada fora de termini no s’acceptarà i es qualificarà amb la nota de 1.
El no lliurament dels treballs i/o activitats d’aula i/o exposicions orals encomanats al professorat abans de la data de l'avaluació implica la suspensió de la tasca.
En el cas que la no presentació dels treballs i/o activitats d’aula i/o exposicions orals al llarg de l’avaluació sigui per un motiu justificat, el professorat marcarà un nou termini de
lliurament dins la mateixa avaluació, sempre i quan sigui possible.
Per avaluar els treballs i tasques escrites no tan sols es tendran en compte els continguts si no que també es valorarà com s'expressa i la pulcritud de la presentació.
 Criteris de qualificació de Proves escrites
Si l’alumnat no pot realitzar alguna prova escrita per un motiu justificat durant l’avaluació, sempre que sigui possible, es realitzarà dintre de la mateixa avaluació.

Recuperacions
En cas de suspendre algún RA s’haurà de recuperar els continguts suspesos relacionats amb aquest RA. L’alumnat tendrá dret a 2 convocatòries per recuperar, una
convocatoria ordinària en el mes de març i una convocatoria extraordinària durant el mes de juny.
Qualificació numèrica de l’avaluació ordinària i extraordinària
Donat que l'actual sistema de qualificació no permet posar notes numèriques decimals es seguiran els següents criteris:
– Les notes trimestrals s'arrodoniran a la baixa quedant el nombre enter.
– Els decimals que no s'han comptabilitzat seran reservats i afegits a la nota final del curs.
– Per a la mitjana global, les fraccions decimals per sota del 0,5 s'arrodoniran a la baixa. Si el decimal està comprès entre 0,5 i 0,7 es valorarà l'evolució de l'alumne. Si és
igual o superior a 0,7 s'arrodonirà a l'alça, a excepció d'aquells casos que no es consideri adient aplicar aquesta pujada.

4.

DISTRIBUCIÓ TEMPORAL

Les hores de les UT establertes són orientatives, ja que al ser avaluació continua es van repassant les pràctiques de les diferents UT durant tot el curs escolar, encara que no
corresponguin amb la UT que s’està impartint.
Durada total del mòdul: 205 hores. Hores setmanals: 9
BLOCS DE
CONTINGU

UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES

CRONOGRA
MA

TS

HORES

(segons
currículum)
Ba

Bb

Bc

Bd

B.e

S
E
T

O
CT

N
O
V

D
ES

G
E
N

FE
Bº

M
A
R

A
B
R

M
AI

JU
N

x

x

x
x

x
x

x

x

1. UT: Que he de fer? el rol del TAPSD i la qualitat en l’atenció sanitària

x

12

2. UT: Què ens fa bategar?. l’aparell circulatori

x

12

x

3. UT: La necessitat de respirar. l’aparell respiratori

x

x
x

x

21

4. UT: La necessitat d’eliminar les desfetes de l’organisme. L’aparell urinari
i aparell reproductor.

x

21

5. UT: Com em moc?. La necessitat de moure’s i mantenir una bona
postura. Aparell locomotor. Mobilització, trasllat i deambulació
TOTAL HORES PRIMERA AVALUACIÓ

x

6. UT: La coordinació del cos. el sistema nerviós i els sentits

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

2
x

x
x

0. UT: Presentació del mòdul

x

7. UT: La necessitat de beure i menjar adequadament. l’aparell digestiu

x

28
96

x
x

9
x

21

x

8. UT: La diabetis
9. UT: Com estic? l’exploració i els signes vitals, el balanç de líquids i
registres gràfics.
10. UT: No puc més! el dolor, termoteràpia i hidroteràpia

x

x

11. UT: Quina pastilla em toca?. l’administració de medicaments
TOTAL HORES SEGONA AVALUACIÓ
HORES
TOTALS:

12

x

12

x

6
x

18
78
174

5.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA DE REFERÈNCIA

A mode de bibliografia es recomanen una sèrie de llibres de text com a material de consulta o ampliació:

∙ Mogollo Díez Amparo (2018) Atención sanitaria. Barcelona, España: Editorial Altamar. ISBN: 978-84-17144-53-1
∙ Martínez, A.; Cervero, R.; Tomas, R. (2002) Atles bàsic d’anatomia. Barcelona. España: Editorial Parramón.
ISBN: 9788434223134. ∙ (2002) Diccionario terminologico de ciencias médicas. Barcelona, España: Editorial
Masson-Salvat Medicina. Ediciones cientifica i técnicas. ISBN : 9788445800959

∙ (2010) Pequeña guía del cuerpo humano. Editorial Grijalbo. ISBN: 9788425336829

MÒDUL: FORMACIÓ A CENTRES DE TREBALL
PROFESSORA: Pilar Morente López
1. Resultats d'aprenentatge
1.

Identifica l'estructura i l'organització de l'empresa, relacionant-les amb el tipus de servei que presta.

2.

Aplica hàbits ètics i laborals en el desenvolupament de la seva activitat professional, d'acord amb les
característiques del lloc de feina i amb els procediments establerts en l'empresa.

3.

Realitza operacions de preparació de l'activitat laboral, aplicant tècniques i procediments d'acord amb les
instruccions i normes establertes.

4.

Implementa les activitats previstes en el pla de feina, relacionant les instruccions i normes establertes
amb l'aplicació de procediments i tècniques inherents a les activitats que s'han de desenvolupar.

5.

Compleix criteris de seguretat i higiene, actuant segons les normes higiènic-sanitàries de seguretat labora i
de protecció ambiental.

6. Analitza el servei prestat, relacionant-lo amb els criteris de qualitat del procediment d'intervenció.
2. Orientacions pedagògiques del mòdul
Aquest mòdul professional contribueix a completar les competències d'aquest títol i els objectius generals del cicle, tant
aquells que s'han assolit en el centre educatiu, com els que són difícils d'aconseguir en el mateix.

3. Durada
La durada del mòdul serà de 400 hores.

4. Requisit d’accés a les FCT
. Haver-se matriculat al mòdul de formació en centres de treball

5. Períodes i jornades de realització
A. PERÍODES.

-

Ordinari (març-juny)

-

No ordinari (setembre-desembre). Sols podran acollir-se a aquesta convocatòria aquells alumnes que, en
data 1 de setembre, reuneixin els criteris d’accés a FCT.

B. JORNADES.
La durada de les jornades diàries de l'alumnat en el centre de treball ha de ser igual o semblant a la de l'horari laboral
del centre de treball. En general, els alumnes faran torns de matí i d'horabaixa de 7 hores diàries, excepte en aquells
centres de treball on això no sigui possible o recomanable. Així mateix, sempre que sigui viable, es facilitarà a aquells
alumnes que treballen l'adaptació horària necessària per conciliar vida laboral i pràctiques formatives.
Els centres de treball als quals accediran l’ alumnat hauran de donar resposta als programes formatius tant de l'àmbit

6. Tipologia dels centres de treball i característiques del sector
productiu/serveis
del servei d'ajuda a domicili com de l'àmbit institucional-residencial.

7. Rotació en diversos centres de treball
L’ alumnat farà les pràctiques en dos centres de treball per a realitzar la totalitat del programa formatiu, de manera
que, sempre que hi hagi disponibilitat d’empreses, la distribució horària serà de:
●

120 hores destinades a un servei d'atenció domiciliària S.A.D.

●

180 hores destinades a un centre residencial/ institució de persones en situació de dependència.

Als centres residencials, sempre que sigui possible, es procurarà que l’alumnat tengui la possibilitat de rotar per
diferents departaments o serveis (tallers; centre de dia; etc.)

8. Programa formatiu genèric: resultats d’aprenentatge, criteris d'avaluació...
El programa formatiu queda recollit als annexos, seguint els models de la Conselleria. Els programes formatius, general i
específics, queden recollits al PR0206 de FCT.

9. Sistema d'avaluació de l'aprenentatge
L'avaluació serà contínua, és a dir, es farà durant tot el procés formatiu corresponent. Els
instruments d'avaluació i de seguiment de les pràctiques formatives són:
●

Comunicat quinzenal de pràctiques formatives de l'alumne.

●

Programa formatiu específic per a cada alumne (annex 5b).

●

Informe valoratiu del tutor del centre de treball (annex 7).

●

Tutories realitzades en el centre educatiu amb l'alumne que realitza les pràctiques formatives.

●

Entrevistes i/o contactes quinzenals amb el tutor del centre de treball.

●

Memòria de pràctiques realitzada per l'alumne sobre cada un dels centres de treball on realitzi les FCT
(d'acord amb un guió establert).

●

Aquells instruments que el tutor del centre educatiu consideri necessaris per realitzar una avaluació
sistemàtica i objectiva.

10. Criteris de qualificació
La tutora disposa de la informació suficient per qualificar l'alumne amb les pràctiques formatives a partir de l'anàlisi
de:
- tota la documentació;
- les conclusions obtingudes en les entrevistes i contactes amb els tutors del centre de treball i els alumnes;
- altra informació complementària.
Ja que l'alumnat realitzarà les pràctiques a dos centres de treball, l'avaluació haurà de ser positiva “APTE” en cada una
de les estades. En cas d'obtenir la qualificació de “NO APTE” en una d'elles, haurà de repetir les pràctiques en el mateix
centre o en un altre centre de treball d'idèntiques característiques per tal d'obtenir la qualificació final d'APTE en les
FCT.
L'alumne amb qualificació final NO APTE pot repetir les pràctiques formatives, ja sigui en el mateix centre de treball o
en un altre, sempre que no hagi esgotat les convocatòries a les quals té dret.

L’ alumnat han de lliurar en els terminis establerts, memòria de cada estada de pràctiques. Si la qualificació d’alguna d’aquestes memòries és NO APTE, l’alumne l’haurà de
repetir i quedarà pendent de titular en el següent període: juny o setembre. En aquests casos no caldrà repetir les hores de pràctiques realitzades, sols la memòria.
Es seguirà la següent metodologia:

11. Metodologia per al seguiment i periodicitat
1. Una tutoria quinzenal de grup d'alumnes en el centre educatiu:
1.1. Cada alumne aporta al grup la seva experiència en l’empresa.
1.2. El tutor de pràctiques assessora i orienta als alumnes en els dubtes i les incidències que s'hagin produït durant aquest període.
1.3. Registre en els Comunicats quinzenals de l'alumne de les activitats que s'han realitzat durant la quinzena.

2. Una tutoria quinzenal del tutor en el centre de treball:
2.1. La tutora del centre educatiu s'entrevista amb el tutor/a de pràctiques del centre de treball.
2.2. La tutora del centre educatiu manté una reunió amb l’ alumnat i els assessora i orienta sobre els dubtes i les incidències que ha plantejat el tutor del centre de treball i dels
propis alumnes.

3. Altres:
2.1. S'utilitzarà el correu electrònic per informar de diferents informacions comunicacions entre l'alumnat i el seu tutor de pràctiques.
2.2. Cada vegada que sorgeixi la necessitat s’establirà el contacte amb els tutors d’empresa sigui presencialment, per via telefònica o per correu electrònic.
2.3. Si sorgeix la necessitat es podrà convocarà l'alumne a una tutoria individual amb el tutor del centre per a treballar, millorar o informar del desenvolupament de les
pràctiques.

12. Materials i recursos
Els materials que s'utilitzaran seran: els programes formatius, els informes valoratius, registres i annexes corresponents al mòdul de FCT.
Al igual que altre material referent a les empreses o entitats on es fan les pràctiques, i d'altre material elaborat pel tutor: calendaris, documents informatius, etc

13. Altres aspectes a determinar
1. Criteris d'assignació de l'alumne a les empreses.
●

L’assignació de l’alumnat als llocs formatius la formalitza la tutora de pràctiques dels centres educatius, d’acord amb les possibilitats dels llocs oferts o existents i
les capacitats, les habilitats i els condicionants personals de cada alumne.

●

Tenint en compte l'interès formatiu-productiu de la institució o empresa assignada es donarà preferència a les de titularitat pública.

●

Els centres de treball es localitzaran, sempre que sigui possible, en l'entorn productiu del centre educatiu.

●

Es prioritzaran aquells centres de treball en què es presenti la possibilitat d'inserció laboral de l'alumne.

●

Interès particular de l'alumne/a respecte al col·lectiu o tipus d'institució (discapacitats, persones majors,...).

●

En cas d'empat el tutor podrà pendre la decisió final tenint en compte el perfil i les característiques personals de l'alumne.

2. Mobilitat de l’alumne mitjançant programes europeus.
Aquest curs escolar el nostre centre participarà per tercera vegada al projecte ERASMUS+ en consorci amb la Conselleria d’Educació. D’aquesta manera alguns dels nostres
alumnes podran realitzar una part de les seves pràctiques formatives en empreses d’un altre país de la UE.
Igualment, dins del marc del Consorci està previst que el centre rebi professorat d'altres països europeus per impartir unes sessions formatives dirigides al nostre alumnat. De la
mateixa manera en aquest moment esteim pendents que se'ns confirmi si rebrem alumnes estrangers per realitzar una part de les seves pràctiques.

3. Usuaris

de l'aplicació informàtica per a la gestió de les pràctiques formatives.

Els usuaris de l'aplicació seran les tutores de pràctiques del centre educatiu.

4. Visita de presentació prèvia de l'alumne que ha de fer les pràctiques formatives a l'empresa.

A l'inici de les pràctiques formatives es realitzarà una visita o una entrevista amb el tutor del centre de treball per conèixer les característiques de l'empresa, l'assignació de les
funcions a realitzar, horari, etc.
*Les pràctiques formatives segueixen el procés PR0206 (de Gestió de Qualitat) que desenvolupa totes les passes a seguir i la documentació a tramitar.

Tota aquesta programació s’haurà d’anant ajustant a les directrius i limitacions derivades de la situació actual
relacionada amb la pandèmia COVID 19.

6.3 CICLE: CFGS INTEGRACIÓ SOCIAL

1. Introducció al cicle. Competència general del cicle
La competència general d'aquest títol consisteix en programar, organitzar, implementar i avaluar les
intervencions d'integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat
d'oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i
garantint la creació d’entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al professional.

2. Relació objectius generals / Competències professionals, personals i socials
Objectius generals del cicle
a) Interpretar informació seleccionant les estratègies
i recursos pertinents per elaborar projectes
d'integració social adequats a la persona destinatària,
el context i el marc legal vigent i que incorporin la
perspectiva de gènere, així com la defensa dels drets
de les víctimes de violència de gènere i de les seves
mares i fills.
b) Identificar les competències requerides al tècnic
superior en Integració Social i als membres de l'equip
interdisciplinari, analitzant el context d'intervenció i
els criteris de qualitat establerts en la planificació,
per dirigir i supervisar la posada en pràctica de
projectes i programes.
c) Aplicar les tecnologies de la informació i de la
comunicació, identificant els protocols i recursos
pertinents per gestionar la documentació i realitzar
les actuacions administratives associades a la
intervenció.
d) Seleccionar recursos i estratègies metodològiques,
interpretant les normatives relatives a requisits
tècnics i instal·lacions, per programar activitats
d'integració social.
e) Identificar els nivells d'intervenció, analitzant els
factors influents per dissenyar, implementar i avaluar
intervencions dirigides a la prevenció de la violència
domèstica.
f) Identificar les necessitats d'atenció física de les
persones usuàries, relacionant-les en el seu cas amb
les ajudes tècniques disponibles, per dissenyar,
supervisar i avaluar activitats que donen resposta a
les mateixes.
g) Analitzar les característiques de les unitats de
convivència, identificant les variables rellevants, per
organitzar, supervisar i avaluar activitats de suport a
la gestió domèstica.
h) Seleccionar estratègies metodològiques i pautes
d'actuació, identificant els recursos necessaris per
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Competències
professionals,
personals
i
socials
a) Elaborar projectes d'integració social, aplicant la
normativa legal vigent i incorporant la perspectiva de
gènere.

b) Dirigir la implementació de projectes d'integració
social, coordinant les actuacions necessàries per durles a terme i supervisant la realització de les
activitats amb criteris de qualitat.
c) Realitzar actuacions administratives associades al
desenvolupament
del
projecte,
aplicant
les
tecnologies de la informació i la comunicació per
gestionar la documentació generada.
d) Programar activitats d'integració social, aplicant
els recursos i estratègies metodològiques més
adequades.
e) Dissenyar i posar en pràctica actuacions per
prevenir la violència domèstica, avaluant el
desenvolupament de les mateixes.
f) Dissenyar activitats d'atenció a les necessitats
físiques i psicosocials, en funció de les
característiques dels usuaris i del context, controlant i
avaluant el desenvolupament de les mateixes.
g) Organitzar les activitats de suport a la gestió
domèstica, en funció de les característiques de la
unitat de convivència, controlant i avaluant el
desenvolupament de les mateixes.
h) Organitzar i desenvolupar activitats de suport
psicosocial, mostrant una actitud respectuosa amb la

organitzar, dur a terme i avaluar activitats de suport
psicosocial.
i) Seleccionar estratègies metodològiques i pautes
d'actuació,
concretant
les
ajudes
tècniques
necessàries, per organitzar, dur a terme i avaluar
activitats de capacitació en habilitats d'autonomia
personal i social.
j)
Seleccionar
estratègies
metodològiques
i
d'avaluació, aplicant els criteris establerts per l'equip
interdisciplinari per dissenyar i dur a terme activitats
d'intervenció socioeducativa.

intimitat
de
les
persones
i
avaluant
el
desenvolupament de les mateixes.
i) Organitzar i desenvolupar activitats de capacitació
en habilitats d'autonomia personal i social, avaluant
els resultats obtinguts.

k) Analitza les necessitats de formació, mediació i
suport tècnic en funció dels recursos sociolaborals
disponibles, per organitzar, dur a terme i avaluar
activitats d'inserció laboral i ocupacional.
l) Identificar les necessitats de suport a la
comunicació i, en el seu cas, les ajudes tècniques, en
funció de les característiques de la persona
destinatària, per a entrenar en habilitats de
comunicació.
m) Analitzar els problemes plantejats, seleccionant
tècniques de participació i gestió de conflictes, per
realitzar tasques de mediació entre persones i grups.

k) Organitzar i implementar programes d'inserció
laboral i ocupacional, avaluant el desenvolupament
dels mateixos i el seu ajust al itinerari prefixat.

n) Descriure els protocols d'actuació en cas
d'accident o emergència, seleccionant les tècniques
adequades per aplicar primers auxilis.
ñ) Seleccionar tècniques i instruments d'avaluació,
analitzant els criteris i indicadors de qualitat
establerts en la programació per realitzar el control,
seguiment i retroalimentació de la intervenció.

n) Aplicar protocols establerts en matèria de primers
auxilis en situacions d'accident o emergència.

o) Analitzar les habilitats socials requerides en
l'entorn professional, identificant els factors influents
per mantenir relacions fluides amb les persones
implicades en la intervenció i superar els possibles
conflictes.

o) Mantenir relacions fluides amb les persones
usuàries i les seves famílies, membres del grup de
treball i altres professionals, mostrant habilitats
socials i aportant solucions als conflictes que
sorgeixen.

p) Analitzar i utilitzar els recursos i oportunitats
d'aprenentatge relacionades amb l'evolució científica,
tecnològica i organitzativa del sector i les tecnologies
de la informació i la comunicació, per mantenir
l'esperit d'actualització i adaptar-se a noves
situacions laborals i personals.

p) Adaptar-se a les noves situacions laborals,
mantenint actualitzats els coneixements científics,
tècnics i tecnològics relatius al seu entorn
professional, gestionant la seva formació i els
recursos existents en l'aprenentatge al llarg de la
vida i utilitzant les tecnologies de la informació i la
comunicació .

q) Desenvolupar la creativitat i l'esperit d'innovació
per respondre als reptes que es presenten en els
processos i en l'organització del treball i de la vida
personal.
r) prendre decisions de forma fonamental, 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.

q) Resoldre situacions, problemes o contingències
amb iniciativa i autonomia en l'àmbit de la seva
competència, amb creativitat, innovació i esperit de
millora en el treball personal i en el dels membres de
l'equip.
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j) Dissenyar i desenvolupar activitats d'intervenció
socioeducativa dirigides a l'alumnat amb necessitats
educatives específiques, col·laborant amb l'equip
interdisciplinari.

l) Entrenar en habilitats de comunicació, fent ús de
sistemes alternatius o augmentatius i motivant a les
persones usuàries en la utilització dels mateixos.
m) Realitzar tasques de mediació entre persones i
grups, aplicant tècniques participatives i de gestió de
conflictes de forma eficient.

ñ) Realitzar el control i seguiment de la intervenció
amb actitud autocràtica i aplicant criteris de qualitat i
procediments de retroalimentació per corregir les
d'evidències detectades.

s) Desenvolupar tècniques de lideratge, motivació,
supervisió i comunicació en contextos de treball en
grup, per facilitar l'organització i coordinació d'equips
de treball.
t) Aplicar estratègies i tècniques de comunicació,
adaptant-se als continguts que es van a transmetre,
a la finalitat i a les característiques dels receptors,
per assegurar l'eficàcia en els processos de
comunicació.
u) Avaluar situacions de prevenció de riscos laborals i
de protecció ambiental, proposant i aplicant mesures
de prevenció personal i col·lectives, d'acord amb la
normativa aplicable en els processos de treball, per
garantir entorns assegurances.
v) Identificar i proposar les accions professionals
necessàries, per donar resposta a l'accessibilitat
universal i al «disseny per a tots».
w) Identificar i aplicar paràmetres de qualitat en els
treballs i activitats realitzades en el procés
d'aprenentatge, per valorar la cultura de l'avaluació i
de la qualitat i ser capaç de supervisar i millorar els
procediments de gestió de qualitat.
x) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura
emprenedora, empresarial i d'iniciativa professional,
per realitzar la gestió bàsica d'una petita empresa o
emprendre un treball.
y) Reconèixer els seus drets i deures com a agent
actiu en la societat, tenint en compte el marc legal
que regula

r) Organitzar i coordinar equips de treball amb
responsabilitat, supervisant el desenvolupament de la
mateixa, mantenint relacions fluides i assumint el
lideratge, així com aportant solucions als conflictes
grupals que es presenten.
s) Comunicar-se amb els seus iguals, superiors,
clients i persones sota la seva responsabilitat,
utilitzant vies eficaces de comunicació, transmetent
la informació o coneixements adequats i respectant
l'autonomia i competència de les persones que
intervenen en l'àmbit de la seva tasca.
t) Generar entorns segurs en el desenvolupament del
seu treball i del seu equip, supervisant i aplicant els
procediments de prevenció de riscos laborals i
ambientals, d'acord amb el que estableix la
normativa i els objectius de l'empresa.
u) Supervisar i aplicar procediments de gestió de
qualitat, d'accessibilitat universal i de «disseny per a
tots», en les activitats professionals incloses en els
processos de producció o prestació de serveis.

v) Realitzar la gestió bàsica per a la creació i
funcionament d'una petita empresa i tenir iniciativa
en la seva activitat professional amb sentit de la
responsabilitat social.
w) Exercir els seus drets i complir amb les
obligacions derivades de la seva activitat
professional, d'acord amb el que estableix la
legislació vigent, participant activament en la vida
econòmica, social i cultural.

3. Avaluació.
Al igual que a la resta de punts d’aquesta programació de cicle, en aquest punt hem tingut en compte les
mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per
fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no
universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2021-2022 a l’hora de
dissenyar els instruments d’avaluació i en concret, l’annex 3 del Pla de contingència on es concreten les
programacions en els diferents escenaris possibles durant el curs 2021-2022.

ANNEX 3. Introducció adequació a les programacions en els diferents escenaris Curs
2021-2022
Partint de l'experiència del curs 20/21 d’ensenyament semipresencial, veiem la necessitat d’analitzar les
programacions de mòdul, cal analitzar dins les programacions de mòdul quins elements curriculars s’han de
prioritzar i avaluar al llarg del curs.
Aquesta experiència ens permet anticipar-ne la selecció per al curs 2021/22, de manera que a les
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programacions ha de quedar recollida la possibilitat de flexibilització i adaptació als diferents escenaris.
Per a la programació dels continguts bàsics es tendran com a referència, els Reials Decrets que estableixen
els títols i en els quals es fixen els aspectes bàsics del currículum.
Les programacions del curs 2021-2022 s’han d’elaborar tenint en compte la possibilitat de canvi d’escenaris
del procés d'ensenyament-aprenentatge al llarg del curs. Aquests escenaris poden ser:
1. Nova normalitat (nivell d’alerta 0), nivells d’alerta 1 i 2. En aquest escenari, les classes seran
presencials per a tot l’alumnat i cal prendre les mesures de prevenció, contenció i higiene que es
determinen en aquest protocol.
2. Nivells d’alerta 3 i 4: Amb mesures restrictives. En aquest cas, semipresencial-en línia, es poden
plantejar fòrmules mixtes d’alternança de les modalitats presencial i a distància.
Seguint la línia de centre, pel que fa a les programacions, es mantindrà l’enfocament competencial.
Atès el caràcter competencial de l'FP, en tots els escenaris el professorat ha de plantejar, sempre que sigui
possible, activitats que reprodueixin les situacions laborals del perfil professional, mitjançant estratègies
competencials que simulin situacions i procediments reals i que permetin treballar en cooperació amb altres,
al mateix temps que promoguin la construcció d’aprenentatges significatius i deleguin la iniciativa de
l’aprenentatge a l’alumnat.
Entenem la programació de mòdul com una declaració d’intencions respecte a cada mòdul concret per a un
curs escolar. Davant la incertesa i els possibles escenaris d’aprenentatge, la programació d’aula es convertirà
en el document que permeti la flexibilització per adequar-nos a la realitat que es vagi plantejant.
Cal tenir en compte a les programacions de mòdul que davant la possiblitat d’un escenari o un altre es
poden haver de modificar els criteris de qualificació plantejats. Per aquest motiu cal recollir aquesta
possibilitat en el document de programació del mòdul curs 2021/2022. Per donar resposta a la flexibilitat
necessària per atendre als escenaris possibles, cal garantir a les programacions:
Programacions d’aula:
1.- Instruments d’avaluació: preveure tots aquells que puguin ser eficients en qualsevol dels escenaris o
fàcilment adaptables.
2.- Activitats d’ensenyament-aprenentatge: és interessant diversificar suficientment les activitats
plantejades per a poder-les dur a terme en els diferents escenaris.
Cal determinar en la programació d’aula, quines activitats adreçades a aconseguir cada resultat
d’aprenentatge (RA) han de ser presencials i quines no podrien ser-ho, marcant entre parèntesi al costat de
l’activitat, seguint la següent nomenclatura:
 No presencial: (NP)
 Presencial: (P)
 Mixta (es pot dur a terme en qualsevol escenari): (M)
En l’escenari dels nivells d’alerta 3 i 4, aquelles activitats que requereixen d’equipament del centre educatiu i
aquelles competències que no puguin simular-se mitjançant activitats en línia, han de prioritzar-se en
l’ensenyament aprenentatge presencial.
3.- Temporització-lliurament activitats: cal preveure que el nombre de sessions necessàries per a la
realització d’activitats en els Nivells d’alerta 3 i 4 pot variar i cal anticipar i donar resposta a les dificultats
derivades de l'ensenyament semipresencial i en línia i tenir present la necessitat de flexibilitzar lliuraments
en aquests escenaris. Es continuarà utilitzant el document Excel compartit de seguiment de programació
d’aula.
No obstant, hem de seguir entenent l’avaluació com l’anàlisi del procés d’aprenentatge de l’alumnat i del
procés d'ensenyament que es desenvolupa a l’aula i al centre de manera contínua. L’avaluació ha de tenir
una finalitat formadora, que el mateix alumnat dugui a terme el procés d'autoregulació per a millorar
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l’aprenentatge (dedicant-hi el temps necessari, prioritzant-hi determinats aspectes, cercant l'ajut d’altres
estudiants, fent servir el suport tutorial, etc.); i una finalitat formativa, ajudar el professorat a conèixer,
analitzar i valorar com s’està produint l’aprenentatge per tal de prendre mesures que serveixin per afavorir i
millorar el procés d'ensenyament-aprenentatge.
Pel que fa al nombre de convocatòries de cada mòdulm l’Ordre d’organització i funcionament del 13 de juliol
del 2009 (BOIB núm. 108 de 25 de juliol de 2009) especifica que cada mòdul podrà ser objecte d’avaluació
en 4 convocatòries, excepte el de FCT que ho serà en dues.
A l’article 34 especifica que, d’aquest nombre màxim de convocatòries, l’alumnat pot assistir de forma
presencial a les activitats programades per a cada mòdul un màxim de dos cursos. Les convocatòries no
necessàriament han de ser consecutives.
A l’article 32, especifica que s’han d’avaluar els resultats esperats, que han de coincidir o formar part de les
competències professionals que han de ser assolides per l’alumnat. En aquests resultats esperats
d’aprenentatge s’han d’incloure el saber fer, saber estar i saber ser de l’alumnat en comportaments
observables.
Amb la finalitat de poder valorar de manera objectiva i precisa el saber estar i el saber ser, volem posar
èmfasi en l’avaluació de les competències personals i socials que impregnen el currículum de la formació
professional, entenent que les competències personals i socials fan que un professional desenvolupi de
forma eficaç la seva tasca, podent-les relacionar amb les conductes i les actituds de les persones.
L'avaluació serà continua i formativa (tal i com estableix l’article 33), la qual cosa vol dir que l’alumnat
serà avaluat a partir del seu treball diari de classe, proves escrites, elaboració de treballs, els procediments,
les estratègies i les actituds demostrades, interès per la matèria, la tolerància als diferents ritmes
d’aprenentatge i la cooperació amb companys, les aportacions fetes a classe, la iniciativa i l'entusiasme.
La finalitat fonamental de l’avaluació és recollir informació del procés d’aprenentatge de l’alumnat per tal de
reorientar el procés d’ensenyament-aprenentatge.
L’avaluació del procés d’aprenentatge es durà a terme mitjançant diversos instruments d’avaluació globals
que assegurin la comprovació de l’assoliment de les competències associades. Alguns dels procediments i
instruments d’avaluació poden ser:
●

Proves individuals objectives, escrites i/o orals.

●

Rúbriques d’avaluació de les competències.

●

Monografies i treballs individuals o en petit grup.

●

Quaderns de classe, portafolis.
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●

Resolució d'exercicis i problemes, interpretació de dades.

●

Simulacions de situacions problema

●

Diàlegs, entrevistes, debats...

●

Pràctiques al taller...

●

Sortides i visites tècniques.

●

Projectes.

●

Autoavalaució i coavalaució

●

Altres...

Si l’alumnat supera el 10% de faltes d’assistència no justificades de forma contínua o el 15% d’absentisme
intermitent no justificat no podrà ser avaluat. Es donarà de baixa d’ofici a l’alumne/a del mòdul corresponent
prèvia comunicació oficial i tenint en compte les causes que contempla la normativa (article 29 i 30 de
l’ordre d’organització i funcionament).
PÈRDUA DEL DRET A L’AVALUACIÓ CONTÍNUA
Per tenir dret a l’avaluació contínua, no es pot superar el còmput del 20% de faltes d’assistència, tenint en
compte les faltes justificades i les no justificades (entenent que les no justificades no poden superar en cap
cas el 15% establert per normativa). En els cassos en els que l’equip docent no tingui clar la pèrdua del dret
a l’avaluació contínua, serà la Comissió de coordinació i gestió qui valorarà cada cas concret.
Un cop perdut el dret a l’avaluació contínua caldrà elaborar un pla d’avaluació individual. Aquest pla recollirà
els criteris i instruments de qualificació, segons marqui el professorat responsable del mòdul. Per garantir
que l’alumnat que es troba en aquesta situació no es desvinculi del treball d’aula, s’ha d’incloure també en el
pla d’avaluació individual la participació i lliurament de les tasques proposades, dins el mòdul com a la resta
d’alumnat.
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ GENERALS
La qualificació dels mòduls ha de ser numèrica, entre 1 i 10, sense decimals.
Es consideren APTES les puntuacions iguals o superiors a cinc punts. Per tenir el mòdul superat cal haver
assolit tots els Resultats d’Aprenenetatge (RA) vinculats a totes les competències professionals, personals i
socials associades al mòdul.
La nota final del cicle formatiu és la mitjana aritmètica dels mòduls, expressada amb el nombre sencer i dos
decimals.
QUALIFICACIONS TRIMESTRALS I FINALS:
Per garantir l’avaluació contínua el professorat estableix la ponderació que consideri a cada un dels
trimestres vinculada als RA treballats a cada una de les Unitats de treball.
A la programació de mòdul i d’aula el professorat establirà el percentatge atorgat a cada procediment i/o
instrument d’avaluació, tenint en compte:
- Han d’incorporar els criteris d’avaluació vinculats als resultats d’aprenentatge i a les competències
professionals, personals i socials.
- Els exàmens escrits en cap cas podran superar el 50% de la nota final.
- En cap cas s’establirà una nota o percentatge mínim per fer mitjana amb la resta de notes o
percentatges.
- Les sortides i visites tècniques han de tenir un pes dins la qualificació del mòdul.
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Hi pot haver activitats d’avaluació recuperables i d’altres no recuperables que seran informades a l’alumnat.
En el cas d’una absència justificada a una activitat d’avaluació recuperable, tendrà dret a realitzar-la durant
la mateixa avaluació sempre que sigui possible o el més aviat possible en cas de no ser dins la mateixa
avaluació.
En el cas que l’absència no es justifiqui correctament, l’alumnat perd el dret a realitzar la prova dins la
mateixa avaluació, i per tant, es podrà presentar a la recuperació del mes de març (alumnat de 2n)/ juny
(alumnat de 1r).
SISTEMA DE RECUPERACIONS
Als CFGS no es realitzaran recuperacions per trimestre. Després de l’avaluació contínua podran optar a la
prova ordinària i en cas necessàri a l’extraordinària. El professorat responsable del mòdul decidirà en cada
cas si en la convocatòria ordinària ha de presentar tots els treballs i activitats d’aula realitzats durant les
avaluacions, o si ha de afegir alguna activitat i/o fer una prova objectiva.

NORMATIVA CONVOCATÒRIA NO PRESENCIAL
L’alumnat de primer curs amb mòduls pendents de primer, podrà promocionar a segon curs i tenir dret a la
convocatòria no presencial de setembre, sempre i quan no tengui pendent d'aprovar una càrrega lectiva
superior a les 330 hores (això vol dir, que els mòduls suspesos o pendents de cursar, no poden superar en
el seu conjunt les 330 hores).
L'alumnat que compleix tots els requisits per poder presentar-se al setembre i no ho fa, sense haver-hi
renunciat dins termini, perd la convocatòria. (Termini 15 de juliol, segons l’Ordre de la

Conselleria

d’Educació de 18 de febrer de 2014)
L'alumnat de segon curs que compleix tots els requisits per poder-se presentar a la convocatòria no
presencial de juny i no ho fa, sense haver-hi renunciat dins termini, perd la convocatòria. (Termini abril)
El professorat establirà una pla de recuperació individual (treballs, proves teòrico-pràctiques…) per a la
convocatòria no presencial.

SISTEMES DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS (Convocatòria no
presencial)
Per a recuperar el mòdul pendent de cursos anteriors es farà, al mes de febrer, una prova teòrica-pràctica
de tots els continguts del mòdul.
L’alumnat amb mòduls pendents s’acolliran a un pla de recuperació que pot incloure tutories, tasques,
treballs…
4. Atenció a la diversitat
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L’atenció a la diversitat de l’alumnat es donarà seguint el que s’especifica a l’article 20 de l’Ordre
d’organització i funcionament dels cicles en modalitat presencial del 13 de juliol de 2009 (BOIB 108, del
25/07/2009). Les adaptacions proposades seran d’accés al currículum i adaptacions no significatives.
S’inclouran a la memòria de final de curs de cada mòdul.
Basant-nos en el model d’aula inclusiva, partim de la premissa de que tot l’alumnat presenta una sèrie de
necessitats educatives i que la intervenció educativa per donar resposta a les necessitats de l’alumnat amb
necessitats específiques de suport educatiu (NESE) beneficiarà a tot el grup.
Les ACNS s’aniran planificant i consensuant amb l’equip docent durant tot el curs, per tal de mantenir la
coherència del procés educatiu. No obstant, ja partim d’una programació que preveu diversitat de
metodologies d’aprenentatge i d’avaluació, atenent a la diversitat d’estils d’aprenentatge.
Pel que fa a les metodologies d’aprenentatge, es preveuen activitats que permeten la participació per part de
tot l’alumnat, diferents agrupacions, treball en grups heterogenis, diversitat de produccions (orals, escrites,
gràfiques...), diversos instruments didàctics (llibre de text, fotocòpies, contingut online,...), aprenentatge
basat en projectes, aprenentatge basat en serveis, exposició d’informació, sortides, visualització de vídeos,
etc.
Pel que fa a les formes d’avaluar, també es plantegen diverses activitats d’avaluació, d’acord amb la
metodologia d’aprenentatge utilitzada, els criteris d’avaluació a tenir en compte i les característiques de
l’alumnat (estil d’aprenentatge, formes de comunicació que l’afavoreixen...): activitats d’aula, produccions
individuals, grupals, rúbriques, proves escrites, autoavaluació i coavaluació...

5. Línies metodològiques de centre

Els continguts que han de treballar-se en tota la formació professional, parteixen de les competències
professionals, personals i socials que haurà de tenir el/la professional, raó per la qual, la relació entre la
formació i la realitat laboral ha de ser molt estreta. Aquests continguts han de proporcionar a l'alumnat els
conceptes teòrics i procedimentals necessaris i, al mateix temps, fomentar les actituds associades a la
qualificació professional.
Per tot això, els principis bàsics que tindrem en compte seran:
a. contextualitzar cada mòdul al perfil professional del cicle
b. partir dels interessos i dels coneixements previs de l’alumnat
c. afavorir la funcionalitat dels aprenentatges, assegurant que puguin ser utilitzats en
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circumstàncies reals
d. afavorir la interacció dins l ́aula com a motor d’aprenentatge
e. atendre els diferents ritmes d ́aprenentatge de l ́alumnat
f.

l’alumnat com a protagonista del seu propi aprenentatge

g. potenciar l’aprenentatge significatiu i constructiu
Es partirà d'un enfocament procedimental del mòdul realitzant simulacions a l'aula i fora d'ella i utilitzant una
metodologia activa i motivadora que impliqui la participació de l'alumnat com a agent actiu d'un procés
d'ensenyament–aprenentatge.
Partint de les característiques de l ́alumnat (alumnes amb experiència laboral, altres no ) ens decantem per
una modalitat didàctica basada en l ́ensenyança recíproca que posa l ́èmfasis en la comunicació i en el flux
d ́informació entre professorat i alumnat, per això aprofitarem al màxim les experiències laborals del nostre
alumnat, i en totes les ocasions possibles seran el punt de partida de l ́acció educativa.
Tenint en compte tot això, considerem que la tasca del professorat no consisteix només en transmetre
coneixements, sinó en provocar el conflicte cognitiu, proporcionar materials que l ́ajudin a “reequilibrar” els
nous aprenentatges, promoure l ́aplicació, ús i transferència d'allò que ha aprés, organitzar la informació,
facilitar la comprensió i permetre la resolució per part de l ́alumnat i aconseguir la motivació mitjançant
diferents estratègies. Seguint amb la formació d’ Aprenentatge cooperatiu i aprenentatge basat en projectes,
la línea general del centre aposta per la incorporació d’aquestes metodologies en el procés d’ensenyament
aprenentatge: continuant amb la feina d’anàlisi intermòduls, establint relacions entre competències i
resultats d’aprenentatge compartits a l’hora de programar les UT.
6. Materials i recursos
El centre posa a disposició del professorat tots els recursos didàctics i tècnològics que té al seu abast. El
professorat per la seva part, utilitzarà i facilitarà a l’alumnat els recursos necessaris que condueixin a
l’assoliment les competències professionals, personals i socials del cicle.
7. Activitats complementàries

Durant aquest curs les activitats complementàries queden supeditades a les mesures sanitàries que estableix
la Conselleria d’Educació per als centres educatius. Això podrà determinar com dur a terme aquestes
activitats complementàries pel que fa al contacte amb diferents institucions i/o serveis relacionats amb el
cicle, per tal de conèixer els recursos existents i facilitar la possibilitat d'interactuar amb diferents col·lectius
susceptibles d’intervenció segons el perfil professional.
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Si la situació sanitària ens ho permetés, l’alumnat podria participar d’aquelles activitats complementàries que
proposi el centre, quedant després valorades i enregistrades a la memòria de final de curs.
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CRITERIS D’AVALUACIÓ

CONTINGUTS

o) Mantenir relacions fluïdes
amb les persones usuàries i
les seves famílies, membres
del grup de treball i altres
professionals, mostrant
habilitats socials i aportant
solucions als conflictes que
sorgeixin.
r) Organitzar i coordinar
equips de treball amb
responsabilitat, supervisant
el desenvolupament del
mateix, mantenint relacions
fluïdes i assumint el
lideratge, així com aportant
solucions als
conflictes grupals que es
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R-C.- Aplica les
estratègies del treball
en equip, valorant la
seva eficàcia i
eficiència per a la
consecució dels
objectius de
l'organització.

a) S'han valorat els avantatges de treball en equip en
situacions de treball relacionades amb el perfil del
tècnic superior en Integració Social.

B- c.- Gestió del conflicte i equips de treball:

b) S'han identificat els equips de treball que poden
constituir-se en una situació real de treball.

Classes d'equips en el sector de la integració social
segons les funcions que exerceixen.

c) S'han determinat les característiques de l'equip de
treball eficaç enfront dels equips ineficaços.

Anàlisi de la formació dels equips de treball.

d) S'ha valorat positivament la necessària existència de
diversitat de rols i opinions assumits pels membres
d'un equip.
i) S'ha reconegut la possible existència de conflicte
entre els membres d'un grup com un aspecte
característic de les organitzacions.
f) S'han identificat els tipus de conflictes i les seves
fonts.

Valoració dels avantatges i inconvenients del treball
d'equip per a l'eficàcia de l'organització.

Característiques d'un equip de treball eficaç.
La participació en l'equip de treball. Anàlisi dels
possibles rols dels seus integrants.
Definició de conflicte: característiques, fonts i
etapes del conflicte.
Mètodes per a la resolució o supressió del conflicte:
mediació, conciliació i arbitratge.

g) S'han determinat procediments per a la resolució
del conflicte.

presentin.

w) Exercir els seus drets i
complir amb les obligacions
derivades de la seva activitat
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R-B.- Determina
l'acció protectora del
sistema de la
Seguretat Social

a) S'ha valorat el paper de la Seguretat Social com a
pilar essencial per a la millora de la qualitat de vida
dels ciutadans.
b) S'han enumerat les diverses contingències que
cobreix el sistema de Seguretat Social.
c) S'han identificat els règims existents en el sistema
de la Seguretat Social.

B- b.- Seguretat Social, ocupació i
desocupació:
El sistema de la Seguretat Social com a principi
bàsic de solidaritat social.
Estructura del sistema de la Seguretat Social.

professional, d'acord amb
l'establert en la legislació
vigent, participant
activament en la vida
econòmica, social i cultural.

p) Adaptar-se a les noves
situacions laborals,
mantenint actualitzats els
coneixements científics,
tècnics i tecnològics relatius
al seu entorn professional,
gestionant la seva formació i
els recursos existents en
l'aprenentatge al llarg de la
vida i utilitzant les
MD020202b-1

davant les diferents
contingències
cobertes,
identificant les
diferents classes de
prestacions.

R-D.- Selecciona
oportunitats
d'ocupació,
identificant les
diferents possibilitats
d'inserció i les
alternatives
d'aprenentatge al
llarg de la vida.

d) S'han identificat les obligacions d'empresari i
treballador dins del sistema de Seguretat Social.
i) S'han identificat en un supòsit senzill les bases de
cotització d'un treballador i les quotes corresponents a
treballador i empresari.
f) S'han classificat les prestacions del sistema de
Seguretat Social, identificant els requisits.
g) S'han determinat les possibles situacions legals de
desocupació.
h) S'ha realitzat el càlcul de la durada i quantia d'una
prestació per desocupació de nivell contributiu bàsic.

Determinació de les principals obligacions
d'empresaris i treballadors en matèria de Seguretat
Social: afiliació, altes, baixes i cotització.

a) S'ha valorat la importància de la formació
permanent com a factor clau per la empleabilidad i
l'adaptació a les exigències del procés productiu.
b) S'han identificat els itineraris
formatius/professionals relacionats amb el perfil
professional del tècnic superior en Integració Social.
c) S'han determinat les aptituds i actituds requerides
per a l'activitat professional relacionada amb el perfil
del títol.
d) S'han identificat els principals jaciments d'ocupació i
d'inserció laboral per al tècnic superior en Integració

B-d.- Cerca activa d'ocupació:
Valoració de la importància de la formació
permanent per a la trajectòria laboral i professional
del tècnic superior en Integració Social.
Anàlisi dels interessos, aptituds i motivacions
personals per a la carrera professional.
Identificació d'itineraris formatius relacionats amb
el tècnic superior en Integració Social.
Responsabitlizació del propi aprenentatge.
Coneixement dels requeriments i dels fruits
previstos.
Definició i anàlisi del sector professional del títol de
tècnic superior en Integració Social.

L'acció protectora de la Seguretat Social.
Classes, requisits i quantia de les prestacions.
Concepte i situacions protegibles per desocupació.
Sistemes d'assessorament dels treballadors
respecte als seus drets i deures.

tecnologies de la informació i
la comunicació.

t) Generar entorns segurs en
el desenvolupament del seu
treball i el del seu equip,
supervisant i aplicant els
procediments de prevenció
de riscos laborals i
ambientals, d'acord amb
l'establert per la normativa i
els objectius de l'empresa.
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Social.
i) S'han determinat les tècniques utilitzades en el
procés de cerca d'ocupació.
f) S'han previst les alternatives d'autoocupació en els
sectors professionals relacionats amb el títol.
g) S'ha realitzat la valoració de la personalitat,
aspiracions, actituds i formació pròpia per a la presa de
decisions.

R-A .- Avalua els
riscos derivats de la
seva activitat,
analitzant les
condicions de treball
i els factors de risc
presents en el seu
entorn laboral.

a) S'ha valorat la importància de la cultura preventiva
en tots els àmbits i activitats de l'empresa.
b) S'han relacionat les condicions laborals amb la salut
del treballador.
c) S'han classificat els factors de risc en l'activitat i els
danys derivats dels mateixos.
d) S'han identificat les situacions de risc més habituals
en els entorns de treball del tècnic superior en
Integració Social
i) S'ha determinat l'avaluació de riscos en l'empresa.
f) S'han determinat les condicions de treball amb
significació per a la prevenció en els entorns de treball
relacionats amb el perfil professional del tècnic
superior en Integració Social
g) S'han classificat i descrit els tipus de danys
professionals, amb especial referència a accidents de
treball i malalties professionals, relacionats amb el
perfil professional del tècnic superior en Integració
Social

Planificació de la pròpia carrera:
Establiment d'objectius laborals a mitjà i llarg
termini compatibles amb necessitats i preferències.
Objectius realistes i coherents amb la formació
actual i la projectada.
Procés de cerca d'ocupació en petites, mitjanes i
grans empreses del sector.
Oportunitats d'aprenentatge i ocupació a
Europa. Europass, Ploteus.
Tècniques i instruments de cerca d'ocupació.
Valoració de l'autoocupació com a alternativa per a
la inserció professional.
El procés de presa de decisions.
Establiment d'una llista de comprovació personal de
coherència entre pla de carrera, formació i
aspiracions.
B-a.- Avaluació de riscos professionals:
Importància de la cultura preventiva en totes les
fases de l'activitat professional.
Valoració de la relació entre treball i salut.
Anàlisi i determinació de les condicions de treball.
El concepte de risc professional. Anàlisi de factors
de risc.
L'avaluació de riscos en l'empresa com a element
bàsic de l'activitat preventiva.
Anàlisi de riscos lligats a les condicions de
seguretat.
Anàlisi de riscos lligats a les condicions ambientals.
Anàlisi de riscos lligats a les condicions
ergonòmiques i psicosocials.
Riscos específics en el sector de la integració
social.
Determinació dels possibles danys a la salut del
treballador que poden derivar-se de les situacions
de risc detectades.

B- e.- Planificació de la prevenció de riscos
en l'empresa:
R-E.- Participa en
l'elaboració d'un pla
de prevenció de
riscos en una petita
empresa, identificant
les responsabilitats
de tots els agents
implicats.

a) S'han determinat els principals drets i deures en
matèria de prevenció de riscos laborals.
b) S'han classificat les diferents formes de gestió de la
prevenció en l'empresa, en funció dels diferents criteris
establerts en la normativa sobre prevenció de riscos
laborals.
c) S'han determinat les formes de representació dels
treballadors en l'empresa en matèria de prevenció de
riscos.
d) S'han identificat els organismes públics relacionats
amb la prevenció de riscos laborals.
i) S'ha valorat la importància de l'existència d'un pla
preventiu en l'empresa que inclogui la seqüenciació
d'actuacions que cal realitzar en cas d'emergència.
f) S'ha definit el contingut del pla de prevenció en un
centre de treball relacionat amb el sector professional
del tècnic superior en Integració Social.
g) S'ha projectat un pla d'emergència i evacuació en
una empresa del sector.

Drets i deures en matèria de prevenció de riscos
laborals.
Responsabilitats en matèria de prevenció de riscos
laborals.
Gestió de la prevenció en l'empresa.
Representació dels treballadors en matèria
preventiva.
Organismes públics relacionats amb la prevenció de
riscos laborals.
Planificació de la prevenció en l'empresa.
Planes d'emergència i d'evacuació en entorns de
treball.
Elaboració d'un pla d'emergència en una petita o
mitja empresa del sector.

B- f.- Aplicació de mesures de prevenció i
protecció en l'empresa:
R- F.- Aplica les
mesures de
prevenció i protecció,
analitzant les
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a) S'han definit les tècniques de prevenció i de
protecció que han d'aplicar-se per evitar els danys a
l'origen i minimitzar les seves conseqüències en cas
que siguin inevitables.

Determinació de les mesures de prevenció i
protecció individual i col·lectiva.

situacions de risc en
l'entorn laboral del
tècnic Superior en
Integració Social.

w) Exercir els seus drets i
complir amb les obligacions
derivades de la seva activitat
professional, d'acord amb
l'establert en la legislació
vigent, participant
activament en la vida
econòmica, social i cultural.
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R-G.- Exerceix els
drets i compleix les
obligacions que es
deriven de les
relacions laborals,
reconeixent-les en
els diferents
contractes de treball.

b) S'ha analitzat el significat i abast dels diferents tipus
de senyalització de seguretat.
c) S'han analitzat els protocols d'actuació en cas
d'emergència.
d) S'han identificat les tècniques de classificació de
ferits en cas d'emergència on existeixin víctimes de
diversa gravetat.
i) S'han determinat els requisits i condicions per a la
vigilància de la salut del treballador i la seva
importància com a mesura de prevenció.

Protocol d'actuació davant una situació
d'emergència.

a) S'han identificat els conceptes bàsics del dret del
treball.
b) S'han distingit els principals organismes que
intervenen en les relacions entre empresaris i
treballadors.
c) S'han determinat els drets i obligacions derivats de
la relació laboral.
d) S'han classificat les principals modalitats de
contractació, identificant les mesures de foment de la
contractació per determinats col·lectius.
i) S'han valorat les mesures establertes per la legislació
vigent per a la conciliació de la vida laboral i familiar.
f) S'han identificat les causes i efectes de la
modificació, suspensió i extinció de la relació laboral.
g) S'ha analitzat el rebut de salaris, identificant els
principals elements que ho integren.
h) S'han analitzat les diferents mesures de conflicte
col·lectiu i els procediments de solució de conflictes.
i) S'han determinat les condicions de treball pactades
en un conveni col·lectiu aplicable a un sector
professional relacionat amb el títol de tècnic superior

B- g.- Contracte de treball:

Formació als treballadors en matèria de plans
d'emergència.
Vigilància de la salut dels treballadors.

El dret del treball.
Intervenció dels poders públics en les relacions
laborals.
Anàlisi de la relació laboral individual.
Determinació de les relacions laborals excloses i
relacions laborals especials.
Modalitats de contracte de treball i mesures de
foment de la contractació.
Drets i deures derivats de la relació
laboral. Condicions de treball. Salari, temps de
treball i descans laboral.
Modificació, suspensió i extinció del contracte de
treball.
Representació dels treballadors.
Negociació col·lectiva com a mitjà per a la
conciliació dels interessos de treballadors i
empresaris.
Anàlisi d'un conveni col·lectiu aplicable a l'àmbit
professional del tècnic superior en Integració
Social.
Conflictes col·lectius de treball.
Nous entorns d'organització del treball:
subcontractació i teletreball, entre uns altres.
Beneficis per als treballadors en les noves

en Integració Social.
j) S'han identificat les característiques definitòries dels
nous entorns d'organització del treball.

2.

organitzacions: flexibilitat i beneficis socials, entre
uns altres.

METODOLOGIA

Aquesta programació preveu les activitats i recursos necessaris per desenvolupar el mòdul adaptant les eines esmentades a l'escenari requerit per
les circumstàncies (Modalitat semipresencial, online,... )
Els continguts que han de treballar-se en aquest mòdul professional parteixen de les competències professionals, personals i socials que haurà de tenir el/la
professional en promoció d’igualtat de gènere, raó per la qual, la relació entre la formació i la realitat laboral ha de ser molt estreta. Aquests continguts han de
proporcionar a l’alumnat els conceptes teòrics i procedimentals necessaris i, al mateix temps, fomentar les actituds associades a la qualificació professional del
promotor o promotora en igualtat de gènere.
La proposta metodològica la fonamentem en el pricipi de participació, el principi constructivista de l’aprenentatge i en seqüenciar els continguts de manera que l’ordre
sigui afavoridor per a la comprensió de l’alumnat. Presentarem cada unitat de treball i a continuació amb activitats inicials partirem dels coneixements i experiències
prèvies del nostre alumnat per a realitzar activitats de desenvolupament per construir el seu aprenentatge i activitats de síntesi per a consolidar els nous
aprenentatges i la transferència d’allò que han aprés. Així, el procés d’ensenyament-aprenentatge s’ha programat basant-se en la realització d’una sèrie d’activitats
d’aprenentatge ( individuals i/o de grup que afavorirà l’aprenentatge de treball en equip) que pretén propiciar la iniciativa de l’alumnat i el procés d’autoaprenentatge
desenvolupant capacitats de comprensió i anàlisi, de relació, recerca i tractament de la informació, intentant connectar l’aula amb el món real, les empreses,
organitzacions, fundacions, consultories i organismes administratius que conformen l’entorn professional i de treball, i complementant aquestes activitats amb
explicacions del professor, intervencions d’experts en determinades matèries i amb exposicions i debats de l’alumnat.
Seguint la línia general del centre que aposta per la incorporació de les metodologies d’aprenentatge cooperatiu i l’aprenentatge basat en projectes (ABP) anirem
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incorporant activitats basades en aquestes metodologies a mesura que avanci el curs.
Pel que fa a l’organització de l’espai, habitualment farem classe en l’aula assignada. També utilitzarem el carretó de portàtils i si és possible, la biblioteca amb
ordinadors com a eina per treballar amb les noves tecnologies a dos nivells: recerca d’informació i utilització de les aplicacions informàtiques adients. Els espais
comuns es fan servir en aquelles unitats que inclouen treball de camp.
Es procurarà que els recursos didàctics que es facin servir siguin propers a l’alumnat, capaç de despertar-ne l’interès i motivar-lo per realitzar tasques d’investigació
i/o recerca. D’entre els generals, aplicacions informàtiques com el padlet, documents diversos: activitats pràctiques, notes teòriques elaborades per la professora a
partir d’altres fonts, apartats puntuals de manuals i legislació, entre d’altres, documents reals (avaluacions de riscos laborals, manuals de prevenció...) i material
audiovisual. D’entre els específics per a l’alumnat es farà servir llibre de text, l’entorn moodle i el correu electrònic per posar a disposició de l’alumnat el material
necessari durant el curs així com el blogger/wordpress,... per la creació de la carpeta d’aprenentatge. A més, aquest serà complementat amb fotocòpies, apunts,
exercicis i documents reals (nòmines, contractes, parts d’accident de treball, rebut de salaris, model de CV, models de Pla de prevenció, etc.), com legislació (ET,
conveni col·lectiu, LPRL, RSP,...) així com diaris, revistes especialitzades i material audiovisual.
En el nostre mòdul és imprescindible per a la realització de certes activitats la utilització de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació ( TIC ), sobre tot la
navegació per Internet amb la visita de pàgines web (MITRAMISS, SEPE, de les Conselleries de les IB, PalmaActiva, sindicats, associacions empresarials, cercadors,
INSHT, CAEB...) per a la millora de la formació sobre sistemes de recerques que permetin localitzar documents o informació necessària per a l’aprenentatge de la
matèria. També farem servir el correu electrònic i l’entorn moodle pel lliurament de material i d’activitats i resolució de dubtes,... com l’ús de recursos audiovisuals
com vídeos editats pel SEPE i l’INSST, a més de pel·lícules. Totes les TIC anomenades les utilitzarem com a recurs del professor i de l’alumne/a.
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3.

AVALUACIÓ

Cal determinar la distribució temporal dels continguts per avaluació per a determinar els criteris de qualificació. En aquest cicle formatiu s’imparteix el
mòdul de FOL en el primer curs. La durada del mòdul és de 90 hores distribuïdes en 3 sessions de classe setmanals durant tres trimestres. La temporalització prevista
per al desenvolupament d’aquesta programació és:
PRIMERA AVALUACIÓ:
La Disposició addicional tercera del Títol professional estableix que el bloc temàtic corresponent a la prevenció de riscos professionals del mòdul de FOL s'ha d'impartir
amb un mínim de 45 hores lectives, amb el contingut establert en l’annex IV del RD 39/1997, de 17 de gener, per poder exercir les funcions de nivell bàsic de
prevenció de riscos professionals.
Per donar compliment a aquesta Disposició addicional tercera, la càrrega lectiva i treballs complementaris de les següents UT serà de 45 hores tenint en compte les
hores lectives i les tasques individuals i grupals encomanades per la professora per a realitzar fora de l’aula.
Unitat de Treball 1: La prevenció de riscos: conceptes bàsics
Unitat de Treball 2: Emergències i primers auxilis
Unitat de Treball 3: La prevenció de riscos: legislació i organització
Unitat de Treball 4: Factors de risc i la seva prevenció en els llocs de treball de promotors d’igualtat
El professor s’ha reunit a l’inici de curs amb l’equip docent que imparteix els mòduls de primer i segon curs ja que té una incidència en la nostra programació amb la
finalitat d’evitar duplicitat de continguts pel que fa al bloc de Seguretat i salut laboral (unitats de treball 1 a 4), en concret a la unitat de treball 2 a la matèria de
primers auxilis que s’impartirà en el mòdul de segon de primers auxilis.
SEGONA AVALUACIÓ:
Unitat de Treball 5: El Dret del Treball
Unitat de Treball 6: El contracte de treball
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Unitat de Treball 7: La jornada de treball
Unitat de Treball 8: El salari i la nòmina
TERCERA AVALUACIÓ:
Unitat de Treball 9: Modificació, suspensió i extinció del contracte
Unitat de Treball 10: Participació dels treballadors
Unitat de Treball 11: Seguretat Social i atur
Unitat de Treball 12: Orientació laboral /Autoconeixement i mercat de treball
Marc legal:

●

L’Ordre d’organització i funcionament del 13 de juliol del 2009 (BOIB núm. 108 de 25 de juliol de 2009) que especifica que cada mòdul podrà ser objecte

d’avaluació en 4 convocatòries, excepte el de FCT que ho serà en dues,
●

L’article 34 d’aquest Ordre que especifica que, d’aquest nombre màxim de convocatòries, l’alumnat pot assistir de forma presencial a les activitats

programades per a cada mòdul un màxim de dos cursos. Estableix que les convocatòries no necessàriament han de ser consecutives.
●

L’article 32 d’aquest que especifica que s’han d’avaluar els resultats esperats i que han de coincidir o formar part de les competències professionals que

han de ser assolides per l’alumnat. En aquests resultats esperats d’aprenentatge s’han d’incloure el saber fer, saber estar i saber ser de l’alumnat en
comportaments observables.

●

Amb la finalitat de poder valorar de manera objectiva i precisa el saber estar i el saber ser, es vol posar èmfasi en l’avaluació de les competències personals i

socials que impregnen el currículum de la formació professional, entenent que les competències personals i socials fan que una persona professional desenvolupi de
forma eficaç la seva tasca, podent-les relacionar amb les conductes i les actituds de les persones.
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●

L’article 33 estableix que, l’avaluació serà contínua i formativa, la qual cosa vol dir que l’alumnat serà avaluat a partir del seu treball diari de classe,

proves escrites, activitats avaluatives i d’aprenentatge (elaboració de treballs, tríptics, pòsters, vídeos, esquemes, projectes...) i els procediments, les estratègies i les
actituds demostrades, així com l’interès per la matèria, la tolerància als diferents ritmes d’aprenentatge, la cooperació amb companys/es, les aportacions fetes a
classe, la iniciativa i l’entusiasme. S’intentarà potenciar un aprenentatge significatiu, dinàmic, participatiu, creatiu i motivador.
●

Els articles 29 i 30 de l’ordre d’organització i funcionament afirma que per tenir dret a l’avaluació s’ha d’assistir a un 85% de les sessions del mòdul. En cas de

superar el 15% d’absentisme (ANJ) no continuat o el 10% continuat, el mòdul no podrà ser avaluat i es donarà de baixa d’ofici a l’alumne/a, prèvia comunicació
oficial i tenint en compte les causes que contempla la normativa.Per avaluar es tindran en compte els següent principis:

1.

L'avaluació serà Formativa.

2.

L'avaluació ha d’identificar el grau en que l’alumnat ha desenvolupat cada competència.

3.

És imprescindible implicar l’alumnat en el procés d’avaluació.

4.

S’ha de basar en procediments pràctics i funcionals.

5.

L'avaluació ha de ser transparent (L’alumnat ha de conèixer els paràmetres d’avaluació des del començament).

Aquesta avaluació es presenta com un procés continu i global de retroalimentació sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge. Aquest es basarà en els resultats
d’aprenentatge associats al mòdul que ha d’adquirir l’alumnat. Aquests són ponderats en funció en funció del temps que es treballa i de la importància que en
tenen per la competència del perfil professional, social i personal i del mòdul. (veure-n cuadre d'ancoratje: taules per RA’s i percentatge). Tots aquests elements es
treballaran i es temporalitzaran en distintes unitats de treball i activitats avaluatives i d’aprenentatge.

Totes les activitats avaluables desenvolupades durant el curs s'avaluen mitjançant els Criteris d'avaluació associats als Resultats d'aprenentatge.
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Aquestes notes es ponderen en relació a les CPPS vinculades a cada R,A. Finalment la nota de cada avaluació surt de la ponderació de les CPPS
avaluades en el mateix període.

D'aquesta manera contemplam per a la nota final:
COMPETENCIA
PROFESSIONAL

RESULTAT D’APRENENTATGE (R A)

1 AVAL.

2 AVAL.

3 AVAL

T

R-A .- Avalua els riscos derivats de la seva activitat, analitzant les condicions de treball i els factors de risc presents en el seu entorn
laboral.

W

R-B.- Determina l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social davant les diferents contingències cobertes, identificant les diferents
classes de prestacions.

40

20

R-C.- Aplica les estratègies del treball en equip, valorant la seva eficàcia i eficiència per a la consecució dels objectius de l'organització.

10

10

P

R-D.- Selecciona oportunitats d'ocupació, identificant les diferents possibilitats 'inserció i les alternatives d'aprenentatge al llarg de la vida.

10

10

T

R-E.- Participa en l'elaboració d'un pla de prevenció de riscos en una petita empresa, identificant les responsabilitats de tots els agents
implicats.

25

10

T

R- F.- Aplica les mesures de prevenció i protecció, analitzant les situacions de risc en l'entorn laboral del tècnic Superior en Integració
Social.

25

10

W

R-G.- Exerceix els drets i compleix les obligacions que es deriven de les relacions laborals, reconeixent-les en els diferents contractes de
treball.

25

100

100

100

O/R
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25

Ordinària
10

40

60

100

●

L’alumnat està obligat a lliurar totes les feines i treballs programats i requerits pel professorat dins dels terminis establerts. El lliurament fora de termini sense

justificació serà avaluat però no qualificat i haurà de lliurar-ho amb la nova data data programada per a ser qualificat. Seran avaluats:
●

L’elaboració de les activitats i treballs obligatoris, individuals i en grup, que al llarg del curs seran requerits pel professorat.

●

Els treballs s’hauran d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel professorat i pel departament.

●

Les competències professionals, personals i socials relacionades amb les tasques individuals i en grup plantejades.

Per aprovar el curs s’han d’assolir les CPPS imprescindibles del mòdul. La qualificació final del mòdul s’obtindrà per la ponderació de cadascuna de les competències
vinculades als Resultats d'aprenentatge, tenint en compte els diversos paràmetres indicats abans. La nota mínima per a superar el mòdul és d’un cinc. Per a obtenir la
qualificació final del mòdul s’arrodonirà al número sencer més proper (A partir 0,50 per la següent unitat).
Si l’alumnat té conductes contràries a la integritat i honradesa acadèmiques: presentar un treball que no és original, presentar un treball sense referir-se a les fonts
d’informació, copiar en un examen, permetre que et copiïn en un examen o en la realització d’un treball, disposar de material no autoritzat per fer els exàmens,
copiar, col·lidir, plagiar, se li aplicarà la sanció de suspendre la matèria i sanció d’acord amb els articles 53 i 58 del Decret 121/2010 de 10 de desembre, pel qual
s'estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.
1.

Instruments d’avaluació:

Els instruments d’avaluació seran diversos. No s’utilitzarà un únic instrument, sinó la combinació de diferents mitjans com, entre d’altres, la realització de proves
objectives, activitats i casos pràctics i d’expressió oral, així com l’observació sistemàtica. Es concretarà entre els següents:
●

Rúbriques d’avaluació per les activitats i casos pràctics, exposicions orals, simulacions (individuals o en grup), plantejats en classe i realitzats per

l’alumnat amb regularitat a l’aula o a casa. S’avaluarà l’ordre, pulcritud i correcció gramatical en la presentació, a més dels continguts, així com la realització i
lliurament dels treballs dins del termini oportú. També s’avaluarà haver assumit la responsabilitat i dut a terme la feina corresponent com a membre del grup.i en el
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cas de les exposicions orals, el nivell d’expressió oral, la claredat i correcció en l’exposició dels continguts, així com els recursos i mitjans utilitzats com a suport. En
resum les rúbriques han de relacionarse amb els criteris d’avaluació.
●

Qüestionaris d'autoavaluació i coavaluació: Necessaris per fer l’alumnat partícip i conscient del procés avaluador com a part del procés d'ensenyament-

aprenentatge. L’alumnat ha de valorar el seu procés i el del seu grup.
●

Carpeta d’aprenentatge/ BLOG on l’alumnat anirà recopilant i reflexionant sobre allò que ha après i el seu aprenentatge per activitats o unitats de treball.

●

Observació directa mitjançant el quadern del professorat de l’actitud i interès vers el mòdul, professorat i companys/es, el comportament adequat a l’aula,

aprofitament, assistència i participació, així com una actitud de respecte per l’alumnat, el professorat i les instal·lacions.
●

Les proves individuals objectives seran de caràcter periòdic, concretant-se en 1 prova escrita com a mínim en cadascuna de les avaluacions i constaran de

preguntes curtes, supòsits pràctics i, si escau, de preguntes tipus test (part pràctica i teòrica).
●
●

Activitats complementàries com sortides i visites programades així com tallers impartits per personal extern.
Avaluació docent: enquesta d’avaluació del professor per a omplir per l’alumnat de forma anònima: L’alumnat avaluarà la metodología, materials,

funcionament i dinàmica de les classes, per tal de fer anàlisi del procés en relació a modificar qualque element que no enriqueix el procés d’aprenentatge. La propia
autoavaluació en relació als objectius marcats i assolits serà altra eina en aquest sentit.

2.

Instrument de qualificació:

La ponderació de les qualificacions a les CPPS (Vinculades als RA) es farà amb l’aplicació Gestib. Aquesta eina pot ser consultada per l’alumnat per tal de fer
seguiment de la seva avaluació.
Pel que fa al sistema de recuperació, l’alumnat que suspèn una o més competències amb una qualificació inferior a 4 haurà d’examinar-se d’aquesta part en una
prova de recuperació global corresponent a la 1a convocatòria. Així, el professor indicarà la prova escrita, activitats, casos pràctics i/o treballs adients a dur a terme,
segons el seu criteri professional. S’haurà d’haver presentat tots els treballs i activitats d’aula realitzats durant les avaluacions.
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Si l’alumnat per causes degudament justificades no ha pogut realitzar una prova objectiva durant una avaluació, tindrà dret a realitzar aquesta prova dins l’avaluació
corresponent, si és possible per raó de calendari.
Pel que fa a l’alumnat que després de la 2a convocatòria, dugui suspès el mòdul, , haurà de matricular-se de nou al següent curs acadèmic per a repetir de manera

presencial els mòduls no superats o bé podrà recuperar seguint una Fitxa de recuperació individualitzada de mòdul que se facilitarà a l’alumnat afectat: la prova
escrita, activitats, casos pràctics i/o treballs adients a dur a terme, segons el seu criteri professional, la data i hora per a la seva presentació i els criteris de
qualificació que es tindran en compte.
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ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I A LES NECESSITATS EDUCATIVES DE L’ALUMNAT:
El Real Decret 1147/2011, de 29 de juliol, d'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació y la
Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, para la millora de la qualitat educativa determinen la importància esencial dels procesos inclusius i no discriminatoris dins el
procés educatiu. D'acord amb el Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris
sostinguts amb fons públics (BOIB 5/5/2011 núm. 67) s'ha dut a terme l'anàlisi de la diversitat en aquest centre, segons l'articulat en concret el número 12 i l'article
9, amb l’objectiu d’eliminar barreres a l’aprenentatge i fomentar la participació. Les mesures ordinàries de suport tenen com a finalitat proporcionar una atenció
adequada a cada alumne per tal que assoleixi els objectius i les competències de cada etapa. 36 Per això, definim, la diversitat com una característica intrínseca dels
grups humans, ja que cada persona té una manera especial de pensar, de sentir i d'actuar, independentment que, des del punt de vista evolutiu, existeixin uns
patrons cognitius, afectius i conductuals amb unes certes semblances. Tot i que dins la Formació professional no es modificaran o suprimiran objectius o continguts
hem de proposar mesures d'atenció a la diversitat adequades per tal d’aconseguir que el procés d’ensenyament - aprenentatge permeti la futura inserció laboral
d’aquells/es alumnes que les presentin necessitats específiques de recolzament educatiu. Entre les actuacions o vies que es plantegen per al tractament de la
diversitat podem trobar les següents: - S'empraran metodologies didàctiques diferents, que s'adeqüin als diferents graus de capacitats prèvies, als diferents nivells
d'autonomia i responsabilitat dels alumnes i a les dificultats detectades en processos d'aprenentatge anteriors. - S'adaptaran les activitats a les motivacions i
necessitats de l'alumnat, plantejant aquelles a un nivell situat entre el que ja saben fer autònomament i el que són capaços de fer amb l'ajuda i guia del professor o
dels seus companys. S'establirà de menor a major la dificultat de les tasques, de tal forma que tots els alumnes puguin trobar espais de resposta adequats a les seves
capacitats. - Les activitats/pràctiques grupals propostes es desenvoluparan en grups heterogenis, parant esment al repartiment de tasques i a una assignació de
funcions flexible. - Es respectaran els ritmes d'aprenentatge dels/les alumnes, en funció dels seus interessos, motivacions i capacitats. - En les activitats de
recuperació programades, per als alumnes amb més dificultats d'aprenentatge es definiran de manera clara els conceptes que els costa treball comprendre. Es
plantejaran aquestes activitats tenint present els nivells mínims que hauran d'aconseguir els alumnes. - Es plantejaran activitats d'ampliació per als alumnes que
poden ampliar el procés d'aprenentatge. - Es millorarà l'hàbit d'estudi i la responsabilitat. - Es fomentaran les relacions socials i la integració dels alumnes del grup.
S’ha de destacar que es manté un diàleg continu durant tot el curs amb el departament d’orientació per tal de coordinar les adaptacions d’accés i no significatives per
casos d’integració tardana, altes capacitats, NESE, NEE
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DISTRIBUCIÓ TEMPORAL
BLOCS DE CONTINGUTS

B-a

B-b

B-d

B-e

B-f

B-g

HORE

CRONOGRAMA
SEP

Presentació mòdul

x
x

OCT

NOV

DES

GEN

FEB

MAR

S
ABR

MAI

JUN

2

x

x

x

x

1. UT: La PRL: Conceptes bàsics

x

x

x

x

2. UT: UT: La PRL: Legislació i organtizació

x

x

x

x

3. UT: Factors de risc i la seva prevenció

x

x

x

x

x

4. UT: Emergències

x

x

8

x

8
8
x

4

x

x

5. UT: El dret del treball

x

7

x

x

6. UT: El contracte de treball

x

7

x

x

7. UT: La jornada laboral

x

x

x

8. UT: El salari i la nòmina

x

x

x

9. UT: Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball

x

x

10. UT Participació dels treballadors

x
x

B-c

UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES

x

x

x
x

9
x

8

x

4

11. UT Seguretat social i atur

x

12. UT Orientació laboral / Autoconeixement i mercat de treball

x

HORES TOTALS:
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6

8
x

11
90

4.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA DE REFERÈNCIA

El professor la utilitzarà per a realitzar la seva tasca docent, tant per aprofundir i actualitzar els nostres coneixements com per a facilitar-nos el procés d’ensenyament
– aprenentatge. En aquest sentit, assenyalem:
⮚

Legislació laboral (ET, conveni col·lectiu, LPRL, RSP,...).

⮚

Pàgines web (MITRAMISS, SEPE, de les Conselleries de les IB, PalmaActiva, sindicats, associacions empresarials, buscadors, INSST, CAEB...).

⮚

Llibres de text (entre d’altres): Formació i Orientació Laboral. Ed. TuLibrodeFP, McGraw-Hill Esencial, Edebé, Santillana, Paraninfo, MacMillan.

⮚

Boyero Martí, J.M. i altres . Formació i orientació laboral. Institut Obert de Catalunya. Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya

https://ioc.xtec.cat/educacio/recursos#y0z1lgiybp
⮚

Bogdanska, D. (2017) Esclavos del trabajo. Ed. Astiberri.

⮚

Vídeos editats pel SEPE i l’INSHT, a més de pel·lícules.

Entre d’altres URL: www.empleo.gob.es

www.ceoe.es www.ccoo.es

www.boe.es

www.aeat.es www.seg-social.es

http://www.caib.es/sites/fp/ca/portada-77258/?campa=yes www.insht.es www.todofp.es
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www.tamib.es

https://europass.cedefop.europa.eu/es/home

MÒDUL PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL I SOCIAL
DOCENTS: JOANA VARÓN/ RUTH MUÑOZ
1.

ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL

COMPETÈNCIES PPS

RESULTATS D’APRENENTATGE

CRITERIS D’AVALUACIÓ

CONTINGUTS

a) Elaborar projectes d’integració
social, aplicant la normativa legal
vigent
i
incorporant-ne
la
perspectiva de gènere.

RA 1: Elabora programes d’entrenament
d’habilitats d’autonomia personal i social,
seleccionat les tècniques pròpies de la
intervenció

b) Dirigir la implementació de
projectes
d’integració
social,
coordinant
les
actuacions
necessàries per dur-les a terme i
supervisant la realització de les
activitats amb criteris de qualitat.

RA 1: Elabora programes d’entrenament
d’habilitats d’autonomia personal i social,
seleccionat les tècniques pròpies de la
intervenció.

a) S'han identificat les fases d'un programa
d'entrenament d'habilitats d'autonomia personal
i social.
b) S'han determinat els elements d'un programa
d'entrenament d'habilitats d'autonomia personal
i social.
c) S'ha valorat l'estat de les persones usuàries a
fi de determinar els objectius del programa.
d) S'han identificat estratègies d'intervenció en
l'entrenament d'habilitats d'autonomia personal
i social.
e) S'han seleccionat tècniques d'entrenament
d'habilitats d'autonomia personal i social en
funció de la situació d'intervenció.
f) S'han seqüenciat les actuacions dirigides a
l'aprenentatge
i
manteniment
d'hàbits
d'autonomia personal i social.
g) S'han determinat els recursos del programa
d'entrenament en habilitats d'autonomia
personal i social.
h) S'han dissenyat les adaptacions necessàries
al programa d'intervenció per atendre les
necessitats individuals de les persones.
i) S'han establert les pautes d'actuació i
col·laboració amb l'equip interdisciplinari i la
família.
j) S'ha argumentat la importància de les
habilitats d'autonomia personal i social en la
vida quotidiana de les persones.

Promoció de l'autonomia personal.
Autonomia, dependència i autodeterminació.
Habilitats d'autonomia personal i social:
Concepte i components.
Conceptes relacionats.
Paper de les habilitats d'autonomia personal i
social en la vida quotidiana de les persones.
Identificació de les manques i alteracions més
freqüents en habilitats d'autonomia personal i
social.
Procés general d'adquisició d'habilitats bàsiques.
Fonaments de psicologia de l'aprenentatge:
Conceptes i processos bàsics.
Models
conductuals,
cognitius
i
cognitiu
conductuals.
Programes
d'entrenament
en
habilitats
d'autonomia personal i social: fases i elements.
Coordinació amb l'equip interdisciplinari i la família.
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d)
Programar
activitats
d'integració social, aplicant els
recursos
i
estratègies
metodològiques més adequades.
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RA 1: Elabora programes d’entrenament
d’habilitats d’autonomia personal i social,
seleccionat les tècniques pròpies de la
intervenció.

d) S'han identificat estratègies d'intervenció en
l'entrenament d'habilitats d'autonomia personal
i social.
e) S'han seleccionat tècniques d'entrenament
d'habilitats d'autonomia personal i social en
funció de la situació d'intervenció.
f) S'han seqüenciat les actuacions dirigides a
l'aprenentatge
i
manteniment
d'hàbits
d'autonomia personal i social.
i) S'han establert les pautes d'actuació i
col·laboració amb l'equip interdisciplinari i la
família.
j) S'ha argumentat la importància de les
habilitats d'autonomia personal i social en la
vida quotidiana de les persones.

Promoció de l'autonomia personal.
Autonomia, dependència i autodeterminació.
Habilitats d'autonomia personal i social:
Concepte i components.
Conceptes relacionats.
Paper de les habilitats d'autonomia personal i
social en la vida quotidiana de les persones.
Identificació de les manques i alteracions més
freqüents en habilitats d'autonomia personal i
social.
Procés general d'adquisició d'habilitats bàsiques.
Fonaments de psicologia de l'aprenentatge:
Conceptes i processos bàsics.
Models
conductuals,
cognitius
i
cognitiu
conductuals.
Programes
d'entrenament
en
habilitats
d'autonomia personal i social: fases i elements.
Coordinació amb l'equip interdisciplinari i la família.

RA
6:
Desenvolupa
activitats
d'entrenament d'habilitats d'autonomia
personal i social, seleccionant-les en
funció de les característiques de les
persones usuàries.

a)S'han realitzat activitats per al manteniment i
millora de l'autonomia personal i social.
b)S'han adaptat les activitats a les necessitats
de les persones usuàries.
c)S'han utilitzat els mitjans i ajudes tècniques
establerts en el programa d'intervenció.
d)S'han utilitzat els materials amb iniciativa i
creativitat.
e) S'ha assessorat la persona usuària sobre els
serveis i recursos comunitaris i la seva manera
d'utilització.
f) S'han aplicat protocols d'actuació davant
situacions de crisis en les persones.
g) S'han adoptat mesures de prevenció i
seguretat.
h) S'han resolt de manera eficient les
contingències sorgides.

Adaptació d'activitats segons els casos i nivells
d'autonomia.
Adaptació d'ajudes tècniques segons els casos i
nivells d'autonomia.
Elaboració de materials.
Paper del tècnic:
Funcions i actituds.
Actuació en situacions de crisis.
Relació amb les persones usuàries i el seu entorn.
Respecte per l'autodeterminació de la persona
usuària.

i) S'ha valorat la importància de respectar la
capacitat d'elecció de les persones usuàries.

f) Dissenyar activitats d'atenció a
les
necessitats
físiques
i
psicosocials, en funció de les
característiques dels usuaris i del
context, controlant i avaluant el
desenvolupament de les mateixes.

RA2: Organitza activitats d'adquisició
d'habilitats de la vida diària, descrivint les
fases
del
procés
de
promoció
d'autonomia.

RA3: Organitza activitats d'adquisició de
competències bàsiques de mobilitat,
descrivint les fases del procés.
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a) S'ha valorat l'estat de les persones per a
determinar els objectius de les activitats.
b)
S'han
definit
diferents
situacions
d'ensenyament-aprenentatge de promoció de
l'autonomia en les activitats de la vida diària.
c) S'han seleccionat les tècniques per a afavorir
l'autonomia en les activitats de la vida diària.
d) S'han seleccionat els mitjans i ajudes
tècniques.
e) S'han seqüenciat activitats de promoció
d'autonomia en les activitats de la vida diària.
f) S'han establert les adaptacions de les ajudes
tècniques en funció de les característiques de la
persona.
g) S'han establert mesures de prevenció i
seguretat, seguint la normativa legal vigent.
h) S'ha valorat la necessitat d'establir
estratègies de col·laboració amb la família.
a) S'ha valorat l'estat de les persones per a
determinar els objectius de les activitats.
b) S'han seleccionat les tècniques d'orientació i
mobilitat.
c) S'han seleccionat els mitjans i ajudes
tècniques.
d) S'han seqüenciat activitats d'adquisició de
competències bàsiques de mobilitat.
e) S'han establert les adaptacions de les ajudes
tècniques en funció de les característiques de la
persona.
f) S'han establert mesures de prevenció i
seguretat seguint la normativa legal vigent.
g) S'ha valorat la necessitat de controlar les
variacions en la situació de la persona respecte
a la seva mobilitat.
h) S'ha valorat la necessitat d'establir

Habilitats de la vida diària:
Concepte.
Classificació.
Programes d'entrenament d'habilitats de la vida
diària.
Tècniques d'entrenament d'habilitats de la vida
diària:
Habilitats d'autocura.
Habilitats d'organització de la vida quotidiana.
Ajudes tècniques per a les activitats de la vida
diària.
Alfabetització tecnològica.
Adaptació de l'entorn.
Valoració de la importància de promoure entorns
segurs.

Orientació i mobilitat:
Concepte.
Fonaments teòrics.
Programes d'entrenament de competències
bàsiques de mobilitat.
Tècniques
d'entrenament
de
competències
bàsiques de mobilitat:
Tècniques d'orientació.
Tècniques de trasllat.
Tècniques de mobilització.
Ajudes tècniques per a la prevenció de la pèrdua i
manteniment de mobilitat:
Maneig i adaptació d'ajudes tècniques.
Selecció, adequació i posada a punt dels mitjans i
les ajudes tècniques.
Accessibilitat.

estratègies de col·laboració amb la família.

RA
6:
Desenvolupa
activitats
d'entrenament d'habilitats d'autonomia
personal i social, seleccionant-les en
funció de les característiques de les
persones usuàries.

h) Organitzar i desenvolupar
activitats de suport psicosocial,
mostrant una actitud respectuosa
amb la intimitat de les persones i
avaluant el seu desenvolupament.
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RA4: Organitza activitats d'entrenament i
adquisició d'habilitats socials, justificant la
seva elecció.

a)S'han realitzat activitats per al manteniment i
millora de l'autonomia personal i social.
b)S'han adaptat les activitats a les necessitats
de les persones usuàries.
c)S'han utilitzat els mitjans i ajudes tècniques
establerts en el programa d'intervenció.
d)S'han utilitzat els materials amb iniciativa i
creativitat.
e) S'ha assessorat la persona usuària sobre els
serveis i recursos comunitaris i la seva manera
d'utilització.
f) S'han aplicat protocols d'actuació davant
situacions de crisis en les persones.
g) S'han adoptat mesures de prevenció i
seguretat.
h) S'han resolt de manera eficient les
contingències sorgides.
i) S'ha valorat la importància de respectar la
capacitat d'elecció de les persones usuàries.

a) S'han identificat els principals obstacles que
dificulten la comunicació i interacció social de la
persona.
b) S'ha valorat l'estat de les persones per a
determinar els objectius de les activitats.
c)
S'han
definit
diferents
situacions
d'ensenyament-aprenentatge
d'adquisició
d'habilitats socials.
d)
S'han
concretat
les
estratègies
metodològiques que s'han de seguir en el
procés d'intervenció.
e)
S'han
seleccionat
les
tècniques
i
procediments que s'han d'aplicar en el

Valoració de la importància de promoure entorns
segurs.
Adaptació d'activitats segons els casos i nivells
d'autonomia.
Adaptació d'ajudes tècniques segons els casos i
nivells d'autonomia.
Elaboració de materials.
Paper del tècnic:
Funcions i actituds.
Actuació en situacions de crisis.
Relació amb les persones usuàries i el seu entorn.
Respecte per l'autodeterminació de la persona
usuària.

Adquisició d'habilitats socials: factors que
influeixen en la seva adquisició.
Programes d'entrenament i adquisició d'habilitats
socials:
Programes educatius.
Programes específics.
Tècniques d'entrenament i adquisició d'habilitats
socials.

desenvolupament d'habilitats socials.
f) S'han organitzat les tasques que cal realitzar
per a l'adquisició d'habilitats socials.
g) S'ha valorat la importància del paper del
professional com a model en l'adquisició
d'habilitats socials.
h) S'ha determinat el protocol d'actuació per a
una situació d'alteració de conducta.

RA5: Organitza activitats d'estimulació,
manteniment i rehabilitació de les
capacitats cognitives, seleccionant-les en
funció de les necessitats que presentin.

RA
6:
Desenvolupa
activitats
d'entrenament d'habilitats d'autonomia
personal i social, seleccionant-les en
funció de les característiques de les
persones usuàries.
MD020202b-1

a) S'ha valorat l'estat de les persones per a
determinar els objectius de les activitats.
b) S'han seleccionat estratègies d'intervenció
dirigides al manteniment i millora de les
capacitats cognitives.
c) S'han definit les tècniques i procediments
que cal aplicar en el desenvolupament
d'activitats
d'estimulació,
manteniment
i
rehabilitació de les capacitats cognitives.
d) S'han seleccionat recursos per a la realització
d'exercicis i activitats proposades.
e) S'han seqüenciat activitats d'estimulació,
manteniment i rehabilitació de les capacitats
cognitives.
f) S'han establert adaptacions en les activitats
en funció de les característiques de les
persones.
g) S'ha valorat la necessitat de controlar les
variacions en la situació de la persona respecte
a les seves capacitats cognitives.
h) S'ha valorat la necessitat d'establir
estratègies de col·laboració amb la família.
a)S'han realitzat activitats per al manteniment i
millora de l'autonomia personal i social.
b)S'han adaptat les activitats a les necessitats
de les persones usuàries.
c)S'han utilitzat els mitjans i ajudes tècniques
establerts en el programa d'intervenció.

Estimulació i manteniment cognitiu:
Concepte.
Fonaments teòrics.
Programes
d'entrenament,
d'estimulació
i
manteniment cognitiu.
Tècniques
d'entrenament,
d'estimulació
i
manteniment cognitiu:
Tècniques per a la millora de la memòria.
Tècniques per a la millora de l'atenció.
Tècniques per a la millora de l'orientació.
Altres tècniques.
Disseny d'activitats de manteniment i millora de la
capacitat cognitiva.
Valoració del caràcter preventiu dels programes
d'estimulació cognitiva.

Adaptació d'activitats segons els casos i nivells
d'autonomia.
Adaptació d'ajudes tècniques segons els casos i
nivells d'autonomia.
Elaboració de materials.

d)S'han utilitzat els materials amb iniciativa i
creativitat.
e) S'ha assessorat la persona usuària sobre els
serveis i recursos comunitaris i la seva manera
d'utilització.
f) S'han aplicat protocols d'actuació davant
situacions de crisis en les persones.
g) S'han adoptat mesures de prevenció i
seguretat.
h) S'han resolt de manera eficient les
contingències sorgides.
i) S'ha valorat la importància de respectar la
capacitat d'elecció de les persones usuàries.

RA7: Realitza activitats de seguiment del
procés
de
promoció
d'habilitats
d'autonomia personal i social justificant la
selecció de les estratègies, tècniques i
instruments d'avaluació.

i) Organitzar i desenvolupar
activitats
d'entrenament
en
MD020202b-1

RA
6:
Desenvolupa
activitats
d'entrenament d'habilitats d'autonomia

a) S'han seleccionat criteris i indicadors per a
l'avaluació del programa d'entrenament.
b) S'han elaborat instruments d'avaluació per al
programa d'entrenament.
c) S'han registrat les dades en els suports
establerts.
d) S'han elaborat informes sobre el
desenvolupament del programa.
e) S'han transmès els resultats de l'avaluació a
les persones implicades.
f) S'ha respost de manera eficaç a les
contingències sorgides en la intervenció.
g) S'ha valorat la importància de la transmissió
de la informació a l'equip interdisciplinari.
h) S'ha argumentat la importància del
seguiment de la intervenció per a la millora
d'aquesta.
a)S'han realitzat activitats per al manteniment i
millora de l'autonomia personal i social.
b)S'han adaptat les activitats a les necessitats
de les persones usuàries.

Paper del tècnic:
Funcions i actituds.
Actuació en situacions de crisis.
Relació amb les persones usuàries i el seu entorn.
Respecte per l'autodeterminació de la persona
usuària.

Indicadors del nivell d'autonomia de la persona
usuària.
Tècniques i instruments d'avaluació de l'autonomia
personal i social:
Selecció.
Elaboració.
Aplicació.
Elaboració d'informes:
Tipus d'informes.
Transmissió de la informació.
Valoració de la importància de la coordinació i el
treball en equip en l'avaluació de la intervenció.

Adaptació d'activitats segons els casos i nivells
d'autonomia.

habilitats d'autonomia personal i
social, avaluant els resultats
aconseguits.

personal i social, seleccionant-les en
funció de les característiques de les
persones usuàries.

RA7: Realitza activitats de seguiment del
procés
de
promoció
d'habilitats
d'autonomia personal i social justificant la
selecció de les estratègies, tècniques i
instruments d'avaluació.

c)S'han utilitzat els mitjans i ajudes tècniques
establerts en el programa d'intervenció.
d)S'han utilitzat els materials amb iniciativa i
creativitat.
e) S'ha assessorat la persona usuària sobre els
serveis i recursos comunitaris i la seva manera
d'utilització.
f) S'han aplicat protocols d'actuació davant
situacions de crisis en les persones.
g) S'han adoptat mesures de prevenció i
seguretat.
h) S'han resolt de manera eficient les
contingències sorgides.
i) S'ha valorat la importància de respectar la
capacitat d'elecció de les persones usuàries.

a) S'han seleccionat criteris i indicadors per a
l'avaluació del programa d'entrenament.
b) S'han elaborat instruments d'avaluació per al
programa d'entrenament.
c) S'han registrat les dades en els suports
establerts.
d) S'han elaborat informes sobre el
desenvolupament del programa.
e) S'han transmès els resultats de l'avaluació a
les persones implicades.
f) S'ha respost de manera eficaç a les
contingències sorgides en la intervenció.
g) S'ha valorat la importància de la transmissió
de la informació a l'equip interdisciplinari.
h) S'ha argumentat la importància del
seguiment de la intervenció per a la millora
d'aquesta.
a) S'han identificat els principals obstacles que
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Adaptació d'ajudes tècniques segons els casos i
nivells d'autonomia.
Elaboració de materials.
Paper del tècnic:
Funcions i actituds.
Actuació en situacions de crisis.
Relació amb les persones usuàries i el seu entorn.
Respecte per l'autodeterminació de la persona
usuària.

Indicadors del nivell d'autonomia de la persona
usuària.
Tècniques i instruments d'avaluació de l'autonomia
personal i social:
Selecció.
Elaboració.
Aplicació.
Elaboració d'informes:
Tipus d'informes.
Transmissió de la informació.
Valoració de la importància de la coordinació i el
treball en equip en l'avaluació de la intervenció.

j) Dissenyar i desenvolupar
activitats
d'intervenció
socioeducativa
dirigides
a
l'alumnat
amb
necessitats
educatives
específiques,
col·laborant
amb
l'equip
interdisciplinari.

RA4: Organitza activitats d'entrenament i
adquisició d'habilitats socials, justificant la
seva elecció.

RA5:Organitza activitats d'estimulació,
manteniment i rehabilitació de les
capacitats cognitives, seleccionant-les en
funció de les necessitats que presentin.
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dificulten la comunicació i interacció social de la
persona.
b) S'ha valorat l'estat de les persones per a
determinar els objectius de les activitats.
c)
S'han
definit
diferents
situacions
d'ensenyament-aprenentatge
d'adquisició
d'habilitats socials.
d)
S'han
concretat
les
estratègies
metodològiques que s'han de seguir en el
procés d'intervenció.
e)
S'han
seleccionat
les
tècniques
i
procediments que s'han d'aplicar en el
desenvolupament d'habilitats socials.
f) S'han organitzat les tasques que cal realitzar
per a l'adquisició d'habilitats socials.
g) S'ha valorat la importància del paper del
professional com a model en l'adquisició
d'habilitats socials.
h) S'ha determinat el protocol d'actuació per a
una situació d'alteració de conducta.
a) S'ha valorat l'estat de les persones per a
determinar els objectius de les activitats.
b) S'han seleccionat estratègies d'intervenció
dirigides al manteniment i millora de les
capacitats cognitives.
c) S'han definit les tècniques i procediments
que cal aplicar en el desenvolupament
d'activitats
d'estimulació,
manteniment
i
rehabilitació de les capacitats cognitives.
d) S'han seleccionat recursos per a la realització
d'exercicis i activitats proposades.
e) S'han seqüenciat activitats d'estimulació,
manteniment i rehabilitació de les capacitats
cognitives.
f) S'han establert adaptacions en les activitats
en funció de les característiques de les
persones.
g) S'ha valorat la necessitat de controlar les
variacions en la situació de la persona respecte

Adquisició d'habilitats socials: factors que
influeixen en la seva adquisició.
Programes d'entrenament i adquisició d'habilitats
socials:
Programes educatius.
Programes específics.
Tècniques d'entrenament i adquisició d'habilitats
socials.

Estimulació i manteniment cognitiu:
Concepte.
Fonaments teòrics.
Programes
d'entrenament,
d'estimulació
i
manteniment cognitiu.
Tècniques
d'entrenament,
d'estimulació
i
manteniment cognitiu:
Tècniques per a la millora de la memòria.
Tècniques per a la millora de l'atenció.
Tècniques per a la millora de l'orientació.
Altres tècniques.
Disseny d'activitats de manteniment i millora de la
capacitat cognitiva.
Valoració del caràcter preventiu dels programes

a les seves capacitats cognitives.
h) S'ha valorat la necessitat d'establir
estratègies de col·laboració amb la família.

RA
6:
Desenvolupa
activitats
d'entrenament d'habilitats d'autonomia
personal i social, seleccionant-les en
funció de les característiques de les
persones usuàries.

ñ) Realitzar el control i seguiment
de la intervenció amb actitud
autocrítica i aplicant criteris de
qualitat
i
procediments
de
retroalimentació per corregir les
desviacions detectades.
MD020202b-1

RA7: Realitza activitats de seguiment del
procés
de
promoció
d'habilitats
d'autonomia personal i social justificant la
selecció de les estratègies, tècniques i
instruments d'avaluació.

a)S'han realitzat activitats per al manteniment i
millora de l'autonomia personal i social.
b)S'han adaptat les activitats a les necessitats
de les persones usuàries.
c)S'han utilitzat els mitjans i ajudes tècniques
establerts en el programa d'intervenció.
d)S'han utilitzat els materials amb iniciativa i
creativitat.
e) S'ha assessorat la persona usuària sobre els
serveis i recursos comunitaris i la seva manera
d'utilització.
f) S'han aplicat protocols d'actuació davant
situacions de crisis en les persones.
g) S'han adoptat mesures de prevenció i
seguretat.
h) S'han resolt de manera eficient les
contingències sorgides.
i) S'ha valorat la importància de respectar la
capacitat d'elecció de les persones usuàries.
a) S'han seleccionat criteris i indicadors per a
l'avaluació del programa d'entrenament.
b) S'han elaborat instruments d'avaluació per al
programa d'entrenament.
c) S'han registrat les dades en els suports
establerts.
d) S'han elaborat informes sobre el
desenvolupament del programa.
e) S'han transmès els resultats de l'avaluació a
les persones implicades.
f) S'ha respost de manera eficaç a les
contingències sorgides en la intervenció.

d'estimulació cognitiva.

Adaptació d'activitats segons els casos i nivells
d'autonomia.
Adaptació d'ajudes tècniques segons els casos i
nivells d'autonomia.
Elaboració de materials.
Paper del tècnic:
Funcions i actituds.
Actuació en situacions de crisis.
Relació amb les persones usuàries i el seu entorn.
Respecte per l'autodeterminació de la persona
usuària.

Indicadors del nivell d'autonomia de la persona
usuària.
Tècniques i instruments d'avaluació de l'autonomia
personal i social:
Selecció.
Elaboració.

g) S'ha valorat la importància de la transmissió
de la informació a l'equip interdisciplinari.
h) S'ha argumentat la importància del
seguiment de la intervenció per a la millora
d'aquesta.

o) Mantenir relacions fluides amb
els usuaris i les famílies, membres
del grup de treball i altres
professionals, mostrant habilitats
socials i aportant solucions als
conflictes que sorgeixen.

RA 1: Elabora programes d’entrenament
d’habilitats d’autonomia personal i social,
seleccionat les tècniques pròpies de la
intervenció.

a) S'han identificat les fases d'un programa
d'entrenament d'habilitats d'autonomia personal
i social.
b) S'han determinat els elements d'un programa
d'entrenament d'habilitats d'autonomia personal
i social.
c) S'ha valorat l'estat de les persones usuàries a
fi de determinar els objectius del programa.
d) S'han identificat estratègies d'intervenció en
l'entrenament d'habilitats d'autonomia personal
i social.
e) S'han seleccionat tècniques d'entrenament
d'habilitats d'autonomia personal i social en
funció de la situació d'intervenció.
f) S'han seqüenciat les actuacions dirigides a
l'aprenentatge
i
manteniment
d'hàbits
d'autonomia personal i social.
g) S'han determinat els recursos del programa
d'entrenament en habilitats d'autonomia
personal i social.
h) S'han dissenyat les adaptacions necessàries
al programa d'intervenció per atendre les
necessitats individuals de les persones.
i) S'han establert les pautes d'actuació i
col·laboració amb l'equip interdisciplinari i la
família.
j) S'ha argumentat la importància de les
habilitats d'autonomia personal i social en la
vida quotidiana de les persones.
a) S'han seleccionat criteris i indicadors per a
l'avaluació del programa d'entrenament.
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Aplicació.
Elaboració d'informes:
Tipus d'informes.
Transmissió de la informació.
Valoració de la importància de la coordinació i el
treball en equip en l'avaluació de la intervenció.

Promoció de l'autonomia personal.
Autonomia, dependència i autodeterminació.
Habilitats d'autonomia personal i social:
Concepte i components.
Conceptes relacionats.
Paper de les habilitats d'autonomia personal i
social en la vida quotidiana de les
persones.
Identificació de les manques i alteracions més
freqüents en habilitats d'autonomia
personal i social.
Procés general d'adquisició d'habilitats bàsiques.
Fonaments de psicologia de l'aprenentatge:
Conceptes i processos bàsics.
Models
conductuals,
cognitius
i
cognitiu
conductuals.
Programes
d'entrenament
en
habilitats
d'autonomia personal i social: fases i
elements.
Coordinació amb l'equip interdisciplinari i la família.

RA7: Realitza activitats de seguiment del
procés
de
promoció
d'habilitats
d'autonomia personal i social justificant la
selecció de les estratègies, tècniques i
instruments d'avaluació.

q) Resoldre situacions, problemes
o contingències amb iniciativa i
autonomia en l’àmbit de la seva
competència, amb creativitat,
innovació i esperit de millora en el
treball personal i en el dels
membres del grup.
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RA 1: Elabora programes d’entrenament
d’habilitats d’autonomia personal i social,
seleccionat les tècniques pròpies de la
intervenció.

b) S'han elaborat instruments d'avaluació per al
programa d'entrenament.
c) S'han registrat les dades en els suports
establerts.
d) S'han elaborat informes sobre el
desenvolupament del programa.
e) S'han transmès els resultats de l'avaluació a
les persones implicades.
f) S'ha respost de manera eficaç a les
contingències sorgides en la intervenció.
g) S'ha valorat la importància de la transmissió
de la informació a l'equip interdisciplinari.
h) S'ha argumentat la importància del
seguiment de la intervenció per a la millora
d'aquesta.

a) S'han identificat les fases d'un programa
d'entrenament d'habilitats d'autonomia personal
i social.
b) S'han determinat els elements d'un programa
d'entrenament d'habilitats d'autonomia personal
i social.
c) S'ha valorat l'estat de les persones usuàries a
fi de determinar els objectius del programa.
d) S'han identificat estratègies d'intervenció en
l'entrenament d'habilitats d'autonomia personal
i social.
e) S'han seleccionat tècniques d'entrenament
d'habilitats d'autonomia personal i social en
funció de la situació d'intervenció.
f) S'han seqüenciat les actuacions dirigides a
l'aprenentatge
i
manteniment
d'hàbits
d'autonomia personal i social.
g) S'han determinat els recursos del programa
d'entrenament en habilitats d'autonomia
personal i social.
h) S'han dissenyat les adaptacions necessàries
al programa d'intervenció per atendre les

Indicadors del nivell d'autonomia de la persona
usuària.
Tècniques i instruments d'avaluació de l'autonomia
personal i social:
Selecció.
Elaboració.
Aplicació.
Elaboració d'informes:
Tipus d'informes.
Transmissió de la informació.
Valoració de la importància de la coordinació i el
treball en equip en l'avaluació de la intervenció.

Promoció de l'autonomia personal.
Autonomia, dependència i autodeterminació.
Habilitats d'autonomia personal i social:
Concepte i components.
Conceptes relacionats.
Paper de les habilitats d'autonomia personal i
social en la vida quotidiana de les
persones.
Identificació de les manques i alteracions més
freqüents en habilitats d'autonomia
personal i social.
Procés general d'adquisició d'habilitats bàsiques.
Fonaments de psicologia de l'aprenentatge:
Conceptes i processos bàsics.
Models
conductuals,
cognitius
i
cognitiu
conductuals.

necessitats individuals de les persones.
i) S'han establert les pautes d'actuació i
col·laboració amb l'equip interdisciplinari i la
família.

RA7: Realitza activitats de seguiment del
procés
de
promoció
d'habilitats
d'autonomia personal i social justificant la
selecció de les estratègies, tècniques i
instruments d'avaluació.

s) Comunicar-se amb els seus
iguals,
superiors,
clients
i
persones
sota
la
seva
responsabilitat,
utilitzant
vies
eficaces
de
comunicació,
transmetent la informació o
coneixements
adequats
i
respectant
l’autonomia
i
competència de les persones que
intervenen en l’àmbit del seu
treball.
MD020202b-1

RA 1: Elabora programes d’entrenament
d’habilitats d’autonomia personal i social,
seleccionat les tècniques pròpies de la
intervenció.

a) S'han seleccionat criteris i indicadors per a
l'avaluació del programa d'entrenament.
b) S'han elaborat instruments d'avaluació per al
programa d'entrenament.
c) S'han registrat les dades en els suports
establerts.
d) S'han elaborat informes sobre el
desenvolupament del programa.
e) S'han transmès els resultats de l'avaluació a
les persones implicades.
f) S'ha respost de manera eficaç a les
contingències sorgides en la intervenció.
g) S'ha valorat la importància de la transmissió
de la informació a l'equip interdisciplinari.
h) S'ha argumentat la importància del
seguiment de la intervenció per a la millora
d'aquesta.
a) S'han identificat les fases d'un programa
d'entrenament d'habilitats d'autonomia personal
i social.
b) S'han determinat els elements d'un programa
d'entrenament d'habilitats d'autonomia personal
i social.
c) S'ha valorat l'estat de les persones usuàries a
fi de determinar els objectius del programa.
d) S'han identificat estratègies d'intervenció en
l'entrenament d'habilitats d'autonomia personal
i social.
e) S'han seleccionat tècniques d'entrenament
d'habilitats d'autonomia personal i social en
funció de la situació d'intervenció.
f) S'han seqüenciat les actuacions dirigides a
l'aprenentatge
i
manteniment
d'hàbits
d'autonomia personal i social.

Programes
d'entrenament
en
habilitats
d'autonomia personal i social: fases i
elements.
Coordinació amb l'equip interdisciplinari i la família.

Indicadors del nivell d'autonomia de la persona
usuària.
Tècniques i instruments d'avaluació de l'autonomia
personal i social:
Selecció.
Elaboració.
Aplicació.
Elaboració d'informes:
Tipus d'informes.
Transmissió de la informació.
Valoració de la importància de la coordinació i el
treball en equip en l'avaluació de la intervenció.

Promoció de l'autonomia personal.
Autonomia, dependència i autodeterminació.
Habilitats d'autonomia personal i social:
Concepte i components.
Conceptes relacionats.
Paper de les habilitats d'autonomia personal i
social en la vida quotidiana de les
persones.
Identificació de les manques i alteracions més
freqüents en habilitats d'autonomia
personal i social.

g) S'han determinat els recursos del programa
d'entrenament en habilitats d'autonomia
personal i social.
h) S'han dissenyat les adaptacions necessàries
al programa d'intervenció per atendre les
necessitats individuals de les persones.
i) S'han establert les pautes d'actuació i
col·laboració amb l'equip interdisciplinari i la
família.
j) S'ha argumentat la importància de les
habilitats d'autonomia personal i social en la
vida quotidiana de les persones.

RA7: Realitza activitats de seguiment del
procés
de
promoció
d'habilitats
d'autonomia personal i social justificant la
selecció de les estratègies, tècniques i
instruments d'avaluació.

t) Generar entorns segurs en el
desenvolupament del seu treball i
el del seu equip, supervisant i
MD020202b-1

RA
6:
Desenvolupa
activitats
d'entrenament d'habilitats d'autonomia
personal i social, seleccionant-les en

a) S'han seleccionat criteris i indicadors per a
l'avaluació del programa d'entrenament.
b) S'han elaborat instruments d'avaluació per al
programa d'entrenament.
c) S'han registrat les dades en els suports
establerts.
d) S'han elaborat informes sobre el
desenvolupament del programa.
e) S'han transmès els resultats de l'avaluació a
les persones implicades.
f) S'ha respost de manera eficaç a les
contingències sorgides en la intervenció.
g) S'ha valorat la importància de la transmissió
de la informació a l'equip interdisciplinari.
h) S'ha argumentat la importància del
seguiment de la intervenció per a la millora
d'aquesta.
a)S'han realitzat activitats per al manteniment i
millora de l'autonomia personal i social.
b)S'han adaptat les activitats a les necessitats
de les persones usuàries.
c)S'han utilitzat els mitjans i ajudes tècniques
establerts en el programa d'intervenció.
d)S'han utilitzat els materials amb iniciativa i
creativitat.

Procés general d'adquisició d'habilitats bàsiques.
Fonaments de psicologia de l'aprenentatge:
Conceptes i processos bàsics.
Models
conductuals,
cognitius
i
cognitiu
conductuals.
Programes
d'entrenament
en
habilitats
d'autonomia personal i social: fases i
elements.
Coordinació amb l'equip interdisciplinari i la família.

Indicadors del nivell d'autonomia de la persona
usuària.
Tècniques i instruments d'avaluació de l'autonomia
personal i social:
Selecció.
Elaboració.
Aplicació.
Elaboració d'informes:
Tipus d'informes.
Transmissió de la informació.
Valoració de la importància de la coordinació i el
treball en equip en l'avaluació de la intervenció.

Adaptació d'activitats segons els casos i nivells
d'autonomia.
Adaptació d'ajudes tècniques segons els casos i

aplicant els procediments de
prevenció de riscos laborals i
ambientals,
d'acord
amb
l'establert per la normativa i els
objectius de l'empresa.

u)
Supervisar
i
aplicar
procediments
de
gestió
de
qualitat, d’accessibilitat universal i
de disseny per a tots, a les
activitats professionals incloses en
els processos de producció o
prestació de serveis.

funció de les característiques de les
persones usuàries.

RA2: Organitza activitats d'adquisició
d'habilitats de la vida diària, descrivint les
fases
del
procés
de
promoció
d'autonomia.

e) S'ha assessorat la persona usuària sobre els
serveis i recursos comunitaris i la seva manera
d'utilització.
f) S'han aplicat protocols d'actuació davant
situacions de crisis en les persones.
g) S'han adoptat mesures de prevenció i
seguretat.
h) S'han resolt de manera eficient les
contingències sorgides.
i) S'ha valorat la importància de respectar la
capacitat d'elecció de les persones usuàries.
a)S'han realitzat activitats per al manteniment i
millora de l'autonomia personal i social.
b)S'han adaptat les activitats a les necessitats
de les persones usuàries.
c)S'han utilitzat els mitjans i ajudes tècniques
establerts en el programa d'intervenció.
d)S'han utilitzat els materials amb iniciativa i
creativitat.
e) S'ha assessorat la persona usuària sobre els
serveis i recursos comunitaris i la seva manera
d'utilització.
f) S'han aplicat protocols d'actuació davant
situacions de crisis en les persones.
g) S'han adoptat mesures de prevenció i
seguretat.
h) S'han resolt de manera eficient les
contingències sorgides.
i) S'ha valorat la importància de respectar la
capacitat d'elecció de les persones usuàries.

a) S'ha valorat l'estat de les persones per a
determinar els objectius de les activitats.
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nivells d'autonomia.
Elaboració de materials.
Paper del tècnic:
Funcions i actituds.
Actuació en situacions de crisis.
Relació amb les persones usuàries i el seu entorn.
Respecte per l'autodeterminació de la persona
usuària.

Adaptació d'activitats segons els casos i nivells
d'autonomia.
Adaptació d'ajudes tècniques segons els casos i
nivells d'autonomia.
Elaboració de materials.
Paper del tècnic:
Funcions i actituds.
Actuació en situacions de crisis.
Relació amb les persones usuàries i el seu entorn.
Respecte per l'autodeterminació de la persona
usuària.

RA3: Organitza activitats d'adquisició de
competències bàsiques de mobilitat,
descrivint les fases del procés.

RA
6:
Desenvolupa
activitats
d'entrenament d'habilitats d'autonomia
personal i social, seleccionant-les en
funció de les característiques de les
persones usuàries.
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b) S'han seleccionat les tècniques d'orientació i
mobilitat.
c) S'han seleccionat els mitjans i ajudes
tècniques.
d) S'han seqüenciat activitats d'adquisició de
competències bàsiques de mobilitat.
e) S'han establert les adaptacions de les ajudes
tècniques en funció de les característiques de la
persona.
f) S'han establert mesures de prevenció i
seguretat seguint la normativa legal vigent.
g) S'ha valorat la necessitat de controlar les
variacions en la situació de la persona respecte
a la seva mobilitat.
h) S'ha valorat la necessitat d'establir
estratègies de col·laboració amb la família.

a)S'han realitzat activitats per al manteniment i
millora de l'autonomia personal i social.
b)S'han adaptat les activitats a les necessitats
de les persones usuàries.
c)S'han utilitzat els mitjans i ajudes tècniques
establerts en el programa d'intervenció.
d)S'han utilitzat els materials amb iniciativa i
creativitat.
e) S'ha assessorat la persona usuària sobre els
serveis i recursos comunitaris i la seva manera
d'utilització.
f) S'han aplicat protocols d'actuació davant
situacions de crisis en les persones.
g) S'han adoptat mesures de prevenció i
seguretat.
h) S'han resolt de manera eficient les
contingències sorgides.
i) S'ha valorat la importància de respectar la
capacitat d'elecció de les persones usuàries.

Orientació i mobilitat:
Concepte.
Fonaments teòrics.
Programes d'entrenament de competències
bàsiques de mobilitat.
Tècniques
d'entrenament
de
competències
bàsiques de mobilitat:
Tècniques d'orientació.
Tècniques de trasllat.
Tècniques de mobilització.
Ajudes tècniques per a la prevenció de la pèrdua i
manteniment de mobilitat:
Maneig i adaptació d'ajudes tècniques.
Selecció, adequació i posada a punt dels mitjans i
les ajudes tècniques.
Accessibilitat.
Valoració de la importància de promoure entorns
segurs.
Adaptació d'activitats segons els casos i nivells
d'autonomia.
Adaptació d'ajudes tècniques segons els casos i
nivells d'autonomia.
Elaboració de materials.
Paper del tècnic:
Funcions i actituds.
Actuació en situacions de crisis.
Relació amb les persones usuàries i el seu entorn.
Respecte per l'autodeterminació de la persona
usuària.

2.

METODOLOGIA

Partim de la idea que l’alumnat és el subjecte actiu del seu propi aprenentatge, amb capacitat crítica, de raonament i d’opinió. Per tant, la metodologia de treball
dissenyada per aquest mòdul fomentarà l’elaboració progressiva dels coneixements (dels continguts del mòdul) per part de l’alumnat, i això implicarà un treball
constant, diari de tasques que s’aniran fent dins i fora de la classe. Pensem que és l’alumnat el responsable del seu aprenentatge.
Les activitats i la metodologia de treball tindran en compte la diversitat de formes d’aprenentatge i sempre estaran encaminades a aconseguir l’autoaprenentatge, per
a què en acabar el cicle formatiu, puguin continuar la seva formació. Per tant, les activitats d’ensenyament-aprenentatge tindran com a objectiu prioritari suscitar i
assolir la motivació, la reflexió, l’observació, el raonament i la participació de l’alumnat.
S’intentarà alternar la teoria amb la pràctica a través de: presentacions, exposicions, activitats de recerca i treball autònom, tant individual com en petit o gran grup.
A més, es fomentarà l’anàlisi, la reflexió i el debat a partir de vídeos i la lectura de documents, articles diversos, entre d’altres.
La part del mòdul en llengua anglesa (3 hores setmanals) es destinarà a la pràctica de les habilitats comunicatives orals i escrites, emprant el vocabulari i continguts
bàsics de la matèria. Aquests respondran i seguiran els continguts treballats dins l'aula amb el professor titular per tal d'assolir els R.A. i les CPPS incloses al mòdul. Es
partirà d’un enfocament AICLE (Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera) des del qual es durà a terme andamiatge per a l’adquisició de les
competències de comprensió i expressió oral i escrita així com la mediació i la interacció en llengua anglesa a fi de que aquesta no esdevingui un obstacle per a poder
accedir als continguts.
La metodologia i els materials seran diversos, i s'adaptaran als diferents continguts que s'aniran explicant. Es promourà la participació activa per part de l'alumnat
mitjançant projectes, presentacions, exercicis pràctics, comentari de textos, videos, etc., emprant l'ús de la llengua dins contextos específics del mòdul. També
s'explicaran i revisaran aquells continguts lingüístics necessaris pel tractament dels continguts del mòdul. A principi de curs, es realitzaran proves de nivell de la
llengua anglesa, oral i escrita, per a determinar les necessitats grupals i individuals de l'alumnat.
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Es procurarà que l’alumnat vagi descobrint els interessos personals per determinats temes. El professorat intentarà canalitzar aquests interessos animant a l’alumnat a
aprofundir-hi i a cercar informació. Així es valoraran les lectures, els treballs, les recopilacions,... que l’alumnat dugui a terme de forma voluntària sobre temes del seu
interès.
A la plataforma Classroom es compartirà gran part dels elements esmentats anteriorment, a més es potenciarà l’ús de les eines que aquest posseeix com: fòrum,
notícies, enquestes... Serà un recurs de comunicació i participació.
No s’utilitzarà llibre de text, tot i que es tindrà com a referència el de:
“Promoció de l’autonomia personal i social”
Editorial: Altamar. Autores: Mª Emilia Díaz García
3.

AVALUACIÓ

L’avaluació parteix del marc legal i es basa amb:

-

L’Ordre d’organització i funcionament del 13 de juliol del 2009 (BOIB núm. 108 de 25 de juliol de 2009) que especifica que cada mòdul podrà ser objecte

d’avaluació en 4 convocatòries, excepte el de FCT que ho serà en dues.
-

L’article 34 d’aquest Ordre que especifica que, d’aquest nombre màxim de convocatòries, l’alumnat pot assistir de forma presencial a les activitats

programades per a cada mòdul un màxim de dos cursos. Estableix que les convocatòries no necessàriament han de ser consecutives.
-

L’article 32 d’aquest que especifica que s’han d’avaluar els resultats esperats i que han de coincidir o formar part de les competències professionals que

han de ser assolides per l’alumnat. En aquests resultats esperats d’aprenentatge s’han d’incloure el saber fer, saber estar i saber ser de l’alumnat en
comportaments observables.

Amb la finalitat de poder valorar de manera objectiva i precisa el saber estar i el saber ser, es vol posar èmfasi en l’avaluació de les competències personals i socials
que impregnen el currículum de la formació professional, entenent que les competències personals i socials fan que una persona professional desenvolupi de forma
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eficaç la seva tasca, podent-les relacionar amb les conductes i les actituds de les persones.

-

L’article 33 estableix que, l’avaluació serà contínua i formativa, la qual cosa vol dir que l’alumnat serà avaluat a partir del seu treball diari de classe,

proves escrites, activitats avaluatives i d’aprenentatge (elaboració de treballs, tríptics, pòsters, vídeos, esquemes, projectes...) i els procediments, les estratègies i les
actituds demostrades, així com l’interès per la matèria, la tolerància als diferents ritmes d’aprenentatge, la cooperació amb companys/es, les aportacions fetes a
classe, la iniciativa i l’entusiasme. S’intentarà potenciar un aprenentatge significatiu, dinàmic, participatiu, creatiu i motivador.
-

Els articles 29 i 30 de l’Ordre d’organització i funcionament afirma que per tenir dret a l’avaluació s’ha d’assistir a un 85% de les sessions del mòdul. En cas de

superar el 15% d’absentisme (ANJ) no continuat o el 10% continuat, el mòdul no podrà ser avaluat i es donarà de baixa d’ofici a l’alumne/a, prèvia comunicació
oficial i tenint en compte les causes que contempla la normativa.

Per avaluar es tindran en compte els següent principis:
1.

L’avaluació es basa tant amb els objectius del títol com els generals de l’FP (article 3 del RD 1147/2011)

c) Consolidar hàbits de disciplina treball individual i en equip, així com la capacitat d’autoaprenentatge i capacitat crítica i apartat
d) Establir relacions interpersonals i socials, en l'activitat professional i personal, basades en la resolució pacífica dels conflictes, el respete a les altres persones i el
rebuig a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als comportaments sexistes
g) Potenciar la creativitat, la innovació i la iniciativa emprendedora
i) Comunicar-se de forma efectiva en el desenvolupament de l’activitat professional i personal.
2.

L'avaluació serà Formativa.

3.

L'avaluació ha d’identificar el grau en que l’alumnat ha desenvolupat cada competència.
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4.

És imprescindible implicar l’alumnat en el procés d’avaluació.

5.

S’ha de basar en procediments pràctics i funcionals.

6.

L'avaluació ha de ser transparent (L’alumnat ha de conèixer els paràmetres d’avaluació des del començament).

Per això, aquesta avaluació es copsarà com un procés continu i global de retroalimentació sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge. Aquest es basarà amb les
competències PPS, els resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i objectius generals associats al mòdul, els que ha d’adquirir l’alumnat. Aquests RA’s són ponderats
en funció del temps que es treballa i de la importància que en tenen per la competència del perfil professional i del mòdul. Tots aquests elements es treballaran i es
temporalitzaran en distintes unitats de treball i activitats avaluatives i d’aprenentatge. Per tant:

●

La qualificació trimestral s’extraurà a partir dels instruments d’avaluació associats als Resultats d’Aprenentatge treballats.

●

La qualificació final s’extraurà de la ponderació dels Resultats d’Aprenentatge.

Tal com recull la normativa (RD 1147/2011 a l’article 3), els ensenyaments de formació professional tenen per objecte aconseguir que l'alumnat adquireixi les
competències professionals, personals i socials, segons el nivell de què es tracti (annex I), necessàries per a:

h) Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, així com les llengües estrangeres necessàries en la seva activitat professional.
L'objectiu general de les sessions en anglès serà la d'adquirir les destreses lingüístiques necessàries per a comunicar continguts bàsics relacionats amb el mòdul, a
més de proporcionar a l'alumnat una eina essencial i pràctica per la seva vida professional. L'avaluació i qualificació d'aquesta part s'integra dins cada RA, amb la
ponderació corresponent a les activitats desenvolupades. Podem destacar la major incidència dins el R.A.1 i la Competència social (R). S'utilitzarà la plataforma
classroom pel desenvolupament del mòdul en anglès amb la previsió d'adaptació a diferents escenaris.
a.

Criteris de qualificació
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La qualificació del mòdul serà numèrica, entre 1 i 10, sense decimals. El mòdul es superarà sempre que s’obtingui una nota igual o superior a 5.

Seguint l’estructura de les Unitats de Treball (UT), es plantejarà una avaluació contínua per fer el seguiment i reconduir el procés d’ensenyament i aprenentatge de
l’alumnat, partint de:
●
Una avaluació inicial (no avaluable) en què s’obtindrà la informació sobre els coneixements previs de l’alumnat.
●
Una avaluació de procés (avaluable) en què es valoraran totes les activitats dutes a terme en la UT com treballs, casos pràctics, elaboració de material,
visites dins o fora del centre, etc. que es determinaran a cada UT. L’alumnat ha de realitzar i lliurar les activitats i treballs dins els terminis establerts i s’haurà d’ajustar
a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel departament.
Cada treball o activitat serà avaluada segons les competències que treballen i els criteris que s’estableixen, els que seran comunicats a l’alumnat en el moment en què
s’encomana la tasca i els quals podran consultar per mitjà del GESTIB, fent-ne possible així la transparència d’aquest des del principi.
●
Una avaluació final o de síntesi (avaluable) consistent amb una prova escrita competencial i teòrica-pràctica sobre les competències treballades, per tal de
verificar-ne la seva adquisició. Aquesta prova pot constar de diverses parts: preguntes a desenvolupar, preguntes tipus test, realització d’esquemes o mapes
conceptuals, identificació d’imatges, comentaris i/o reflexions, resolució de casos, etc. Aquesta prova no superarà el 50% de la nota final del trimestre, tal i com es va
acordar a nivell de Departament de Família Professional.
Si l’alumnat no pot realitzar una activitat d’ensenyament-aprenentatge o una prova d’avaluació de manera justificada, tindrà dret a realitzar-la durant la mateixa
avaluació.
a.

Instruments d’avaluació

L’avaluació del procés d’aprenentatge es durà a terme mitjançant diversos instruments d’avaluació globals, ja que així és com ho exigeix el model d’avaluació
formativa, per tal d’assegurar i comprovar l’assoliment de les competències i els resultats d’aprenentatge seguint l’ancoratge curricular (criteris d’avaluació i objectius
associats). Els procediments i instruments d’avaluació que s’empraran es concretaran a la programació d’aula i podran ser:
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-

Proves individuals d’avaluació competencial objectives, escrites i/o orals.

-

Rúbriques d’avaluació (avaluació, autoavaluació i coavaluació). L’autoavaluació i coavaluació es copsen com a necessàries perquè l’alumnat sigui partícip i

conscient del seu propi procés.
-

Registres d’observació i fulls de seguiment de l’actitud i interès vers el mòdul, professorat i companys/es, el comportament adequat a l’aula, l’assistència i la

participació, l’actitud de respecte per l’alumnat, el professorat i les instal·lacions...
-

Diàlegs, entrevistes, role-playings, debats, reflexions...

-

Enquestes i qüestionaris.

-

Jocs de gamificació com Kahoot, genially, padlet, passaparaula...

-

Sortides i visites tècniques.

-

Altres.

També es contemplarà l’avaluació docent i de la tasca del professorat, com un procés necessari de millora contínua.

La tasca docent també s’avaluarà a partir de les reunions de coordinació amb els membres de l’equip docent, avaluadors externs que poden oferir pautes
d’orientació...
Alguns dels continguts del mòdul són molt propers a continguts fonamentals del CFGM d’Atenció a persones en situació de dependència. En concret, pel que fa a la
caracterització del usuaris i a l’atenció en les activitats de la vida diària, l’orientació i la mobilitat de les persones usuàries de la Integració Social. Per tal de
rendibilitzar els recursos docents i discents, es planteja la col·laboració en l’ensenyament entre ambdós cicles durant el tercer trimestre; en concret des de PAPS es
demana col·laboració per a desenvolupar les UT 7 i UT 8.
El mòdul de PAPS queda obert a altres col·laboracions i projectes que puguin sorgir al llarg del curs.
4.

DISTRIBUCIÓ TEMPORAL
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BLOCS DE CONTINGUTS

UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES

(segons currículum)
B-a

B-b

B-c

B-d

B-e

HORES

B-f

B-g

SET

0. UT: Presentació i introducció
X

X

1. UT: La promoció de l’autonomia personal

X

2. UT: Fonaments de l’aprenentatge

X

3. UT: Tècniques de modificació de conducta

X

4. UT: Programes d’entrenament en HAPS
X

X

X

X

5. UT: Intervenció en activitats de la vida diària
6. UT: Estimulació, manteniment i rehabilitació de les funcions

X
X

cognitives
X
X

X

7. UT: Entrenament i adquisició de les habilitats socials
8. UT: Intervenció en l’adquisició de les competències bàsiques de
mobilitat i orientació
HORES TOTALS:
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CRONOGRAMA

OCT

NOV

DES

GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

X
X

3
X
X

30
X
X

33
X

36
X

x
X

39
X
X

36
X
X

42
X
X

40
X

36

295
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MÒDUL INSERCIÓ SOCIOLABORAL
DOCENT: Carlos Muñoz Pérez
1. ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL
COMPETÈNCIES PPS

RESULTATS
D’APRENENTATGE

CRITERIS D’AVALUACIÓ

CONTINGUTS
1.1. Anàlisi del marc legal de la inserció
sociolaboral.

a) Elaborar projectes de integració social
aplicant la normativa legal vigent i
incorporant la perspectiva de gènere.

a) Descriu el marc legal i les polítiques
d’ocupació dirigides a col·lectius amb
dificultats d’inserció.

1. Caracteritza el context de la
inserció sociolaboral, analitza el
marc legal i els recursos
existents.
b) Dirigir la implementació de projectes de
integració social, coordinant les actuacions
necessàries per dur-les a terme i
supervisant la realització de les
activitats amb criteris de qualitat.
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b) Descriu les principals modalitats
d’inserció sociolaboral.

1.2. Polítiques d’inserció sociolaboral.
Drets laborals de les víctimes de la
violència de gènere.

1.3. Modalitats de inserció sociolaboral.

1.4. Recursos sociolaborals i formatius
per persones amb dificultats d’inserció
c) Identifica els recursos laborals i
sociolaboral
1.5. Recursos
formatius per a la inserció laboral de les per a l’atenció de les dones víctimes de
persones usuàries.
la violència. Plans i actuacions.
Recursos en l’àmbit laboral. Els
itineraris d’inserció.

d) Identifica les fonts principals
d’informació sobre els recursos
formatius i sociolaborals existents.

c) Realitzar actuacions administratives
associades al desenvolupament del
projecte, aplicant tecnologies de al
informació i la comunicació per gestionar la
documentació generada.

e) Enumera tècniques per a l’elaboració
d’arxius amb informació sobre recursos
sociolaborals i formatius existents.
f) Identifica tècniques per a l’estudi
d’oportunitats que ofereixen els
recursos sociolaborals i formatius.
g) Identifica canals que permeten
establir i mantenir relacions de
col·laboració sistemàtica amb empreses
i institucions.
h) Argumenta la importància del paper
del tècnic superior de Integració social
en el projecte d’inserció sociolaboral.

o) Mantenir relacions fluides amb les
persones usuàries i les seves famílies,
membres del grup de feina i altres
professionals, mostrant habilitats socials i
aportant solucions als conflictes que
sorgeixin.
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1.6. Establiment de canals de
comunicació i col·laboració amb
empreses.
1.7. Paper del tècnic superior en
Integració social en el procés de
inserció sociolaboral.

a) Caracteritza les necessitats
específiques d’inserció laboral que
presenten els diferents col·lectius
d’intervenció.
2. Planifica la intervenció en
inserció laboral, identificant les
necessitats de les persones a les
que va dirigida.

b) Identifica les variables que
contribueixen a determinar les
competències laborals de diferents
col·lectius i persones usuàries.
c) Valora la importància de respectar el
dret d’autodeterminació de les persones
usuàries.
d) Defineix les principals fases i
elements del procés de planificació de
projectes d’inserció sociolaboral.

2.1. Procés de integració i marginació
sociolaboral.
2.2. Projectes
d’inserció laboral.

e) Determina itineraris d’inserció
sociolaboral.
f) Identifica els documents i els
instruments de planificació
característics de la inserció laboral.

2.3. Itineraris d’inserció laboral.
2.4. Gestió de recursos en el
desenvolupament de projectes de
inserció.

g) Descriu estratègies pròpies de la
intervenció que garanteixen una major
implicació de les persones usuàries i el
seu entorn en la recerca activa
d’ocupació.
u) Supervisar i aplicar procediments de gestió
de qualitat, d'accessibilitat universal i de
«disseny per a tothom», en les activitats
professionals incloses als processos de
producció o prestació de serveis.

h) Valora la importància de col·laborar
amb l’equip interdisciplinari a l’anàlisi de
l’ajust entre la persona usuària i el lloc
de feina.
2.5. Metodologia de la inserció
sociolaboral.

i) Dissenya i elabora programes
d’inserció laboral individualitzats dirigits
a víctimes de violència de gènere.

3. Aplica tècniques d’entrenament
en habilitats sociolaborals,
relacionant les necessitats de les
persones usuàries amb l’entorn
laboral.
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a) Selecciona tècniques de promoció de 3.1. Habilitats d’autonomia personal per
l’autonomia personal a l’entorn laboral. a la inserció sociolaboral.

d) Realitzar activitats de la integració social,
aplicant els recursos i les estratègies
metodològiques més adequades.

t) Generar entorns segurs en el
desenvolupament de la seva feina i del seu
equip, supervisant i aplicant els procediments
de prevenció de riscs laborals i ambientals,
d’acord amb allò establert per la normativa i
els objectius de l’empresa.

b) Elabora activitats per el
3.4. Habilitats per a la recerca activa
desenvolupament d’habilitats dirigides a
d’ocupació.
la recerca activa d’ocupació.

3.2. Habilitats socials per a la inserció
sociolaboral.
c) Aplica tècniques per millorar les
habilitats socials de les persones
usuàries a l’entorn laboral.

3.3. Habilitats laborals.

o) Mantenir relacions fluides amb les
persones usuàries i les seves famílies,
membres del grup de feina i altres
professionals, mostrant habilitats socials i
aportant solucions als conflictes que
sorgeixin.
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d) Selecciona estratègies que
3.5. Creació d’ambients positius a
afavoreixen l’establiment d’un nou clima
l’àmbit laboral.
laboral i eviten les situacions de crisis.

e) Estructura les tasques i funcions
pròpies del lloc de feina de la persona
usuària.
s) Comunicar-se amb els seus iguals,
superiors, clients i persones sota la seva
responsabilitat, utilitzant vies eficaces de
comunicació, transmetent la informació o
coneixements adequats i respectant
l’autonomia i competència de les persones
que intervenen a l’àmbit del seu treball

f) Seqüencia les activitats que
afavoreixen el desenvolupament de
l’activitat laboral de forma independent.
g) Estableix les mesures que asseguren
el compliment de les normes de
seguretat i higiene durant la jornada
laboral.
h) Valora la importància de la implicació
de la persona usuària i la seva família
en el procés de inserció sociolaboral.

q) Resoldre situacions, problemes o
contingències amb iniciativa i autonomia a
l’àmbit de la seva competència, amb
creativitat, innovació i esperit de millora en el
treball personal i en el dels membres de
l’equip.

a) Descriu els principis que regeixes els
projectes d’Ocupació amb suport.
4. Planifica activitats d’inserció
sociolaboral, analitzant la
metodologia d’Ocupació amb
suport.

4.3. El paper del preparador/a laboral.
b) Aplica procediments de presentació i
acompanyament a l’empresa.
c) Determina els suports externs i les
seves tasques en el procés de inserció
sociolaboral.
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4.1. Ocupació amb suport.

4.2. Metodologia de l’Ocupació amb
suport.

d) Selecciona estratègies per a la
implicació dels suports naturals a
l’adaptació de la persona usuària al seu
lloc de feina.
e) Identifica les tècniques i recursos
que afavoreixen l’adaptació de l’entorn
laboral a les necessitats de la persona
usuària.
f) Determina les ajudes tècniques i
adaptacions del lloc de feina.
g) Estableix vies de comunicació que
afavoreixen la coordinació entre
l’empresa i l’equip durant la fase de
suport.
h) Valora la necessitat de canviar de la
fase de suport a la de seguiment o
manteniment mitjançant l’anàlisi dels
indicadors establerts.

5. Defineix procediments per al
seguiment i l’avaluació del procés
de inserció sociolaboral, justificant
la selecció de les estratègies,
tècniques i instruments
d’avaluació.
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a) Identifica els indicadors que
determinen l’èxit o el fracàs del
projecte d’inserció.

b) Descriu tècniques de recollida
d’informació per valorar el procés
d’adaptació de la persona usuària al lloc
de feina.

4.4. L’adaptació del lloc de feina.

4.5. Comunicació entre els implicats
durant el procés de inserció laboral.

4.6 Metodologia d’avaluació.

5.1. Seguiment de la persona usuària i
de l’entorn personal en el procés
d’inserció sociolaboral.
5. 3.
Aplicació d’instruments d’avaluació de la
inserció laboral.

k) Organitzar i implementar programes de
inserció laboral i ocupacional, avaluant el
desenvolupament d’aquests i el seu ajust a
l’itinerari prefixat.

ñ) Realitzar el control i seguiment de la
intervenció amb actitud autocrítica i aplicant
criteris de qualitat i procediments de
retroalimentació per corregir les desviacions
detectades.
o) Mantenir relacions fluides amb les
persones usuàries i les seves famílies,
membres del grup de feina i altres
professionals, mostrant habilitats socials i
aportant solucions als conflictes que
sorgeixin.

s) Comunicar-se amb els seus iguals,
superiors, clients i persones sota la seva
responsabilitat, utilitzant vies eficaces de
comunicació, transmetent la informació o
coneixements adequats i respectant
l’autonomia i competència de les persones
que intervenen a l’àmbit del seu treball
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c) Elabora instruments de valoració i
observació del manteniment
d’aprenentatges adquirits.

d) Descriu procediments de mesura de
al satisfacció i adaptació dels implicats
el procés de inserció laboral.

e) Valora la importància de mantenir els
canals de comunicació entre tots els
elements implicats en el procés
d’inserció sociolaboral.

f) Descriu el protocol de coordinació
amb l’equip interdisciplinari durant la
fase de seguiment.

5.2. L’equip interdisciplinari en el
seguiment de les intervencions
d’inserció sociolaboral.

g) Elabora informes i memòries finals
sobre el projecte de inserció laboral.

5.4. Elaboració de memòries
d’intervenció.

h) Registra i organitza els resultats de
l’avaluació del procés d’inserció
sociolaboral.

5.5. Organització i registre de la
informació de l’avaluació.

TRANSVERSAL Es capaç de
resoldre situacions, problemes o
contingències amb iniciativa i
q) Resoldre situacions, problemes o
autonomia, amb esperit de
contingències amb iniciativa i
autonomia a l’àmbit de la seva competència, millora en el treball personal i en
els dels membres de l'equip en
amb creativitat, innovació i esperit de
millora en el treball personal i en el dels les tasques d'equip
desenvolupades durant el curs.
membres de l’equip.

a) Ha mostrat autonomia e implicació
amb la feina d’equip
b) Ha desenvolupat el esperit de
millora.
c) S’han resolt els problemes o
contingències en la feina d’equip d’una
forma autònoma.

Tots els elements curriculars d’aquesta programació es considera que es poden assolir en qualsevol dels escenaris pandèmics.

MD020202b-1

2. METODOLOGIA
La metodologia que es durà a terme està orientat a millorar les competències de l’alumnat vinculades a aquest mòdul.
Al llarg del mòdul utilitzarem dues metodologies fonamentals que seran la metodologia constructivista i la metodologia lúdica.
Així doncs, basarem la nostra metodologia en el constructivisme i en els principis psicopedagògics que genera. Dins dels principis psicopedagògics trobem, la necessitat
de partir del nivell de desenvolupament i experiències prèvies dels alumnes. En aquesta direcció Ausubel aporta el concepte d'aprenentatge significatiu i reforça la
importància dels coneixements previs ja que per a ell, l'aprenentatge s'insereix en esquemes de coneixements existents.
La metodologia lúdica permetrà als nostres alumnes aprendre d'una forma dinàmica i activa, afavorint la participació, a més de conèixer aquest tipus de metodologia
per posar-la en pràctica en el seu desenvolupament laboral.
Altres metodologies que utilitzarem per al desenvolupament de les Unitats Didàctiques, atenent als diversos estils d'aprenentatge dels nostres alumnes, seran:

APRENDRE A APRENDRE
És un procés que contribueix a que els nostres alumnes aprenguin a aprendre. Les actituds, les expectatives i les motivacions també juguen un paper de primer ordre,
igual que el paper del professor que ha de ser un mediador, un orientador entre l'individu i els nous coneixements.
CONSTRUCTORS DEL SEU CONEIXEMENT
Anem a procurar una intensa activitat dels nostres alumnes com proposen Piaget i Vigoski de tal manera que ells seran els protagonistes i constructors del seu propi

coneixement.
INVESTIGACIÓ ACCIÓ PARTICIPACIÓ
Metodologia de desenvolupament en espiral, que per a la tasca d'investigació permetrà als alumnes l'ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
APRENENTATGES FUNCIONALS
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Utilitzarem també una metodologia funcional que afavoreixi que els nostres alumnes puguin veure la utilitat pràctica dels continguts que estem treballant a l'aula. Per
això anem a procurar que aquests continguts quedin reflectits en supòsits pràctics que es podran desenvolupar a l'aula i en la mesura les possibilitats portar-los a l'àmbit
laboral.
APRENENTATGE COOPERATIU
Amb aquesta metodologia tractem d'afavorir la interacció entre els alumnes dins l'aula. Aquesta metodologia ha demostrat que no només millora les relacions
interpersonals sinó que a més afavoreix el rendiment.
L’APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES
La metodologia d’aprenentatge basat en projectes procura promoure l’autoaprenentatge, l’autonomia personal i el treball en equip, aspectes claus per potenciar les

capacitats personals i professionals. A més augmenta la motivació i la participació activa de l’alumnat.
DIFERENTS AGRUPAMENTS
També realitzarem els diferents tipus d'agrupament a l'aula com a metodologia. Es podran utilitzar agrupaments en gran grup, petit grup, parella i també de manera

individual. Amb ell gran grup afavorim la cohesió grupal, amb el petit grup la participació i el diàleg, en parelles faciliten més la participació, la confrontació i el diàleg i
les habilitats socials i de manera individual afavorim l'autonomia.
Per tant hi ha tres tipus de treball que es realitzaren amb els alumnes:
- Treball presencial a l’aula i treball autònom (pràctic o d’estudi) tant a l’aula com a casa amb el recolzament del llibre de text i d’altres documents entregats.
- Classroom de l’assignatura, és el mitjà per compartir materials de l’assignatura i fer consultes. A més es faram servir altres plataformes com son Drive.
- Es realitzarà un mínim de dos visites a contexts vinculats amb el contingut del mòdul. Si la situació de pandèmia per COVID-19 ho permeteix, si no es contactarà amb
un professional del àrea per fer de manera telemàtica.
Es fomentarà l’ús de les noves tecnologies fent ús de diferents aplicacions per dur a terme les activitats, així com la utilització de l’entorn Drive i Classroom per ell
lliurament de les mateixes.
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3. AVALUACIÓ

a)

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

La avaluació valorarà l’assoliment de les competències vinculades al mòdul, per això s’han vinculats explícitament als Resultats d’aprenentatge. El pes de
cada competència en la qualificació de cada activitat s’informarà al alumnat quan s’encomani la tasca.
El procés d’avaluació serà continua i formativa. Per tant, no únicament es valorarà el resultat o producte final si no el procés i les habilitats assolides durant el curs
mediants el diferents activitats i treballs. Es realitzarà una avaluació inicial per conèixer el punt de partida en les diferents unitats de treball. Es recollirà de manera
sistemàtica informació, a través dels diferents instruments d’avaluació, per conèixer el progrés de l’alumnat. Durem a terme una avaluació formativa del procés
d’ensenyament-aprenentatge per facilitar a l’alumnat aprendre a través dels encerts i les errades, plantejant la manera de recuperar tot el que no hagi après.
D’aquesta manera s’anirà adequant el procés d’ensenyament-aprenentatge segons les necessitats de l’alumnat al llarg del curs per tal de garantir que assoleix els
resultats d’aprenentatge.
Per superar el mòdul l’alumne ha d’obtenir una nota final igual o superior a 5. La qualificació del mòdul serà numèrica, entre 1 i 10, sense decimals. Aquesta nota
final s’obtindrà de la ponderació de les diferents qualificacions obtingudes en les competències vinculades al mòdul. Al final de cada trimestre és farà una devolució
individual a cada alumne amb la finalitat de concretar la seva evolució respecte a les competències relacionades amb el mòdul.

Ponderació de les notes:
COM MARCA LA LINEA DEL DEPARTAMENT
Els exàmens escrits en cap cas podran superar el 50% de la nota final.
Les sortides i visites tècniques han de tenir un pes dins la qualificació del mòdul.
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Seran material d’avaluació:



PROVES D’AVALUACIÓ: 

Es realitzaran proves teòric-pràctiques objectives que es plantegin al llarg del curs. Al menys n’hi haurà una per a cada
avaluació.En relació a les proves teòric-pràctiques objectives:


Si un alumne no pot realitzar una prova durant l’avaluació i presenta el justificant corresponent, tindrà dret a realitzar-la durant la mateixa avaluació

sempre que sigui possible. En el cas que l’absència no es justifiqui correctament, la nota serà un 0. En qualsevol cas, la qualificació obtinguda serà una nota
numèrica entre 0 i 10.


TREBALLS I ACTIVITATS D’AULA REALITZADES TANT A L’AULA COM A CASA : 

Com part del procés d’ensenyament-aprenentatge es sol·licitarà a l’alumne diferents treballs i activitats. L’alumne està obligat a lliurar totes les feines i treballs
programats i requerits pel professorat dins dels terminis establerts.

Seran avaluats:


L’elaboració de les activitats i treballs obligatoris, individuals i en grup, que al llarg del curs seran requerits pel professorat, tant per fer a classe com a casa.



Els treballs s’hauran d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel professorat.



Els treballs lliurats fora dels terminis indicats no es qualificaran. En el cas que la no presentació dels treballs en els terminis establerts sigui per un motiu
justificat, el docent marcarà un nou termini de lliurament dins la mateixa avaluació, sempre i quan sigui possible. El primer treball lliurat amb retard es qualificarà i
es donarà les eines per millorar aquesta situació. Els posteriors treballs lliurats fora termini no es qualificaran. Si la mitjana final del mòdul es inferior a 5 es demanarà
que es lliuren a la convocatòria ordinària de juny, a més de realitzar les proves que es considerin oportunes.
En la qualificació de l’alumnat es valorarà, en tot el procés d’ensenyament aprenentatge, l’ús adient de l’expressió, l’ortografia i la gramàtica en les tasques escrites
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iorals.

La qualificació s’obtindrà amb el següent percentatge de la vinculació de competències i resultats d’aprenentatge.

COMPETÈNCIES PPS
a, b, c, u, ñ
d,k,t
d,k
o, s, q, u
q

RESULTATS
APRENENTATGE
1,2,5
3
3,4
2,3,4,5
3

QUALIFICACIÓ
30%
20%
20%
15%
15%

Aquests percentatges són susceptibles a modificacions per motius justificats segons el criteri del professorat. L’alumnat serà informat amb temps suficient.

b)

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

El model d´avaluació formativa exigeix un ús d´instruments variats i adaptats a la diversitat d´alumnes i situacions d´aprenentatge, per aquest motiu s’utilitzaran:
Proves escrites (proves d’elaboració de resposta, de selecció de resposta, etc.), permeten una avaluació clara i detallada dels continguts més conceptuals.
Exposicions orals.
Diàlegs, entrevistes, debats...
Resolució de casos pràctics.
Mètodes d’observació directa (diari del professorat, rúbriques, etc.).
Projectes.
Elaboració i anàlisi de documents, projectes, treballs, recerques, mapes conceptuals, esquemes...
Es tindran en compte la consulta de fonts d’informació, l’ús adequat de la terminologia específica del mòdul i l’ús de tècniques adequades per obtenir la informació.
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4. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL

UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES
B1

B2

B3

B4

B5
0. UT: Punt de partida

x

1. UT: Caracterització del context de la inserció sociolaboral
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2. UT: Planificació de la intervenció en inserció laboral
x

x

3. UT: Implementació, seguiment i avaluació del procés
d'inserció laboral
4. UT: Col·lectius d'intervenció en inserció sociolaboral
5. UT: Entrenament en habilitats sociolaborals

x

x

6. UT: Treball amb suport
HORES TOTALS:

5. BIBLIOGRAFIA BÀSICA DE REFERÈNCIA
Llibre de text recomanat, no obligatori:
Romer, V., Vidal, S. i Juez, M. (2017). Inserció sociolaboral. Barcelona: Altamar.
Lectures recomanades.
- Orteu, X. “Los itinerarios de inserción laboral”. Ed. Gedisa
- Orteu, X. Trabajo y vinculo social (Tagesbooks)
- Integració sociolaboral de persones amb discapacitat. Lleida, Pagès Edicions
MD020202b-1

HORES

SET OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI JUN

x

x

CRONOGRAMA

3
x

x
x

31
x

x
x

36
x

x
x

34
x
x

32
x
x

36
x

33
205

- Mujer inmigración y Trabajo. Colectivo IOE
- Vidal, F.(2018) La última modernidad. Sal Terrae.
- Estado de crisis. Debate entre Z. Bauman y Carlo Bordoni. Barcelona, Paidós
RD del títol: RD 1074/2012, de 13 de juliol.
Ordre currículum: Ordre ECD/106/2013, de 23 de gener.
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MÒDUL METODOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL.
DOCENTS: JUAN P. GEA RAMÓN
1.

ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL

COMPETÈNCIES PPS
a) Elaborar projectes
d'integració social, aplicant la
normativa legal vigent i
incorporant la perspectiva de
gènere.
b) Dirigir la implementació de
projectes d'integració social,
coordinant les actuacions
necessàries per dur-les a terme i
supervisant la realització de les
activitats amb criteris de qualitat

RESULTATS D’APRENENTATGE

CRITERIS D’AVALUACIÓ

CONTINGUTS

a)
b)
c)
d)
ñ)
u)

RA1. Determina mètodes,
tècniques i instruments per a
l'anàlisi de la realitat social,
interpretant les seves
característiques i l'àmbit
d'aplicació.

a) S'han identificat els principals mètodes,
tècniques i instruments d'obtenció d'informació.
b) S'han concretat els requisits d'aplicació dels
diferents instruments i recursos.
c) S'han identificat les aplicacions, possibilitats i
limitacions de les diverses tècniques i
instruments.
d) S'han elaborat instruments coherents amb la
seva finalitat.
e) S'han emprat les tecnologies de la
comunicació en l'elaboració d'instruments per a
l'obtenció d'informació.
f) S'han seleccionat les tècniques d'anàlisis
adequades a la situació.
g) S'ha justificat el paper de l'anàlisi de la
realitat en l'èxit de la intervenció.
h) S'han valorat els aspectes ètics de la recollida
i tractament de la informació.

Determinació de mètodes,
tècniques i instruments
d'anàlisis de la realitat:

a)
b)
d)
ñ)

RA2. Determina els elements que
constitueixen un projecte
d'intervenció social, relacionant-los
amb els diferents models de

a) S'han comparat diversos models teòrics
d'intervenció social.
b) S'han identificat els diferents nivells de
planificació en la intervenció social.

c) Realitzar actuacions
administratives associades al
desenvolupament del projecte,
aplicant les tecnologies de la
informació i la comunicació per
gestionar la documentació.
d) Programar activitats
d'integració social, aplicant els
recursos i estratègies
metodològiques més
adequades.
e) Dissenyar i posar en pràctica
actuacions per prevenir la
violència domèstica, avaluant el
desenvolupament de les
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1.1. Mètodes i tècniques de la
recerca social.
1.2. Anàlisi de les principals
fonts i sistemes de registre de
la informació: l'observació,
l'entrevista, el qüestionari,
l'enquesta i la recopilació
documental.
1.3. Elaboració i aplicació
d'instruments de recollida
d'informació.
1.4. Possibilitats i limitacions de
les diferents tècniques i
instruments.
1.5. Les fonts d'informació.
1.6. Fiabilitat i validesa de la
informació.
1.7. Ús de les TIC en la recerca
social.
1.8. Valoració dels aspectes
ètics de la recollida
d'informació.
Determinació dels elements de
projectes d'intervenció social:
2.1. Models teòrics en la
intervenció social.

mateixes.

planificació.

f) Dissenyar activitats d'atenció
a les necessitats físiques i
psicosocials, en funció de les
característiques dels usuaris i
del context, controlant i
avaluant el desenvolupament de
les mateixes.
g) Organitzar les activitats de
suport a la gestió domèstica, en
funció de les característiques de
la unitat de convivència,
controlant i avaluant el
desenvolupament de les
mateixes.

b)
c)
d)
ñ)
u)

RA3. Determina estratègies de
promoció i difusió de projectes
d'intervenció social, relacionant els
recursos disponibles amb els
objectius que es persegueixen.

a)e
)
ñ)

RA4. Incorpora la perspectiva de
gènere en l'elaboració dels
projectes d'intervenció social,
relacionant les estratègies i criteris
utilitzats amb el marc teòric i legal

h) Organitzar i desenvolupar
activitats de suport psicosocial,
mostrant una actitud
respectuosa amb la intimitat de
les persones i avaluant el
desenvolupament d'aquestes.
i) Organitzar i desenvolupar
activitats d'entrenament en
habilitats d'autonomia personal i
social, avaluant els resultats
aconseguits.
j) Dissenyar i desenvolupar
activitats d'intervenció
socioeducativa dirigides a
l'alumnat amb necessitats
educatives específiques,
col·laborant amb l'equip
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c) S'han comparat diferents models de
planificació.
d) S'han descrit les fases del procés de
planificació.
e) S'ha justificat la necessitat de fonamentar
adequadament els projectes d'intervenció social.
f) S'han identificat els elements fonamentals de
la planificació.
g) S'han comparat mètodes, tècniques i
instruments aplicables en la intervenció social.
a) S'han explicat els conceptes i processos
bàsics relatius a la publicitat i els mitjans de
comunicació.
b) S'ha argumentat la importància dels mitjans
de comunicació en la promoció i difusió dels
projectes socials.
c) S'han identificat els elements fonamentals
d'una campanya de promoció i difusió.
d) S'han descrit els principals mitjans,
estratègies i tècniques per a la promoció i
difusió dels projectes socials.
e) S'han utilitzat les tecnologies de la informació
i la comunicació per a l'elaboració de materials
de promoció i difusió.
f) S'han dissenyat campanyes de promoció i
difusió de projectes socials
utilitzant recursos de diversa índole.
g) S'ha argumentat la necessitat de
promocionar i difondre els projectes socials.
h) S'ha justificat la necessitat de garantir la
veracitat informativa en els processos de
promoció i difusió dels projectes socials.
a) S'ha argumentat la importància de l'anàlisi de
la realitat des de la perspectiva de gènere.
b) S'ha argumentat la necessitat d'incorporar la
perspectiva de gènere en l'elaboració dels
projectes d'intervenció social.

2.2. La planificació en la
intervenció social.
2.3. Tècniques de programació
característiques de la
intervenció social.
2.4. El procés de planificació.
2.5. Valoració del projecte com
a eix de la intervenció del
tècnic.
Determinació d'estratègies de
promoció i difusió de projectes
d'intervenció:
3.1. Conceptes bàsics de
publicitat i comunicació.
3.2. Publicitat i mitjans de
comunicació en la intervenció
social.
3.3. Elaboració de materials per
a la promoció i difusió de
projectes socials.
3.4. Ús de tecnologies de la
informació i la comunicació en
la promoció i difusió de
projectes socials.

Incorporació de la perspectiva
de gènere en els projectes
d'intervenció social:
4.1. Anàlisi de la realitat des de
la perspectiva de gènere.

interdisciplinar.

vigent.

c) S'ha interpretat el marc legislatiu que promou
la igualtat d'oportunitats.
d) S'ha analitzat la informació i els recursos de
les institucions i organismes d'igualtat que
existeixin a l'entorn de la intervenció.
e) S'han identificat els criteris per a incorporar
la perspectiva de gènere en els projectes.
f) S'han analitzat els protocols internacionals
sobre l'ús del llenguatge no sexista.
g) S'ha assegurat l'ús no sexista del llenguatge
en la planificació dels projectes d'intervenció
social.
h) S'han identificat les estratègies per a
incorporar la perspectiva de gènere en els
instruments de promoció i difusió.
i) S'han identificat les principals manifestacions
de violència de gènere com un reflex de la
desigualtat entre homes i dones.

4.2. La perspectiva de gènere
en el disseny de projectes
d'intervenció social.
4.3. Marc legal de la igualtat
d'oportunitats.
4.4. Anàlisi de diferents
recursos i/o organismes que
promouen la igualtat entre
dones i homes.
4.5. Protocols internacionals.
Guies i manuals de llenguatge
no sexista.
4.6. Incorporació de la
perspectiva de gènere en els
instruments de promoció i
difusió.
4.7. La violència de gènere.
Factors. Manifestacions i
conseqüències.

RA 5. Defineix procediments
d'avaluació de projectes
d'intervenció social, analitzant els
diferents models teòrics i tenint en
compte la perspectiva de gènere.

a) S'han descrit models, tècniques i instruments
d'avaluació en la intervenció social.
b) S'han explicat les funcions i principis generals
de l'avaluació.
c) S'han descrit les diferents fases de
l'avaluació.
d) S'han concretat les tècniques, indicadors,
criteris i instruments d'avaluació de projectes
d'intervenció social.
e) S'han establert els procediments generals per
a la gestió de la qualitat en els projectes
dissenyats.
f) S'han determinat estratègies i instruments
per a verificar la incorporació de la perspectiva
de gènere en projectes d'intervenció social.
g) S'ha argumentat la necessitat de l'avaluació
per a optimitzar el funcionament dels

Definició de procediments
d'avaluació de projectes
d'intervenció social:
5.1. Avaluació de projectes.
5.2. Anàlisi del procés
d'avaluació.
5.3. Els suports informàtics en
el tractament i organització de
la informació.
5.4. Elaboració d'informes i
memòries.
5.5. La gestió de la qualitat en
els projectes d'intervenció
social.
5.6. Avaluació i seguiment en
les intervencions per a impulsar
la igualtat entre homes i dones.

k) Organitzar i implementar
programes d'inserció laboral i
ocupacional, avaluant el
desenvolupament dels mateixos
i el seu ajust a l'itinerari
prefixat.
m) Realitzar tasques de
mediació entre persones i grups,
aplicant tècniques participatives
i de gestió de conflictes de
forma eficient.
ñ) Realitzar el control i
seguiment de la intervenció amb
actitud autocrítica i aplicant
criteris de qualitat i
procediments de
retroalimentació per corregir les
desviacions detectades.
u) Supervisar i aplicar
procediments de gestió de
qualitat, d'accessibilitat universal
i de «disseny per a tots», en les
activitats professionals incloses
en els processos de producció o
prestació de serveis.
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a)
b)
d)
e)
ñ)
u)

programes i garantir la seva qualitat.
h) S'han emprat les tecnologies de la informació
i la comunicació per a l'elaboració i presentació
d'informes d'avaluació i memòries.

5.7 Valoració de l'objectivitat en
l'avaluació.

2.
METODOLOGIA
Es realitzaran classes expositives i classes de treball autònom de l’alumnat, algunes de treball individual i d’altres per grups, per tal de poder desenvolupar
competències transversals i les tan relacionades amb l’organització i la responsabilitat com amb el treball en equip. En ocasions es complementarà amb recursos
audiovisuals, visites/videoxerrades de persones tècniques en la matèria i si la situació sanitària ho permetés es realitzarien visites a entitats i serveis.
Es realitzaran activitats que propiciïn en l’alumnat l’aplicació dels seus coneixements, habilitats i creativitat, per a trobar solucions a qüestions complexes. Es tindran
en compte, com a referent per a l’avaluació ́ principalment, els resultats d’aprenentatge. Es faran servir instruments diferents per poder avaluar les competències
incloent l'autoavaluació i la coavaluació com a procediments complementaris a l'heteroavaluació. L’avaluació es realitzarà en els moments idonis al llarg del procés
d’ensenyament-aprenentatge per garantir una avaluació que ajudi a l’alumnat a mostrar el que ha aprés. Les rubriques mostraran i ajudaran a l’alumnat a poder
corregir allò que ha de millorar. El mòdul comptarà amb Classroom i Drive, així com padlet en els quals es penjaran materials complementaris i didàctics i altres
recursos útils i que puguin ser d’interès per l’alumnat.
Els principis i les estratègies del procés d'ensenyament-aprenentatge que permeten assolir les competències del mòdul versaran sobre:
Principis metodològics

Estratègies didàctiques

Aprenentatge significatiu

Relacionar l’ensenyament amb el que l’alumnat ja sap.
Relacionant-lo amb el món laboral.

Aprendre

Educació global i útil per a tota la vida.

a

Aprendre a fer, a ser i a estar.

aprendre

Facilitació de l'autoaprenentatge, l’autocorrecció d'activitats i la reflexió dels
continguts per a desenvolupar un aprenentatge autònom.

Metodologia activa i

Aquesta forma de treball concep als participants dels processos com a agents

participativa

actius en la construcció, reconstrucció del pensament.
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Classe magistral participativa

Introducció gradual dels continguts

Aprenentatge serveis

Motivar a l’alumnat al voluntariat i a activitats que suposin un benefici social.

Aprenentatge per

Tècnica d’aprenentatge basada en indagacions, considerat un enfocament

descobriment

constructivista basat en l’educació.

3.

AVALUACIÓ

L’avaluació d’aquest mòdul té com a referència el marc legal que la regula.

Per avaluar es tindrà en compte el RD 1147/2011:


L’article 51.2 el qual assenyala que l’avaluació es realitzarà prenent com a referència els objectius expressats en RA i CA.



L’article 3 que marca els principis i objectius generals, destacant entre aquests:

c) Consolidar hàbits de disciplina treball individual i en equip, així com la capacitat d’autoaprenentatge i capacitat crítica i apartat
d) Establir relacions interpersonals i socials, en l'activitat professional i personal, basades en la resolució pacífica dels conflictes, el respete a les altres persones i el
rebuig a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als comportaments sexistes
g) Potenciar la creativitat, la innovació i la iniciativa emprendedora.
h) Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, així com les llengües estrangeres necessàries en la seva activitat professional.
i) Comunicar-se de forma efectiva en el desenvolupament de l’activitat professional i personal.
A més es basarà en els següents principis:
○

L'avaluació serà Formativa.
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○

L'avaluació ha d’identificar el grau en que l’alumnat ha desenvolupat cada competència.

○

És imprescindible implicar l’alumnat en el procés d’avaluació.

○

S’ha de basar en procediments pràctics i funcionals.

○

L'avaluació ha de ser transparent (L’alumnat ha de conèixer els paràmetres d’avaluació des del començament).

Per això, aquesta avaluació es copsarà com un procés continu i global de retroalimentació sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge. Aquest es basarà amb les
competències PPS, els resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i objectius generals associats al mòdul, els que ha d’adquirir l’alumnat. Aquests RA’s són ponderats
en funció del temps que es treballa i de la importància que en tenen per la competència del perfil professional i del mòdul. Tots aquests elements es treballaran i es
temporalitzaran en distintes unitats de treball i activitats avaluatives i d’aprenentatge. Per tant:

●

La qualificació trimestral s’extraurà a partir dels instruments d’avaluació associats als Resultats d’Aprenentatge treballats.

●

La qualificació final s’extraurà de la ponderació dels Resultats d’Aprenentatge.

a.

Criteris de qualificació

La qualificació del mòdul serà numèrica, entre 1 i 10, sense decimals. El mòdul es superarà sempre que s’obtingui una nota igual o superior a 5 després de la
ponderació dels Resultats d’Aprenentatge.

Seguint l’estructura de les Unitats de Treball (UT), es plantejarà una avaluació contínua per fer el seguiment i reconduir el procés d’ensenyament i aprenentatge de
l’alumnat, partint de:
●
Una avaluació inicial (no avaluable) en què s’obtindrà la informació sobre els coneixements previs de l’alumnat.
●
Una avaluació de procés (avaluable) en què es valoraran totes les activitats dutes a terme en la UT com treballs, casos pràctics, elaboració de material,
visites dins o fora del centre, etc. que es determinaran a cada UT. L’alumnat ha de realitzar i lliurar les activitats i treballs dins els terminis establerts i s’haurà d’ajustar
a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel departament.
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Cada treball o activitat serà avaluada segons les competències que treballen i els criteris que s’estableixen, els que seran comunicats a l’alumnat en el moment en què
s’encomana la tasca i els quals podran consultar per mitjà del GESTIB, fent-ne possible així la transparència d’aquest des del principi.
●
Una avaluació final o de síntesi (avaluable) consistent amb una prova escrita competencial i teòrica-pràctica sobre les competències treballades, per tal de
verificar-ne la seva adquisició. Aquesta prova pot constar de diverses parts: preguntes a desenvolupar, preguntes tipus test, realització d’esquemes o mapes
conceptuals, identificació d’imatges, comentaris i/o reflexions, resolució de casos, etc. Aquesta prova no superarà el 50% de la nota final del trimestre, tal i com es va
acordar a nivell de Departament de Família Professional.
Si l’alumnat no pot realitzar una activitat d’ensenyament-aprenentatge o una prova d’avaluació de manera justificada, tindrà dret a realitzar-la durant la mateixa
avaluació.
a.

Instruments d’avaluació

L’avaluació del procés d’aprenentatge es durà a terme mitjançant diversos instruments d’avaluació globals, ja que així és com ho exigeix el model d’avaluació
formativa, per tal d’assegurar i comprovar l’assoliment de les competències i els resultats d’aprenentatge seguint l’ancoratge curricular (criteris d’avaluació i objectius
associats). Els procediments i instruments d’avaluació que s’empraran es concretaran a la programació d’aula i podran ser:

-

Proves individuals d’avaluació competencial objectives, escrites i/o orals.

-

Rúbriques d’avaluació (avaluació, autoavaluació i coavaluació). L’autoavaluació i coavaluació es copsen com a necessàries perquè l’alumnat sigui partícip i

conscient del seu propi procés.
-

Registres d’observació i fulls de seguiment de l’actitud i interès vers el mòdul, professorat i companys/es, el comportament adequat a l’aula, l’assistència i la

participació, l’actitud de respecte per l’alumnat, el professorat i les instal·lacions...
-

Diàlegs, entrevistes, role-playings, debats, reflexions...

-

Enquestes i qüestionaris.

-

Jocs de gamificació com Kahoot, genially, padlet, passaparaula...

-

Sortides i visites tècniques.
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-

Altres.

També es contemplarà l’avaluació docent i de la tasca del professorat, com un procés necessari de millora contínua.
Alguns dels continguts del mòdul són molt propers a continguts fonamentals del CFGM d’Atenció a persones en situació de dependència. En concret, pel que fa al
mòdul de Destreses Socials. Per tal de rendibilitzar els recursos docents i discents, es planteja la col·laboració en l’ensenyament entre ambdós cicles durant el tercer
trimestre.
Projectes i col·laboracions
-

El mòdul de HS queda obert a altres col·laboracions i projectes que puguin sorgir al llarg del curs.

Activitats complementàries
-

El mòdul d’HS aportarà les hores oportunes a les visites a centres i entitats, xerrades i altres participacions que vagin sorgint al llarg del curs i que

contribueixin a l’assoliment de les competències professionals, personals i socials del cicle, sempre i quan aquestes activitats tinguin el vist i plau de la
Coordinadora de Cicle i de la Prefactura d’Estudis.
4.

DISTRIBUCIÓ TEMPORAL
BLOCS DE

H

CONTINGUTS
(segons

UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES

O

CRONOGRAMA

R

currículum)
B-

B-b B-
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E
B-

B-

SET

OCT

NOV

DES

GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

S

a

c

d

e

0. UT: Presentació del mòdul.

X

X

1. UT: La investigació social.

X

X

X

2. UT: La planificació de la intervenció social.

X

X

X

3. UT: Disseny i execució de projectes d’intervenció social

X

X

4. UT: L’avaluació del projecte d’intervenció social

X

X

X

5. UT: Difusió de projectes d’intervenció social

X

X

X

X

30
X
X

22
X

X
X

22
X

X
X

20
X

X

12

Hores totals 110
5.
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MÒDUL CONTEXT DE LA INTEVENCIÓ SOCIAL
DOCENT: Àngela M Colomar Vich
1.

ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL

COMPETÈNCIES PPS

RESULTATS D’APRENENTATGE

CRITERIS D’AVALUACIÓ

CONTINGUTS

d) Programar activitats d’integració
social, aplicant els recursos i estratègies
metodològiques més adequades.

1. Caracteritza la dinàmica social
relacionant-la amb els conceptes i
processos psicològics i sociològics que la
sustenten.

1.a. Explica els processos bàsics del
desenvolupament evolutiu de
l’ésser humà.

- El context de la intervenció social.
- Conceptualització de l’exclusió
(integració i vulnerabilitat.)
- Desenvolupament evolutiu de l’ésser
humà.
- Processos de socialització.
- Identitat individual i social.
- Perspectiva de gènere.
- Teories de la desviació social.

m) Realitzar tasques de mediació entre
persones i grups, aplicant tècniques
participatives i de gestió de conflictes de
forma eficient.
ñ) Realitzar el control i seguiment de la
intervenció amb actitud autocrítica i
aplicant criteris de qualitat i procediments
de retroalimentació per corregir les
desviacions detectades.
o) Mantenir relacions fluides amb les
persones usuàries i les seves famílies,
membres del grup de treball i altres
professionals,
mostrant
habilitats
socials i aportant solucions als
conflictes.

1.b. Caracteritza els processos que
influeixen en la conformació social
de la conducta i les actituds.
1.c. Descriu els elements que configuren
l’estructura social i les relacions entre
ells.
1.d. Descriu els processos bàsics que
intervenen en la dinàmica i el canvi
social.
1.e. Identifica els factors que afavoreixen
o inhibeixen el canvi social.
1.f. Identifica els factors que faciliten o
dificulten la participació social i
comunitària.
1.g. Identifica les xarxes comunitàries i
de recolzament social.
1.h. Argumenta la necessitat de conèixer
els aspectes bàsics de la

dinàmica social en el disseny de les
intervencions.
1.i. Explica el paper de la perspectiva de gènere
en la dinàmica i el canvi social.
1.j. Roman informat sobre noves tendències i
innovacions en el marc de la intervenció social.

a) Elaborar projectes d’integració social,
aplicant la normativa legal vigent i
incorporant la perspectiva de gènere

2. Caracteritza els processos d’integració i
exclusió social identificant els factors
sociològics i psicològics que influeixen.

2.a. Defineix els conceptes psicològics i
sociològics bàsics relacionats amb els
processos d’inclusió i exclusió social.

b) Dirigir la implementació de projectes
d’integració social, coordinant les
actuacions necessàries per dur-les a terme
i supervisant la realització de les
activitats amb criteris de qualitat.

2.b. Explica els processos bàsics associats a la
integració i exclusió social de persones i
col·lectius.

d) Programar activitats d’integració
social, aplicant els recursos i estratègies
metodològiques més adequades.

2.d. Identifica els indicadors generals de
marginació i exclusió social.

m) Realitzar tasques de mediació entre
persones i grups, aplicant tècniques
participatives i de gestió de conflictes de
forma eficient.

2.f. Diferencia entre necessitat i demanda
social.

ñ) Realitzar el control i seguiment de la
intervenció amb actitud autocrítica i
aplicant criteris de qualitat i procediments
de retroalimentació per
corregir les desviacions detectades.

2.c. Identifica les principals causes de la
marginació i exclusió social.

2.e. Descriu les principals necessitats socials.

2.g. Argumenta la influència de les necessitats
socials en la marginació i exclusió social.
2.h. Concreta els mecanismes i
processos
generals de reinserció

- Espais i sistemes d’inclusió social.
- Àmbits d’inclusió social.
- Eixos de desigualtat social.
- L’àmbit professional de l’acció
social. L’integrador o integradora
social.

o) Mantenir relacions fluides amb les
persones usuàries i les seves famílies,
membres del grup de treball i altres
professionals, mostrant habilitats socials i
aportant solucions als
conflictes.
a) Elaborar projectes d’integració social,
aplicant la normativa legal vigent i
incorporant la perspectiva de gènere.
b) Dirigir la implementació de projectes
d’integració social, coordinant les
actuacions necessàries per dur-les a terme
i supervisant la realització de les
activitats amb criteris de qualitat.
c) Realitzar actuacions administratives
associades al desenvolupament del
projecte, aplicant les tecnologies de
l'informació i la comunicació per
gestionar la documentació generada.

3. Interpreta el marc de la intervenció
social relacionant la seva estructura
jurídica i administrativa amb la realitat
en què es desenvolupa.

3.a. Explica els antecedents i l’evolució
de les polítiques d’intervenció
social.
3.b. Descriu l’actual marc jurídic i
administratiu de la intervenció
social.
3.c. Relaciona els marc jurídic dels
sistemes de protecció social amb la
realitat en que es desenvolupen.
3.d. Concreta els diferents
d’intervenció social.

sectors

3.e. Justifica la necessitat de la protecció
social com un dret de les persones.

d) Programar activitats d’integració
social, aplicant els recursos i estratègies
metodològiques més adequades.

3.f. Argumenta la importància dels
sistemes de protecció social com un
element d’integració i estabilitat
social.

f) Dissenyar activitats d’atenció a les
necessitats físiques i psicosocials, en
funció de les característiques dels usuaris
i del context, controlant i avaluant el
desenvolupament de les mateixes.

3.g. Valora la importància de la
discriminació positiva en els
processos d’igualtat.
3.h. Argumenta la importància de treballar
per la desaparició de l’escletxa digital
com un element

- L’acció social al llarg de la història.
- La professionalització de l’acció social.
- El marc legal de l’acció social.

d’integració social.

i) Organitzar i desenvolupar activitats
d’entrenament en habilitats d’autonomia
personal i social, avaluant els resultats
aconseguits.

3.i. Descriu el paper del tècnic/a superior
en integració social en el marc de la
intervenció social.
3.j.
Analitza
les
competències
professionals i les capacitats clau
associades als llocs de treball de
l’integrador/a social.

k) Organitzar i implementar programes
d’inserció laboral i ocupacional, avaluant
el desenvolupament dels mateixos i el seu
ajust a l’itinerari prefixat.
ñ) Realitzar el control i seguiment de la
intervenció amb actitud autocrítica i
aplicant criteris de qualitat i procediments
de retroalimentació per corregir les
desviacions detectades.
o) Mantenir relacions fluides amb les
persones usuàries i les seves famílies,
membres del grup de treball i altres
professionals, mostrant habilitats socials i
aportant solucions als conflictes.
a) Elaborar projectes d’integració social,
aplicant la normativa legal vigent i
incorporant la perspectiva de gènere.
b) Dirigir la implementació de projectes
d’integració social, coordinant les
actuacions necessàries per dur-les a terme
i supervisant la realització de les
activitats amb criteris de qualitat.

4. Determina els àmbits d’intervenció
social descrivint les característiques i
necessitats dels col·lectius que els
integren.

4.a. Descriu
les
característiques
biològiques, psicològiques i socials
associades a situacions o risc
d’exclusió social.
4.b. Identifica els col·lectius que
integren els diferents àmbits
d’intervenció social.
4.c. Explica les característiques
necessitats de les persones i

i

- La diversitat funcional. Caracterització
de les persones amb diversitat funcional.
- Tipus de persones amb diversitat
funcional.
- Necessitats de les persones amb
diversitat funcional.
- El trastorn mental i l’estigma. Tipus de
trastorns mentals. Vulnerabilitat de les
persones amb trastorns mentals.

d) Programar activitats d’integració
social, aplicant els recursos i estratègies
metodològiques més adequades.
e) Dissenyar i posar en pràctica
actuacions per prevenir la violència
domèstica, avaluant el desenvolupament
de les mateixes.
g) Organitzar les activitats de suport a la
gestió domèstica, en funció de les
característiques de la unitat de
convivència, controlant i avaluant el
desenvolupament de les mateixes.
h) Organitzar i desenvolupar activitats de
suport psicosocial, mostrant una actitud
respectuosa amb la intimitat de les
persones i avaluant el desenvolupament
de les mateixes.
i) Organitzar i desenvolupar activitats
d’entrenament en habilitats d’autonomia
personal i social, avaluant els resultats
aconseguits.
k) Organitzar i implementar programes
d’inserció laboral i ocupacional, avaluant
el desenvolupament dels mateixos i el seu
ajust a l’itinerari prefixat.
m) Realitzar tasques de mediació entre
persones i grups, aplicant tècniques

col·lectius susceptibles d’exclusió
social.
4.d. Identifica els factors que influeixen
en les situacions en la situació de
risc o exclusió social dels diferents
col·lectius.
4.e. Descriu les variables que influeixen
en les situacions de necessitat en els
sectors objecte d'intervenció.
4.f. Relaciona les característiques dels
subjectes i col·lectius específics
amb les demandes i necessitats
d’intervenció social.
4.g. Identifica les principals fonts
d’informació sobre els col·lectius
d’intervenció.
4.h. Valora
la
importància
de
fonamentar la intervenció en les
necessitats dels destinataris, sense
mostrar prejudicis ni actituds
intolerants.

- Necessitats i suports del col·lectiu. Les drogues.
Caracterització
del
col·lectiu
drogodependent.
- Necessitats de les persones
amb addiccions.
- Drogues d’abús més habituals. Les socioaddiccions.
- Famílies en risc social.
- Infància i adolescència en risc social. Dones en risc social.
- Gent gran en risc social.
- Violència familiar.
- Famílies en risc social.
- Infància i adolescència en risc social.
- Dones en risc social.
- Gent gran en risc social.
- Violència familiar.
- Infància i adolescència.
- Les dones i la violència de gènere.
- La diversitat cultural. Discriminació per
origen, ètnia i cultura.
- Anàlisi procés migratori.
- Caracterització i necessitats del
col·lectiu.
- El model androcèntric.
- Discriminació per desigualtat de
gènere, orientació sexual i identitat de
gènere.
- Necessitats associades amb la condició
sexual i de gènere.

participatives i de gestió de conflictes de
forma eficient.
ñ) Realitzar el control i seguiment de la
intervenció amb actitud autocrítica i
aplicant criteris de qualitat i procediments
de retroalimentació per corregir les
desviacions detectades.
o) Mantenir relacions fluides amb les
persones usuàries i les seves famílies,
membres del grup de treball i altres
professionals, mostrant habilitats socials i
aportant solucions als conflictes.

a) Elaborar projectes d’integració
social, aplicant la normativa legal
vigent i incorporant la perspectiva de
gènere.
b) Dirigir la implementació de projectes
d’integració social, coordinant les
actuacions necessàries per dur-les a
terme i supervisant la realització de les
activitats amb criteris de qualitat.
d) Programar activitats d’integració
social, aplicant els recursos i
estratègies metodològiques més
adequades.
e) Dissenyar i posar en pràctica
actuacions per prevenir la violència
domèstica, avaluant el

5. Caracteritza els serveis i programes
d’intervenció social, relacionant-los
amb les necessitats personals i socials a
les quals dóna resposta.

5.a. Identifica
els
diferents
enfocaments,
modalitats
i
estratègies d’intervenció social.
5.b. Relaciona
les
principals
organitzacions i serveis dirigits a la
intervenció social amb diferents
col·lectius.
5.c. Descriu diferents contextos i
sistemes organitzatius
d’intervenció.
5.d. Explica les línies generals dels
principals programes d’intervenció
social i promoció de la igualtat.
5.e. Identifica els aspectes bàsics de la
intervenció social amb diferents
col·lectius.

Polítiques i recursos.
Associacions i entitats relacionades
amb les addiccions.
Recursos
d’atenció.
Recursos de prevenció.

desenvolupament de les mateixes.
g) Organitzar les activitats de suport a
la gestió domèstica, en funció de les
característiques de la unitat de
convivència, controlant i avaluant el
desenvolupament de les mateixes.
h) Organitzar i desenvolupar activitats
de suport psicosocial, mostrant una
actitud respectuosa amb la intimitat de
les
persones
i
avaluant
el
desenvolupament de les mateixes.
i) Organitzar i desenvolupar activitats
d’entrenament en habilitats
d’autonomia personal i social, avaluant
els resultats aconseguits.
j) Dissenyar i desenvolupar activitats
d’intervenció socioeducativa dirigides a
l’alumnat amb necessitats educatives
específiques, col·laborant amb l’equip
interdisciplinari.
k) Organitzar i implementar programes
d’inserció laboral i ocupacional,
avaluant el desenvolupament dels
mateixos i el seu ajust a l’itinerari
prefixat.
m) Realitzar tasques de mediació entre
persones i grups, aplicant tècniques
participatives i de gestió de conflictes
de forma eficient.

5.f. Enumera les principals prestacions
i ajuts a les que tenen dret els
diferents col·lectius.
5.g. Valora
la
importància
del
recolzament social en la integració
de les persones.
5.h. Concreta la importància social,
l’àmbit d’actuació i els límits
del
voluntariat en la intervenció social.

ñ) Realitzar el control i seguiment de la
intervenció amb actitud autocrítica i
aplicant criteris de qualitat i
procediments de retroalimentació per
corregir les desviacions detectades.
o) Mantenir relacions fluides amb les
persones usuàries i les seves famílies,
membres del grup de treball i altres
professionals, mostrant habilitats socials
i aportant solucions als conflictes.

2.

METODOLOGIA

Les línies d'actuació que ens ajudaran a assolir les competències professionals, personals i socials (CPPS) vinculades a aquest mòdul es nodreixen de les metodologies d'ensenyamentaprenentatge cooperatiu, l’aprenentatge basat en projectes i l’aprenentatge-servei (APS). L’APS serà una de les metodologies actives que s’intentaran incloure al mòdul per tal
d’apropar l’alumnat a la realitat professional, a través d’aquesta metodologia es posaran de manifest habilitats, actituds, valors i procediments necessaris per assolir les competències
del mòdul.
La metodologia que farem servir serà una metodologia activa i participativa, on el procés d’ensenyament-aprenentatge estigui dissenyat perquè l’alumnat pugui realitzar l’aprenentatge
d’una forma significativa, sent aquest alumnat el protagonista del procés. Es plantejaran sessions participatives amb l’alumnat, treballant d’aquesta manera continguts teòrics i pràctics
associats a les competències professionals, personals i socials associades al mòdul. Les activitats i la metodologia de treball tindran en compte la diversitat de formes d’aprenentatge
i sempre estaran encaminades a aconseguir l’autoaprenentatge, per a què en acabar el cicle formatiu puguin continuar la seva formació. Per tant, les activitats d’ensenyament
aprenentatge tindran com a objectiu prioritari suscitar i assolir la motivació, la reflexió, l’implicació, l’observació, el raonament i la participació.

Les competències, els resultats d’aprenentatge i els continguts associats al mòdul es treballaran en diferents unitats de treball amb diferents tipus d’activitats:
- Activitats d’inici, per a la introducció i sensibilització de la unitat de treball: idees i coneixements previs i presentació d’objectius i continguts. Aquestes activitats tenen
l’objectiu de conèixer el nivell competencial que té l’alumnat, a la vegada que s’introdueixen els primers continguts de la unitat de treball.

- Activitats de desenvolupament i aprenentatge: explicació de conceptes; creació de infografies; exposicions i presentacions orals per part de la docent, de l’alumnat o professionals
del món de la integració social; resolució de casos pràctics; elaboració de projectes; activitats de recerca i treball autònom; activitats de treball cooperatiu; reflexions a partir d’articles i
llibres; visualització de vídeos, entre d’altres., tant individual com en petit o gran grup.
A més, es fomentarà l’anàlisi, la reflexió i el debat a partir de vídeos i la lectura de documents, articles diversos, i activitats complementàries, entre d’altres.
Els continguts més pràctics del mòdul seran on l’alumnat agafi un rol protagonista requerint així la seva implicació i participació en dinàmiques, role-playing, creació i adaptació de
materials.
- Activitats de síntesi i consolidació: reestructuració dels continguts, relació de conceptes, resum i aclariment de dubtes i reforç i consolidació de coneixements i aprenentatges.
Activitats de gamificació com Kahoot, activitats de resoldre dubtes com ‘’sac de dubtes’’...
La major part d’activitats i produccions de l’alumnat estan pensades i organitzades per tal que es puguin desenvolupar durant el temps de classe durant les sessions presencials,
ocasionalment si l’alumnat no ha pogut finalitzar-les dins l’horari lectiu haurà de dedicar un temps afegit fora de l’aula. Durant la realització de les activitats presencials la professora
anirà realitzant observació, suport i avaluació de tot el procés.
Durant el transcurs d’aquesta programació, es podran dur a terme activitats/projectes inter-mòduls/inter-cicles per assolir de manera conjunta les competències professionals, personals
i socials del cicle.
També es duran a terme altres projectes individuals o grupals.

Durant el curs es contactarà amb institucions, serveis i/o entitats, relacionades amb el cicle per tal de conèixer els recursos existents i facilitar la possibilitat de interactuar amb els
usuaris dels diferents col·lectius. Així mateix, es participarà d’aquelles visites o activitats complementàries que proposi la comissió d’activitats complementàries del centre, utilitzantles com a activitats pedagògiques. Es realitzaran visites a determinades Institucions (Llars per a persones sense sostre, persones amb addiccions,...) procurant impulsar la participació
de l'alumnat en l'organització i la dinamització de tallers a fi de poder facilitar la seva interacció amb els usuaris i posar en pràctica la seva competència social.
Cal remarcar la importància de l’ús de les noves tecnologies, per això es fomentarà l’accés a la informació i es proporcionaran diversos recursos i eines. L’aula virtual Google
Classroom, s’utilitzarà com a eina per fer el seguiment de l’alumnat i serà on es compartiran tots els materials, recursos, eines i instruments que funcionen a cada unitat de treball
perquè els estudiants hi puguin accedir i revisar i entregar les seves tasques en qualsevol moment. També es promourà l’ús de les eines pròpies del Classroom, com ara fòrums,
notícies,... A més, les TIC s’utilitzaran per fer recerca d’informació, seleccionar bibliografia, per revisar l’ortografia, etc. Pel que fa a les TAC, es potenciarà el seu ús per millorar el

procés d’E-A fomentant que els estudiants creïn, moldegin i consolidaran els seus coneixements mitjançant diverses eines i aplicacions com Canva, Padlet, Kahoot, Genially, etc.

Quant als materials de referència del mòdul:
●

La professora anirà facilitant material i bibliografia específica, així com:
-

material audiovisual,

-

materials de creació pròpia (individuals i grupals) per l’ alumnat amb les recerques i síntesis dels continguts treballats.

●

El llibre de text serà un material complementari respecte el mòdul.

Les classes s'imparteixen en llengua catalana, així com els enunciats dels exercicis i/o proves escrites. L’alumnat podrà escollir la llengua per desenvolupar les diferents tasques. La
professora facilitarà l’adaptació i comprensió en el cas d’alumnat nouvingut.

3. AVALUACIÓ
Per avaluar es tindran en compte els següent principis:
1.

L’avaluació es basa tant en els objectius propis del títol com en els principis i objectius generals de la Formació Professional (article 3 del RD 1147/2011), posant
especial esment, pel que fa a la competència personal i social de l’alumnat en:
c.

Consolidar hàbits de disciplina, treball individual i en equip, així com la capacitat d’autoaprenentatge i capacitat crítica.

d. Establir relacions interpersonals i socials, en l'activitat professional i personal, basades en la resolució pacífica dels conflictes, el respecte a les altres
persones i el rebuig a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als comportaments sexistes.
g. Potenciar la creativitat, la innovació i la iniciativa emprenedora.
i. Comunicar-se de forma efectiva en el desenvolupament de l’activitat professional i personal.
2.

L'avaluació serà formativa.

3.

L'avaluació ha d’identificar el grau en que l’alumnat ha desenvolupat cada competència.

4.

És imprescindible implicar l’alumnat en el procés d’avaluació.

5.

S’ha de basar en procediments pràctics i funcionals.

6.

L'avaluació ha de ser transparent (l’alumnat ha de conèixer els paràmetres d’avaluació des del començament).

L’avaluació és un procés continu i global de retroalimentació sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge, on l’alumnat és una persona activa dins aquesta. Per tant, aquesta avaluació
es basarà en les competències Professionals, Personals i Socials, els resultats d’aprenentatge, els criteris d’avaluació i els objectius generals associats al mòdul, elements que ha
d’adquirir l’alumnat. Els RA són ponderats en funció del temps que es treballen i de la importància que en tenen per la competència del perfil professional i del mòdul. Tots aquests
elements es treballaran i es temporitzaran en distintes unitats de treball i activitats avaluatives i d’aprenentatge.

Per tant:
●

La qualificació trimestral s’extraurà a partir dels criteris d’avaluació del diferents RA, prèviament relacionats amb les competències del mòdul.

●

La qualificació final s’extraurà de la ponderació de les competències.

a) Criteris de qualificació
Pel que fa als criteris de qualificació, les notes de cada avaluació es conformaran a partir de:
●

El % assignat a cada competència en funció dels RA que té vinculats i del pes que suposa respecte al contingut a desenvolupar en el mòdul.
La nota per a cada competència s’obté de la suma de les notes ponderades obtingudes amb cada un dels instruments d'avaluació utilitzats per desenvolupar i treballar els

continguts vinculats.
●

El % assignat a les competències transversals definits a l’article 3 del RD 1147/2011).
La nota final del mòdul s’obtendrà de la suma dels % assignats a les competències del mòdul, que suposarà el 80%, i la nota final del % assignat a les competències

transversals que suposarà un 20%.
Per tal de tenir el mòdul superat cal haver assolit totes les competències professionals, personals i socials que hi té associades. Es consideren APTES les puntuacions iguals o superiors
a 5 punts. La qualificació del mòdul serà numèrica, entre 1 i 10, sense decimals. Aquesta nota final s’obtindrà de la ponderació de les diferents qualificacions obtingudes en les
competències vinculades al mòdul. Al final de cada trimestre es farà una devolució individual a cada alumna/e amb la finalitat de concretar la seva evolució respecte a les competències
relacionades amb el mòdul.

L’alumnat ha de realitzar totes les activitats d’aula, els treballs, projectes, etc. que se li encomanen. Està obligat a lliurar TOTES les produccions programades i requerides per la docent
dins dels terminis establerts.
Seran avaluats:
-

L’elaboració de les activitats i treballs obligatoris, individuals i en grup, que al llarg del curs seran requerits per la docent, tant per fer a classe com a casa.

-

Els treballs s’hauran d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades per la docent i pel departament de Serveis Socioculturals i a la Comunitat.

Els treballs lliurats fora dels terminis indicats no es qualificaran. Si un/a alumne/a no pot realitzar una producció durant l’avaluació i presenta el justificant corresponent, tindrà dret
a realitzar-la durant la mateixa avaluació sempre que sigui possible. El primer treball lliurat amb retard es qualificarà i es donaran les eines per millorar aquesta situació. Els posteriors
treballs lliurats fora termini no es qualificaran.

En la qualificació de l’alumnat es valorarà, en tot el procés d’ensenyament aprenentatge, l’ús adient de l’expressió, l’ortografia i la gramàtica en les tasques escrites i orals.
Amb el motiu de millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge, també es contempla l’avaluació de la tasca docent, a través d’un qüestionari anònim, com un procés necessari de
millora contínua que permetrà la revisió de la metodologia, la temporització, activitats, recursos, etc.
b) Instruments d’avaluació (generals per al mòdul, a concretar a la programació d’aula)
L’avaluació serà contínua i formativa. El model d’avaluació formativa exigeix un ús d’instruments variats i adaptats a la diversitat de l’alumnat i de les situacions
d’aprenentatge, per aquest motiu utilitzarem:
●

Treballs individuals o en petit grup.

●

Projectes individuals i/o grupals.

●

Exposicions orals, xerrades,...

●

Resolució de casos pràctics.

●

Diàlegs, entrevistes, debats.

●

Rúbriques d’avaluació pels diferents treballs i activitats que es plantegin a l’aula. S’utilitzaran diferents tipus de rúbriques (coavaluació, autoavaluació, d’avaluació
d’exposicions orals i/o treballs escrits, etc.) que es presentaran a l’alumnat amb les tasques a realitzar.

●

Mètodes d’observació directa.

●

Sortides i visites tècniques.

●

Proves d’avaluació, si escau. Proves escrites/orals (proves d’elaboració de resposta, de selecció de resposta, etc.), permeten una avaluació clara i detallada dels continguts
més conceptuals.

SISTEMA DE RECUPERACIONS

En cas que no es superi alguna de les avaluacions per no haver lliurat els treballs i/o les activitats plantejades dins els terminis, per haver-se considerat algun treball com a no apte, es
valorarà cada cas de manera individual i es definirà el pla de treball corresponent per tal de poder assolir les competències professionals que poden estar-hi associades.

NORMATIVA CONVOCATÒRIA NO PRESENCIAL

A primer curs, només tindran dret a la convocatòria no presencial, l'alumnat que promocioni a segon. Per tenir-hi dret, l'alumnat no ha de tenir pendent d'aprovar una càrrega lectiva
superior a les 330 hores (això vol dir, que els mòduls suspesos o pendents de cursar, no poden superar en el seu conjunt les 330 hores).
L'alumnat que compleix tots els requisits per poder presentar-se al setembre i no ho fa, sense haver-hi renunciat dins termini, perd la convocatòria. (Termini 15 de juliol, Ordre de la
Conselleria d’Educació de 18 de febrer de 2014)
Cada docent podrà establir un pla de recuperació individual (treballs, proves teòrico-pràctiques…) per a la convocatòria no presencial.

ADAPTACIONS CURRICULARS

L’atenció a la diversitat de l’alumnat es donarà seguint el que s’especifica a l’article 20 de l’Ordre d’organització i funcionament dels cicles en modalitat presencial del 13 de juliol de
2009 (BOIB 108, del 25/07/2009). Les adaptacions proposades seran d’accés al currículum i adaptacions no significatives.

S’inclouran a la Memòria de final de curs del Departament.

4.

DISTRIBUCIÓ TEMPORAL

BLOCS DE
CONTINGUTS

UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES

CRONOGRAMA

(segons currículum)

HORES

B-

B-

B-

B-

B-

SE

1

2

3

4

5

T

x

UT 0: PRESENTACIÓ DEL MÒDUL

x

x

UT 1: PROCESSOS D’INTEGRACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL

x

x

UT 2: ÀMBITS D’INCLUSIÓ SOCIAL
UT 3: MARC HISTÒRIC, LEGAL I ADMINISTRATIU DE L’AS

x

O

N

C

O

T

V

D
ES

G
E
N

FE
B

M

A

A

B

R

R

M

JU

AI

N
2

x

22

x

x
x

12

x

14
12

x

UT 4: PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

x

x

UT 5: PERSONES EN RISC EXCLUSIÓ-DISCRIMIN. RAÓ SEXE

x

x

UT 6: PERSONES DROGODEPENDENTS O AMB ALTRES ADDICC.

x

UT 7: PERSONES AMB TRASTORN MENTAL

x

UT 8: PERSONES EN RISC EXCLUSIÓ PROCEDÈNCIA, ÈTNIA…

x

10

x

UT 9: FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE RISC SOCIAL

x

10

x

UT 10: MALTRACTAMENT I DESPROTEC EN L’ENTORN FAMILIAR

x

12

x

12

x

12

x

8

x

UT 11: RECURSOS ATENCIÓ A FAMÍLIES, DONES I GENT GRAN

x

HORES TOTALS:

5.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA DE REFERÈNCIA
- Sánchez, N. & Roman, M.A. & González, A. Context de la intervenció social. Editorial Altamar.
- RD 1074/2012, de 13 de juliol, pel qual s’estableix el títol de Tècnic superior en Integració social i els corresponents ensenyaments mínims.
- Ordre ECD/106/2013, de 23 de gener, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic superior en
Integració Social.
- Materials que s’aniran facilitant al llarg del curs per part de la professora.
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MÒDUL MEDIACIÓ COMUNITÀRIA
DOCENT: Beni Salvà

1.

ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL

COMPETÈNCIES PPS

RESULTATS D’APRENENTATGE

CRITERIS D’AVALUACIÓ

CONTINGUTS

a) Elaborar projectes d'integració
social, aplicant la normativa legal
vigent i incorporant la perspectiva de
gènere.

RA1. Planifica intervencions de
mediació, relacionant-les amb els
contextos en els quals es
desenvolupen.

a) Planificació de les intervencions de
mediació:
Orígens i evolució de la mediació.
Principis de la mediació:
Avantatges i dificultats de la mediació.
Tipus i característiques de les fonts
d’informació per la mediació.
Anàlisi de diferents models de mediació
comunitària:
Model tradicional, lineal, transformatiu,
circular-narratiu, interdisciplinar i altres.
Àmbits d’aplicació dels diferents models.
Legislació relacionada amb la mediació.
Valoració de la importància de planificar
la mediació.
La violència de gènere: dimensió de la
violència sobre la dona.
Marc normatiu sobre la violència de
gènere: prohibició de la mediació en
situacions de violència de gènere.

b) Dirigir la implementació de projectes

RA2. Organitza actuacions per a la

a) S'han seleccionat els objectius
de la intervenció, partint de les
característiques del context en el qual
es desenvolupa.
b) S'ha valorat la importància de la
planificació en el procés d'intervenció.
c) S'han dissenyat activitats o tallers
afavoridors de la comunicació.
d) S'han dissenyat activitats de
trobada, atenent a les necessitats
detectades en les potencials persones
usuàries.
e) S'ha identificat als mediadors
naturals com a agents possibilitadors
d'intercanvi de comunicació.
f) S'han creat o revitalitzat espais de
trobada entre els individus, grups i
entitats les relacions de les quals siguin
susceptibles de derivar en conflicte.
g) S'ha valorat la coherència de la
planificació de les activitats amb els
objectius previstos en la intervenció.
h) S'han detectat les situacions de la
violència de gènere, derivant a les
interessades i interessats als recursos.
a) S'han interpretat els principis que

b) Organització de les actuacions per a

d'integració social, coordinant les
actuacions necessàries per dur-les a
terme i supervisant la realització de les
activitats amb criteris de qualitat.

prevenció de conflictes, tot
seleccionant les estratègies
d'intervenció.

RA4. Realitza activitats d'avaluació,
comparant els resultats de la
intervenció amb els objectius previstos.

fonamenten els diferents models
d'intervenció.
b) S'han identificat les principals
estratègies d'intervenció en la gestió de
conflictes.
c) S'han seleccionat els models i
tècniques que s'empraran en el procés
de mediació, d'acord amb el
coneixement de la situació prèvia.
d) S'han seguit criteris de
confidencialitat i respecte en el
tractament de la informació sobre
el conflicte.
e) S'ha planificat la trobada inicial amb
les parts, potenciant el diàleg i la
confiança.
f) S'han seleccionat els espais, atenent
a les característiques dels participants.
g) S'ha ofert el servei de mediació
voluntària com una opció en la gestió
de conflictes.
h) S'ha valorat el contrast d'opinions i
l'intercanvi d'experiències de tots els
participants en l'organització de la
intervenció.
a) S'han establert els criteris i
indicadors per dur a terme l'avaluació.
b) S'han definit les estratègies per
comprovar els resultats de la
intervenció realitzada.
c) S'han seleccionat les tècniques i
instruments per avaluar la intervenció
realitzada.
d) S'ha comprovat sistemàticament que

la prevenció de conflictes:
Valors culturals dels principals
col·lectius socials:
Claus culturals de les diferents minories
ètniques.
Els valors i respecte a la diferència.
Els valors: concepte, característiques,
classificació i funcions socials.
El fenomen migratori:
Població autòctona i estrangera.
Minories ètniques en les societats
plurals.
Recursos de mediació comunitària.
Determinació d’espais de trobada:
Tipus i característiques dels espais de
trobada.
Espais i usos del temps.
Utilitat dels espais de trobada per la
mediació.
Els mediadors:
El mediador: funcions i habilitats del
mediador.
Mediadors naturals.
d) Realització d’activitats d’avaluació de
la mediació:
Determinació de criteris i indicadors
d’avaluació del procés.
Sistemes de recollida d’informació del
procés de mediació.
Selecció d’estratègies d’avaluació.
Selecció de tècniques i instruments per
l’avaluació de la mediació.

c) Realitzar actuacions
administratives associades al
desenvolupament del projecte,
aplicant les tecnologies de la
informació i la comunicació per
gestionar la documentació
generada.

RA4. Realitza activitats d'avaluació,
comparant els resultats de la
intervenció amb els objectius previstos.

la intervenció s'està realitzant de
manera correcta.
e) S'ha comprovat la funcionalitat i
adequació dels espais i recursos
emprats.
f) S'ha implicat a les persones que han
participat en la intervenció en la
comprovació dels seus resultats.
g) S'ha comprovat el nivell
d'acompliment dels objectius previstos.
h) S'ha valorat la importància de
mantenir una actitud permanent de
millora en l'eficàcia i qualitat del servei.
a) S'han establert els criteris i
indicadors per dur a terme l'avaluació.
b) S'han definit les estratègies per
comprovar els resultats de la
intervenció realitzada.
c) S'han seleccionat les tècniques i
instruments per avaluar la intervenció
realitzada.
d) S'ha comprovat sistemàticament que
la intervenció s'està realitzant de
manera correcta.
e) S'ha comprovat la funcionalitat i
adequació dels espais i recursos
emprats.
f) S'ha implicat a les persones que han
participat en la intervenció en la
comprovació dels seus resultats.
g) S'ha comprovat el nivell
d'acompliment dels objectius previstos.
h) S'ha valorat la importància de
mantenir una actitud permanent de

d) Realització d’activitats d’avaluació de
la mediació:
Determinació de criteris i indicadors
d’avaluació del procés.
Sistemes de recollida d’informació del
procés de mediació.
Selecció d’estratègies d’avaluació.
Selecció de tècniques i instruments per
l’avaluació de la mediació.

d) Programar activitats d'integració
social, aplicant els recursos i
estratègies metodològiques més
adequades.

RA1. Planifica intervencions de
mediació, relacionant-les amb els
contextos en els quals es
desenvolupen.

RA2. Organitza actuacions per a la
prevenció de conflictes, tot
seleccionant les estratègies
d'intervenció.

millora en l'eficàcia i qualitat del servei.
a) S'han seleccionat els objectius
de la intervenció, partint de les
característiques del context en el qual
es desenvolupa.
b) S'ha valorat la importància de la
planificació en el procés d'intervenció.
c) S'han dissenyat activitats o tallers
afavoridors de la comunicació.
d) S'han dissenyat activitats de
trobada, atenent a les necessitats
detectades en les potencials persones
usuàries.
e) S'ha identificat als mediadors
naturals com a agents possibilitadors
d'intercanvi de comunicació.
f) S'han creat o revitalitzat espais de
trobada entre els individus, grups i
entitats les relacions de les quals siguin
susceptibles de derivar en conflicte.
g) S'ha valorat la coherència de la
planificació de les activitats amb els
objectius previstos en la intervenció.
h) S'han detectat les situacions de la
violència de gènere, derivant a les
interessades i interessats als recursos.
a) S'han interpretat els principis que
fonamenten els diferents models
d'intervenció.
b) S'han identificat les principals
estratègies d'intervenció en la gestió de
conflictes.
c) S'han seleccionat els models i
tècniques que s'empraran en el procés

a) Planificació de les intervencions de
mediació:
Orígens i evolució de la mediació.
Principis de la mediació:
Avantatges i dificultats de la mediació.
Tipus i característiques de les fonts
d’informació per la mediació.
Anàlisi de diferents models de mediació
comunitària:
Model tradicional, lineal, transformatiu,
circular-narratiu, interdisciplinar i altres.
Àmbits d’aplicació dels diferents models.
Legislació relacionada amb la mediació.
Valoració de la importància de planificar
la mediació.
La violència de gènere: dimensió de la
violència sobre la dona.
Marc normatiu sobre la violència de
gènere: prohibició de la mediació en
situacions de violència de gènere.

b) Organització de les actuacions per a
la prevenció de conflictes:
Valors culturals dels principals
col·lectius socials:
Claus culturals de les diferents minories
ètniques.
Els valors i respecte a la diferència.
Els valors: concepte, característiques,

m) Realitzar tasques de mediació
entre persones i grups, aplicant
tècniques participatives i de gestió
de conflictes de forma eficient.

RA3. Realitza activitats que afavoreixen
els processos de mediació, descrivint el
desenvolupament dels mateixos.

de mediació, d'acord amb el
coneixement de la situació prèvia.
d) S'han seguit criteris de
confidencialitat i respecte en el
tractament de la informació sobre
el conflicte.
e) S'ha planificat la trobada inicial amb
les parts, potenciant el diàleg i la
confiança.
f) S'han seleccionat els espais, atenent
a les característiques dels participants.
g) S'ha ofert el servei de mediació
voluntària com una opció en la gestió
de conflictes.
h) S'ha valorat el contrast d'opinions i
l'intercanvi d'experiències de tots els
participants en l'organització de la
intervenció.
a) S'han adequat o modificat els
espais, adaptant-se a les necessitats de
la intervenció.
b) S'ha comunicat la localització del lloc
de trobada a totes les persones
usuàries potencials.
c) S'han emprat les tècniques de
comunicació, afavorint el diàleg i la
relació de les parts implicades.
d) S'han aplicat tècniques per mantenir
un clima de serenitat en el procés de
mediació.
e) S'ha informat a les parts implicades
en el procés de mediació sobre les
fases del mateix perquè en prenguin
coneixement i l'acceptin.

classificació i funcions socials.
El fenomen migratori:
Població autòctona i estrangera.
Minories ètniques en les societats
plurals.
Recursos de mediació comunitària.
Determinació d’espais de trobada:
Tipus i característiques dels espais de
trobada.
Espais i usos del temps.
Utilitat dels espais de trobada per la
mediació.
Els mediadors:
El mediador: funcions i habilitats del
mediador.
Mediadors naturals.

c) Realització d’activitats dels processos
de mediació comunitària:
El conflicte:
Definició i tipus de conflictes.
Components del conflicte.
Cicles del conflicte.
Tècniques de gestió de conflictes:
La transacció.
L’arbitratge. La
negociació.
Etapes en el procés de mediació: Fases
i característiques del procés. Aplicació
de tècniques utilitzades en la mediació
comunitària.

ñ) Realitzar el control i seguiment
de la intervenció amb actitud
autocrítica i aplicant criteris de
qualitat i procediments de
retroalimentació per corregir les
desviacions detectades.

RA4. Realitza activitats d'avaluació,
comparant els resultats de la
intervenció amb els objectius previstos.

o) Mantenir relacions fluïdes amb
les persones usuàries i les seves
famílies, membres del grup de

RA2. Organitza actuacions per a la
prevenció de conflictes, tot
seleccionant les estratègies

f) S'ha derivat, en cas de ser precís, les
parts en conflicte a altres serveis de la
comunitat.
g) S'han redactat els acords per escrit i
se li han facilitat a les parts per a la
seva posterior confirmació.
h) S'ha mostrat iniciativa davant les
situacions sorgides en el
desenvolupament de la intervenció.
a) S'han establert els criteris i
indicadors per dur a terme l'avaluació.
b) S'han definit les estratègies per
comprovar els resultats de la
intervenció realitzada.
c) S'han seleccionat les tècniques i
instruments per avaluar la intervenció
realitzada.
d) S'ha comprovat sistemàticament que
la intervenció s'està realitzant de
manera correcta.
e) S'ha comprovat la funcionalitat i
adequació dels espais i recursos
emprats.
f) S'ha implicat a les persones que han
participat en la intervenció en la
comprovació dels seus resultats.
g) S'ha comprovat el nivell
d'acompliment dels objectius previstos.
h) S'ha valorat la importància de
mantenir una actitud permanent de
millora en l'eficàcia i qualitat del servei.
a) S'han interpretat els principis que
fonamenten els diferents models
d'intervenció.

d) Realització d’activitats d’avaluació de
la mediació:
Determinació de criteris i indicadors
d’avaluació del procés.
Sistemes de recollida d’informació del
procés de mediació.
Selecció d’estratègies d’avaluació.
Selecció de tècniques i instruments per
l’avaluació de la mediació.

b) Organització de les actuacions per a
la prevenció de conflictes:
Valors culturals dels principals

treball i altres professionals,
mostrant habilitats socials i
aportant solucions als conflictes que
sorgeixin.

d'intervenció.

RA3. Realitza activitats que afavoreixen
els processos de mediació, descrivint el
desenvolupament dels mateixos.

b) S'han identificat les principals
estratègies d'intervenció en la gestió de
conflictes.
c) S'han seleccionat els models i
tècniques que s'empraran en el procés
de mediació, d'acord amb el
coneixement de la situació prèvia.
d) S'han seguit criteris de
confidencialitat i respecte en el
tractament de la informació sobre
el conflicte.
e) S'ha planificat la trobada inicial amb
les parts, potenciant el diàleg i la
confiança.
f) S'han seleccionat els espais, atenent
a les característiques dels participants.
g) S'ha ofert el servei de mediació
voluntària com una opció en la gestió
de conflictes.
h) S'ha valorat el contrast d'opinions i
l'intercanvi d'experiències de tots els
participants en l'organització de la
intervenció.
a) S'han adequat o modificat els
espais, adaptant-se a les necessitats de
la intervenció.
b) S'ha comunicat la localització del lloc
de trobada a totes les persones
usuàries potencials.
c) S'han emprat les tècniques de
comunicació, afavorint el diàleg i la
relació de les parts implicades.
d) S'han aplicat tècniques per mantenir
un clima de serenitat en el procés de

col·lectius socials:
Claus culturals de les diferents minories
ètniques.
Els valors i respecte a la diferència.
Els valors: concepte, característiques,
classificació i funcions socials.
El fenomen migratori:
Població autòctona i estrangera.
Minories ètniques en les societats
plurals.
Recursos de mediació comunitària.
Determinació d’espais de trobada:
Tipus i característiques dels espais de
trobada.
Espais i usos del temps.
Utilitat dels espais de trobada per la
mediació.
Els mediadors:
El mediador: funcions i habilitats del
mediador.
Mediadors naturals.

c) Realització d’activitats dels processos
de mediació comunitària:
El conflicte:
Definició i tipus de conflictes.
Components del conflicte.
Cicles del conflicte.
Tècniques de gestió de conflictes:
La transacció.
L’arbitratge.
La negociació.
Etapes en el procés de mediació:

q) Resoldre situacions, problemes o
contingències amb iniciativa i
autonomia en l'àmbit de la seva
competència, amb creativitat,
innovació i esperit de millora en el
treball personal i en el dels
membres de l'equip.

RA1. Planifica intervencions de
mediació, relacionant-les amb els
contextos en els quals es
desenvolupen.

mediació.
e) S'ha informat a les parts implicades
en el procés de mediació sobre les
fases del mateix perquè en prenguin
coneixement i l'acceptin.
f) S'ha derivat, en cas de ser precís, les
parts en conflicte a altres serveis de la
comunitat.
g) S'han redactat els acords per escrit i
se li han facilitat a les parts per a la
seva posterior confirmació.
h) S'ha mostrat iniciativa davant les
situacions sorgides en el
desenvolupament de la intervenció.
a) S'han seleccionat els objectius
de la intervenció, partint de les
característiques del context en el qual
es desenvolupa.
b) S'ha valorat la importància de la
planificació en el procés d'intervenció.
c) S'han dissenyat activitats o tallers
afavoridors de la comunicació.
d) S'han dissenyat activitats de
trobada, atenent a les necessitats
detectades en les potencials persones
usuàries.
e) S'ha identificat als mediadors
naturals com a agents possibilitadors
d'intercanvi de comunicació.
f) S'han creat o revitalitzat espais de
trobada entre els individus, grups i
entitats les relacions de les quals siguin
susceptibles de derivar en conflicte.
g) S'ha valorat la coherència de la

Fases i característiques del procés.
Aplicació de tècniques utilitzades en la
mediació comunitària.

a) Planificació de les intervencions de
mediació:
Orígens i evolució de la mediació.
Principis de la mediació:
Avantatges i dificultats de la mediació.
Tipus i característiques de les fonts
d’informació per la mediació.
Anàlisi de diferents models de mediació
comunitària:
Model tradicional, lineal, transformatiu,
circular-narratiu, interdisciplinar i altres.
Àmbits d’aplicació dels diferents models.
Legislació relacionada amb la mediació.
Valoració de la importància de planificar
la mediació.
La violència de gènere: dimensió de la
violència sobre la dona.
Marc normatiu sobre la violència de

s) Comunicar-se amb els seus iguals,
superiors, clients i persones sota la
seva responsabilitat, utilitzant vies
eficaces de comunicació, transmetent

planificació de les activitats amb els
objectius previstos en la intervenció.
h) S'han detectat les situacions de la
violència de gènere, derivant a les
interessades i interessats als recursos.
RA3. Realitza activitats que afavoreixen a) S'han adequat o modificat els
els processos de mediació, descrivint el espais, adaptant-se a les necessitats de
desenvolupament dels mateixos.
la intervenció.
b) S'ha comunicat la localització del lloc
de trobada a totes les persones
usuàries potencials.
c) S'han emprat les tècniques de
comunicació, afavorint el diàleg i la
relació de les parts implicades.
d) S'han aplicat tècniques per mantenir
un clima de serenitat en el procés de
mediació.
e) S'ha informat a les parts implicades
en el procés de mediació sobre les
fases del mateix perquè en prenguin
coneixement i l'acceptin.
f) S'ha derivat, en cas de ser precís, les
parts en conflicte a altres serveis de la
comunitat.
g) S'han redactat els acords per escrit i
se li han facilitat a les parts per a la
seva posterior confirmació.
h) S'ha mostrat iniciativa davant les
situacions sorgides en el
desenvolupament de la intervenció.
RA2. Organitza actuacions per a la
a) S'han interpretat els principis que
prevenció de conflictes, tot
fonamenten els diferents models
seleccionant les estratègies
d'intervenció.
b) S'han identificat les principals
d'intervenció.

gènere: prohibició de la mediació en
situacions de violència de gènere.

c) Realització d’activitats dels processos
de mediació comunitària:
El conflicte:
Definició i tipus de conflictes.
Components del conflicte.
Cicles del conflicte.
Tècniques de gestió de conflictes:
La transacció.
L’arbitratge. La
negociació.
Etapes en el procés de mediació: Fases
i característiques del procés. Aplicació
de tècniques utilitzades en la mediació
comunitària.

b) Organització de les actuacions per a
la prevenció de conflictes:
Valors culturals dels principals
col·lectius socials:

la informació o coneixements adequats
i respectant l'autonomia i competència
de les persones que intervenen en
l'àmbit del seu treball.

u) Supervisar i aplicar procediments de
gestió de qualitat, d'accessibilitat
universal i de «disseny per a tots», en
les activitats professionals incloses en
els processos de producció o prestació
de serveis.

RA1. Planifica intervencions de
mediació, relacionant-les amb els
contextos en els quals es
desenvolupen.

estratègies d'intervenció en la gestió de
conflictes.
c) S'han seleccionat els models i
tècniques que s'empraran en el procés
de mediació, d'acord amb el
coneixement de la situació prèvia.
d) S'han seguit criteris de
confidencialitat i respecte en el
tractament de la informació sobre
el conflicte.
e) S'ha planificat la trobada inicial amb
les parts, potenciant el diàleg i la
confiança.
f) S'han seleccionat els espais, atenent
a les característiques dels participants.
g) S'ha ofert el servei de mediació
voluntària com una opció en la gestió
de conflictes.
h) S'ha valorat el contrast d'opinions i
l'intercanvi d'experiències de tots els
participants en l'organització de la
intervenció.
a) S'han seleccionat els objectius
de la intervenció, partint de les
característiques del context en el qual
es desenvolupa.
b) S'ha valorat la importància de la
planificació en el procés d'intervenció.
c) S'han dissenyat activitats o tallers
afavoridors de la comunicació.
d) S'han dissenyat activitats de
trobada, atenent a les necessitats
detectades en les potencials persones
usuàries.

Claus culturals de les diferents minories
ètniques.
Els valors i respecte a la diferència. Els
valors: concepte, característiques,
classificació i funcions socials.
El fenomen migratori:
Població autòctona i estrangera.
Minories ètniques en les societats
plurals.
Recursos de mediació comunitària.
Determinació d’espais de trobada:
Tipus i característiques dels espais de
trobada.
Espais i usos del temps.
Utilitat dels espais de trobada per la
mediació.
Els mediadors:
El mediador: funcions i habilitats del
mediador.
Mediadors naturals.

a) Planificació de les intervencions de
mediació:
Orígens i evolució de la mediació.
Principis de la mediació:
Avantatges i dificultats de la mediació.
Tipus i característiques de les fonts
d’informació per la mediació.
Anàlisi de diferents models de mediació
comunitària:
Model tradicional, lineal, transformatiu,
circular-narratiu, interdisciplinar i altres.

RA3. Realitza activitats que afavoreixen
els processos de mediació, descrivint el
desenvolupament dels mateixos.

e) S'ha identificat als mediadors
naturals com a agents possibilitadors
d'intercanvi de comunicació.
f) S'han creat o revitalitzat espais de
trobada entre els individus, grups i
entitats les relacions de les quals siguin
susceptibles de derivar en conflicte.
g) S'ha valorat la coherència de la
planificació de les activitats amb els
objectius previstos en la intervenció.
h) S'han detectat les situacions de la
violència de gènere, derivant a les
interessades i interessats als recursos.
a) S'han adequat o modificat els
espais, adaptant-se a les necessitats de
la intervenció.
b) S'ha comunicat la localització del lloc
de trobada a totes les persones
usuàries potencials.
c) S'han emprat les tècniques de
comunicació, afavorint el diàleg i la
relació de les parts implicades.
d) S'han aplicat tècniques per mantenir
un clima de serenitat en el procés de
mediació.
e) S'ha informat a les parts implicades
en el procés de mediació sobre les
fases del mateix perquè en prenguin
coneixement i l'acceptin.
f) S'ha derivat, en cas de ser precís, les
parts en conflicte a altres serveis de la
comunitat.
g) S'han redactat els acords per escrit i
se li han facilitat a les parts per a la

Àmbits
d’aplicació dels diferents
models.
Legislació relacionada amb la mediació.
Valoració de la importància de planificar
la mediació.
La violència de gènere: dimensió de la
violència sobre la dona.
Marc normatiu sobre la violència de
gènere: prohibició de la mediació en
situacions de violència de gènere.

c) Realització d’activitats dels processos
de mediació comunitària:
El conflicte:
Definició i tipus de conflictes.
Components del conflicte.
Cicles del conflicte.
Tècniques de gestió de conflictes:
La transacció.
L’arbitratge. La
negociació.
Etapes en el procés de mediació: Fases
i característiques del procés. Aplicació
de tècniques utilitzades en la mediació
comunitària.

seva posterior confirmació.
h) S'ha mostrat iniciativa davant les
situacions sorgides en el
desenvolupament de la intervenció.
RA4. Realitza activitats d'avaluació,
a) S'han establert els criteris i
comparant els resultats de la intervenció indicadors per dur a terme l'avaluació.
b) S'han definit les estratègies per
amb els objectius previstos.
comprovar els resultats de la
intervenció realitzada.
c) S'han seleccionat les tècniques i
instruments per avaluar la intervenció
realitzada.
d) S'ha comprovat sistemàticament que
la intervenció s'està realitzant de
manera correcta.
e) S'ha comprovat la funcionalitat i
adequació dels espais i recursos
emprats.
f) S'ha implicat a les persones que han
participat en la intervenció en la
comprovació dels seus resultats.
g) S'ha comprovat el nivell
d'acompliment dels objectius previstos.
h) S'ha valorat la importància de
mantenir una actitud permanent de
millora en l'eficàcia i qualitat del servei.

d) Realització d’activitats d’avaluació de
la mediació:
Determinació de criteris i indicadors
d’avaluació del procés.
Sistemes de recollida d’informació del
procés de mediació.
Selecció d’estratègies d’avaluació.
Selecció de tècniques i instruments per
l’avaluació de la mediació.

2. METODOLOGIA

Els continguts que han de treballar-se en tota la formació professional, parteixen de les competències professionals, personals i socials que haurà de tenir el/la professional, raó per la qual, la
relació entre la formació i la realitat laboral ha de ser molt estreta. Aquests continguts han de proporcionar a l'alumnat els conceptes teòrics i procedimentals necessaris i, al mateix temps,
fomentar les actituds associades a la qualificació professional.

Per tot això:
a. Contextualitzarem el mòdul al perfil professional del cicle
b. Partirem dels interessos i dels coneixements previs de l’alumnat
c. Afavorirem la funcionalitat dels aprenentatges, assegurant que puguin ser utilitzats en circumstàncies reals
d. Potenciarem la interacció dins l ́aula com a motor d’aprenentatge
e. Atendrem els diferents ritmes d ́aprenentatge de l alumnat
f. L’alumnat será el protagonista del seu propi aprenentatge
g. Potenciarem l’aprenentatge significatiu i constructiu
Es realitzaran classes expositives i classes de treball autònom de l’alumnat, algunes de treball individual i d’altres per grups, per tal de poder desenvolupar competències transversals i les
tan relacionades amb l’organització i la responsabilitat com amb el treball en equip. També es podrá fer ús de recursos audiovisuals, visites/videoxerrades
de persones tècniques en la matèria i si la situació sanitària ho permetes es realitzarien visites a entitats i serveis.

Es realitzaran activitats que propiciïn en l’alumnat l’aplicació dels seus coneixements, habilitats i creativitat, per a trobar solucions a qü estions complexes. Es tindran en compte, com
a referent per a l’avaluació́ principalment, els resultats d’aprenentatge. Es faran servir instruments diferents per poder avaluar les competències incloent
l'autoavaluació i la coavaluació com a procediments complementaris a l'heteroavaluació.
El mòdul comptarà amb el recurs de comunicació i participació amb Classroom i Drive, on l’alumant trobarà materials complementaris i didàctics i altres recursos útils i que
puguin ser d’interès per l’alumnat.

3.

AVALUACIÓ

L'avaluació d’aquest mòdul té com a referència el marc legal que la regula. Per
avaluar es tindran en compte el Reial Decret 1147/2011:

●
●

L’article 51.2 el qual assanyala que l’avalaució es realitzarà prenent com a referència els objetius expressats en RA i CA.
L’article 3 que marca els principis i objetius generals:
c) Consolidar hàbits de disciplina treball individual i en equip, així com la capacitat d’autoaprenentatge i capacitat crítica i apartat.
d) Establir relacions interpersonals i socials, en l'activitat professional i personal, basades en la resolució pacífica dels conflictes, el respete a les altres persones i elrebuig a la
violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als comportaments sexistes.
g) Potenciar la creativitat, la innovació i la iniciativa emprendedora.
i) Comunicar-se de forma efectiva en el desenvolupament de l’activitat professional i personal.

A més es basarà en els següents principis:
1.
2.
3.
4.
5.

L'avaluació serà formativa.
L'avaluació ha d’identificar el grau en què l’alumnat ha desenvolupat cada competència.
És imprescindible implicar l’alumnat en el procés d’avaluació.
S’ha de basar en procediments pràctics i funcionals.
L'avaluació ha de ser transparent (L’alumnat ha de conèixer els paràmetres d’avaluació des del començament).

Per això, aquesta avaluació es copsarà com un procés continu i global de retroalimentació sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge. Aquest es basarà amb les competències PPS, els
resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i objectius generals associats al mòdul, els que ha d’adquirir l’alumnat. Aquests RA’s són ponderats en funció del temps que es treballa i de la
importància que en tenen per la competència del perfil professional i del mòdul. Tots aquests elements es treballaran i es temporalitzaran en distintes unitats de treball i activitats avaluatives
i d’aprenentatge. Per tant:

●
●

La qualificació trimestral s’extraurà a partir dels instruments d’avaluació associats als Resultats d’Aprenentatge treballats.
La qualificació final s’extraurà de la ponderació dels Resultats d’Aprenentatge.

a. Criteris de qualificació

La qualificació del mòdul serà numèrica, entre 1 i 10, sense decimals. El mòdul es superarà sempre que s’obtingui una nota igual o superior a 5.
Seguint l’estructura de les Unitats de Treball (UT), es plantejarà una avaluació contínua per fer el seguiment i reconduir el procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat, partint de:

- Una avaluació inicial (no avaluable) en què s’obtindrà la informació sobre els coneixements previs de l’alumnat.
- Una avaluació de procés (avaluable) en què es valoraran totes les activitats dutes a terme en la UT com treballs, casos pràctics, elaboració de material, reflexions, visites dins o fora
del centre, proves escrites, etc. que es determinaran a cada UT. L’alumnat ha de realitzar i lliurar les activitats i treballs dins els terminis establertsi s’haurà d’ajustar a l’estructuració i
a les pautes d’elaboració fixades pel departament.
Cada treball o activitat serà avaluada segons les competències que treballen i els criteris que s’estableixen, els que seran comunicats a l’alumnat en el moment en què s’encomana la
tasca i els quals podran consultar per mitjà del GESTIB, fent-ne possible així la transparència d’aquest des del principi.
- Una avaluació final o de síntesi (avaluable) consistent amb una prova escrita competencial i teòrica-pràctica sobre les competències treballades, per tal de verificar-ne la seva
adquisició. Aquesta prova pot tenir diferents formats des de una prova escrita amb preguntes tipus text, realització d’esquemes o mapes conceptulas, identificació d’imatges,
comentaris i/o reflexions, resolución de casos, etc. Aquesta prova no superarà el 50% de la nota final del trimestre, tal i com es va acordar a nivell de Departament de Família
Professional.
Si l’alumnat no pot realitzar una activitat d’ensenyament-aprenentatge o una prova d’avaluació de manera justificada, tindrà dret a realitzar-la durant la mateixa avaluació o
s’establirà un nou termini de lliurament per part de la professora.

b. Instruments d’avaluació
L’avaluació del procés d’aprenentatge es durà a terme mitjançant diversos instruments d’avaluació globals, ja que així és com ho exigeix el model d’avaluació formativa, per tal d’assegurar i
comprovar l’assoliment de les competències i els resultats d’aprenentatge seguint l’ancoratge curricular (criteris d’avaluació i objectius associats). Els procediments i instruments
d’avaluació que s’empraran es concretaran a la programació d’aula i podran ser:

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Proves individuals d’avaluació competencial objectives, escrites i/o orals.
Rúbriques d’avaluació (avaluació, autoavaluació i coavaluació). L’autoavaluació i coavaluació es copsen com a necessàries perquè l’alumnat sigui partícip i conscient del seu propi
procés.
Quaderns i diaris de classe, carpetes d’aprenentatge i/o portafolis.
Registres d’observació i fulls de seguiment de l’actitud i interès vers el mòdul, professorat i companys/es, el comportament adequat a l’aula, l’assistència i la participació,
l’actitud de respecte per l’alumnat, el professorat i les instal·lacions...
Diàlegs, entrevistes, role-playings, debats, reflexions...
Enquestes i qüestionaris.
Jocs de gamificació com Kahoot, genially, padlet, passaparaula...
Projectes intermòduls i activitats complementàries (visites, sortides…)
Altres…

4.

DISTRIBUCIÓ TEMPORAL

BLOCS DE

UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES

CONTINGUTS

CRONOGRAMA

HORES

(segons currículum)
B-a

B-b

B-c

SE
T

B-d
0. UT: Presentació i introducció.

X

1. UT: Societats plurals i diversitat cultural.
X

2. UT: Aproximació als conflictes.

X

X

X

X

X

4. UT: Àmbits de mediació.

X

X

5. UT: Habilitats i tècniques de mediació.

3. UT: Caracterització de la mediació.

X

X

6. UT: El procés de mediació.

OC
T

NO DE
V
S

GE
N

FE
B

MA
R

AB MA
R
I

JU
N

X

2
X

X

X

24

X

24

X

X

X

22

X

X

24

X

20

X

X

24

HORES TOTALS:

5. BIBLIOGRAFIA BÀSICA DE REFERÈNCIA
RD 1074/2012, de 13 de juliol, pel qual s’estableix el títol de Tècnic Superior en Integració Social i es fixen els seus ensenyaments mínims.
Ordre ECD/106/2013, de 23 de gener, per la que s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en
Integració Social.

SORRIBAS, M. & GARCÍA, A. (2015). Mediació comunitària. Barcelona: ALTAMAR.
A la programació d'aula es podrà ampliar la bibliografia i la webgrafia específica dels continguts a treballar.
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MÒDUL AUC
DOCENT: CARLOS MUÑOZ PÉREZ

1.

ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL

COMPETÈNCIES

RESULTATS

PPS

D'APRENENTATGE

a)
Elaborar
projectes d'integració
social, aplicant la
normativa legal vigent
i
incorporant la
perspectiva de gènere.

RA1. Planifica la
intervenció en la
UC, relacionant els
models d’intervenció
amb els aspectes
generals de la
metodologia
d’intervenció social

b)
Dirigir
la
implementació de
projectes d'integració
social,
coordinant
les actuacions
necessàries per dur- les
a
terme i
supervisant la
realització de les
activitats amb criteris
de qualitat.
c)Realitzar actuacions
administratives
associades al
desenvolupament del
projecte, aplicant les
tecnologies
de
la
informació
i
la
comunicació
per
gestionar
la

RA2. Organitza la
intervenció en UC,
analitzant les
necessitats de les
mateixes en l’àmbit
domèstic, personal i
relacional.
RA6. Realitza
activitats per el
control i seguiment
de la intervenció en la
UC, jutificant la
sel.lecció
d’estrategies,
tècniques instruments
d’avaluació.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

CONTINGUTS

1a) S'han identificat els diferents models d'intervenció en UC.
1b) S'han analitzat els recursos destinats a la intervenció en UC en l'àmbit
estatal i autonòmic.
1c) S'han identificat les característiques de la intervenció en el servei
d'ajuda a domicili, programa de família, teleassistència i recursos
residencials per a col·lectius específics.
1d) S'han definit els objectius que cal aconseguir en una intervenció en una
UC.
1e) S'han descrit les principals estratègies i tècniques per a la intervenció
en una UC..
1f) S'han definit les activitats dins del projecte d'intervenció en la UC.
1g) S'han determinat les pautes per a la intervenció directa en les UC.

a) Planificació de la intervenció a
la UC:
- Concepte i tipologia de UC.
- Concepte i tipologia de família.
- Models d'intervenció en UC.
- Anàlisi de serveis, programes i
recursos residencials en l'AUC i a les
famílies.
- Disseny d'intervencions en UC.
- Estratègies i tècniques específiques en
la intervenció en UC.
- Pautes d'intervenció directa en les UC

2c) S'han identificat les necessitats de les UC en l'àmbit domèstic, personal i
relacional.
2e) S'han relacionat els objectius i estratègies d'intervenció social amb les
necessitats que presenta la UC.
2g) S'han relacionat les carències i alteracions en la vida quotidiana de les
UC amb la intervenció del tècnic superior en Integració Social.

6a) S'han identificat els indicadors del procés de control i seguiment
de la intervenció en unitats de convivència.
6b) S'han seleccionat les diferents tècniques, instruments i protocols per a
la realització del seguiment de la intervenció en les unitats de convivència.
6c) S'han elaborat els instruments d'avaluació que valorin interna i
externament la intervenció en la unitat de convivència.
6d) S'han aplicat tècniques i procediments d'avaluació per valorar el nivell
de satisfacció de les necessitats de les unitats de convivència.

b) Organització de la intervenció en
UC:
- Nivells d'autonomia en les UC.
- Anàlisi de necessitats a l'àmbit
domèstic, personal i relacional.
- Determinació de necessitats de
formació, informació, supervisió i
acompanyament.
- Aplicació de la planificació de la
intervenció en UC.
c) Disseny d'activitats del projecte
d'intervenció en UC:
- Planificació
de
les
activitats
d'organització de les tasques de

documentació generada.

manteniment del domicili, tenint en
compte el projecte d'intervenció.
f) Realització d'activitats per el seguiment
i control de la intervenció en la UC.
Determinació del moment i la
seqüència de les activitats d'avaluació.
Establiment
d'indicadors
d'avaluació en la intervenció en unitats de
convivència.
Establiment
de
tècniques,
instruments i protocols d'avaluació en la
intervenció en unitats de convivència.
Instruments d'avaluació.

d)
Programar
activitats d'integració
social,
aplicant els recursos i
estratègies
metodològiques més
adequades.
g) Organitzar les
activitats de suport a
la gestió domèstica, en
funció de
les
característiques de la
unitat
de
convivència,
controlant i avaluant el
desenvolupament de
les mateixes.
t) Generar entorns
segurs
en
el
desenvolupament del
seu treball i el del seu
equip, supervisant i
aplicant
els
procediments
de
prevenció de riscos
laborals i ambientals,
d'acord amb l'establert
per la normativa i els
objectius
de
l'empresa.

RA3. Dissenya
activitats del
projecte
d’intervenció en les
UC, analitzant les
estratègies
d’intervenció.

3a) S'han identificat els protocols d'actuació, tenint en compte les
característiques de la unitat de convivència.
3b) S'han planificat les activitats d'organització de les tasques de manteniment
del domicili, tenint en compte el projecte d'intervenció.
3c) S'han determinat estratègies i tècniques de suport social i emocional en la
UC.
3d) S'ha previst el suport a la gestió domèstica de la UC.
3e) S'han descrit els suports de comunicació i les ajudes tècniques
necessàries en la unitat de convivència.
3f) S'han dissenyat itineraris per a la participació de les persones usuàries als
espais i activitats d'oci i temps lliure.
3g) S'han establert processos i activitats d'educació afectiva i sexual. 3h) S'ha
definit l'assessorament a la UC sobre les responsabilitats i accions que han
d'assumir.
3i) S'ha simulat la resolució de les contingències en la intervenció en UC.
3j) S'ha valorat la importància que el tracte dispensat a les persones de la unitat
de convivència s'ajusti als criteris i normes d'atenció establertes.

a)
Planificació
de
la intervenci
- Disseny d'intervencions en unitats de
convivència.
- Estratègies i tècniques específiques en
la intervenció en unitats de convivència.
b)
Organització
de
la intervenci
- Nivells d'autonomia en les UC.
- Anàlisi de necessitats
a
l'àmbit domèstic, personal i relacional.
c)
Disseny
d'activitats
del projecte d'intervenció en
UC:
- Anàlisi de protocols d'intervenció.
- Anàlisi de relacions de convivència.
- Planificació de les activitats
d'organització de les tasques de
manteniment del domicili, tenint en
compte el projecte d'intervenció.
- Suport social i emocional.
- Gestió domèstica i domiciliària.
- Supervisió dels serveis de suport.
- Suports de comunicació.
- Cuidats bàsics.
- Acompanyament.
- Ocupació del temps lliure.
- Itineraris per a la participació en espais
i activitats d'oci i temps lliure.
- Educació afectivo sexual.
- Assessorament a la UC.
- Simulació resolució contingències en la
intervenció en UC.
- Valoració del tracte dispensat a les
persones que formen la UC.

4a) S'han identificat els factors de risc en diferents col·lectius.
e)
Dissenyar i
RA4. Organitza
4b) S'han identificat els diferents nivells de prevenció en la intervenció social.
posar en pràctica
estratègies
4c) S'han descrit diferents accions preventives per evitar que es produeixin o
actuacions
per
d’intervenció en
prevenir
la violència
avaluant
agreuginelsituacions de violència domèstica.
l’àmbitdomèstica,
de la
desenvolupament de
4d) S'han dissenyat estratègies que promoguin la prevenció d'accions violentes.
prevenció de la
les mateixes.
4e) S'han seleccionat instruments i materials que ofereixin informació i
violència
domèstica,
formació.
analitzant els factors
4f) S'han determinat accions de sensibilització per a les situacions de violència
c)Realitzar
personals i socials.
domèstica i l'entorn de les mateixes.
actuacions
4g) S'han elaborat activitats de sensibilització sobre el problema de la violència
administratives
domèstica per a tots els sectors de la població.
RA5. Desenvolupa
associades
al
estratègies
desenvolupament
4h) S'ha valorat la utilització de les tecnologies de la informació i la
d’intervenció en
del projecte,
comunicació en la realització d'accions preventives.
violència
aplicant les
domèstica,
tecnologies de la
5a) S'han definit les característiques de possibles situacions de violència
relacionant les
informació i la
domèstica
característiques de
comunicació per
5b) S'han descrit els factors de risc en situacions de violència domèstica.
la situació amb el
gestionar la
5c) S'han analitzat les prestacions dels serveis existents relacionats amb la
protocol establert.
documentació
detecció i atenció de situacions de violència.
generada.
5d) S'han seleccionat els indicadors de violència domèstica.
5e) S'han identificat els protocols existents per actuar en situacions de violència
domèstica.
5f) S'ha simulat l'acompanyament personal, social i emocional en situacions de
violència domèstica.
5g) S'han aplicat tècniques d'atenció psicosocial per a les persones que han sofert
una situació de violència domèstica.
5h) S'ha valorat el compliment dels criteris i les normes establertes en el
protocol d'actuació pel que fa el tracte dispensat a les persones que han sofert
violència domèstica

d)
Organització
d’estratègies
d’intervenció.
- Factors de risc en diferents col·lectius.
- Nivells de prevenció en la intervenció
social.
- Anàlisi d'accions preventives.
- Promoció d'activitats de sensibilització
específiques de la prevenció de la
violència domèstica.
- Instruments i materials d'informació i
formació.
Accions de sensibilització per a
situacions de violència domèstica.
Creació d'estratègies de promoció de
la prevenció.
Tecnologies de la informació i
comunicació en la realització d'accions
preventives.
e) Desenvolupament d’estratègies
d’intervenció en violència de gènere.
Detecció de situacions de violència
domèstica.
Anàlisi de recursos per a la detecció i
atenció a situacions de violència
domèstica.
Marc normatiu i procedimental en
casos de violència domèstica.
Acompanyament social, personal i
emocional.
Valoració del tractament adequat a les
persones que han sofert violència
domèstica.

ny)
Realitzar el
RA6. Realitza
control
i activitats per el
seguiment de la
control i
intervenció
seguiment de la
am
intervenció en la UC,
b
jutificant la sel.lecció
actitud autocrítica i
d’estrategies,
aplicant criteris de
tècniques
qualitat
i instruments
procediments
d’avaluació.
d
e
retroalimentació per
corregir
l
es
desviacions
detectades.
u) Supervisar
i aplicar procediments
«disseny per a tots»,
en les activitats
professionals incloses
en els processos de
producció o prestació
de serveis.

6a) S'han identificat els indicadors del procés de control i seguiment
de la intervenció en unitats de convivència.
6b) S'han seleccionat les diferents tècniques, instruments i protocols per
a la realització del seguiment de la intervenció en les unitats de
convivència.
6c) S'han elaborat els instruments d'avaluació que valorin interna i
externament la intervenció en la unitat de convivència.
6d) S'han aplicat tècniques i procediments d'avaluació per valorar el
nivell de satisfacció de les necessitats de les unitats de convivència.
6e) S'han registrat les dades en els suports establerts per l'equip
interdisciplinari.
6f) S'ha transmès la informació a les persones implicades en la
6g) S'ha valorat la necessitat que el tècnic superior d'Integració Social
reflexioni sobre les seves pròpies intervencions.
6h) S'ha justificat la presa de decisions per modificar o adaptar la intervenció en
les unitats de convivència
de gestió de qualitat, d'accessibilitat universal i de

f) Realització d'activitats per el
seguiment
i
control
de
la
intervenció en la UC.
- Determinació del moment i
la
seqüència de les activitats d'avaluació.
- Establiment d'indicadors d'avaluació
en la intervenció en unitats
de
convivència.
- Establiment de tècniques, instruments
i protocols d'avaluació en la intervenció
en unitats de convivència.
- Instruments d'avaluació.
de les UC.
- 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.
Valoració de l'avaluació com a instrument
útil en la presa de decisions.

o)
Manten
ir relacions fluïdes
amb les persones
usuàries i les seves
famílies, membres
del grup de treball i
altres professionals,
mostrant habilitats
socials i aportant
solucions
als
conflictes
q
ue sorgeixin.

RA1. Planifica la
intervenció en la
UC, relacionant els
models
d’intervenció amb
els aspectes
generals de la
metodologia
d’intervenció social

RA2. Organitza la
intervenció en UC,
analitzant les
necessitats de les
mateixes en l’àmbit
domèstic, personal
i relacional.
r) Organitzar i coordinar equips de
mantenint relacions
RA3. Dissenya
fluides i assumint el
activitats del
lideratge, així com
projecte
aportant solucions
d’intervenció en les
als
UC, analitzant
conflict
les
es grupales que es
estratègies
presentin.
d’intervenci
ó.

1h) S'ha valorat el treball en equip per a la planificació de la intervenció.
2f) S'han organitzat l'espai, els recursos i els temps necessaris per a la posada
en pràctica de la intervenció en les UC, tenint en compte la generació d'entorns
segurs.
3i) S'ha simulat la resolució de les contingències en la intervenció en UC.
3c) S'han determinat estratègies i tècniques de suport social i emocional en la
UC.

a) Planificació de la intervenció a
la UC:
- Valoració del treball en equip
interdisciplinar com a base de la
intervenció en unitats de convivència
b) Organització de la intervenció en
UC:
- Organització de l'espai en la UC.
- Organització dels recursos i el temps.
- Respecte per les decisions de cada
membre de la UC.

3j) S'ha valorat la importància que el tracte dispensat a les persones de la
unitat de convivència s'ajusti als criteris i normes d'atenció establertes.

treball

amb responsabilitat, supervisant

el desenvolupament del

mateix,

s)
Comunicarse amb els seus
iguals, superiors,
clients i persones
sota la seva
responsabilitat,
utilitzant
vies
eficaces
de comunicació,
transmetent
la
informació
o coneixements adequats
l'autonomia
i
competència de les
persones
q
ue intervenen en
l'àmbit del seu
treball.
q)
Resoldre
situacions,
problemes
o
contingències amb
iniciativa
creativitat,
innovació i esperit
de millora en el
treball personal i en
el dels membres de
l'equip.

i respectant

a) Ha mostrat autonomia e implicació amb la feina d’equip

TRANSVERSAL
b) Ha desenvolupat el esperit de millora.
Es capaç de
c) S’han resolt els problemes o contingències en la feina d’equip d’una forma
autònoma.
resoldre
situacions,
problemes o
contingències
amb iniciativa i
i autonomia
en l'àmbit de la seva
autonomia,
amb esperit de
millora en el
treball personal
i en
els dels
membres de
l'equip en

les tasques
d'equip
desenvolupade
s durant el
curs.

Tots els elements curriculars d’aquesta programació es considera que es poden assolir en qualsevol dels escenaris pandèmics.

2.

METODOLOGIA

La metodologia que es durà a terme està orientat a millorar les competències de l’alumnat vinculades a aquest mòdul.
Al llarg del mòdul utilitzarem dues metodologies fonamentals que seran la metodologia constructivista i la metodologia lúdica.
Així doncs, basarem la nostra metodologia en el constructivisme i en els principis psicopedagògics que genera. Dins dels principis psicopedagògics trobem, la necessitat de partir del
nivell de desenvolupament i experiències prèvies dels alumnes. En aquesta direcció Ausubel aporta el concepte d'aprenentatge significatiu i reforça la importància dels coneixements

previs ja que per a ell, l'aprenentatge s'insereix en esquemes de coneixements existents.
La metodologia lúdica permetrà als nostres alumnes aprendre d'una forma dinàmica i activa, afavorint la participació, a més de conèixer aquest tipus de metodologia per posar-la en
pràctica en el seu desenvolupament laboral.
Altres metodologies que utilitzarem per al desenvolupament de les Unitats Didàctiques, atenent als diversos estils d'aprenentatge dels nostres alumnes, seran:
APRENDRE A APRENDRE
És un procés que contribueix a que els nostres alumnes aprenguin a aprendre. Les actituds, les expectatives i les motivacions també juguen un paper de primer ordre, igual que el

paper del professor que ha de ser un mediador, un orientador entre l'individu i els nous coneixements.
CONSTRUCTORS DEL SEU CONEIXEMENT
Anem a procurar una intensa activitat dels nostres alumnes com proposen Piaget i Vigoski de tal manera que ells seran els protagonistes i constructors del seu propi coneixement.
INVESTIGACIÓ ACCIÓ PARTICIPACIÓ
Metodologia de desenvolupament en espiral, que per a la tasca d'investigació permetrà als alumnes l'ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació. APRENENTATGES
FUNCIONALS
Utilitzarem també una metodologia funcional que afavoreixi que els nostres alumnes puguin veure la utilitat pràctica dels continguts que estem treballant a l'aula. Per això anem a
procurar que aquests continguts quedin reflectits en supòsits pràctics que es podran desenvolupar a l'aula i en la mesura les possibilitats portar-los a l'àmbit laboral.

APRENENTATGE COOPERATIU
Amb aquesta metodologia tractem d'afavorir la interacció entre els alumnes dins l'aula. Aquesta metodologia ha demostrat que no només millora les relacions interpersonals sinó que a
més afavoreix el rendiment.
L’APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES
La metodologia d’aprenentatge basat en projectes procura promoure l’autoaprenentatge, l’autonomia personal i el treball en equip, aspectes claus per potenciar les capacitats

personals i professionals. A més augmenta la motivació i la participació activa de l’alumnat.
DIFERENTS AGRUPAMENTS
També realitzarem els diferents tipus d'agrupament a l'aula com a metodologia. Es podran utilitzar agrupaments en gran grup, petit grup, parella i també de manera individual. Amb
ell gran grup afavorim la cohesió grupal, amb el petit grup la participació i el diàleg, en parelles faciliten més la participació, la confrontació i el diàleg i les habilitats socials i de
manera individual afavorim l'autonomia.

Per tant hi ha tres tipus de treball que es realitzaren amb els alumnes:
- Treball presencial a l’aula i treball autònom (pràctic o d’estudi) tant a l’aula com a casa amb el recolzament del llibre de text i d’altres documents entregats.
- Classroom de l’assignatura, és el mitjà per compartir materials de l’assignatura i fer consultes. A més es faram servir altres plataforme com son Drive.
- Es realitzarà visites a contexts vinculats amb el contingut del mòdul.
- Es fomentarà l’ús de les noves tecnologies fent ús de diferents aplicacions per dur a terme les activitats, així com la utilització de l’entorn Drive i Classroom per ell lliurament de les
mateixes.

3.

AVALUACIÓ

a)

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

La avaluació valorarà l’assoliment de les competències vinculades al mòdul, per això s’han vinculats explícitament als Resultats d’aprenentatge. El pes de cada competència en la
qualificació de cada activitat s’informarà al alumnat quan s’encomani la tasca.
El procés d’avaluació serà continua per tant no únicament es valorarà el resultat o producte final si no el procés i les habilitats assolides durant el curs mediants el diferents activitats i
treballs. Per superar el mòdul l’alumne ha d’obtenir una nota final igual o superior a 5. La qualificació del mòdul serà numèrica, entre 1 i 10, sense decimals. Aquesta nota final
s’obtindrà de la ponderació de les diferents qualificacions obtingudes en les competències vinculades al mòdul. Al final de cada trimestre és farà una devolució individual a cada
alumne amb la finalitat de concretar la seva evolució respecte a les competències relacionades amb el mòdul.

Ponderació de les notes:

COM MARCA LA LINEA DEL DEPARTAMENT
Els exàmens escrits en cap cas podran superar el 50% de la nota final.
Les sortides i visites tècniques han de tenir un pes dins la qualificació del mòdul.

Seran material de avaluació

PROVES D’AVALUACIÓ:
Es realitzaran proves teòric-pràctiques objectives que es plantegin al llarg del curs. Al menys n’hi haurà una per a cada avaluació. En relació a les
proves teòric-pràctiques objectives:
Si un alumne no pot realitzar una prova durant l’avaluació i presenta el justificant corresponent, tindrà dret a realitzar-la durant la mateixa avaluació sempre que sigui
possible. En el cas que l’absència no es justifiqui correctament, la nota serà un 0. En qualsevol cas, la qualificació obtinguda serà una nota numèrica entre 0 i 10.

TREBALLS I ACTIVITATS D’AULA REALITZADES TANT A L’AULA COM A CASA :
Com part del procés d’ensenyament-aprenentatge es sol·licitarà a l’alumne diferents treballs i activitats. L’alumne està obligat a lliurar totes les feines i treballs programats i requerits
pel professorat dins dels terminis establerts.

Seran avaluats:
L’elaboració de les activitats i treballs obligatoris, individuals i en grup, que al llarg del curs seran requerits pel professorat, tant per fer a classe com a casa.
Els treballs s’hauran d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel professorat.

Els treballs lliurats fora dels terminis indicats no es qualificaran. En el cas que la no presentació dels treballs en els terminis establerts sigui per un motiu justificat, el docent marcarà
un nou termini de lliurament dins la mateixa avaluació, sempre i quan sigui possible. El primer treball lliurat amb retard es qualificarà i es donarà les eines per millorar aquesta situació.
Els posteriors treballs lliurats fora termini no es qualificaran. Si la mitjana final del mòdul es inferior a 5 es demanarà que es lliuren a la convocatòria ordinària de juny, a més de realitzar
les proves que es considerin oportunes.
En la qualificació de l’alumnat es valorarà, en tot el procés d’ensenyament aprenentatge, l’ús adient de l’expressió, l’ortografia i la gramàtica en les tasques escrites i orals.

La qualificació s’obtindrà amb els següents percentatges de competències i resultats d’aprenentatge:

COMPETÈNCIES

RESULTATS
D’APRENENTATGE

a,b,c,ny,u

1,2,6

35%

d,g,t

3

15%

e,c

4,5

30%

s,d,r,o

1,3

10%

b,q

2,3

10%

PES

Aquests percentatges són susceptibles a modificacions per motius justificats segons el criteri del professorat. L’alumnat serà informat amb temps suficient.

b)

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

El model d´avaluació formativa exigeix un ús d´instruments variats i adaptats a la diversitat d´alumnes i situacions d´aprenentatge, per aquest motiu s’utilitzaran:
(proves d’elaboració de resposta, de selecció de resposta, etc.), permeten una avaluació clara i detallada dels continguts més conceptuals.
Exposicions orals.
Diàlegs, entrevistes, debats...
Resolució de casos pràctics.
Mètodes d’observació directa (diari del professorat, rúbriques, etc.).
Projectes.
Elaboració i anàlisi de documents, projectes, treballs, recerques, mapes conceptuals, esquemes...

Proves escrites

Es tindran en compte la consulta de fonts d’informació, l’ús adequat de la terminologia específica del mòdul i l’ús de tècniques adequades per obtenir la informació.

4.

DISTRIBUCIÓ TEMPORAL
BLOCS DE CONTINGUTS

UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES

(segons currículum)
B-a

x

x

B-b

x

x

B-c

B-d

B-e

x
x

x

x

x

x x

x

x

CRONOGRAMA
HORES

B-f

SET

UT 0: Presentació mòdul i programació.

x

x

UT 1: Projecte “La família com a unitat de convivència”

x

x

UT 2: Intervenció en violència dins les Unitats de Convivència
UT 3: Processos de intervenció amb famílies

x

UT 4: Intervenció en UC generades
UT 5: Gestió i suport a la unitat familiar i convivencial

HORES TOTALS:

OCT

NOV

DES

GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

2
x

28
x

x
x

27
x
x

22
x
X

28
X

18
125h

5.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA DE REFERÈNCIA

- Sorribas Pareja, M; Villuendas Garcia, C.; Ramos Sicart, E. (2014): “Atenció a les unitats de convivència”. Ed. Altamar
- www.carm.es "Atención al maltrato desde el ámbito educativo" (2007) y "Atención al maltrato infantil desde los servicios de atención primaria" (2009). CCAA Murcia.
- www.diba.cat "Estratègies d'intervenció en l'àmbit familiar". Diputació de Barcelona.
- www.juntadeandalucia.es Verdugo, M.A y Rodriguez A.;"Hacia la planificación centrada en la persona en los modelos de servicios de atención a personas con discapacidad". Junta
de Andalucia.
- www.jcyl.es "Programa de intervención familiar en situaciones de desprotección infantil en Castilla y León (2000). Colección documentos de Acción Social.
- Material divers presentat per la professora al llarg del curs.

RD del títol: RD 1074/2012, de 13 de juliol.
Ordre currículum: Ordre ECD/106/2013, de 23 de gener.

PROFESSORA: Àngela M Colomar Vich
1. Resultats d'aprenentatge
1. Identifica l'estructura i l'organització de l'empresa, relacionant-les amb el tipus de servei que presta.
2. Aplica hàbits ètics i laborals en el desenvolupament de la seva activitat professional, d'acord amb les característiques del lloc de feina i amb els procediments
establerts en l'empresa.
3. Realitza operacions de preparació de l'activitat de mediació comunicativa, aplicant tècniques i procediments d'acord amb les instruccions i normes establertes.
4. Implementa les activitats previstes en el pla de feina, relacionant les instruccions i normes establertes amb l'aplicació de procediments i tècniques inherents a les
activitats de mediació comunicativa que s'han de desenvolupar.
5. Compleix criteris de seguretat i higiene, actuant segons les normes higiènic-sanitàries de seguretat laboral i de protecció ambiental.
6. Analitza

el

servei

prestat,

relacionant-lo

amb

els

criteris

de

qualitat

del

procediment

d'intervenció.

2. Orientacions pedagògiques del mòdul
Aquest mòdul professional contribueix a completar les competències d'aquest títol i els objectius generals del cicle, tant aquells que s'han assolit en el centre educatiu,
com els que són difícils d'aconseguir en el mateix.

3. Durada
La durada del mòdul serà de 400 hores.

4. Requisit d’accés a les FCT

Haver-se matriculat al mòdul de formació en centres de treball.

5. Períodes i jornades de realització
Períodes:


Ordinari (març – juny)



No ordinari (setembre-desembre)

Jornades de realització:
Les jornades de realització seran de 7 hores diàries, poden ser entre les 8 i les 22 hores. Calendari lectiu escolar, és a dir, de dilluns a divendres i respectant els festius
escolars (com vacances Nadal, festius nacionals i locals, caps de setmana). En general, l'alumnat farà torns de matí i d'horabaixa de 7 hores diàries, excepte en aquells
centres de treball on això no sigui possible o recomanable. Així mateix, sempre que sigui viable, es facilitarà a aquell alumnat que treballi l'adaptació horària necessària
per conciliar vida laboral i pràctiques formatives.

6. Tipologia dels centres de treball i característiques del sector productiu/ serveis
El centres de treball en els que els alumnes de CFGS d'Integració Social poden desenvolupar les seves pràctiques són centres de caire públic i privat relacionats amb el
sector de la intervenció social. Poden ser molt diversos com per exemple:
●

Centres de menors.

●

Vivendes tutelades.

●

Serveis socials.

●

Centres d’acolliment.

●

Centres d’acolliment de la dona.

●

Drogodependents.

●

ONGs.

●

Centres educatius.

●

Centres ocupacionals.

●

Entitats socials per a l’educació no formal i igualtat d’oportunitats.

●

Altres.

7. Rotació en diversos centres de treball
Els alumnes duran a terme les pràctiques en un mateix centre durant tot el procés.

8. Programa formatiu genèric: resultats d’aprenentatge, criteris d'avaluació...
Els programes formatius, general i específics, queden recollits al PR0206 de FCT.
Hi ha un programa formatiu genèric, que reuneix totes les possibilitats formatives, i un programa formatiu específic per a cada alumna o alumne segons el centre de
treball on realitza l’estada formativa, que es consensua amb el lloc de pràctiques abans de l’inici d’aquestes.

9. Sistema d'avaluació de l'aprenentatge
L'avaluació serà contínua, és a dir, es farà durant tot el procés formatiu corresponent.
Els instruments d'avaluació i de seguiment de les pràctiques formatives són:
- Comunicat quinzenal de pràctiques formatives de l'alumne/a.
- Programa formatiu específic per a cada alumne/a (annex 5b).
- Informe valoratiu del tutor/a del centre de treball (annex 7).

- Tutories realitzades en el centre educatiu amb l'alumne/a que realitza les pràctiques formatives.
- Entrevistes quinzenals amb el/la tutor/a del centre de treball.
- Aquells instruments que el/la tutor/a del centre educatiu consideri necessaris per realitzar una avaluació sistemàtica i objectiva.

10. Criteris de qualificació
El tutor disposa de la informació suficient per qualificar l'alumne/a amb les pràctiques formatives a partir de l'anàlisi de:
- tota la documentació;
- les conclusions obtingudes en les entrevistes i contactes amb els tutors del centre de treball i els alumnes;
- altra informació complementària.
- implementació del mòdul Projecte d’Integració Social.
L'alumnat amb qualificació final NO APTE pot repetir les pràctiques formatives, ja sigui en el mateix centre de treball o en un altre, sempre que no hagi esgotat les
convocatòries a les quals té dret.

11. Metodologia per al seguiment i periodicitat
Es seguirà la següent metodologia:
1. Una tutoria quinzenal de grup d'alumnes en el centre educatiu:
1.1. Cada alumne/a aporta al grup la seva experiència en l’empresa.
1.2. La tutora de pràctiques assessora i orienta a l'alumnat en els dubtes i les incidències que s'han produït durant aquest període.
1.3. Registre en els Comunicats quinzenals de l'alumnat de les activitats que s'han realitzat durant la quinzena.
2. Una tutoria quinzenal del tutor en el centre de treball:

2.1. La tutora del centre educatiu s'entrevista amb el/la tutor/a de pràctiques del centre de treball.
2.2. La tutora del centre educatiu manté una reunió amb l'alumnat i assessora i orienta sobre els dubtes i les incidències que ha plantejat el tutor del centre de treball i del
propi alumnat.
3. Altres:
3.1. S'utilitzarà el correu electrònic per informar de diferents informacions/comunicacions entre l'alumnat i el seu tutor de pràctiques.
3.2. S’utilitzarà la plataforma Classroom per comunicar informacions als alumnes, posar al seu abast tota la documentació necessària i lliurar les memòries de pràctiques,
etc.
3.3. Cada vegada que sorgeixi la necessitat s’establirà el contacte amb els tutors/es d’empresa sigui presencialment, per via telefònica o per correu electrònic.
3.4. Si sorgeix la necessitat es podrà convocar l'alumne/a a una tutoria individual amb el tutor del centre per a treballar, millorar o informar del desenvolupament de les
pràctiques.

12. Materials i recursos
Els materials que s'utilitzaran seran: els programes formatius, els informes valoratius, registres i annexes corresponents al mòdul de FCT.
Al igual que altre material referent a les empreses o entitats on es fan les pràctiques, i d'altre material elaborat pel tutor: calendaris, documents informatius, etc.

13. Altres aspectes a determinar
1. Criteris d'assignació de l'alumne a les empreses.
●

L’assignació d’alumnes als llocs formatius la formalitza la tutora de pràctiques del centre educatiu, d’acord amb les possibilitats dels llocs oferts o existents i les
capacitats, les habilitats i els condicionants personals de cada alumne/a.

●

Tenint en compte l’interès formatiu-productiu de la institució o empresa assignada es donarà preferència a les de titularitat pública.

●

Els centres de treball es localitzaran, sempre que sigui possible, en l'entorn productiu del centre educatiu.

●

Es prioritzaran aquells centres de treball en què es presenti la possibilitat d'inserció laboral de l'alumnat.

●

Interès particular de l'alumne/a respecte al col·lectiu o tipus d'institució (discapacitats, persones majors,...).

●

En cas d'empat la tutora podrà prendre la decisió final tenint en compte el perfil i les característiques personals de l'alumne/a.

2. Mobilitat de l’alumnat mitjançant programes europeus.
Aquest curs escolar el nostre centre continua participant al projecte ERASMUS+ en consorci amb la Conselleria d’Educació. D’aquesta manera alguns dels/de les nostres
alumnes podran realitzar les seves pràctiques formatives en empreses d’un altre país de la UE. De la mateixa manera que el nostre centre podrà rebre alumnat estranger
per realitzar una part de les seves pràctiques.
3. Usuaris de l'aplicació informàtica per a la gestió de les pràctiques formatives.
Els usuaris de l'aplicació seran les tutores de pràctiques del centre educatiu.
4. Visita de presentació prèvia de l'alumnat que ha de fer les pràctiques formatives a l'empresa.
Sempre que es pugui a l'inici de les pràctiques formatives es realitzarà una visita o una entrevista amb el tutor/a del centre de treball per conèixer les característiques de
l'empresa, l'assignació de les funcions a realitzar, horari, etc.
*Les pràctiques formatives segueixen el procés PR0206 (de Gestió de Qualitat) que desenvolupa totes les passes a seguir i la documentació a
tramitar.

MÒDUL PRIMERS AUXILIS

DOCENT: NEUS JAUME
4. ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL
COMPETÈNCIES
PPS
Donar
resposta
a
situacions d'emergència i
risc per a la salut en el
desenvolupament de la
seva
activitat
professional,
aplicant
tècniques de primers
auxilis.

RESULTATS
D’APRENENTATGE
R.1.- Realitza la valoració
inicial de l’assistència en una
urgència descrivint riscos,
recursos disponibles i tipus
d’ajut necessari.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

CONTINGUTS

g) S’ha assegurat la zona segons el
procediment oportú.
h) S’han identificat les tècniques
d’autoprotecció a la manipulació de les
persones accidentades
i) S’han detallat el contingut mínim d’una
farmaciola d’urgències i les indicacions
dels productes i medicaments
j) S’han establert les prioritats d’actuació
a múltiples víctimes
k) S’han descrit els procediments per a
verificar la permeabilitat de les vies
aèries
l) S’han identificat les condicions de
funcionament
adequades
de
la
ventilació-oxigenació.
k) S’han
descrit
i
executat
procediments d’actuació en
d’hemorràgia.
l)

els
cas

S’han descrit els procediments per
comprovar els nivells de consciència.

m) S’han pres les constants vitals.
n) S’ha identificat la seqüència d’actuació
segons el protocol establert per l’ILCOR
(Comitè de Coordinació Internacional

UT1. Valoració inicial de l’assistència en
una urgència
- Sistemes d'emergències.
- Objectius i límits dels primers auxilis.
- Marc
legal,
responsabilitat
i
ètica
professional.
- Farmaciola de primers auxilis.
o Classificació de material: materials
bàsics i complements útils.
o Característiques d'ús.
o Sistemes de magatzematge.
o Manteniment i revisió.
UT2. L’avaluació de l’estat de la víctima
- Signes de compromís vital en adult, nin o
nina i lactant.
o Parada cardiorespiratòria.
o Trastorns del ritme cardíac.
- Mètodes i materials de protecció de la zona.
- Mesures de seguretat i autoprotecció
personal.
- Tipus d'accidents i les seves conseqüències.
- Prioritats d'actuació en múltiples víctimes:
o El triatge simple.
o Valoració por criteris de gravetat.
- Signes vitals:
o Nivell de consciència.
o Pols.

sobre la Ressuscitació)

o Respiració.
- Exploració bàsica davant una urgència:
o Protocols d'exploració.
o Mètodes d'identificació d'alteracions.
o Signes i símptomes.
- Terminologia mèdica-sanitària en primers
auxilis.
- Protocol de transmissió de la informació.
Valoració de l'actuació amb seguretat i amb
confiança en si mateix.

R.2.- Aplica tècniques de
suport vital basic descrivintles i relacionant-les amb
l’objectiu a assolir

k)

S’han descrit els fonaments de la
ressuscitació cardiopulmonar

l)

S’han aplicat tècniques d’apertura
de la via aèria.

m)

S’han aplicat tècniques de suport
ventilatori i circulatori.
n)
S’ha
realitzat la
desfibril·lació externa
semiautomàtica (DESA)
o)

S’han aplicat
reanimació

p)

S’han
indicat
les lesions i
traumatismes més freqüents.

q)

S’ha descrit la valoració primària i
secundaria del lesionat.

r)

S’han aplicat tècniques de primers auxilis
en lesions produïdes per agents físics,
químics i biològics.

s)

S’han aplicat tècniques de primers auxilis
en patologies orgàniques
d’urgència.

t)

S’han especificat casos o circumstàncies
en els que no es deu intervenir.

mesures

de

post-

UT4. Aplicació de tècniques de
suport vital bàsic
- Objectiu i prioritats del suport vital
bàsic.
- Control de la permeabilitat de les
vies aèries:
o Tècniques d'obertura de la
via aèria.
o Tècniques de neteja i
desobstrucció de la via aèria.
- Ressuscitació
cardiopulmonar
bàsica.
o Respiració boca-boca.
o Respiració boca-nas.
o Massatge cardíac extern.
U T5. Suport vital amb DESA
(Desfibril·lació
Externa
Semi
Automàtica)
- Desfibril·lació
externa
semiautomàtica (DESA):
oFuncionament i manteniment
del desfibril·lador extern.
Semiautomàtic.
oProtocol d'utilització.
oRecollida de dades d'un
desfibril·lador
extern
semiautomàtic
UT6. Primers auxilis per als
accidents més corrents
- Valoració continua de l'accidentat.
- Atenció inicial lesiones por agents
físics:
o Traumatismes:
fractures,
luxacions i altres lesiones
traumàtiques,
cossos
estranys en ull, oïda i nas;
ferides
i
hemorràgies.
Ennuegada.
o Calor o fred: cremades, cop

de
calor,
hipertèrmia,
hipotèrmia i congelació.
o Electricitat:
protocols
d'actuació en electrocució.
o Radiacions.
UT7.
Primers
auxilis
per
traumatismes químics i biològics
- Atenció inicial lesiones por agents
químics i biològics:
o Tipus d'agents químics i
medicaments.
o Vies d'entrada i lesiones.
o Actuacions segons tòxic i via
d'entrada.
o Mossegades i picades.
o Xoc anafilàctic.
UT8. Primers auxilis en patologia
orgànica d’urgència i en part
imminent
- Atenció
inicial
en
patologia
orgànica d'urgència:
o Protocols
d'actuació
en
trastorns
cardiovasculars
d'urgència:
cardiopatia
isquèmica,
insuficiència
cardíaca.
o Protocols
d'actuació
en
trastorns
respiratoris:
insuficiència
respiratòria,
asma bronquial.
o Protocols
d'actuació
en
alteracions
neurològiques:
accident vascular cerebral,
convulsions en nins i adults.
- Actuació inicial en el part imminent.
- Actuació limitada al marc de les
seves competències.
Aplicació de normes i
protocols de seguretat i
d'autoprotecció personal.

R.3.-Aplica procediments
d’immobilització i
mobilització de víctimes
seleccionant els medis
materials i les tècniques.

g) S'han efectuat les maniobres necessàries
per accedir a la víctima.
h) S'han identificat els mitjans materials
d'immobilització i mobilització.
i) S'han caracteritzat les mesures posturals
davant una persona lesionada.
j) S'han descrit les repercussions d'una
mobilització i trasllat inadequats.
k) S'han confeccionat sistemes per a la
immobilització i mobilització de malalts o
accidentats amb materials convencionals i
inespecífics o mitjans de fortuna.
l) S'han aplicat normes i protocols de seguretat
i d'autoprotecció personal.

UT3. Aplicació
de
procediments
d’immobilització i mobilització
- Protocol de maneig de víctimes.
- Avaluació de la necessitat de trasllat:
o Situació en la zona.
o Identificació de riscos.
o Indicacions i contraindicacions del
trasllat.
- Posiciones de seguretat i espera de
l'accidentat.
- Tècniques d'immobilització:
o Fonaments d'actuació davant
fractures.
o Indicacions de la immobilització.
o Tècniques
generals
d'immobilització.
- Tècniques de mobilització:
o Indicacions de la mobilització en
situació de risc.
o Tècniques de mobilització simple.
- Confecció de lliteres i materials
d'immobilització senzills.
Protocol de seguretat i autoprotecció
personal.

R.4.- Aplica tècniques de suport
psicològic i d’autocontrol a
l’accidentat i acompanyants,
descrivint i aplicant les estratègies
de comunicació adequades.

g) S’han descrit les estratègies
bàsiques de comunicació amb
l’accidentat i els seus
acompanyats.
h) S’han detectat les necessitats
psicològiques de l’accidentat.
i)

S’han aplicat tècniques
bàsiques de suport psicològic
per millorar l’estat emocional
de l’accidentat.

j)

S’ha valorat la importància
d’infondre confiança i
optimisme a l’accidentat
durant tota l’actuació.

k) S’han identificat els factors
que predisposen a l’ansietat de
les situacions d’accident,
emergència i dol.
l)

S’han especificat les tècniques
a fer servir per controlar la
situació de dol, ansietat i
angoixa o agressivitat.

i)

S’han especificat les
tècniques a utilitzar per
superar psicològicament el
fracàs en la prestació de
l’auxili.

m) S’ha valorat la importància
de l’autocontrol davant
situacions d’estres.

UT1, UT2, UT3, UT4, UT5, UT6,
UT7 i UT8
Suport psicològic en primers
auxilis
- Estratègies
bàsiques
de
comunicació.
o Elements
de
la
comunicació.
o Tipus de comunicació.
o Dificultats
de
la
comunicació.
o Tècniques bàsiques de
comunicació
en
situacions d'estrès.
o Comunicació
amb
l'accidentat.
o Comunicació
amb
familiars.
- Valoració del paper del primer
intervinent.
o Reaccions a l'estrès.
o Tècniques
bàsiques
d'ajuda psicològica a
l'intervinent.
- Tècniques facilitadores de la
comunicació
interpersonal:
Habilitats bàsiques que milloren
la comunicació.
- Factors
estressors
en
situacions
d'accident
o
emergència.

-

Mecanismes i tècniques de
suport psicològic.

5. METODOLOGIA
La metodologia que es proposa combina estratègies, mètodes i tècniques que faciliten la integració dels coneixements al mateix temps que dota de capacitats cognitives i
actituds positives per a l'autoaprenentatge, el treball en equip i la possibilitat de mobilitat laboral dins l'àrea de treball específic.
Es fomentarà la utilització de la tecnologia dins l’aula, fent ús de diferents aplicacions educatives per tal de que l’alumnat desenvolupi les competències digitals adients per
facilitar la gestió de la informació i el coneixement.
Se treballarà en l’entorn de la plataforma Classroom per a la gestió dels recursos educatius i per a la comunicació amb l’alumnat.
Es reforçarà l’aprenentatge significatiu per tal d’aprofitar i relacionar els coneixements i les experiències prèvies de l’alumnat amb els nous adquirits. Es potenciarà
l’aplicació pràctica dels nous coneixements perquè l’alumnat comprovi l’interès i la utilitat del que va aprenent en cada moment.
D'altra banda, l'adquisició de destreses específiques d'execució és pròpia de la Formació Professional específica, i per a aprendre aquest tipus de tasca està prou demostrat
la importància de la simulació i la repetició de tasques relacionades amb els conceptes treballats prèviament.
Per els continguts pràctics que requereixen una visualització de la tècnica a realitzar, el professorat podrà realitzar una demostració pràctica de tot un procés o d'una fase
determinada del mateix, segons els requeriments de la tècnica a efectuar. La demostració podrà recolzar-se amb material audiovisual, noves tecnologies, etc.
Posteriorment, l’alumnat practicarà la tècnica, segons els criteris fixats. Acabada la pràctica se realitzarà l’avaluació perquè l’alumnat pugui reconèixer les parts del
procediment que no ha assolit o que necessita millorar.
Durant totes les Unitats de Treball se realitzaran pràctiques de les diferents tècniques i processos, per tal de que l’alumnat se familiaritzi amb la tècnica i pugui adquirir la
destresa necessària per a la pràctica professional.
Per organitzar les unitats didàctiques i afavorir que el procés d'aprenentatge resulti de manera exitosa es seguiran les següents pautes:
•

Els continguts estaran agrupats de forma que les unitats didàctiques tinguin un fil conductor clar, explícit i coherent.

•
•

Partir dels coneixements previs de l'alumnat.
Començar les unitats didàctiques amb estructures simples per anar augmentant complexitat a mesura que es vagin assolint els coneixements i s'integren de nous.

•

Afavorir la motivació de l'alumnat a través d'activitats útils, resolent problemes pràctics i simulacions de situacions reals que és a partir d'on poden consolidar els continguts

teòrics impartits.
•

Les unitats didàctiques han de contenir activitats d'avaluació per garantir el bon assoliments dels objectius proposats.

Per finalitzar l’apartat de metodologia, recordar que la programació és un projecte obert, flexible i reflexiu, on el professorat hi fa una declaració d’intencions amb caràcter viu,
que fa possible adaptar la normativa a la realitat de l’aula i a la diversitat d’interessos i capacitats de l’alumnat.

6. AVALUACIÓ
Per avaluar es tindran en compte els següent principis:
7. L’avaluació es basa tant amb els objectius del títol com els generals de l’FP (article 3 del RD 1147/2011)
c) Consolidar hàbits de disciplina treball individual i en equip, així com la capacitat d’autoaprenentatge i capacitat crítica i apartat
d) Establir relacions interpersonals i socials, en l'activitat professional i personal, basades en la resolució pacífica dels conflictes, el respecte a les altres persones i el rebuig a la
violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als comportaments sexistes
g) Potenciar la creativitat, la innovació i la iniciativa emprenedora
i) Comunicar-se de forma efectiva en el desenvolupament de l’activitat professional i personal.
8. L'avaluació serà Formativa.
9. L'avaluació ha d’identificar el grau en que l’alumnat ha desenvolupat cada competència.
10. És imprescindible implicar l’alumnat en el procés d’avaluació.
11. S’ha de basar en procediments pràctics i funcionals.
12. L'avaluació ha de ser transparent (L’alumnat ha de conèixer els paràmetres d’avaluació des del començament).
Per això, aquesta avaluació es copsarà com un procés continu i global de retroalimentació sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge. Aquest es basarà amb les competències PPS, els
resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i objectius generals associats al mòdul, els que ha d’adquirir l’alumnat. Aquests RA’s són ponderats en funció del temps que es treballa i de la

importància que en tenen per la competència del perfil professional i del mòdul. Tots aquests elements es treballaran i es temporalitzaran en distintes unitats de treball i activitats
avaluatives i d’aprenentatge.

Per tant:

●

La qualificació trimestral s’extraurà a partir dels instruments d’avaluació associats als Resultats d’Aprenentatge treballats.

●

La qualificació final s’extraurà de la ponderació dels Resultats d’Aprenentatge

b. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ GENERALS
La nota global de l’avaluació i del mòdul es treu aplicant la ponderació indicada a la següent graella:

RESULTATS D’APRENENTATGE
(RA)
RA1
RA2
RA3
RA4
TOTAL

PONDERACIÓ DE CADA RA
(%) AL FINAL DEL MÒDUL
20%
40%
20%
20%
100%

RA AVALUATS I PONDERATS
A 1a AVALUACIÓ
20%
40%
20%
20%
100%

RA AVALUATS I PONDERATS
A 2a AVALUACIÓ
70%
30%
100%

*Aquests percentatges són susceptibles a modificacions per motius justificats segons el criteri del professorat

RESULTATS D’APRENENTATGE
(RA)

PONDERACIÓ DE CADA RA (%)

EINES D’AVALUACIÓ PER RA

PONDERACIÓ DE LES EINES
D’AVALUACIÓ

RA1

RA2

RA3

RA4

20%

40%

20%

20%



Prova escrita UT1

30%

 UT1: Treball cooperatiu farmaciola
(canva, Powerpoint…)

20%



UT2: Prova escrita

30%



UT2: Cas pràctic

20%


UT4 i UT5: Prova pràctica (RCP,
DESA, OVACE...)

70%






30%

Prova teòrica
UT4 i UT5
UT6 i UT7
UT8

 UT3: Prova teòrica/pràctica en grups
(cas pràctic)

70%

 UT3: Proves teòriques test

30%


UT2: Cas pràctic triatge i/o
mesura constants vitals i valoració
comunicació amb accidentat

25%


UT4 i UT5: Prova pràctica
(RCP, DESA, OVACE...)

50%


UT3: Prova teòrica/pràctica en
grups (cas pràctic)

25%

*Aquests percentatges són susceptibles a modificacions per motius justificats segons el criteri del professorat
Les qualificacions trimestrals i finals es troben especificades a les graelles anteriors.
-

PROVES PRÀCTIQUES

A les proves pràctiques, Si l’alumnat no pot realitzar aquesta prova durant l’avaluació, encara que sigui per un motiu justificat, suspendrà l’avaluació, la qual podrà
recuperar el dia de l’avaluació pràctica del següent trimestre.
En el cas de suspendre la primera i/o segona, tindrà dret a una recuperació el mes de març.
Si l’alumnat no ha assolit els RA a final de curs tindrà dret a una convocatòria extraordinària marcada per les instruccions de Conselleria d’Educació.

- PROVES ESCRITES I TREBALLS
Aquestes poden incloure:
- Activitats d’aula individual o de grup i/o
- Exposicions orals individual o de grup i/o (que s’hauran d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel professor)
- Treballs de recerca i/o (s’hauran d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel professor)
- Proves escrites (tipus test, preguntes curtes, preguntes a desenvolupar, casos teòric-pràctics…)
 Criteris de qualificació de Treballs i tasques
L’alumnat està obligat a lliurar totes les feines i treballs programats i requerits pel professorat dins dels terminis establerts i amb les pautes d’elaboració fixades pel professorat.
- El lliurament dels treballs o tasques: si es lliura una feina posterior a la data límit d’entrega sense justificació oficial, en cas de que compleixi tots els requisits es qualificarà
amb una nota màxima de 5 punts dins la setmana posterior a la data d’entrega.

En el cas que la no presentació dels treballs i/o activitats d’aula i/o exposicions orals al llarg de l’avaluació sigui per un motiu justificat, el professorat marcarà un nou termini de
lliurament dins la mateixa avaluació, sempre i quan sigui possible.
Per avaluar els treballs i tasques escrites no tan sols es tindran en compte els continguts si no que també es valorarà com s'expressa i la pulcritud de la presentació.
 Criteris de qualificació de Proves escrites
Si l’alumnat no pot realitzar alguna prova escrita per un motiu justificat durant l’avaluació, sempre que sigui possible, es realitzarà dintre de la mateixa avaluació.

Recuperacions
En cas de suspendre algun RA s’haurà de recuperar els continguts suspesos relacionats amb aquest RA. L’alumnat tindrà dret a 2 convocatòries per recuperar, una convocatòria
ordinària en el mes de març i una convocatòria extraordinària fixada per les instruccions de Conselleria.
Per aprovar el mòdul s’han d’haver superat tots els RA.
Qualificació numèrica de l’avaluació ordinària i extraordinària
Donat que l'actual sistema de qualificació no permet posar notes numèriques decimals es seguiran els següents criteris:
– Les notes trimestrals s'arrodoniran a la baixa quedant el nombre enter.
– Els decimals que no s'han comptabilitzat seran reservats i afegits a la nota final del curs.
– Per a la mitjana global, les fraccions decimals per sota del 0,5 s'arrodoniran a la baixa. Si el decimal està comprès entre 0,5 i 0,7 es valorarà l'evolució de l'alumnat. Si és
igual o superior a 0,7 s'arrodonirà a l'alça, a excepció d'aquells casos que no es consideri adient aplicar aquesta pujada.
➢ Per aprovar el curs s’han d’aprovar les dues avaluacions on estaran incloses totes les competències associades al mòdul.

BLOCS DE
CONTINGUTS
B-a

B-b

B-c

X
X
X

HORES

B-d

X
X

UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES

X
X

SET

UT 0: Presentació del mòdul

1

UT 1: Valoració inicial de l’assistència en una urgència

1

UT 2: L’avaluació de l’estat de la víctima.
UT 3: Aplicació de procediments d’immobilització i mobilització.
UT 4: Aplicació de les tècniques de SVB

OCT

NOV

DES

GEN

FEB

MAR

1
4
2

5
3

1

5
5
2

6

8

a.

DISTRIB
UCIÓ
TEMPOR
AL

X

X

X

UT 6: Primers auxilis en accidents més corrents

X

UT 7: Primers auxilis per traumatismes químics i biològics.

X

2

UT 5: Suport vital amb DESA (desfibril·lació externa semi-automàtica)

2

6

6
6

6

UT 8: Primers auxilis en patologia orgànica d’urgència i en part imminent
HORES TOTALS:

4
2

6

8

6

8

6

4
4

40

Durada total del
mòdul: 40 (*) hores..
Hores setmanals: 2

(*) Tot i que la durada establerta del mòdul és de 35 h., impartir 2 h. setmanals durant el tres trimestres dona un total de 40.
(**)Aquesta distribució de sessions és susceptibles a modificacions per motius justificats segons el criteri del professorat
b.
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MÒDUL EIE
DOCENT: Manu Martínez Benito

1. ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL
COMPETÈNCIES PPS

p) Adaptar-se a les noves situacions
laborals, mantenint actualitzats els
coneixements científics, tècnics i
tecnològics relatius al seu entorn
professional, gestionant la seva
formació i els recursos existents en
l'aprenentatge al llarg de la vida i
utilitzant les tecnologies de la
informació i la comunicació.
r) Organitzar i coordinar equips de
treball amb responsabilitat, supervisant
el desenvolupament d'aquest,
mantenint relacions fluides i assumint
el lideratge, així com aportant
solucions als conflictes grupals que es
presentin.
s) Comunicar-se amb els seus iguals,
superiors, clients i persones sota la
seva responsabilitat, utilitzant vies
eficaces de comunicació, transmetent
la informació o coneixements adequats
i respectant l'autonomia i competència
de les persones que intervenen en

RESULTATS D’APRENENTATGE

CRITERIS D’AVALUACIÓ

CONTINGUTS

R.A.1.- Reconeix les capacitats
associades a la iniciativa emprenedora,
analitzant els requeriments derivats
dels llocs de treball i de les activitats
empresarials.

a) S'ha identificat el concepte
d'innovació i la seva relació amb el
progrés de la societat i l'augment en el
benestar dels individus.
b) S'ha analitzat el concepte de cultura
emprenedora i la seva importància com
a font de creació d'ocupació i benestar
social.
c) S'ha valorat la importància de la
iniciativa individual, la creativitat, la
formació i la col·laboració com a
requisits indispensables per tenir èxit
en l'activitat emprenedora.
d) S'ha analitzat la capacitat d'iniciativa
en el treball d'una persona emprada en
una petita i mitja empresa relacionada
amb la integració social.
i) S'ha analitzat el desenvolupament de
l'activitat emprenedora d'un empresari
que s'iniciï en el sector de la integració
social.
f) S'ha analitzat el concepte de risc
com a element inevitable de tota
activitat emprenedora.
g) S'ha analitzat el concepte
d'empresari i els requisits i actituds
necessaris per desenvolupar l'activitat

B – a) Iniciativa emprenedora:
Innovació i desenvolupament
econòmic. Principals característiques
de la innovació en l'activitat
d'integració social (materials,
tecnologia, organització de la
producció, entre altres).
La cultura emprenedora com a
necessitat social.
El caràcter emprenedor.
Factors claus dels emprenedors:
iniciativa, creativitat i formació.
La col·laboració entre emprenedors.
L'actuació dels emprenedors com a
empleats d'una empresa relacionada
amb la integració social.
L'actuació dels emprenedors com a
empresaris en el sector de la
integració social.
El risc en l'activitat emprenedora.
Concepte d'empresari. Requisits per a
l'exercici de l'activitat empresarial.
Objectius personals versus objectius
empresarials.
Pla d'empresa: la idea de negoci en
l'àmbit de la integració social.
Bones pràctiques de cultura
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l'àmbit del seu treball.

p) Adaptar-se a les noves situacions
laborals, mantenint actualitzats els
coneixements científics, tècnics i
tecnològics relatius al seu entorn
professional, gestionant la seva
formació i els recursos existents en
l'aprenentatge al llarg de la vida i
utilitzant les tecnologies de la
informació i la comunicació.
r) Organitzar i coordinar equips de
treball amb responsabilitat, supervisant
el desenvolupament d'aquest,
mantenint relacions fluides i assumint
el lideratge, així com aportant
solucions als conflictes grupals que es
presentin.
s) Comunicar-se amb els seus iguals,
superiors, clients i persones sota la
seva responsabilitat, utilitzant vies

empresarial.
h) S'ha descrit l'estratègia empresarial,
relacionant-la amb els objectius de
l'empresa.
i) S'ha definit una determinada idea de
negoci, en l'àmbit de la integració
social, que serveixi de punt de partida
per a l'elaboració d'un pla d'empresa.

R.A.2- Defineix l'oportunitat de creació
d'una petita empresa, valorant
l'impacte sobre l'entorn d'actuació i
incorporant valors ètics.

a) S'han descrit les funcions bàsiques
que es realitzen en una empresa i s'ha
analitzat el concepte de sistema aplicat
a l'empresa.
b) S'han identificat els principals
components de l'entorn general que
envolta a l'empresa, especialment
l'entorn econòmic, social, demogràfic i
cultural.
c) S'ha analitzat la influència en
l'activitat empresarial de les relacions
amb els clients, amb els proveïdors i
amb la competència, com a principals
integrants de l'entorn específic.
d) S'han identificat els elements de
l'entorn d'una pime relacionada amb la
integració social.
i) S'han analitzat els conceptes de
cultura empresarial i imatge
corporativa, i la seva relació amb els
objectius empresarials.
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emprenedora en l'activitat
d'integració social en l'àmbit local.

B - b) L'empresa i el seu entorn:
Funcions bàsiques de l'empresa.
L'empresa com a sistema.
L'entorn general de l'empresa.
Anàlisi de l'entorn general d'una
empresa relacionada amb la
integració social.
L'entorn específic de l'empresa.
Anàlisi de l'entorn específic d'una
empresa relacionada amb la
integració social.
Relacions d'una empresa d'integració
social amb el seu entorn.
Relacions d'una empresa d'integració
social amb el conjunt de la societat.
La cultura de l'empresa: imatge
corporativa.
La responsabilitat social.
El balanç social.
L'ètica empresarial.
Responsabilitat social i ètica de les
empreses del sector de la integració
social.

eficaces de comunicació, transmetent
la informació o coneixements adequats
i respectant l'autonomia i competència
de les persones que intervenen en
l'àmbit del seu treball.

f) S'ha analitzat el fenomen de la
responsabilitat social de les empreses i
la seva importància com un element de
l'estratègia empresarial.
g) S'ha elaborat el balanç social d'una
empresa relacionada amb la integració
social i s'han descrit els principals
costos socials en què incorren aquestes
empreses, així com els beneficis socials
que produeixen.
h) S'han identificat, en empreses
relacionades amb la integració social,
pràctiques que incorporen valors ètics i
socials.
i) S'ha dut a terme un estudi de
viabilitat econòmica i financera d'una
pime relacionada amb la integració
social.

v) Realitzar la gestió bàsica per a la
creació i funcionament d'una petita
empresa i tenir iniciativa en la seva
activitat professional amb sentit de la
responsabilitat social.

v) Realitzar la gestió bàsica per a la
creació i funcionament d'una petita
empresa i tenir iniciativa en la seva
activitat professional amb sentit de la
responsabilitat social.

r) Organitzar i coordinar equips de
treball amb responsabilitat, supervisant
el desenvolupament d'aquest,
mantenint relacions fluides i assumint

R.A.3- Realitza activitats per a la
constitució i engegada d'una empresa,
seleccionant la forma jurídica i
identificant les obligacions legals
associades

a) S'han analitzat les diferents formes
jurídiques de l'empresa.
b) S'ha especificat el grau de
responsabilitat legal dels propietaris de
l'empresa, en funció de la forma
jurídica triada.
c) S'ha diferenciat el tractament fiscal
establert per a les diferents formes
jurídiques de l'empresa.
d) S'han analitzat els tràmits exigits per
la legislació vigent per a la constitució
d'una empresa.
i) S'ha realitzat una cerca exhaustiva
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B - c) Creació i engegada d'una
empresa:
Concepte d'empresa.
Tipus d'empresa.
La responsabilitat dels propietaris de
l'empresa.
La fiscalitat en les empreses.
Elecció de la forma jurídica. Dimensió
i nombre de socis.
Tràmits administratius per a la
constitució d'una empresa.
Viabilitat econòmica i viabilitat
financera d'una empresa relacionada

el lideratge, així com aportant
solucions als conflictes grupals que es
presentin.

v) Realitzar la gestió bàsica per a la
creació i funcionament d'una petita
empresa i tenir iniciativa en la seva
activitat professional amb sentit de la
responsabilitat social.
s) Comunicar-se amb els seus iguals,
superiors, clients i persones sota la
seva responsabilitat, utilitzant vies
eficaces de comunicació, transmetent
la informació o coneixements adequats
i respectant l'autonomia i competència
de les persones que intervenen en
l'àmbit del seu treball.

R.A.4- Realitza activitats de gestió
administrativa i financera d'una pime,
identificant les principals obligacions
comptables i fiscals i emplenant la
documentació.

de les diferents ajudes per a la creació
d'empreses relacionades amb la
integració social en la localitat de
referència.
f) S'ha inclòs en el pla d'empresa tot el
relatiu a l'elecció de la forma jurídica,
estudi de viabilitat economicofinancera,
tràmits administratius, ajudes i
subvencions.
g) S'han identificat les vies
d'assessorament i gestió administrativa
externs existents a l'hora d'engegar
una pime.

amb la integració social.
Anàlisi de les fonts de finançament i
elaboració del pressupost d'una
empresa relacionada amb la
integració social.
Ajudes, subvencions i incentius fiscals
per a les pimes relacionades amb la
integració social.
Pla d'empresa: elecció de la forma
jurídica, estudi de viabilitat
econòmica i financera, tràmits
administratius i gestió d'ajudes i
subvencions.

a) S'han analitzat els conceptes bàsics
de comptabilitat, així com les tècniques
de registre de la informació comptable.
b) S'han descrit les tècniques bàsiques
d'anàlisis de la informació comptable,
especialment referent a la solvència,
liquiditat i rendibilitat de l'empresa.
c) S'han definit les obligacions fiscals
d'una empresa relacionada amb la
integració social.
d) S'han diferenciat els tipus
d'impostos al calendari fiscal.
i) S'ha emplenat la documentació
bàsica de caràcter comercial i
comptable (factures, albarans, notes de
comanda, lletres de canvi i xecs, entre
uns altres) per a una pime d'integració
social i s'han descrit els circuits que
aquesta documentació recorre en

B - d) Funció administrativa:
Concepte de comptabilitat i nocions
bàsiques.
Operacions comptables: registre de la
informació econòmica d'una empresa.
La comptabilitat com a imatge fidel
de la situació econòmica.
Anàlisi de la informació comptable.
Obligacions fiscals de les empreses.
Requisits i terminis per a la
presentació de documents oficials.
Gestió administrativa d'una empresa
relacionada amb la integració social.
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l'empresa.
f) S'han identificat els principals
instruments de finançament bancari.
g) S'ha inclòs tota la documentació
citada en el pla d'empresa.

2. METODOLOGIA
Aquesta programació preveu les activitats i recursos necessaris per desenvolupar el mòdul adaptant les eines esmentades a l'escenari requerit per les circumstàncies
(Modalitat semi presencial, online,... ).
L'enfocament de la formació́ basada en la competència reivindica el caràcter instrumental de la formació́: adquirir les competències professionals requerides en l’ocupació́, la
qual cosa implica adquirir coneixements sobre fets i conceptes; però̀ també́ adquirir coneixements o sabers sobre procediments i actituds. Aquest enfocament ens porta a
abandonar definitivament el paper del professor únicament com a transmissor d’informació́, i a adoptar més el paper d’orientador i facilitador dels mitjans per a que l’alumnat
adquireixi la competència demandada per les diferents ocupacions.

Els continguts que han de treballar-se en aquest mòdul professional parteixen dels Resultats d'aprenentatge i les competències professionals, personals i socials que haurà de
tenir el/la tècnic d'integració social, raó per la qual, la relació entre la formació i la realitat laboral ha de ser molt estreta. Aquests continguts han de proporcionar a l’alumnat
els conceptes teòrics i procedimentals necessaris i, al mateix temps, fomentar les actituds associades a la qualificació professional del/a integrador social.
La proposta metodològica es fonamenta en el principi de participació, el principi constructivista de l’aprenentatge i en seqüenciar els continguts de manera que l’ordre sigui
afavoridor per a la comprensió de l’alumnat. Presentarem cada unitat de treball i a continuació amb activitats inicials partirem dels coneixements i experiències prèvies del
nostre alumnat per a realitzar activitats de desenvolupament per construir el seu aprenentatge i activitats de síntesi per a consolidar els nous aprenentatges i la transferència
d’allò que han aprés. Així, el procés d’ensenyament-aprenentatge s’ha programat basant-se en la realització d’una sèrie d’activitats d’aprenentatge ( individuals i/o de grup
que afavorirà l’aprenentatge de treball en equip) que pretén propiciar la iniciativa de l’alumnat i el procés d’autoaprenentatge desenvolupant capacitats de comprensió i
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anàlisi, de relació, recerca i tractament de la informació, intentant connectar l’aula amb el món real, les empreses, organitzacions, fundacions, consultories i organismes
administratius que conformen l’entorn professional i de treball, i complementant aquestes activitats amb explicacions de la professora, intervencions d’experts en
determinades matèries i amb exposicions i debats de l’alumnat.
Seguint la línia general del centre que aposta per la incorporació de les metodologies d’aprenentatge cooperatiu i l’aprenentatge basat en projectes (ABP) anirem incorporant
activitats basades en aquestes metodologies a mesura que avanci el curs. El desenvolupament d'un projecte empresarial en grup és la base des d'on partim.
Pel que fa a l’organització de l’espai, habitualment farem classe en l’aula assignada. També utilitzarem el carretó de portàtils i si és possible, la biblioteca amb ordinadors com
a eina per treballar amb les noves tecnologies a dos nivells: recerca d’informació i utilització de les aplicacions informàtiques adients. Els espais comuns es fan servir en
aquelles unitats que inclouen treball de camp.
Es procurarà que els recursos didàctics que es facin servir siguin propers a l’alumnat, capaç de despertar-ne l’interès i motivar-lo per realitzar tasques d’investigació i/o
recerca. D’entre els generals, aplicacions informàtiques com el padlet, documents diversos: activitats pràctiques, notes teòriques elaborades pel professor a partir d’altres
fonts, apartats puntuals de manuals i legislació, entre d’altres, documents reals (avaluacions de riscos laborals, manuals de prevenció...) i material audiovisual. D’entre els
específics per a l’alumnat, no es farà servir llibre de text i utilitzarem el material d’iniciativa empresarial d'ICAPE, Classroom i el correu electrònic per posar a disposició de
l’alumnat el material necessari durant el curs així com diverses aplicacions de BLOG per la creació de la carpeta d’aprenentatge. A més, aquest serà complementat amb
fotocòpies, apunts, exercicis i documents reals , legislació, així com diaris, revistes especialitzades i material audiovisual.
En el nostre mòdul és imprescindible per a la realització de certes activitats la utilització de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació ( TIC ), sobre tot la navegació
per Internet amb la visita de pàgines web (Palma Activa, sindicats, associacions empresarials, cercadors, INSHT, CAEB...) per a la millora de la formació sobre sistemes de
recerques que permetin localitzar documents o informació necessària per a l’aprenentatge de la matèria.

3. AVALUACIÓ
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Marc legal:

L’Ordre d’organització i funcionament del 13 de juliol del 2009 (BOIB núm. 108 de 25 de juliol de 2009) que especifica que cada mòdul podrà ser objecte d’avaluació
en 4 convocatòries, excepte el de FCT que ho serà en dues,
L’article 34 d’aquest Ordre que especifica que, d’aquest nombre màxim de convocatòries, l’alumnat pot assistir de forma presencial a les activitats
programades per a cada mòdul un màxim de dos cursos. Estableix que les convocatòries no necessàriament han de ser consecutives.
L’article 32 d’aquest que especifica que s’han d’avaluar els resultats esperats i que han de coincidir o formar part de les competències professionals que
han de ser assolides per l’alumnat. En aquests resultats esperats d’aprenentatge s’han d’incloure el saber fer, saber estar i saber ser de l’alumnat en
comportaments observables.

Amb la finalitat de poder valorar de manera objectiva i precisa el saber estar i el saber ser, es vol posar èmfasi en l’avaluació de les competències personals i socials
que impregnen el currículum de la formació professional, entenent que les competències personals i socials fan que una persona professional desenvolupi de forma
eficaç la seva tasca, podent-les relacionar amb les conductes i les actituds de les persones.
L’article 33 estableix que, l’avaluació serà contínua i formativa, la qual cosa vol dir que l’alumnat serà avaluat a partir del seu treball diari de classe,
proves escrites, activitats avaluatives i d’aprenentatge (elaboració de treballs, tríptics, pòsters, vídeos, esquemes, projectes...) i els procediments, les
estratègies i les actituds demostrades, així com l’interès per la matèria, la tolerància als diferents ritmes d’aprenentatge, la cooperació amb companys/es, les
aportacions fetes a classe, la iniciativa i l’entusiasme. S’intentarà potenciar un aprenentatge significatiu, dinàmic, participatiu, creatiu i motivador.
Els articles 29 i 30 de l’ordre d’organització i funcionament afirma que per tenir dret a l’avaluació s’ha d’assistir a un 85% de les sessions del mòdul. En cas de
superar el 15% d’absentisme (ANJ) no continuat o el 10% continuat, el mòdul no podrà ser avaluat i es donarà de baixa d’ofici a l’alumne/a, prèvia
comunicació oficial i tenint en compte les causes que contempla la normativa.
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Per avaluar es tindran en compte els següent principis:
1. L'avaluació serà Formativa.
2. L'avaluació ha d’identificar el grau en que l’alumnat ha desenvolupat cada competència.
3. És imprescindible implicar l’alumnat en el procés d’avaluació.
4. S’ha de basar en procediments pràctics i funcionals.
5. L'avaluació ha de ser transparent (L’alumnat ha de conèixer els paràmetres d’avaluació des del començament).
Aquesta avaluació es presenta com un procés continu i global de retroalimentació sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge. Partim dels resultats d’aprenentatge
associats al mòdul que ha d’adquirir l’alumnat. Aquests són ponderats en funció en funció del temps que es treballa i de la importància que en tenen per la competència del
perfil professional, social i personal i del mòdul. (veure-n cuadre d'ancoratje: taules per RA’s i percentatge). Tots aquests elements es treballaran i es temporalitzaran en
distintes unitats de treball i activitats avaluatives i d’aprenentatge.

Totes les activitats avaluables desenvolupades durant el curs s'avaluen mitjançant els Criteris d'avaluació associats als Resultats d'aprenentatge.

D'aquesta manera contemplam per a la nota final:

COMPETENCIA
PROFESSIONAL
p/r/s

RESULTAT D’APRENENTATGE (R A)
R.A.1.- Reconeix les capacitats associades a la iniciativa emprenedora, analitzant els
requeriments derivats dels llocs de treball i de les activitats empresarials.
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1 AVAL.

2 AVAL.

Ordinària

60

0

40

p / r / s /v

R.A.2- Defineix l'oportunitat de creació d'una petita empresa, valorant l'impacte sobre
l'entorn d'actuació i incorporant valors ètics.

40

60

40

v/r

R.A.3- Realitza activitats per a la constitució i engegada d'una empresa, seleccionant la
forma jurídica i identificant les obligacions legals associades

0

20

10

v/s

R.A.4- Realitza activitats de gestió administrativa i financera d'una pime, identificant les
principals obligacions comptables i fiscals i emplenant la documentació.

0

20

10

100

100

100

I per a cada RESULTAT D’APRENENTATGE, s’avaluarà:
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RA1
Reconeix les capacitats associades a la iniciativa emprenedora, analitzant els requeriments derivats dels llocs de treball i de les activitats
empresarials.
Mínim
exigit

Criteri d’avaluació

50%

1) S'ha identificat el concepte d'innovació i la seva relació amb el progrés de la societat i l'augment en el benestar dels individus.

50%

2) S'ha analitzat el concepte de cultura emprenedora i la seva importància com a font de creació d'ocupació i benestar social.

50%

3) S'ha valorat la importància de la iniciativa individual, la creativitat, la formació i la col·laboració com a requisits indispensables per tenir èxit en l'activitat
emprenedora.

50%

4) S'ha analitzat la capacitat d'iniciativa en el treball d'una persona emprada en una petita i mitja empresa relacionada amb la integració social.

50%

5) S'ha analitzat el desenvolupament de l'activitat emprenedora d'un empresari que s'iniciï en el sector de la integració social.

50%

6) S'ha analitzat el concepte de risc com a element inevitable de tota activitat emprenedora. g) S'ha analitzat el concepte d'empresari i els requisits i actituds
necessaris per desenvolupar l'activitat empresarial.

50%

7) S'ha descrit l'estratègia empresarial, relacionant-la amb els objectius de l'empresa.

50%

8) S'ha definit una determinada idea de negoci, en l'àmbit de la integració social, que serveixi de punt de partida per a l'elaboració d'un pla d'empresa.
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Peso

RA2
Defineix l'oportunitat de creació d'una petita empresa, valorant l'impacte sobre l'entorn d'actuació i incorporant valors ètics.
Mínim
exigit

Criteri d’avaluació

50%

1) S'han descrit les funcions bàsiques que es realitzen en una empresa i s'ha analitzat el concepte de sistema aplicat a l'empresa.

50%

2) S'han identificat els principals components de l'entorn general que envolta a l'empresa, especialment l'entorn econòmic, social, demogràfic i cultural.

50%

3) S'ha analitzat la influència en l'activitat empresarial de les relacions amb els clients, amb els proveïdors i amb la competència, com a principals integrants de
l'entorn específic.

50%

4) S'han identificat els elements de l'entorn d'una pime relacionada amb la integració social.

50%

5) S'han analitzat els conceptes de cultura empresarial i imatge corporativa, i la seva relació amb els objectius empresarials.

50%

6) S'ha analitzat el fenomen de la responsabilitat social de les empreses i la seva importància com un element de l'estratègia empresarial.

50%

7) S'ha elaborat el balanç social d'una empresa relacionada amb la integració social i s'han descrit els principals costos socials en què incorren aquestes
empreses, així com els beneficis socials que produeixen.

50%

8) S'han identificat, en empreses relacionades amb la integració social, pràctiques que incorporen valors ètics i socials.

50%

9) S'ha dut a terme un estudi de viabilitat econòmica i financera d'una pime relacionada amb la integració social.
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Peso

RA3
Realitza activitats per a la constitució i engegada d'una empresa, seleccionant la forma jurídica i identificant les obligacions legals associades
Mínim
exigit

Criteri d’avaluació

50%

a) S'han analitzat les diferents formes jurídiques de l'empresa.

50%

b) S'ha especificat el grau de responsabilitat legal dels propietaris de l'empresa, en funció de la forma jurídica triada.

50%

c) S'ha diferenciat el tractament fiscal establert per a les diferents formes jurídiques de l'empresa.

50%

d) S'han analitzat els tràmits exigits per la legislació vigent per a la constitució d'una empresa.

50%

i) S'ha realitzat una cerca exhaustiva de les diferents ajudes per a la creació d'empreses relacionades amb la integració social en la localitat de referència.

50%

f) S'ha inclòs en el pla d'empresa tot el relatiu a l'elecció de la forma jurídica, estudi de viabilitat economicofinancera, tràmits administratius, ajudes i
subvencions.

50%

g) S'han identificat les vies d'assessorament i gestió administrativa externs existents a l'hora d'engegar una pime.
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Peso

RA4
Realitza activitats de gestió administrativa i financera d'una pime, identificant les principals obligacions comptables i fiscals i emplenant la
documentació.
Mínim
exigit
50%

Criteri d’avaluació

1) S'han analitzat els conceptes bàsics de comptabilitat, així com les tècniques de registre de la informació comptable.
2) S'han descrit les tècniques bàsiques d'anàlisis de la informació comptable, especialment referent a la solvència, liquiditat i rendibilitat de l'empresa.

50%
50%

3) S'han definit les obligacions fiscals d'una empresa relacionada amb la integració social.

50%

4) S'han diferenciat els tipus d'impostos al calendari fiscal.

50%

5) S'ha emplenat la documentació bàsica de caràcter comercial i comptable (factures, albarans, notes de comanda, lletres de canvi i xecs, entre uns altres) per
a una pime d'integració social i s'han descrit els circuits que aquesta documentació recorre en l'empresa.

50%

6) S'ha inclòs tota la documentació citada en el pla d'empresa.
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Peso

L’alumnat està obligat a lliurar totes les feines i treballs programats i requerits pel professorat dins dels terminis establerts. El lliurament fora de termini sense justificació serà
avaluat però no qualificat i haurà de lliurar-ho amb la data programada. Seran avaluats:

 L’elaboració de les activitats i treballs obligatoris, individuals i en grup, que al llarg del curs seran requerits pel professorat.
 Els treballs s’hauran d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel professorat i pel departament.
 Les competències professionals, personals i socials relacionades amb les tasques individuals i en grup plantejades.
Per aprovar el curs s’han d’assolir les CPPS imprescindibles del mòdul. La qualificació final del mòdul s’obtindrà per la ponderació de cadascuna de les competències
vinculades als Resultats d'aprenentatge, tenint en compte els diversos paràmetres indicats abans. La nota mínima per a superar el mòdul és d’un cinc. Per a obtenir la
qualificació final del mòdul s’arrodonirà al número sencer més proper (A partir 0,50 per la següent unitat).
Si l’alumnat té conductes contràries a la integritat i honradesa acadèmiques: presentar un treball que no és original, presentar un treball sense referir-se a les fonts
d’informació, copiar en un examen, permetre que et copiïn en un examen o en la realització d’un treball, disposar de material no autoritzat per fer els exàmens, copiar,
col·lidir, plagiar, se li aplicarà la sanció de suspendre la matèria i sanció d’acord amb els articles 53 i 58 del Decret 121/2010 de 10 de desembre, pel qual s'estableixen els
drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.
1. Instruments d’avaluació:
Els instruments d’avaluació seran diversos. No s’utilitzarà un únic instrument, sinó la combinació de diferents mitjans com, entre d’altres, la realització de proves objectives,
activitats i casos pràctics i d’expressió oral, així com l’observació sistemàtica. Es concretarà entre els següents:

 Rúbriques d’avaluació per les activitats i casos pràctics, exposicions orals, simulacions (individuals o en grup), plantejats en classe i realitzats per l’alumnat amb
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regularitat a l’aula o a casa. S’avaluarà l’ordre, pulcritud i correcció gramatical en la presentació, a més dels continguts, així com la realització i lliurament dels treballs
dins del termini oportú. També s’avaluarà haver assumit la responsabilitat i dut a terme la feina corresponent com a membre del grup.i en el cas de les exposicions
orals, el nivell d’expressió oral, la claredat i correcció en l’exposició dels continguts, així com els recursos i mitjans utilitzats com a suport. En resum les rúbriques han
de relacionarse amb els criteris d’avaluació derivats dels Resultats d'aprenentatge.

 Qüestionaris d'autoavaluació i coavaluació: Necessaris per fer l’alumnat partícip i conscient del procés avaluador com a part del procés d'ensenyamentaprenentatge. L’alumnat ha de valorar el seu procés i el del seu grup.

 Carpeta d’aprenentatge/ BLOG on l’alumnat anirà recopilant i reflexionant sobre allò que ha après i el seu aprenentatge per activitats o unitats de treball.
 Observació directa mitjançant el quadern del professorat de l’actitud i interès vers el mòdul, professorat i companys/es, el comportament adequat a l’aula,
aprofitament, assistència i participació, així com una actitud de respecte per l’alumnat, el professorat i les instal·lacions.

 Les proves individuals objectives seran de caràcter periòdic, concretant-se en 1 prova escrita com a mínim en cadascuna de les avaluacions i constaran de
preguntes curtes, supòsits pràctics i, si escau, de preguntes tipus test (part pràctica i teòrica).

 Activitats complementàries com sortides i visites programades així com tallers impartits per personal extern.
 Avaluació docent: enquesta d’avaluació del professor per a omplir per l’alumnat de forma anònima: L’alumnat avaluarà la metodología, materials, funcionament i
dinàmica de les classes, per tal de fer anàlisi del procés en relació a modificar qualque element que no enriqueix el procés d’aprenentatge. La propia autoavaluació en
relació als objectius marcats i assolits serà altra eina en aquest sentit.

2. Instrument de qualificació:

La ponderació de les qualificacions a les CPPS (Vinculades als RA) es farà amb l’aplicació Gestib. Aquesta eina pot ser consultada per l’alumnat per tal de fer seguiment de la
seva avaluació.
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Pel que fa al sistema de recuperació, l’alumnat que suspèn una o més competències ( per proves objectives (parcials), ...) amb una qualificació inferior a 4 haurà
d’examinar-se d’aquesta part en una prova de recuperació global corresponent a la 1a convocatòria. Així, el professor indicarà la prova escrita, activitats, casos pràctics i/o
treballs adients a dur a terme, segons el seu criteri professional. S’haurà d’haver presentat tots els treballs i activitats d’aula realitzats durant les avaluacions. Si l’alumnat, per
causes degudament justificades, no ha pogut realitzar una prova objectiva durant una avaluació, tindrà dret a realitzar aquesta prova dins l’avaluació corresponent, si és
possible per raó de calendari.

Pel que fa a l’alumnat que després de la 2a convocatòria, dugui suspès el mòdul, , haurà de matricular-se de nou al següent curs acadèmic per a repetir de manera presencial

els mòduls no superats o bé podrà recuperar seguint una Fitxa de recuperació individualitzada de mòdul que se facilitarà a l’alumnat afectat: la prova escrita, activitats, casos
pràctics i/o treballs adients a dur a terme, segons el seu criteri professional, la data i hora per a la seva presentació i els criteris de qualificació que es tindran en compte.
RECUPERACIONS A FINAL DE CURS.
Si un alumne no aconsegueix una puntuació igual o superior a cinc (5), per poder aprovar s’haurà de presentar a la recuperació a final de curs (març). Abans de realitzar les
recuperacions, s’hauran d’haver presentat tots els treballs realitzats durant les avaluacions. La presentació dels treballs és condició per poder presentar-se a la recuperació.
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ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I A LES NECESSITATS EDUCATIVES DE L’ALUMNAT:
El Real Decret 1147/2011, de 29 de juliol, d'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació y la Llei
Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, para la millora de la qualitat educativa determinen la importància esencial dels procesos inclusius i no discriminatoris dins el procés
educatiu. D'acord amb el Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb
fons públics (BOIB 5/5/2011 núm. 67) s'ha dut a terme l'anàlisi de la diversitat en aquest centre, segons l'articulat en concret el número 12 i l'article 9, amb l’objectiu
d’eliminar barreres a l’aprenentatge i fomentar la participació. Les mesures ordinàries de suport tenen com a finalitat proporcionar una atenció adequada a cada alumne per
tal que assoleixi els objectius i les competències de cada etapa. 36 Per això, definim, la diversitat com una característica intrínseca dels grups humans, ja que cada persona té
una manera especial de pensar, de sentir i d'actuar, independentment que, des del punt de vista evolutiu, existeixin uns patrons cognitius, afectius i conductuals amb unes
certes semblances. Tot i que dins la Formació professional no es modificaran o suprimiran objectius o continguts hem de proposar mesures d'atenció a la diversitat adequades
per tal d’aconseguir que el procés d’ensenyament - aprenentatge permeti la futura inserció laboral d’aquells/es alumnes que les presentin necessitats específiques de
recolzament educatiu. Entre les actuacions o vies que es plantegen per al tractament de la diversitat podem trobar les següents: - S'empraran metodologies didàctiques
diferents, que s'adeqüin als diferents graus de capacitats prèvies, als diferents nivells d'autonomia i responsabilitat dels alumnes i a les dificultats detectades en processos
d'aprenentatge anteriors. - S'adaptaran les activitats a les motivacions i necessitats de l'alumnat, plantejant aquelles a un nivell situat entre el que ja saben fer autònomament
i el que són capaços de fer amb l'ajuda i guia del professor o dels seus companys. S'establirà de menor a major la dificultat de les tasques, de tal forma que tots els alumnes
puguin trobar espais de resposta adequats a les seves capacitats. - Les activitats/pràctiques grupals propostes es desenvoluparan en grups heterogenis, parant esment al
repartiment de tasques i a una assignació de funcions flexible. - Es respectaran els ritmes d'aprenentatge dels/les alumnes, en funció dels seus interessos, motivacions i
capacitats. - En les activitats de recuperació programades, per als alumnes amb més dificultats d'aprenentatge es definiran de manera clara els conceptes que els costa
treball comprendre. Es plantejaran aquestes activitats tenint present els nivells mínims que hauran d'aconseguir els alumnes. - Es plantejaran activitats d'ampliació per als
alumnes que poden ampliar el procés d'aprenentatge. - Es millorarà l'hàbit d'estudi i la responsabilitat. - Es fomentaran les relacions socials i la integració dels alumnes del
grup. S’ha de destacar que es manté un diàleg continu durant tot el curs amb el departament d’orientació per tal de coordinar les adaptacions d’accés i no significatives per
casos

d’integració

tardana,

altes
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capacitats,

NESE,

NEE.

DISTRIBUCIÓ TEMPORAL
BLOCS DE CONTINGUTS
(segons currículum)
B-a

B- b

B-c

UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES

B-d

SET

X

1. UT: INICIATIVA EMPRENENDORA

X

2. UT: ELECCIÓ DEL PROJECTE

X

X

OC

NO

DE

T

V

S

ABR
GEN

FEB

MAR

MAI
JUN

X
X

4. UT: CLIENT IDEAL Y PROP. DE VALOR

X

X

5. UT: COMPÈTENCIA

X

X

6. UT: MARKETING

X

X

7. UT: MODELO DE NEGOCIO / CANVAS

X
X

X

HORES

X

3. UT: IDENTIDAD CORPORATIVA

X

X

CRONOGRAMA

X

X

8. UT: GESTIÓ ADMINISTRATIVA Y FISCAL

X

X

9. UT: PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

X
HORES TOTALS:

MD020202b-1

20
2

60

Anex: Anclatje curricular CPPS/ RA/ OBJ/
TIPUS

Professional

Professional

Social

COMPETÈNCIES
AVALUABLES

p) Adaptar-se a les
noves situacions
laborals utilitzant
les tecnologies de
la informació i la
comunicació.

v) Realitzar la
gestió bàsica d’una
petita empresa
amb iniciativa i
responsabilitat
social.

s) Comunicació

RA

R.A.1.- Reconeix les capacitats
associades a la iniciativa
emprenedora, analitzant els
requeriments derivats dels llocs de
treball i de les activitats
empresarials.
R.A.2.- Defineix l'oportunitat de
creació d'una petita empresa,
valorant l'impacte sobre l'entorn
d'actuació i incorporant valors
ètics.

R.A.3.- Realitza activitats per a la
constitució i engegada d'una
empresa, seleccionant la forma
jurídica i identificant les
obligacions legals associades.

R.A.4.- Realitza activitats de
gestió administrativa i financera
d'una pime, identificant les
principals obligacions comptables i
fiscals i emplenant la
documentació.
R.A.1.- Reconeix les capacitats

OBJ
p) Analitzar i utilitzar els recursos i oportunitats d'aprenentatge
relacionats amb l'evolució científica, tecnològica i organitzativa del sector
i les tecnologies de la informació i la comunicació, per a mantenir l'esperit
d'actualització i adaptar-se a noves situacions laborals i personals.
x) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura emprenedora,
empresarial i d'iniciativa professional, per a realitzar la gestió bàsica d'una
petita empresa o emprendre un treball.
p) Analitzar i utilitzar els recursos i oportunitats d'aprenentatge
relacionats amb l'evolució científica, tecnològica i organitzativa del sector
i les tecnologies de la informació i la comunicació, per a mantenir l'esperit
d'actualització i adaptar-se a noves situacions laborals i personals.
x) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura emprenedora,
empresarial i d'iniciativa professional, per a realitzar la gestió bàsica d'una
petita empresa o emprendre un treball.
p) Analitzar i utilitzar els recursos i oportunitats d'aprenentatge
relacionats amb l'evolució científica, tecnològica i organitzativa del sector
i les tecnologies de la informació i la comunicació, per a mantenir l'esperit
d'actualització i adaptar-se a noves situacions laborals i personals.
x) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura emprenedora,
empresarial i d'iniciativa professional, per a realitzar la gestió bàsica d'una
petita empresa o emprendre un treball.
p) Analitzar i utilitzar els recursos i oportunitats d'aprenentatge
relacionats amb l'evolució científica, tecnològica i organitzativa del sector
i les tecnologies de la informació i la comunicació, per a mantenir l'esperit
d'actualització i adaptar-se a noves situacions laborals i personals.

COMP

p) Adaptar-se a les noves
situacions laborals
utilitzant les tecnologies
de la informació i la
comunicació.

v) Realitzar la gestió
bàsica per a la creació i
funcionament d’una
petita empresa i tenir
iniciativa en la seva
activitat professional amb
sentit de la
responsabilitat social.

x) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura emprenedora,
empresarial i d'iniciativa professional, per a realitzar la gestió bàsica d'una
petita empresa o emprendre un treball.
p) Analitzar i utilitzar els recursos i oportunitats d'aprenentatge
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s) Comunicar-se amb els

r) Organitzar i
coordinar equips de
treball amb
responsabilitat

Social

Personal

p) gestionar la seva
formació

associades a la iniciativa
emprenedora, analitzant els
requeriments derivats dels llocs de
treball i de les activitats
empresarials. R.A.2.- Defineix
l'oportunitat de creació d'una
petita empresa, valorant l'impacte
sobre l'entorn d'actuació i
incorporant valors ètics.
R.A.1.- Reconeix les capacitats
associades a la iniciativa
emprenedora, analitzant els
requeriments derivats dels llocs de
treball i de les activitats
empresarials. R.A.2.- Defineix
l'oportunitat de creació d'una
petita empresa, valorant l'impacte
sobre l'entorn d'actuació i
incorporant valors ètics.
R.A.1.- Reconeix les capacitats
associades a la iniciativa
emprenedora, analitzant els
requeriments derivats dels llocs de
treball i de les activitats
empresarials. R.A.2.- Defineix
l'oportunitat de creació d'una
petita empresa, valorant l'impacte
sobre l'entorn d'actuació i
incorporant valors ètics.

relacionats amb l'evolució científica, tecnològica i organitzativa del sector
i les tecnologies de la informació i la comunicació, per a mantenir l'esperit
d'actualització i adaptar-se a noves situacions laborals i personals.
x) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura emprenedora,
empresarial i d'iniciativa professional, per a realitzar la gestió bàsica d'una
petita empresa o emprendre un treball.
p) Analitzar i utilitzar els recursos i oportunitats d'aprenentatge
relacionats amb l'evolució científica, tecnològica i organitzativa del sector
i les tecnologies de la informació i la comunicació, per a mantenir l'esperit
d'actualització i adaptar-se a noves situacions laborals i personals.
x) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura emprenedora,
empresarial i d'iniciativa professional, per a realitzar la gestió bàsica d'una
petita empresa o emprendre un treball.
p) Analitzar i utilitzar els recursos i oportunitats d'aprenentatge
relacionats amb l'evolució científica, tecnològica i organitzativa del sector
i les tecnologies de la informació i la comunicació, per a mantenir l'esperit
d'actualització i adaptar-se a noves situacions laborals i personals.
x) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura emprenedora,
empresarial i d'iniciativa professional, per a realitzar la gestió bàsica d'una
petita empresa o emprendre un treball.

4. BIBLIOGRAFIA BÀSICA DE REFERÈNCIA
●

seus iguals,

Llibre de text: Material Projecte ICAPE
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r) Organitzar i coordinar
equips de treball amb
responsabilitat

p) gestionar la seva
formació

MÒDUL HHSS
DOCENTS: ÀNGELA M. COLOMAR VICH / RUTH MUÑOZ FLORIT
1.
ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL
COMPETÈNCIES PPS
m) Realitzar tasques de mediació
entre
persones
i grups, aplicant les tècniques
participatives i de gestió de
conflictes de forma eficient.
o) Mantenir relacions fluides
amb els usuaris i les famílies,
membres del grup de treball i altres
professionals,
mostrant
habilitats socials i aportant
solucions als conflictes que
sorgeixen.
q) Resoldre situacions problemes
o contingències amb iniciativa i
autonomia en l’àmbit de la seva
competència, amb creativitat,
innovació i esperit de millora en
el treball personal i en el dels
membres del grup.
r) Organitzar i coordinar equips
de treball amb responsabilitat,
supervisant el desenvolupament,
mantenint relacions fluides i
assumint el lideratge, així com
aportant solucions als conflictes
grupals que es presentin.

m)
o)
q)
s)

RESULTATS D’APRENENTATGE

CRITERIS D’AVALUACIÓ

CONTINGUTS

RA 1:

a)
S'han descrit els principis de la
intel·ligència emocional i social.
b)
S'ha valorat la importància de les
habilitats socials en l'acompliment de la
labor professional.
c)
S'han caracteritzat les diferents
etapes d'un procés comunicatiu.
d)
S'han identificat els diferents estils
de comunicació, els seus avantatges i
limitacions.
e)
S'ha valorat la importància de l'ús
de la comunicació tant verbal com no
verbal en les relacions interpersonals.
f)
S'ha
establert
una
eficaç
comunicació per assignar tasques, rebre
instruccions i intercanviar idees o
informació.
g)
S'han utilitzat les habilitats socials
adequades a la situación i atenent a la
diversitat cultural.
h)
S'ha demostrat interés per no
jutjar a les persones i respectar els seus
elements
diferenciadors
personals:
emocions, sentiments, personalitat.
i)
S'ha demostrat una actitud positiva
cap al canvi i a aprendre de tot el que
succeeix.
j)
S'ha valorat la importància de
l'autocrítica i l'autoavaluació en el
desenvolupament d'habilitats de relació

1.1.
Habilitats
socials
i
conceptes afins.
1.2. Anàlisi de la relació entre
comunicació i qualitat de vida
en els àmbits d'intervenció.
1.3. El procés de comunicació.
La comunicació verbal i no
verbal.
1.4. Valoració comunicativa del
context: facilitadors i obstacles
en la comunicació.
1.5. Valoració de la importància
de les actituds en la relació
d'ajuda.
1.6. La intel·ligència emocional.
L'educació
emocional.
Les
emocions i els sentiments.
1.7.
Els
mecanismes
de
defensa.
1.8. Programes i tècniques de
comunicació i habilitats socials.

Implementa estratègies i tècniques
per afavorir la comunicació i relació
social amb el seu voltant, tot
relacionant-les amb els principis de la
intel·ligència emocional i social.
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interpersonal i de comunicació adequades.
s)
Comunicar-se
amb
els seus iguals, superiors, clients i
persones
sota
la
seva
responsabilitat,
utilitzant
vies
eficaces
de
comunicació,
transmetent
la
informació
o
coneixements
adequats
i
respectant
l’autonomia
i
competència de les persones que
intervenen en l’àmbit del seu
treball.

q)
r)

RA 2:
Dinamitza el treball en grup, aplicantne les tècniques adequades i
justificant-hi la seva selecció en
funció de les característiques, situació
i objectius del grup.

a) S'han descrit els elements fonamentals
d'un grup, la seva estructura i dinàmica així
com els factors que poden modificar-les.
b)S'han analitzat i seleccionat les diferents
tècniques de dinamització i funcionament
de grups.
c) S'han explicat els avantatges del treball
en equip enfront de l'individual.
d) S'han diferenciat els diversos rols que
poden donar-se en un grup i les relacions
entre ells.
e) S'han identificat les principals barreres
de comunicació grupal.
f) S'han plantejat diferents estratègies
d'actuació per aprofitar la funció de
lideratge i els rols en l'estructura i
funcionament del grup.
g) S'ha definit el repartiment de tasques
com a procediment per al treball grup.
h) S'ha valorat la importància d'una actitud
tolerant i d'empatia per aconseguir la
confiança del grup.
i) S'ha aconseguit un ambient de treball
relaxat i cooperatiu.
j) S'han respectat les opinions diferents a
la pròpia i els acords de grup.

RA 3:
Condueix reunions analitzant les
distintes formes o estils d’intervenció i
d’organització en funció de les

a) S'han descrit els diferents tipus i
funcions de les reunions.
b)
S'han
descrit
les
etapes
del
desenvolupament d'una reunió.

u)
Supervisar
i
aplicar
procediments
de
gestió
de
qualitat,
d’accessibilitat
universal i de disseny per a tots i
totes, a les activitats professionals
incloses en els processos de
producció o prestació de serveis.

o)
q)
MD020202b-1

20
6

2.1.
La
reunió
com
a
instrument de treball en grup.
2.2. Tipologia de reunions i la
seva funcionalitat.
2.3. Tècniques per a parlar en
públic.
2.4.
Etapes
en
el
desenvolupament d'una reunió.
2.5. Valoració de la importància
de la documentació associada a
la reunió: convocatòries i actes
2.6. Tècniques de moderació de
reunions.
Importància
del
respecte vers els altres.
2.6. Ús de dinàmiques de grup
a les reunions.
2.7.
Importància
de
la
motivació i la seva relació amb
la participació.
2.8. Tècniques i estratègies per
afavorir i desenvolupar la
motivació.
2.9. Identificació de la tipologia
de participants a una reunió.
2.10. Anàlisi de factors que
afecten el comportament d'un
grup:
sabotejadors
i
col·laboradors.
2.11. Instruments de recollida
de dades.
3.1. La reunió com a treball en
grup.
3.2. Tipus de reunions i
funcions.

r)

característiques dels destinataris i el
context.

m)
o)
q)
r)

RA 4:
Implementa estratègies de gestió de
conflictes i resolució de problemes,
seleccionant-les en funció de les
característiques
del
context
i
analitzant els diferents models.

c) S'han aplicat tècniques de moderació de
reunions, justificant-les.
d) S'ha demostrat la importància de la
capacitat d'exposar idees de manera clara i
concisa.
e) S'han descrit els factors de risc, els
sabotatges
possibles
d'una
reunió,
justificant les estratègies de resolució.
f) S'ha valorat la necessitat d'una bona i
diversa informació en la convocatòria de
reunions.
g) S'ha descrit la importància de la
motivació i de les estratègies emprades,
per aconseguir la participació en les
reunions.
h) S'han aplicat tècniques de recollida
d'informació i avaluació de resultats d'una
reunió.
i) S'han demostrat actituds de respecte i
tolerància en la conducció de reunions.
a) S'han analitzat i identificat les principals
fonts dels problemes i conflictes grupals
b) S'han descrit les principals tècniques i
estratègies per a la gestió de conflictes.
c) S'han identificat i descrit les estratègies
més adequades per a la cerca de solucions
i resolució de problemes.
d) S'han descrit les diferents fases del
procés de presa de decisions.
e) S'han resolt problemes i conflictes
aplicant els procediments adequats a cada
cas.
f) S'han respectat les opinions dels altres
respecte a les possibles vies de solució de
problemes i conflictes.
g) S'han aplicat correctament tècniques de
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3.3.
Etapes
en
el
desenvolupament d'una reunió.
3.4. Tècniques de moderació de
reunions.
3.5. Identificació de la tipologia
de participants en una reunió.
3.6. Anàlisi de factors que
afecten el comportament d'un
grup:
boicoteadores
i
col·laboradors..

4.1. Valoració del conflicte en
les dinàmiques grupals.
4.2. Anàlisi de tècniques de
resolució de problemes.
4.3. El procés de presa de
decisions.
4.4.
Gestió
de
conflictes
grupals. Negociació i mediació.
4.5. Aplicació de les estratègies
de resolució de conflictes
grupals.
4.6. Valoració del paper del
respecte i la tolerància en la
resolució de problemes i
conflictes.

o)
u)

2.

RA 5:
Avalua els processos de grup i la
pròpia competència social per al
desenvolupament de les seves
funcions professionals, identificant-hi
els aspectes susceptibles de
millora.

mediació i negociació.
h) S'ha tingut en compte a les persones
(usuaris), sigui el que sigui la seva edat o
condició física i mental, en el procés de
presa de decisions.
i) S'ha planificat la tasca de presa de
decisions i l'autoavaluació del procés.
j) S'ha valorat la importància de l'intercanvi
comunicatiu en la presa de decisions.
a) S'han seleccionat els indicadors
d'avaluació.
b) S'han aplicat tècniques de recerca social
i sociomètriques.
c) S'ha autoavaluat la situació personal i
social de partida del professional.
d) S'han dissenyat instruments de recollida
d'informació.
e) S'han registrat les dades en suports
establerts.
f) S'ha interpretat les dades recollides.
g) S'han identificat les situacions que
necessitin millorar.
h) S'han marcat les pautes a seguir en la
millora.
i) S'ha realitzat una autoavaluació final del
procés treballat pel professional.

5.1.
Recollida
de
dades.
Tècniques.
5.2.
Avaluació
de
la
competència social.
5.3. Avaluació de l'estructura i
processos grupals.
5.4. Aplicació de les tècniques
de recerca social al treball amb
grups.
5.5. Anàlisi d'estratègies i
instruments per a l'estudi de
grups.
5.6. Sociometría bàsica.
5.7. Valoració de l'autoavaluació
com a estratègia per a la
millora de la competència
social.

METODOLOGIA

Les línies d'actuació que ens ajudaran a assolir les competències professionals, personals i socials (CPPS) vinculades a aquest mòdul es nodreixen de les metodologies
d'ensenyament-aprenentatge cooperatiu, l’aprenentatge basat en projectes i l’aprenentatge-servei (APS). L’APS serà una de les metodologies actives que s’intentaran incloure
al mòdul per tal d’apropar l’alumnat a la realitat professional, a través d’aquesta metodologia es posaran de manifest habilitats, actituds, valors i procediments necessaris per
assolir les competències del mòdul.
MD020202b-1
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La metodologia que farem servir serà una metodologia activa i participativa, on el procés d’ensenyament-aprenentatge estigui dissenyat perquè l’alumnat pugui realitzar
l’aprenentatge d’una forma significativa, sent aquest alumnat el protagonista del procés. Es plantejaran sessions participatives amb l’alumnat, treballant d’aquesta manera
continguts teòrics i pràctics associats a les competències professionals, personals i socials associades al mòdul. Les activitats i la metodologia de treball tindran en
compte la diversitat de formes d’aprenentatge i sempre estaran encaminades a aconseguir l’autoaprenentatge, per a què en acabar el cicle formatiu puguin continuar la seva
formació. Per tant, les activitats d’ensenyament aprenentatge tindran com a objectiu prioritari suscitar i assolir la motivació, la reflexió, l’implicació, l’observació, el raonament
i la participació.
Les competències, els resultats d’aprenentatge i els continguts associats al mòdul es treballaran en diferents unitats de treball amb diferents tipus d’activitats:
- Activitats d’inici, per a la introducció i sensibilització de la unitat de treball: idees i coneixements previs i presentació d’objectius i continguts. Aquestes activitats
tenen l’objectiu de conèixer el nivell competencial que té l’alumnat, a la vegada que s’introdueixen els primers continguts de la unitat de treball.
- Activitats de desenvolupament i aprenentatge: explicació de conceptes; creació de infografies; exposicions i presentacions orals per part de la docent, de l’alumnat o
professionals del món de la integració social; resolució de casos pràctics; elaboració de projectes; activitats de recerca i treball autònom; activitats de treball cooperatiu;
reflexions a partir d’articles i llibres; visualització de vídeos, entre d’altres., tant individual com en petit o gran grup.
A més, es fomentarà l’anàlisi, la reflexió i el debat a partir de vídeos i la lectura de documents, articles diversos, i activitats complementàries, entre d’altres.
Els continguts més pràctics del mòdul seran on l’alumnat agafi un rol protagonista requerint així la seva implicació i participació en dinàmiques, role-playing, creació i
adaptació de materials.
- Activitats de síntesi i consolidació: reestructuració dels continguts, relació de conceptes, resum i aclariment de dubtes i reforç i consolidació de coneixements i
aprenentatges. Activitats de gamificació com Kahoot, activitats de resoldre dubtes com ‘’sac de dubtes’’...
La part del mòdul en llengua anglesa (2 hores setmanals) es destinarà a la pràctica de les habilitats comunicatives orals i escrites, emprant el vocabulari i continguts
bàsics de la matèria. Aquests respondran i seguiran els continguts treballats dins l'aula amb el professor titular per tal d'assolir els R.A. i les CPPS incloses al mòdul. Es partirà
d’un enfocament AICLE (Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera) des del qual es durà a terme andamiatge per a l’adquisició de les competències de
comprensió i expressió oral i escrita així com la mediació i la interacció en llengua anglesa a fi que aquesta no esdevingui un obstacle per a poder accedir als continguts.
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La metodologia i els materials seran diversos, i s'adaptaran als diferents continguts que s'aniran explicant. Es promourà la participació activa per part de l'alumnat mitjançant
projectes, presentacions, exercicis pràctics, comentari de textos, videos, etc., emprant l'ús de la llengua dins contextos específics del mòdul. També s'explicaran i revisaran
aquells continguts lingüístics necessaris pel tractament dels continguts del mòdul. A principi de curs, es realitzaran proves de nivell de la llengua anglesa, oral i escrita, per a
determinar les necessitats grupals i individuals de l'alumnat.
L'objectiu general de les sessions en anglès serà la d'adquirir les destreses lingüístiques necessàries per a comunicar continguts bàsics relacionats amb el mòdul, a més de
proporcionar a l'alumnat una eina essencial i pràctica per la seva vida professional. L'avaluació i qualificació d'aquesta part s'integra dins cada competència, amb la
ponderació corresponent a les activitats desenvolupades. Podem destacar la major incidència dins el R.A.1 i la Competència social (R). S'utilitzarà la plataforma classroom pel
desenvolupament del mòdul en anglès amb la previsió d'adaptació a diferents escenaris.

La major part d’activitats i produccions de l’alumnat estan pensades i organitzades per tal que es puguin desenvolupar durant el temps de classe durant les sessions
presencials, ocasionalment si l’alumnat no ha pogut finalitzar-les dins l’horari lectiu haurà de dedicar un temps afegit fora de l’aula. Durant la realització de les activitats
presencials les docents aniran realitzant observació, suport i avaluació de tot el procés.
Durant el transcurs d’aquesta programació, es podran dur a terme activitats/projectes inter-mòduls/inter-cicles per assolir de manera conjunta les competències professionals,
personals i socials del cicle.
També es duran a terme altres projectes individuals o grupals.
Durant el curs es contactarà amb institucions, serveis i/o entitats, relacionades amb el cicle per tal de conèixer els recursos existents i facilitar la possibilitat de interactuar
amb els usuaris dels diferents col·lectius. Així mateix, es participarà d’aquelles visites o activitats complementàries que proposi la comissió d’activitats complementàries del
centre, utilitzant- les com a activitats pedagògiques. Es realitzaran visites a determinades Institucions (Llars per a persones sense sostre, persones amb addiccions,...)
procurant impulsar la participació de l'alumnat en l'organització i la dinamització de tallers a fi de poder facilitar la seva interacció amb els usuaris i posar en pràctica la seva
competència social.
Cal remarcar la importància de l’ús de les noves tecnologies, per això es fomentarà l’accés a la informació i es proporcionaran diversos recursos i eines. L’aula virtual
Google Classroom, s’utilitzarà com a eina per fer el seguiment de l’alumnat i serà on es compartiran tots els materials, recursos, eines i instruments que funcionen a cada
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unitat de treball perquè els estudiants hi puguin accedir i revisar i entregar les seves tasques en qualsevol moment. També es promourà l’ús de les eines pròpies del
Classroom, com ara fòrums, notícies,... A més, les TIC s’utilitzaran per fer recerca d’informació, seleccionar bibliografia, per revisar l’ortografia, etc. Pel que fa a les TAC, es
potenciarà el seu ús per millorar el procés d’E-A fomentant que els estudiants creïn, moldegin i consolidaran els seus coneixements mitjançant diverses eines i aplicacions com
Canva, Padlet, Kahoot, Genially, etc.

Quant als materials de referència del mòdul:
●

La professora anirà facilitant material i bibliografia específica, així com:

-

material audiovisual,

-

materials de creació pròpia (individuals i grupals) per l’alumnat amb les recerques i síntesis dels continguts treballats.

●

El llibre de text serà un material opcional i complementari respecte el mòdul.

Les classes s'imparteixen en llengua catalana, així com els enunciats dels exercicis i/o proves escrites. L’alumnat podrà escollir la llengua per desenvolupar les diferents
tasques. La professora facilitarà l’adaptació i comprensió en el cas d’alumnat nouvingut.

1.

AVALUACIÓ
Per avaluar es tindran en compte els següent principis:

1.

L’avaluació es basa tant en els objectius propis del títol com en els principis i objectius generals de la Formació Professional (article 3 del RD 1147/2011), posant

especial esment, pel que fa a la competència personal i social de l’alumnat en:
c.

Consolidar hàbits de disciplina, treball individual i en equip, així com la capacitat d’autoaprenentatge i capacitat crítica.

d.

Establir relacions interpersonals i socials, en l'activitat professional i personal, basades en la resolució pacífica dels conflictes, el respecte a les altres

persones i el rebuig a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als comportaments sexistes.
g. Potenciar la creativitat, la innovació i la iniciativa emprenedora.
i. Comunicar-se de forma efectiva en el desenvolupament de l’activitat professional i personal.
2.

L'avaluació serà formativa.
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3.

L'avaluació ha d’identificar el grau en que l’alumnat ha desenvolupat cada competència.

4.

És imprescindible implicar l’alumnat en el procés d’avaluació.

5.

S’ha de basar en procediments pràctics i funcionals.

6.

L'avaluació ha de ser transparent (l’alumnat ha de conèixer els paràmetres d’avaluació des del començament).

L’avaluació és un procés continu i global de retroalimentació sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge, on l’alumnat és una persona activa dins aquesta. Per tant, aquesta
avaluació es basarà en les competències Professionals, Personals i Socials, els resultats d’aprenentatge, els criteris d’avaluació i els objectius generals associats al mòdul,
elements que ha d’adquirir l’alumnat. Els RA són ponderats en funció del temps que es treballen i de la importància que en tenen per la competència del perfil professional i
del mòdul. Tots aquests elements es treballaran i es temporitzaran en distintes unitats de treball i activitats avaluatives i d’aprenentatge. Per tant:
●

La qualificació trimestral s’extraurà a partir dels instruments d’avaluació associats als Resultats d’Aprenentatge treballats.

●

La qualificació final s’extraurà de la ponderació dels Resultats d’Aprenentatge.

a)

Criteris de qualificació
Pel que fa als criteris de qualificació, les notes de cada avaluació es conformaran a partir de:

●

El % assignat a cada competència en funció dels RA que té vinculats i del pes que suposa respecte al contingut a desenvolupar en el mòdul.
La nota per a cada competència s’obté de la suma de les notes ponderades obtingudes amb cada un dels instruments d'avaluació utilitzats per desenvolupar i

treballar els continguts vinculats.
●

El % assignat a les competències transversals i als principis esmentats abans i definits a l’article 3 del RD 1147/2011).
La nota final del mòdul s’obtendrà de la suma dels % assignats a les competències del mòdul, que suposarà el 80%, i la nota f inal del % assignat a les competències

transversals que suposarà un 20%.
Per tal de tenir el mòdul superat cal haver assolit totes les competències professionals, personals i socials que hi té associades. Es consideren APTES les puntuacions iguals o
superiors a 5 punts. La qualificació del mòdul serà numèrica, entre 1 i 10, sense decimals. Aquesta nota final s’obtindrà de la ponderació de les diferents qualificacions
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obtingudes en les competències vinculades al mòdul. Al final de cada trimestre es farà una devolució individual a cada alumne amb la finalitat de concretar la seva evolució
respecte a les competències relacionades amb el mòdul.
L’alumnat ha de realitzar totes les activitats d’aula, els treballs, projectes, etc. que se li encomanen. Està obligat a lliurar TOTES les produccions programades i requerides per
la docent dins dels terminis establerts.
Seran avaluats:
-

L’elaboració de les activitats i treballs obligatoris, individuals i en grup, que al llarg del curs seran requerits per la docent, tant per fer a classe com a casa.

-

Els treballs s’hauran d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades per la docent i pel departament de Serveis Socioculturals i a la Comunitat.

Els treballs lliurats fora dels terminis indicats no es qualificaran. Si un/a alumne/a no pot realitzar una producció durant l’avaluació i presenta el justificant
corresponent, tindrà dret a realitzar-la durant la mateixa avaluació sempre que sigui possible. El primer treball lliurat amb retard es qualificarà i es donaran les eines per
millorar aquesta situació. Els posteriors treballs lliurats fora termini no es qualificaran.
Les produccions de l’alumnat seràn avaluades segons els criteris relacionats a les competències professionals, personals i socials que s’estableixin en la mateixa
i que seran comunicats a l’alumnat en el moment en que se li encomani la realització de la tasca.
En la qualificació de l’alumnat es valorarà, en tot el procés d’ensenyament aprenentatge, l’ús adient de l’expressió, l’ortografia i la gramàtica en les tasques escrites i orals.
Amb el motiu de millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge, també es contemplarà l’avaluació de la tasca docent, a través d’un qüestionari anònim, com un procés
necessari de millora contínua que permetrà la revisió de la metodologia, la temporització, activitats, recursos, etc.
a)

Instruments d’avaluació (generals per al mòdul, a concretar a la programació d’aula)
L’avaluació serà contínua i formativa. El model d’avaluació formativa exigeix un ús d’instruments variats i adaptats a la diversitat de l’alumnat i de les situacions

d’aprenentatge, per aquest motiu utilitzarem:
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●

Treballs individuals o en petit grup.

●

Projectes individuals i/o grupals.

●

Exposicions orals, xerrades,...

●

Resolució de casos pràctics.

●

Diàlegs, entrevistes, debats.

●

Rúbriques d’avaluació pels diferents treballs i activitats que es plantegin a l’aula. S’utilitzaran diferents tipus de rúbriques (coavaluació, autoavaluació, d’avaluació

d’exposicions orals i/o treballs escrits, etc.) que es presentaran a l’alumnat amb les tasques a realitzar.
●

Mètodes d’observació directa.

●

Sortides i visites tècniques.

●

Proves d’avaluació, si escau.Proves escrites/orals (proves d’elaboració de resposta, de selecció de resposta, etc.), permeten una avaluació clara i detallada dels

continguts més conceptuals.
SISTEMA DE RECUPERACIONS
En cas que no es superi alguna de les avaluacions per no haver lliurat els treballs i/o les activitats plantejades dins els terminis, per haver-se considerat algun treball com a no
apte, es valorarà cada cas de manera individual i es definirà el pla de treball corresponent per tal de poder assolir les competències professionals que poden estar-hi
associades.
NORMATIVA CONVOCATÒRIA NO PRESENCIAL
L'alumnat de segon curs que compleix tots els requisits per poder-se presentar a la convocatòria no presencial de juny i no ho fa, sense haver-hi renunciat dins termini, perd
la convocatòria. (Termini abril)
Cada docent podrà establir un pla de recuperació individual (treballs, proves teòrico-pràctiques…) per a la convocatòria no presencial.
ADAPTACIONS CURRICULARS
L’atenció a la diversitat de l’alumnat es donarà seguint el que s’especifica a l’article 20 de l’Ordre d’organització i funcionament dels cicles en modalitat presencial del 13 de
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juliol de 2009 (BOIB 108, del 25/07/2009). Les adaptacions proposades seran d’accés al currículum i adaptacions no significatives.
S’inclouran a la Memòria de final de curs del Departament.
3.

DISTRIBUCIÓ TEMPORAL
BLOCS DE
CONTINGUTS

UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES

CRONOGRAMA
HORES

(segons currículum)
B-a

B-b

B-c

B-d

B-e.

x

x

x

x

x

SET

0. UT: Presentació del mòdul.

X

X

1. UT: Què són les habilitats socials?

X

X

2. UT: Com podem millorar les nostres habilitats socials?

X

X

X

X

4. UT: Gestió de conflictes i presa de decisions.

X

5. UT: Caracterització de grups.

X

DES

GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

10h

X
X

26h

X
X

X

18h

X

16h
X

12h

X

6. UT: Intervenció en grups.

X

X

32h

X

7. UT: Intervenció en equips de treball.

X

X

24h

X

8. UT: Consciència corporal i relaxació.

X

X

15h

X
X

NOV

2h

3. UT: Programes d’entrenament en habilitats socials.

X

X
X

OCT

X

X

X

X

X

Hores totals 140h
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MÒDUL SAAC

DOCENT: Beni Salvà
La programació és un projecte obert, flexiu i reflexiu, on el professorat hi fa una declaració d’intencions amb caràcter viu, que fa possible adaptar la normativa a la realitat de l’aula i a
la diversitat d’interessos i capacitats de l’alumnat.

Tal i com queda recollit a l’annex 3 del pla de contingència del CIFP Son LLebre, pel que fa als instruments d’avaluació s’han previst, a la programació d’aula, tots aquells que puguin ser
eficients en qualsevol dels nivell d’alerta o fàcilment adaptables. Igualment quan es dissenyin les activitats d’ensenyament-aprenentatge diversificaran suficientment per a poder-les dur
a terme en els diferents nivell d’alerta. S’anirà informant de la ponderació dels diferents instruments d’avaluació que es vagin realitzant tal i com queda recollit a la programació general
de cicle per garantir l’avaluació contínua. Pel que fa en aquest mòdul, tots els continguts es consideren prioritaris i adaptables a qualsevol escenari.

1.

ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL
COMPETÈNCIES PPS

RESULTATS
D’APRENENTATGE

CRITERIS D’AVALUACIÓ
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CONTINGUTS

d)
Programar
activitats
d’integració social, aplicant els
recursos
i
estratègies
metodològiques més adients.
h) Organitzar i desenvolupar
activitats de suport psicosocial,
mostrant
una
actitud
respectuosa amb la intimitat
de les persones i avaluant el
desenvolupament de les
mateixes.

j) Dissenya i desenvolupa
activitats
d’intervenció
socioeducativa dirigides a
l’alumnat amb necessitats
educatives
específiques,
col·laborant
amb
l’equip
interdisiciplinar.
l) Entrenar en habilitas
comunicació, fent us
sistemes
alternatius
augmentatius i motivant a
persones usuàries en
utilització del mateixos.

de
de
o
les
la

RA1. Detecta les
necessitats
comunicatives de
l'usuari,
relacionant-les
amb els sistemes
alternatius
i
augmentatius de
comunicació.

a) S'han
identificat
les
necessitats
comunicatives de l'usuari.
b) S'han identificat els recursos que afavoreixen el
procés de comunicació.
c) S'ha valorat la influència de la comunicació en
el desenvolupament diari de les persones.
d) S'han descrit els aspectes que determinen l'elecció
d'un o un altre sistema de comunicació en funció de
les característiques motores, cognitives i actitudinals
de l'usuari.
e) S'han analitzat les diferents formes d'interacció i
les condicions més favorables perquè la comunicació

a) Detecció de necessitats comunicatives
de les persones usuàries:
Valoració
de
necessitats
i
procés
d'intervenció:
Contextos comunicatius.
Estructura comunicativa de l'ambient.
Expectatives i actituds comunicatives
dels professionals.
Sistemes de comunicació:
- Adequació de les condicions
ambientals.
- Adequació del sistema de comunicació a la

s'estableixi.
f) S'han identificat elements externs, que poden
afectar el correcte ús dels sistemes alternatius i
augmentatius de comunicació.
g) S'han aplicat estratègies de foment de la
implicació familiar i del seu entorn social, en la
intervenció amb sistemes alternatius i de
comunicació.
h) S'han analitzat les principals informacions i
orientacions ofertes als cuidadors i cuidadores,
afavorint
la
generalització
de
conductes
comunicatives establertes.

persona usuària.
Comunicació augmentativa i alternativa:
Concepte.
Estratègies d'ús.
Elements externs que afecten al
procés.
Procés de selecció del sistema
alternatiu de comunicació.
Comunicació amb ajuda i sense ajuda. Candidats
per a la comunicació
augmentativa:
Variables que intervenen en l'elecció dels
distints sistemes de comunicació amb ajuda en
funció de les característiques de les persones
usuàries.
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b) Dirigir la implementació de
projectes d’integració social,
coordinant les actuacions
necessàries per dur-les a
terme
i
supervisar
la
realització de les activitats
amb criteris de qualitat.
h) Organitzar i desenvolupar
activitats de suport psicosocial,
mostrant
una
actitud
respectuosa amb la intimitat
de les persones i avaluant el
desenvolupament
de
les
mateixes.

RA 2. Organitza la
intervenció
per
potenciar
la
comunicació,
interpretant
les
característiques de
l'usuari
i
del
context.

a) S'ha valorat la importància de la comunicació
en les intervencions.
b) S'han definit els objectius d'acord amb les
necessitats de l'usuari.
c) S'ha avaluat el context comunicatiu de l'entorn en
el qual es va a realitzar la intervenció.
d) S'han seleccionat les estratègies i la
metodologia comunicativa per a les diferents
propostes d'intervenció.

j) Dissenya i desenvolupa
activitats
d’intervenció
socioeducativa dirigides a
l’alumnat amb necessitats
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b) Organització de la intervenció:
Projectes d'intervenció en la comunicació:
Pautes bàsiques per a la comunicació.
Programes
específics
per
fomentar
la
comunicació:
Pautes que han de tenir-se en compte a
l'hora d'implantar els sistemes alternatius i
augmentatius de comunicació.
Estratègies d’intervenció.
Organització de recursos i activitats.
Establiment de rutines i contexts significatius.

educatives
específiques,
col·laborant
amb
l’equip
interdisiciplinar.
l) Entrenar en habilitas de
comunicació, fent us de
sistemes
alternatius
o
augmentatius i motivant a les
persones usuàries en la
utilització del mateixos.
a)
Elaborar
projectes
d’integració social, palicant la
normativa
legal
vigent
i
incorporant la perspectiva de
gènere.
d)
Programar
activitats
d’integració social, aplicant els
recursos
i
estratègies
metodològiques més adients.

ñ) Realitza el control i seguiment
de la intervenció amb actitud
autocrítica i aplicant criteris de
qualitat i procediments de
retroalimentació per corregir les
desviacions detectades.

RA
3.
Aplica
programes
d'intervenció
en
l'àmbit
de
la
comunicació,
emprant sistemes
alternatius
i
augmentatiu amb
ajuda.

a) S'han descrit les característiques i l'ús bàsic dels
principals sistemes alternatius de comunicació amb
ajuda.
b) S'han creat missatges amb els diferents sistemes de
comunicació amb ajuda, facilitant la comunicació i
atenció a l'usuari.
c) S'han descrit els principals signes utilitzats en
les situacions habituals d'atenció social i educativa.
d) S'han comprès missatges expressats mitjançant
sistemes de comunicació amb ajuda.
e) S'han realitzat els ajustos necessaris en funció de
les característiques particulars dels usuaris.
f) S'han identificat les ajudes tècniques que es
podrien aplicar en casos pràctics caracteritzats i els
requisits d'ubicació i ús que haurien de mantenir-se.
g) S'han aplicat estratègies comunicatives
analitzant diferents contextos.
h) S'ha analitzat la importància d'incrementar el
nombre de símbols i

t) Generar entorns segurs en el
desenvolupament del seu treball
i el del seu equip, supervisant i
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c) Aplicació de sistemes de comunicació
alternativa amb ajuda:
Característiques dels principals sistemes.
Utilització del sistema SPC.
Utilització del sistema Bliss.
Tipus de símbols per a la comunicació:
Pictogràfics.
Arbitraris.
Ideogràfics.
Establiment i utilització de codis:
Colors.
Ubicació dels símbols.
Tipus
d'accés
als
sistemes
de
comunicació amb ajuda.
Utilització d'altres sistemes no estandaritzats
de comunicació amb ajuda:
Elaboració de plafons de comunicació.
Ajudes d'alta i baixa tecnologia:
ús d'ajudes tecnològiques.
Valoració de l'ajust del sistema a la
persona usuària.

aplicant els procediments de
prevenció de riscs laborals i
ambientals,
d’acord
amb
l’establert per la normativa i els
objectius d’empresa.
a)
Elaborar
projectes
d’integració social, palicant la
normativa
legal
vigent
i
incorporant la perspectiva de
gènere.
d)
Programar
activitats
d’integració social, aplicant els
recursos
i
estratègies
metodològiques més adients.

ñ) Realitza el control i seguiment
de la intervenció amb actitud
autocrítica i aplicant criteris de
qualitat i procediments de
retroalimentació per corregir les
desviacions detectades.

RA
4.
Aplica
programes
d'intervenció
en
l'àmbit
de
la
comunicació,
emprant llengua de
signes i sistemes
alternatius
i
augmentatius sense
ajuda.

a) S'han descrit les estructures bàsiques dels
sistemes alternatius sense ajuda i els principals
signes utilitzats en les situacions habituals
d'atenció social i educativa.
b) S'han creat missatges en llengua de signes i en
diferents sistemes de comunicació sense ajuda,
facilitant la comunicació i atenció a les persones
usuàries.
c) S'han aplicat els ajustos necessaris en funció de
les característiques particulars dels usuaris.
d) S'han comprès missatges expressats en llengua de
signes i mitjançant sistemes de comunicació sense
ajuda.
e) S'han aplicat estratègies comunicatives, analitzant
diferents contextos comunicatius.
f) S'ha analitzat la importància d'augmentar el
nombre de signes i el seu contingut atenent als
interessos i necessitats de la persona usuària.
g) S'ha comprovat l'ús correcte d'aquells sistemes
en els quals sigui precisa la participació de terceres
persones.

) Generar entorns segurs en el
desenvolupament del seu treball
i el del seu equip, supervisant i
aplicant els procediments de
prevenció de riscs laborals i
ambientals,
d’acord
amb
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e) Aplicació de sistemes de comunicació
sense ajuda:
Llengua de signes: estructura, paràmetres i
classificadors.
Utilització de la llengua de signes:
Concepte i característiques.
Vocabulari temàtic.
Utilització del sistema bimodal: Concepte i
característiques.
Utilització
d'altres
sistemes
de
comunicació
sense
ajuda
no
generalitzats:
Mímica.
Gestos naturals.
Dactilològic.
Moviments oculars.
Escriptura
en
palmell.
Valoració de l'ajust del sistema a la persona
usuària.

l’establert per la normativa i els
objectius d’empresa.
t) Generar entorns segurs en el
desenvolupament de la seva
feina i el del seu equip,
supervisant
i
aplicant
els
procediments de prevenció en
riscs laborals i ambientals,
d’acord amb l’establert per la
normativa i els objectius de
l’empresa.
u)
Supervisar
i
aplicar
procediments de prevenció de
gestió de qualitat, d’accessibilitat
universal i de “disseny per a
tots”,
en
les
activitats
professionals incloses en els
processos de producció o
prestació de serveis.

RA
5.
Comprova
l'eficàcia
de
la
intervenció, detectant
els
aspectes
susceptibles
de
millora en l’àmbit
comunicatiu.

a) S'ha registrat el nivell de competència comunicativa
en els principals sistemes de comunicació de la persona
usuària.
b) S'ha comprovat la correcta utilització dels elements
que componen el sistema de comunicació triat.
c) S'han registrat elements aliens als sistemes de
comunicació aplicats, que poguessin interferir en el
desenvolupament de la intervenció en la comunicació.
d) S'han identificat els desajustaments entre la persona
usuària i el sistema de comunicació establert.
e) S'ha determinant el nivell de compliment dels
objectius previstos.
S'ha valorat la importància de realitzar registres
comunicatius com a mitjà d'avaluació de la competència
comunicativa de la persona usuària.

e) Comprovació de l'eficàcia del sistema de
comunicació:
Indicadors significatius en els registres de
competències comunicatives:
Nombre de signes expressats.
Nombre de signes compresos.
Velocitat d'expressió i recepció en
dactilològic.
Mida de la font en sistemes basats en la
lectoescriptura.
Sistemes de registre de competències comunicatives
en funció dels elements que s'han d'avaluar:
Tipus.
Complimentació de registres.
Transmissió d’informació.
Criteris que determinen l’ajust o canvi del sistema de
comunicació.
Deteriorament en les funcions mentals.
Agreujament en patologies sensorials.
Dificultats
en
la
generalització
de
competències comunicatives.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS A TOTS ELS RESULTATS D’APRENENTATGE
o) Mantenir relacions fluides amb les persones usuàries i les seves famílies, memebres del grup de treball i altres professionals, mostrant habilitats socials i aportant
solucions als conflictes que sorgeixen.
q) Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l’àmbit de la seva competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el
treball personal i amb els membres de l’equip.
s) Comunicar-se amb els seus iguals, superiors, clients i persones sota la seva responsabilitat, utilitzant vies eficients de comunicació, transmetent la informació o
coneixements adients i respectant l’autonomia i competència de les persones que intervenen en l’àmbit de la seva feina.
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2.

METODOLOGIA

Els continguts que han de treballar-se en tota la formació professional, parteixen de les competències professionals, personals i socials que haurà de tenir el/la professional, raó per
la qual, la relació entre la formació i la realitat laboral ha de ser molt estreta. Aquests continguts han de proporcionar a l'alumnat els conceptes teòrics i procedimentals necessaris i,
al mateix temps, fomentar les actituds associades a la qualificació professional.
Per tot això:
a. Contextualitzarem el mòdul al perfil professional del cicle
b. Partirem dels interessos i dels coneixements previs de l’alumnat
c. Afavorirem la funcionalitat dels aprenentatges, assegurant que puguin ser utilitzats en circumstàncies reals
d. Potenciarem la interacció dins l ́aula com a motor d’aprenentatge
e. Atendrem els diferents ritmes d ́aprenentatge de l ́alumnat
f. L’alumnat será el protagonista del seu propi aprenentatge
g. Potenciarem l’aprenentatge significatiu i constructiu
Es realitzaran classes expositives i classes de treball autònom de l’alumnat, algunes de treball individual i d’altres per grups, per tal de poder desenvolupar competències transversals i
les tan relacionades amb l’organització i la responsabilitat com amb el treball en equip. També es podrá fer ús de recursos audiovisuals, visites/videoxerrades
de persones tècniques en la matèria i si la situació sanitària ho permetes es realitzarien visites a entitats i serveis.

Es realitzaran activitats que propiciïn en l’alumnat l’aplicació dels seus coneixements, habilitats i creativitat, per a trobar solucions a qü estions complexes. Es tindran en compte, com a
referent per a l’avaluació́ principalment, els resultats d’aprenentatge. Es faran servir instruments diferents per poder avaluar les competències incloent
l'autoavaluació i la coavaluació com a procediments complementaris a l'heteroavaluació.
El mòdul comptarà amb el recurs de comunicació i participació amb Classroom i Drive, on l’alumant trobarà materials complementaris i didàctics i altres recursos útils i que puguin
ser d’interès per l’alumnat.
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3.

AVALUACIÓ

L'avaluació d’aquest mòdul té com a referència el marc legal que la regula.Per
avaluar es tindran en compte el Reial Decret 1147/2011:
●

L’article 51.2 el qual assanyala que l'avaluació es realitzarà prenent com a referència els objetius expressats en RA i CA.

●

L’article 3 que marca els principis i objetius generals:

c) Consolidar hàbits de disciplina treball individual i en equip, així com la capacitat d’autoaprenentatge i capacitat crítica i apartat.
d) Establir relacions interpersonals i socials, en l'activitat professional i personal, basades en la resolució pacífica dels conflictes, el respete a les altres persones i el rebuig a la
violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als comportaments sexistes.
g) Potenciar la creativitat, la innovació i la iniciativa emprendedora.
i) Comunicar-se de forma efectiva en el desenvolupament de l’activitat professional i personal.

A més es basarà en els següents principis:
1.
2.
3.
4.
5.

L'avaluació serà formativa.
L'avaluació ha d’identificar el grau en què l’alumnat ha desenvolupat cada competència.
És imprescindible implicar l’alumnat en el procés d’avaluació.
S’ha de basar en procediments pràctics i funcionals.
L'avaluació ha de ser transparent (L’alumnat ha de conèixer els paràmetres d’avaluació des del començament).

Per això, aquesta avaluació es copsarà com un procés continu i global de retroalimentació sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge. Aquest es basarà amb les competències
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PPS, els resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i objectius generals associats al mòdul, els que ha d’adquirir l’alumnat. Aquests RA’s són ponderats en funció del temps que es
treballa i de la importància que en tenen per la competència del perfil professional i del mòdul. Tots aquests elements es treballaran i es temporalitzaran en distintes unitats de
treball i activitats avaluatives i d’aprenentatge. Per tant:
●
●

La qualificació trimestral s’extraurà a partir dels instruments d’avaluació associats als Resultats d’Aprenentatge treballats.
La qualificació final s’extraurà de la ponderació dels Resultats d’Aprenentatge.

a.

Criteris de qualificació

La qualificació del mòdul serà numèrica, entre 1 i 10, sense decimals. El mòdul es superarà sempre que s’obtingui una nota igual o superior a 5.
Seguint l’estructura de les Unitats de Treball (UT), es plantejarà una avaluació contínua per fer el seguiment i reconduir el procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat,
partint de:
- Una avaluació inicial (no avaluable) en què s’obtindrà la informació sobre els coneixements previs de l’alumnat.
- Una avaluació de procés (avaluable) en què es valoraran totes les activitats dutes a terme en la UT com treballs, casos pràctics, elaboració de material, reflexions, visites dins o
fora del centre, proves escrites, etc. que es determinaran a cada UT. L’alumnat ha de realitzar i lliurar les activitats i treballs dins els terminis establerts i s’haurà d’ajustar a
l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel departament.
Cada treball o activitat serà avaluada segons les competències que treballen i els criteris que s’estableixen, els que seran comunicats a l’alumnat en el moment en què s’encomana la
tasca i els quals podran consultar per mitjà del GESTIB, fent-ne possible així la transparència d’aquest des del principi.
- Una avaluació final o de síntesi (avaluable) consistent amb una prova escrita competencial i teòrica-pràctica sobre les competències treballades, per tal de verificar- ne la seva
adquisició. Aquesta prova pot tenir diferents formats des de una prova escrita amb preguntes tipus text, realització d’esquemes o mapes conceptulas, identificació d’imatges,
comentaris i/o reflexions, resolución de casos, etc. Aquesta prova no superarà el 50% de la nota final del trimestre, tal i com es va acordar a nivell de Departament de Família
Professional.
Si l’alumnat no pot realitzar una activitat d’ensenyament-aprenentatge o una prova d’avaluació de manera justificada, tindrà dret a realitzar-la durant la mateixa avaluació o s’establirà
un nou termini de lliurament per part de la professora.

b.

Instruments d’avaluació
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L’avaluació del procés d’aprenentatge es durà a terme mitjançant diversos instruments d’avaluació globals, ja que així és com ho exigeix el model d’avaluació formativa, per tal
d’assegurar i comprovar l’assoliment de les competències i els resultats d’aprenentatge seguint l’ancoratge curricular (criteris d’avaluació i objectius associats). Els procediments i
instruments d’avaluació que s’empraran es concretaran a la programació d’aula i podran ser:
●
Proves individuals d’avaluació competencial objectives, escrites i/o orals.
●
Rúbriques d’avaluació (avaluació, autoavaluació i coavaluació). L’autoavaluació i coavaluació es copsen com a necessàries perquè l’alumnat sigui partícip iconscient
del seu propi procés.
●
Quaderns i diaris de classe, carpetes d’aprenentatge i/o portafolis.
●
Registres d’observació i fulls de seguiment de l’actitud i interès vers el mòdul, professorat i companys/es, el comportament adequat a l’aula, l’assistència i la
participació, l’actitud de respecte per l’alumnat, el professorat i les instal·lacions...
●
●
●
●
●

Diàlegs, entrevistes, role-playings, debats, reflexions...
Enquestes i qüestionaris.
Jocs de gamificació com Kahoot, genially, padlet, passaparaula...
Projectes intermòduls i activitats complementàries (visites, sortides…)
Altres…

4.

DISTRIBUCIÓ TEMPORAL
BLOCS DE

UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES

CONTINGUTS
B-a

B-b

x
x

x

B-c

B-d

B-e

CRONOGRAMA

HORES

SET OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI JUN
UT 0: Introducció i presentació del mòdul

x

UT 1: El llenguatge i la comunicació

x

UT 2: La comunicació amb persones en situació de dependència.
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2
x

x
x

24
x

20

x

UT 3: Els sistemes de comunicació sense ajuda.

x

x

x

x

x

UT 4: Els sistemes de comunicació amb ajuda.

x

x

UT 5: Les estratègies d’intervenció i seguiment del sistema de
comunicació
HORES TOTALS:

5.

x

x

x

x

16

x

x

26

x

x

22

120

BIBLIOGRAFIA BÀSICA DE REFERÈNCIA

REDONDO, J. Et al. (2015). Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació. Barcelona: ALTAMAR.

MD020202b-1

22
7

MÒDUL SIE
DOCENT: ÀNGELA MARIA COLOMAR VICH
1. ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL
COMPETÈNCIES PPS

RESULTATS D’APRENENTATGE

CRITERIS D’AVALUACIÓ

CONTINGUTS

a) Elaborar projectes
d'integració
social,
aplicant la normativa
legal
vigent
i
incorporant
la
perspectiva
de
gènere.

1. Caracteritza el suport a la intervenció
educativa, relacionant-ho amb les competències
i l'àmbit d'actuació del tècnic al centre escolar.
2. Organitza el suport a la intervenció
educativa, aplicant les directrius de l'equip
interdisciplinari i els principis d'inclusió i
individualització.

1a) S'han identificat les persones susceptibles
d'intervenció per part del tècnic, en el context educatiu.
1c) S'ha analitzat la legislació vigent en relació amb
l'atenció a la diversitat als centres educatius.
1h) S'ha identificat l'àmbit d'actuació del tècnic en el
context de l'atenció a la diversitat als centres educatius.
1i) S'ha valorat la importància de la planificació i el
treball en equip en el procés d'intervenció educativa.
2d) S'han aplicat tècniques per a la programació
d'activitats de suport a la intervenció educativa, atenent
als principis d'inclusió i individualització.
2e) S'han seleccionat criteris metodològics d'acord
amb els objectius de la institució, el marc curricular i les
necessitats i interessos de l'alumnat.
2g) S'ha valorat el paper de les activitats
complementàries en la integració escolar.
2h) S'han descrit les funcions del tècnic per promoure
la participació en les activitats complementàries de
les persones destinatàries.

a) Caracterització del SIE:
– Alumnat amb necessitats específiques
de suport educatiu.
– La integració en l'àmbit educatiu.
– Anàlisi de la legislació vigent en
matèria d'integració escolar.
– Paper del tècnic superior d'Integració
Social en l'àmbit educatiu.
– Valoració de la importància de la
planificació en l'intervenció educativa.

3. Desenvolupa activitats de suport a la
intervenció educativa, adequant els materials
curriculars a les directrius de l'equip
interdisciplinari i les necessitats de l'alumnat.
4. Realitza el seguiment dels processos de
suport a la intervenció educativa, transmetent la
informació a l'equip interdisciplinari o al tutor o
tutora de l'alumnat pels canals establerts.

3a) S'ha organitzat l'espai i el mobiliari, atenent als
criteris establerts a la programació i a les característiques
dels destinataris.
3b) S'ha seqüenciat l'activitat, atenent a la
temporalització establerta a la programació.
3e) S'han aplicat criteris d'organització de l'espai, de
materials i de mobiliari que garanteixen l'accessibilitat i
el compliment de les normes de seguretat i higiene.
3f) S'han identificat ajudes tècniques per afavorir
l'autonomia a l'aula.
3g) S'ha valorat l'ús de les tecnologies de l'informació i
la comunicació en l'adaptació de materials curriculars a les
característiques de l'alumnat.
3h) S'ha sensibilitzat a tots els que intervenen en el
MD020202b-1
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b) Organització del SIE:
–
Identificació
dels
principis
psicopedagògics
que
sustenten
la
intervenció educativa amb l'ANESE
– Programació d'activitats.
– Paper de les activitats complementàries
i extraescolars en la integració escolar.
c) Desenvolupament d'activitats de
SIE:
– Organització de l'espai i del temps en el
desenvolupament de les activitats.
– Assignació d'espais, temps i recursos
materials d'acord amb la planificació de
la intervenció educativa.
– Utilització d'ajudes tècniques.
– Aplicació de normes de prevenció
d'accidents i higiene a l'aula.
– Valoració de l'ús de les tecnologies de
la informació i la comunicació en el
suport a la intervenció educativa.

d)
Programar
activitats
d'integració
social,
aplicant
els
recursos i estratègies
metodològiques més
adequades.

1. Caracteritza el suport a la intervenció
educativa, relacionant-ho amb les competències
i l'àmbit d'actuació del tècnic al centre escolar.

2. Organitza el suport a la intervenció
educativa, aplicant les directrius de l'equip
interdisciplinari i els principis d'inclusió i
individualització.

procés educatiu de l'importància de generar entorns segurs.
4a) S'han descrit les tècniques i instruments per al
control i seguiment del SIE.
4b) S'han identificat les activitats d'avaluació del
programa educatiu.
4c) S'han seleccionat les estratègies i tècniques
d'avaluació de les activitats del SIE.
4d) S'han identificat indicadors d'avaluació en les ACI de
la intervenció educativa.
4i) S'ha valorat la importància de l'avaluació als
diferents moments del procés.
4f) S'han utilitzat instruments d'avaluació en l'aplicació
de tècniques de prevenció d'accidents a l'aula.
4g) S'ha interpretat la informació obtinguda dels diferents
instruments.
4h) S'ha argumentat sobre la importància del procés de
seguiment de l'activitat del tècnic i de l'eficàcia de la
intervenció.
1a) S'han identificat les persones susceptibles
d'intervenció per part del tècnic, en el context educatiu.
1b) S'han descrit les estructures organitzatives dels
centres que atenen ANESE.
1c) S'ha analitzat la legislació vigent en relació amb
l'AD als centres educatius.
1d) S'han identificat els diferents nivells de concreció
curricular i els elements bàsics del currículum.
1e) S'ha relacionat la intervenció educativa dirigida a
l'ANESE, amb el projecte educatiu i els documents de
programació del centre.
1f) S'han identificat les característiques, objectius,
organització i funcionament dels programes d'AD.
1g) S'ha identificat l'estructura organitzativa i
funcional de l'equip interdisciplinari d'atenció a
l'ANESE.
1i) S'ha valorat la importància de la planificació i el
treball en equip en el procés d'intervenció educativa.
2a) S'han descrit l'estructura i els elements d'una AC.
2b) S'han relacionat les NESE amb les AC requerides.
2c) S'han identificat les activitats que cal realitzar
amb l'alumnat, analitzant les adaptacions curriculars
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d) Realització del seguiment del
procés de suport a la intervenció
educativa:
– L'avaluació del procés de suport a la
intervenció educativa. Tipus, funcions,
tècniques i instruments d'avaluació.
– Selecció i elaboració d'instruments
d'avaluació.
–
Emplenament
d'instruments
d'avaluació.
– Interpretació i transmissió de la
informació obtinguda dels processos
d'avaluació.
–
Predisposició
a
l'autocrítica
i
autoavaluació.

a) Caracterització del suport a la
intervenció educativa:
– Alumnat amb necessitats específiques
de suport educatiu.
– La integració en l'àmbit educatiu.
– Anàlisi de la legislació vigent en
matèria d'integració escolar.
– Nivells de concreció curricular.
– Identificació dels elements bàsics del
currículum.
– Documents de programació del centre
educatiu.
– El pla d'atenció a la diversitat.
– L'equip interdisciplinari en l'atenció a
les neae
– Valoració de la importància de la
planificació en l'intervenció educativa.
b) Organització del SIE:
– Adaptacions curriculars.
–
Identificació
de
necessitats
específiques
de
suport
educatiu.

f) Dissenyar activitats
d'atenció
a
les
necessitats físiques i
psicosocials, en funció
de les característiques
dels usuaris i del
context, controlant i
avaluant
el
desenvolupament de
les mateixes.

1. Caracteritza el suport a la intervenció
educativa, relacionant-ho amb les competències
i l'àmbit d'actuació del tècnic al centre escolar.

h)
Organitzar
i
desenvolupar
activitats de suport
psicosocial,
mostrant
una
actitud
respectuosa amb la
intimitat de les persones
i
avaluant
el
desenvolupament de
les mateixes.

2. Organitza el suport a la intervenció
educativa, aplicant les directrius de l'equip
interdisciplinari i els principis d'inclusió i
individualització.

2. Organitza el suport a la intervenció
educativa, aplicant les directrius de l'equip
interdisciplinari i els principis d'inclusió i
individualització.

3. Desenvolupa activitats de suport a la
intervenció educativa, adequant els materials

individuals.
2d) S'han aplicat tècniques per a la programació
d'activitats de suport a la intervenció educativa, atenent
als principis d'inclusió i individualització.
2e) S'han seleccionat criteris metodològics d'acord
amb els objectius de la institució, el marc curricular i les
necessitats i interessos de l'alumnat.
2f) S'han identificat les mesures d'accés al currículum
establertes en una adaptació curricular.
1a) S'han identificat les persones susceptibles
d'intervenció per part del tècnic, en el context educatiu.
1b) S'han descrit les estructures organitzatives dels
centres que atenen ANESE.
1g) S'ha identificat l'estructura organitzativa i
funcional de l'equip interdisciplinari d'atenció a
l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.
2d) S'han aplicat tècniques per a la programació
d'activitats de suport a la intervenció educativa, atenent
als principis d'inclusió i individualització.
2e) S'han seleccionat criteris metodològics d'acord
amb els objectius de la institució, el marc curricular i les
necessitats i interessos de l'alumnat.
2f) S'han identificat les mesures d'accés al currículum
establertes en una adaptació curricular.
2g) S'ha valorat el paper de les activitats
complementàries en la integració escolar.
2h) S'han descrit les funcions del tècnic per promoure
la participació en les activitats complementàries de les
persones destinatàries.
2d) S'han aplicat tècniques per a la programació
d'activitats de suport a la intervenció educativa, atenent
als principis d'inclusió i individualització.
2e) S'han seleccionat criteris metodològics d'acord
amb els objectius de la institució, el marc curricular i les
necessitats i interessos de l'alumnat.
3c) S'han seleccionat materials curriculars concordes
amb les directrius establertes per l'equip interdisciplinari.
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Adaptacions més freqüents.
– El procés d'ensenyament- aprenentatge
de l'ANESE.
–
Identificació
dels
principis
psicopedagògics
que
sustenten
la
intervenció educativa amb l'ANESE
– Programació d'activitats.
a) Caracterització del suport a la
intervenció educativa:
– Alumnat amb necessitats específiques
de suport educatiu.
– La integració en l'àmbit educatiu.
– L'equip interdisciplinari en l'atenció a
les neae.
b) Organització del SIE:
–
Identificació
de
necessitats
específiques
de
suport
educatiu.
Adaptacions més freqüents.
– El procés d'ensenyament- aprenentatge
de l'ANESE.
–
Identificació
dels
principis
psicopedagògics
que
sustenten
la
intervenció educativa amb l'ANESE
– Programació d'activitats.
– Paper de les activitats complementàries
i extraescolars en la integració escolar.
b) Organització del SIE:
– Identificació de NESE. Adaptacions més
freqüents.
– El procés d'ensenyament- aprenentatge
de l'ANESE.
–
Identificació
dels
principis
psicopedagògics
que
sustenten
la
intervenció educativa amb l'ANESE
c) Desenvolupament d'activitats de
SIE:

curriculars a les directrius de l'equip
interdisciplinari i les necessitats de l'alumnat.

3d) S'han adequat els materials curriculars a les
característiques de l’alumnat.
3e) S'han aplicat criteris d'organització de l'espai, de
materials i de mobiliari que garanteixen l'accessibilitat i
el compliment de les normes de seguretat i higiene.

4. Realitza el seguiment dels processos de
suport
a
la
intervenció
educativa,
transmetent la informació a l'equip
interdisciplinari o al tutor o tutora de l'alumnat
pels canals establerts.

4a) S'han descrit les tècniques i instruments per al
control i seguiment del SIE.
4b) S'han identificat les activitats d'avaluació del
programa educatiu.
4c) S'han seleccionat les estratègies i tècniques
d'avaluació de les activitats del SIE.
4d) S'han identificat indicadors d'avaluació en les ACI de
la intervenció educativa.
4i) S'ha valorat la importància de l'avaluació als
diferents moments del procés.
4f) S'han utilitzat instruments d'avaluació en l'aplicació
de tècniques de prevenció d'accidents a l'aula.
4g) S'ha interpretat la informació obtinguda dels diferents
instruments.
4h) S'ha argumentat sobre la importància del procés de
seguiment de l'activitat del tècnic i de l'eficàcia de la
intervenció.
3a) S'ha organitzat l'espai i el mobiliari, atenent als
criteris establerts a la programació i a les característiques
dels destinataris.
3d) S'han adequat els materials curriculars a les
característiques de l’alumnat.
3g) S'ha valorat l'ús de les tecnologies de l'informació i
la comunicació en l'adaptació de materials curriculars a les
característiques de l'alumnat.
3h) S'ha sensibilitzat a tots els que intervenen en el
procés educatiu de l'importància de generar entorns segurs.

j)
Dissenyar
i
desenvolupar
activitats d'intervenció
socioeducativa dirigides a
l'alumnat
amb
necessitats
educatives
específiques,
col·laborant
amb
l'equip
interdisciplinari

3. Desenvolupa activitats de suport a la
intervenció educativa, adequant els materials
curriculars a les directrius de l'equip
interdisciplinari i les necessitats de l'alumnat.

ñ) Realitzar el control

4. Realitza el seguiment dels processos de

4a) S'han descrit les tècniques i instruments per al
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– Organització de l'espai i del temps en el
desenvolupament de les activitats.
– Assignació d'espais, temps i recursos
materials d'acord amb la planificació de
la intervenció educativa.
– Recursos curriculars.
– Utilització d'ajudes tècniques.
– Valoració de l'ús de les tecnologies de
la informació i la comunicació en el
suport a la intervenció educativa.
d) Realització del seguiment del
procés de suport a la intervenció
educativa:
– L'avaluació del procés de suport a la
intervenció educativa. Tipus, funcions,
tècniques i instruments d'avaluació.
– Selecció i elaboració d'instruments
d'avaluació.
–
Emplenament
d'instruments
d'avaluació.
– Interpretació i transmissió de la
informació obtinguda dels processos
d'avaluació.
–
Predisposició
a
l'autocrítica
i
autoavaluació.
c) Desenvolupament d'activitats de
SIE:
– Organització de l'espai i del temps en el
desenvolupament de les activitats.
– Assignació d'espais, temps i recursos
materials d'acord amb la planificació de
la intervenció educativa.
– Recursos curriculars.
– Utilització d'ajudes tècniques.
– Valoració de l'ús de les tecnologies de
la informació i la comunicació en el
suport a la intervenció educativa.
d) Realització del seguiment del

i seguiment de la
intervenció amb actitud
autocrítica i aplicant
criteris de qualitat i
procediments
de
retroalimentació
per
corregir les desviacions
detectades.

suport a la intervenció educativa, transmetent la
informació a l'equip interdisciplinari o al tutor o
tutora de l'alumnat pels canals establerts.

o) Mantenir relacions
fluïdes
amb
les
persones usuàries i les
seves famílies, membres
del grup de treball i
altres
professionals,
mostrant
habilitats
socials
i
aportant
solucions als conflictes
que sorgeixin.
q)
Resoldre
situacions, problemes
o contingències amb
iniciativa i autonomia
en l'àmbit de la seva
competència,
amb
creativitat, innovació i
esperit de millora en el
treball personal i en el
dels membres de l'equip.
s) Comunicar-se amb
els
seus
iguals,
superiors, clients i
persones sota la seva

1. Caracteritza el suport a la intervenció
educativa, relacionant-ho amb les competències
i l'àmbit d'actuació del tècnic al centre escolar.

control i seguiment del SIE.
4b) S'han identificat les activitats d'avaluació del
programa educatiu.
4c) S'han seleccionat les estratègies i tècniques
d'avaluació de les activitats del SIE.
4d) S'han identificat indicadors d'avaluació en les ACI de
la intervenció educativa.
4i) S'ha valorat la importància de l'avaluació als
diferents moments del procés.
4f) S'han utilitzat instruments d'avaluació en l'aplicació
de tècniques de prevenció d'accidents a l'aula.
4g) S'ha interpretat la informació obtinguda dels diferents
instruments.
4h) S'ha argumentat sobre la importància del procés de
seguiment de l'activitat del tècnic i de l'eficàcia de la
intervenció.
1a) S'han identificat les persones susceptibles
d'intervenció per part el tècnic, en el context educatiu.
1g) S'ha identificat l'estructura organitzativa i
funcional de l'equip interdisciplinari d'atenció a
l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.
1h) S'ha identificat l'àmbit d'actuació del tècnic en el
context de l'AD als centres educatius.
1i) S'ha valorat la importància de la planificació i el
treball en equip en el procés d'intervenció educativa.

1. Caracteritza el suport a la intervenció
educativa, relacionant-ho amb les competències
i l'àmbit d'actuació del tècnic al centre escolar.

1a) S'han identificat les persones susceptibles
d'intervenció per part del tècnic, en el context educatiu.
1g) S'ha identificat l'estructura organitzativa i
funcional de l'equip interdisciplinari d'ANESE.
1h) S'ha identificat l'àmbit d'actuació del tècnic en el
context de l'atenció a la diversitat als centres educatius.
1i) S'ha valorat la importància de la planificació i el
treball en equip en el procés d'intervenció educativa.

1. Caracteritza el suport a la intervenció
educativa, relacionant-ho amb les competències
i l'àmbit d'actuació del tècnic al centre escolar.

1b) S'han descrit les estructures organitzatives dels
centres que atenen ANESE.
1g) S'ha identificat l'estructura organitzativa i
funcional de l'equip interdisciplinari d'atenció a
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procés de suport a la intervenció
educativa:
– L'avaluació del procés de suport a la
intervenció educativa. Tipus, funcions,
tècniques i instruments d'avaluació.
– Selecció i elaboració d'instruments
d'avaluació.
–
Emplenament
d'instruments
d'avaluació.
– Interpretació i transmissió de la
informació obtinguda dels processos
d'avaluació.
–
Predisposició
a
l'autocrítica
i
autoavaluació.
a) Caracterització del suport a la
intervenció educativa:
– Alumnat amb necessitats específiques
de suport educatiu.
– L'equip interdisciplinari en l'atenció a
les neae
– Paper del tècnic superior d'Integració
Social en l'àmbit educatiu.
– Valoració de la importància de la
planificació en l'intervenció educativa.

a) Caracterització del suport a la
intervenció educativa:
– L'equip interdisciplinari en l'atenció a
les neae

responsabilitat,
utilitzant vies eficaces
de
comunicació,
transmetent
la
informació
o
coneixements
adequats i respectant
l'autonomia
i
competència de les
persones que intervenen
en l'àmbit del seu treball.
t) Generar entorns
segurs
en
el
desenvolupament del seu
treball i el del seu equip,
supervisant i aplicant
els procediments de
prevenció de riscos
laborals i ambientals,
d'acord amb l'establert
per la normativa i els
objectius de l'empresa.
u) Supervisar i aplicar
procediments
de
gestió de qualitat,
d'accessibilitat
universal
i
de
«disseny per a tots»,
en
les
activitats
professionals incloses en
els
processos
de
producció o prestació de
serveis.

1. Caracteritza el suport a la intervenció
educativa, relacionant-ho amb les competències
i l'àmbit d'actuació del tècnic al centre escolar.
3. Desenvolupa activitats de suport a la
intervenció educativa, adequant els materials
curriculars a les directrius de l'equip
interdisciplinari i les necessitats de l'alumnat.

4. Realitza el seguiment dels processos de
suport a la intervenció educativa, transmetent la
informació a l'equip interdisciplinari o al tutor o
tutora de l'alumnat pels canals establerts.

l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.
1h) S'ha identificat l'àmbit d'actuació del tècnic en el
context de l'atenció a la diversitat als centres educatius.
1i) S'ha valorat la importància de la planificació i el
treball en equip en el procés d'intervenció educativa.

– Paper del tècnic superior d'Integració
Social en l'àmbit educatiu.
– Valoració de la importància de la
planificació en l'intervenció educativa.

1a) S'han identificat les persones susceptibles
d'intervenció per part del tècnic, en el context educatiu.
1h) S'ha identificat l'àmbit d'actuació del tècnic en el
context de l'atenció a la diversitat als centres educatius.
3a) S'ha organitzat l'espai i el mobiliari, atenent als
criteris establerts a la programació i a les característiques
dels destinataris.
3e) S'han aplicat criteris d'organització de l'espai, de
materials i de mobiliari que garanteixen l'accessibilitat i
el compliment de les normes de seguretat i higiene.
3f) S'han identificat ajudes tècniques per afavorir
l'autonomia a l'aula.

a) Caracterització del suport a la
intervenció educativa:
– Alumnat amb necessitats específiques
de suport educatiu.
– Paper del tècnic superior d'Integració
Social en l'àmbit educatiu.
c) Desenvolupament d'activitats de
SIE:
– Organització de l'espai i del temps en el
desenvolupament de les activitats.
– Utilització d'ajudes tècniques.
– Aplicació de normes de prevenció
d'accidents i higiene a l'aula.
d) Realització del seguiment del
procés de suport a la intervenció
educativa:
– L'avaluació del procés de suport a la
intervenció educativa. Tipus, funcions,
tècniques i instruments d'avaluació.
– Selecció i elaboració d'instruments
d'avaluació.
–
Emplenament
d'instruments
d'avaluació.
– Interpretació i transmissió de la
informació obtinguda dels processos
d'avaluació.
–
Predisposició
a
l'autocrítica
i
autoavaluació.

4a) S'han descrit les tècniques i instruments per al
control i seguiment del SIE.
4b) S'han identificat les activitats d'avaluació del
programa educatiu.
4c) S'han seleccionat les estratègies i tècniques
d'avaluació de les activitats del SIE.
4d) S'han identificat indicadors d'avaluació en les ACI de
la intervenció educativa.
4i) S'ha valorat la importància de l'avaluació als
diferents moments del procés.
4f) S'han utilitzat instruments d'avaluació en l'aplicació
de tècniques de prevenció d'accidents a l'aula.
4g) S'ha interpretat la informació obtinguda dels diferents
instruments.
4h) S'ha argumentat sobre la importància del procés de
seguiment de l'activitat del tècnic i de l'eficàcia de la
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intervenció.

2. METODOLOGIA
Les línies d'actuació que ens ajudaran a assolir les competències professionals, personals i socials (CPPS) vinculades a aquest mòdul es nodreixen de les metodologies
d'ensenyament-aprenentatge cooperatiu, l’aprenentatge basat en projectes i l’aprenentatge-servei (APS). L’APS serà una de les metodologies actives que s’intentaran
incloure al mòdul per tal d’apropar l’alumnat a la realitat professional, a través d’aquesta metodologia es posaran de manifest habilitats, actituds, valors i procediments
necessaris per assolir les competències del mòdul.
La metodologia que farem servir serà una metodologia activa i participativa, on el procés d’ensenyament-aprenentatge estigui dissenyat perquè l’alumnat pugui realitzar
l’aprenentatge d’una forma significativa, sent aquest alumnat el protagonista del procés. Es plantejaran sessions participatives amb l’alumnat, treballant d’aquesta manera
continguts teòrics i pràctics associats a les competències professionals, personals i socials associades al mòdul. Les activitats i la metodologia de treball tindran en
compte la diversitat de formes d’aprenentatge i sempre estaran encaminades a aconseguir l’autoaprenentatge, per a què en acabar el cicle formatiu puguin continuar la
seva formació. Per tant, les activitats d’ensenyament aprenentatge tindran com a objectiu prioritari suscitar i assolir la motivació, la reflexió, l’implicació, l’observació, el
raonament i la participació.
Les competències, els resultats d’aprenentatge i els continguts associats al mòdul es treballaran en diferents unitats de treball amb diferents tipus d’activitats:
- Activitats d’inici, per a la introducció i sensibilització de la unitat de treball: idees i coneixements previs i presentació d’objectius i continguts. Aquestes
activitats tenen l’objectiu de conèixer el nivell competencial que té l’alumnat, a la vegada que s’introdueixen els primers continguts de la unitat de treball.
- Activitats de desenvolupament i aprenentatge: explicació de conceptes; creació de infografies; exposicions i presentacions orals per part de la docent, de
l’alumnat o professionals del món de la integració social; resolució de casos pràctics; elaboració de projectes; activitats de recerca i treball autònom; activitats de treball
cooperatiu; reflexions a partir d’articles i llibres; visualització de vídeos, entre d’altres., tant individual com en petit o gran grup.
A més, es fomentarà l’anàlisi, la reflexió i el debat a partir de vídeos i la lectura de documents, articles diversos, i activitats complementàries, entre d’altres.
Els continguts més pràctics del mòdul seran on l’alumnat agafi un rol protagonista requerint així la seva implicació i participació en dinàmiques, role-playing, creació i
adaptació de materials.
- Activitats de síntesi i consolidació: reestructuració dels continguts, relació de conceptes, resum i aclariment de dubtes i reforç i consolidació de coneixements i
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aprenentatges. Activitats de gamificació com Kahoot, activitats de resoldre dubtes com ‘’sac de dubtes’’...
La major part d’activitats i produccions de l’alumnat estan pensades i organitzades per tal que es puguin desenvolupar durant el temps de classe durant les sessions
presencials, ocasionalment si l’alumnat no ha pogut finalitzar-les dins l’horari lectiu haurà de dedicar un temps afegit fora de l’aula. Durant la realització de les activitats
presencials la professora anirà realitzant observació, suport i avaluació de tot el procés.
Aquest mòdul comparteix continguts amb el mòdul Sistemes alternatius i augmentatius de comunicació, per tal de no repetir-los, es consensuarà amb la
docent del mòdul la distribució d’aquests continguts.
Durant el transcurs d’aquesta programació, es podran dur a terme activitats/projectes inter-mòduls/inter-cicles per assolir de manera conjunta les competències
professionals, personals i socials del cicle.
També es duran a terme altres projectes individuals o grupals.
Durant el curs es contactarà amb institucions, serveis i/o entitats, relacionades amb el cicle per tal de conèixer els recursos existents i facilitar la possibilitat de interactuar
amb els usuaris dels diferents col·lectius. Així mateix, es participarà d’aquelles visites o activitats complementàries que proposi la comissió d’activitats complementàries del
centre, utilitzant- les com a activitats pedagògiques. Es realitzaran visites a determinades Institucions (Llars per a persones sense sostre, persones amb addiccions,...)
procurant impulsar la participació de l'alumnat en l'organització i la dinamització de tallers a fi de poder facilitar la seva interacció amb els usuaris i posar en pràctica la
seva competència social.

Cal remarcar la importància de l’ús de les noves tecnologies, per això es fomentarà l’accés a la informació i es proporcionaran diversos recursos i eines. L’aula virtual
Google Classroom, s’utilitzarà com a eina per fer el seguiment de l’alumnat i serà on es compartiran tots els materials, recursos, eines i instruments que funcionen a cada
unitat de treball perquè els estudiants hi puguin accedir i revisar i entregar les seves tasques en qualsevol moment. També es promourà l’ús de les eines pròpies del
Classroom, com ara fòrums, notícies,... A més, les TIC s’utilitzaran per fer recerca d’informació, seleccionar bibliografia, per revisar l’ortografia, etc. Pel que fa a les TAC,
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es potenciarà el seu ús per millorar el procés d’E-A fomentant que els estudiants creïn, moldegin i consolidaran els seus coneixements mitjançant diverses eines i
aplicacions com Canva, Padlet, Kahoot, Genially, etc.

Quant als materials de referència del mòdul:
●

La professora anirà facilitant material i bibliografia específica, així com:
-

material audiovisual,

-

materials de creació pròpia (individuals i grupals) per l’ alumnat amb les recerques i síntesis dels continguts treballats.

●

El llibre de text serà un material opcional i complementari respecte el mòdul.

Les classes s'imparteixen en llengua catalana, així com els enunciats dels exercicis i/o proves escrites. L’alumnat podrà escollir la llengua per desenvolupar les diferents
tasques. La professora facilitarà l’adaptació i comprensió en el cas d’alumnat nouvingut.

3. AVALUACIÓ
Per avaluar es tindran en compte els següent principis:
1. L’avaluació es basa tant en els objectius propis del títol com en els principis i objectius generals de la Formació Professional (article 3 del RD 1147/2011),
posant especial esment, pel que fa a la competència personal i social de l’alumnat en:
c. Consolidar hàbits de disciplina, treball individual i en equip, així com la capacitat d’autoaprenentatge i capacitat crítica.
d. Establir relacions interpersonals i socials, en l'activitat professional i personal, basades en la resolució pacífica dels conflictes, el
respecte a les altres persones i el rebuig a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als comportaments sexistes.
g. Potenciar la creativitat, la innovació i la iniciativa emprenedora.
i. Comunicar-se de forma efectiva en el desenvolupament de l’activitat professional i personal.
2. L'avaluació serà formativa.
3. L'avaluació ha d’identificar el grau en que l’alumnat ha desenvolupat cada competència.
4. És imprescindible implicar l’alumnat en el procés d’avaluació.
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5. S’ha de basar en procediments pràctics i funcionals.
6. L'avaluació ha de ser transparent (l’alumnat ha de conèixer els paràmetres d’avaluació des del començament).
L’avaluació és un procés continu i global de retroalimentació sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge, on l’alumnat és una persona activa dins aquesta. Per tant,
aquesta avaluació es basarà en les competències Professionals, Personals i Socials, els resultats d’aprenentatge, els criteris d’avaluació i els objectius generals associats al
mòdul, elements que ha d’adquirir l’alumnat. Els RA són ponderats en funció del temps que es treballen i de la importància que en tenen per la competència del perfil
professional i del mòdul. Tots aquests elements es treballaran i es temporitzaran en distintes unitats de treball i activitats avaluatives i d’aprenentatge. Per tant:
●

La qualificació trimestral s’extraurà a partir dels instruments d’avaluació associats als Resultats d’Aprenentatge treballats.

●

La qualificació final s’extraurà de la ponderació dels Resultats d’Aprenentatge.

a) Criteris de qualificació
Pel que fa als criteris de qualificació, les notes de cada avaluació es conformaran a partir de:
●

El % assignat a cada competència en funció dels RA que té vinculats i del pes que suposa respecte al contingut a desenvolupar en el mòdul.
La nota per a cada competència s’obté de la suma de les notes ponderades obtingudes amb cada un dels instruments d'avaluació utilitzats per desenvolupar i

treballar els continguts vinculats.
●

El % assignat a les competències transversals i als principis esmentats abans i definits a l’article 3 del RD 1147/2011).
La nota final del mòdul s'obtindrà de la suma dels % assignats a les competències del mòdul, que suposarà el 80%, i la nota f inal del % assignat a les

competències transversals que suposarà un 20%.
Per tal de tenir el mòdul superat cal haver assolit totes les competències professionals, personals i socials que hi té associades. Es consideren APTES les puntuacions
iguals o superiors a 5 punts. La qualificació del mòdul serà numèrica, entre 1 i 10, sense decimals. Aquesta nota final s’obtindrà de la ponderació de les diferents
qualificacions obtingudes en les competències vinculades al mòdul. Al final de cada trimestre es farà una devolució individual a cada alumne amb la finalitat de concretar
la seva evolució respecte a les competències relacionades amb el mòdul.
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L’alumnat ha de realitzar totes les activitats d’aula, els treballs, projectes, etc. que se li encomanen. Està obligat a lliurar TOTES les produccions programades i requerides
per la docent dins dels terminis establerts.
Seran avaluats:
-

L’elaboració de les activitats i treballs obligatoris, individuals i en grup, que al llarg del curs seran requerits per la docent, tant per fer a classe com a casa.

-

Els treballs s’hauran d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades per la docent i pel departament de Serveis Socioculturals i a la Comunitat.

Els treballs lliurats fora dels terminis indicats no es qualificaran. Si un/a alumne/a no pot realitzar una producció durant l’avaluació i presenta el justificant
corresponent, tindrà dret a realitzar-la durant la mateixa avaluació sempre que sigui possible. El primer treball lliurat amb retard es qualificarà i es donaran les eines per
millorar aquesta situació. Els posteriors treballs lliurats fora termini no es qualificaran.
Les produccions de l’alumnat seràn avaluades segons els criteris relacionats a les competències professionals, personals i socials que s’estableixin en la
mateixa i que seran comunicats a l’alumnat en el moment en que se li encomani la realització de la tasca.
En la qualificació de l’alumnat es valorarà, en tot el procés d’ensenyament aprenentatge, l’ús adient de l’expressió, l’ortografia i la gramàtica en les tasques escrites i orals.
Amb el motiu de millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge, també es contempla l’avaluació de la tasca docent, a través d’un qüestionari anònim, com un procés
necessari de millora contínua que permetrà la revisió de la metodologia, la temporització, activitats, recursos, etc.
b) Instruments d’avaluació (generals per al mòdul, a concretar a la programació d’aula)
L’avaluació serà contínua i formativa. El model d’avaluació formativa exigeix un ús d’instruments variats i adaptats a la diversitat de l’alumnat i de les situacions
d’aprenentatge, per aquest motiu utilitzarem:
●

Treballs individuals o en petit grup.

●

Projectes individuals i/o grupals.

●

Exposicions orals, xerrades,...
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●

Resolució de casos pràctics.

●

Diàlegs, entrevistes, debats.

●

Rúbriques d’avaluació pels diferents treballs i activitats que es plantegin a l’aula. S’utilitzaran diferents tipus de rúbriques (coavaluació, autoavaluació,
d’avaluació d’exposicions orals i/o treballs escrits, etc.) que es presentaran a l’alumnat amb les tasques a realitzar.

●

Mètodes d’observació directa.

●

Sortides i visites tècniques.

●

Proves d’avaluació, si escau.Proves escrites/orals (proves d’elaboració de resposta, de selecció de resposta, etc.), permeten una avaluació clara i detallada dels
continguts més conceptuals.

SISTEMA DE RECUPERACIONS
En cas que no es superi alguna de les avaluacions per no haver lliurat els treballs i/o les activitats plantejades dins els terminis, per haver-se considerat algun treball com
a no apte, es valorarà cada cas de manera individual i es definirà el pla de treball corresponent per tal de poder assolir les competències professionals que poden estar-hi
associades.
NORMATIVA CONVOCATÒRIA NO PRESENCIAL
L'alumnat de segon curs que compleix tots els requisits per poder-se presentar a la convocatòria no presencial de juny i no ho fa, sense haver-hi renunciat dins termini,
perd la convocatòria. (Termini abril)
Cada docent podrà establir un pla de recuperació individual (treballs, proves teòrico-pràctiques…) per a la convocatòria no presencial.
ADAPTACIONS CURRICULARS
L’atenció a la diversitat de l’alumnat es donarà seguint el que s’especifica a l’article 20 de l’Ordre d’organització i funcionament dels cicles en modalitat presencial del 13 de
juliol de 2009 (BOIB 108, del 25/07/2009). Les adaptacions proposades seran d’accés al currículum i adaptacions no significatives.
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S’inclouran a la Memòria de final de curs del Departament.
4. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL

BLOCS DE
CONTINGUTS

UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES

CRONOGRAMA

HORES

(segons currículum)
B-a

B-b

B-c

B-d

SET

0. UT: Presentació del mòdul.

x

x

1. UT: El sistema educatiu. Normativa vigent.

x

x

2. UT: Projecte de recerca: els centres educatius

x

3. UT: Educació inclusiva i atenció a la diversitat.

x

x

x

x

x

4. UT: Projecte d’experts: Alumnat amb NESE.
x

x

5. UT: Projecte d’implicació per àmbits.

OCT

NOV

DES

GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

2
x

15

x

x

20

x

x

x

x

x
x

x

x

x

30
17

x

x

x

HORES TOTALS:

31
115 h

5. BIBLIOGRAFIA BÀSICA DE REFERÈNCIA
- RD 1074/2012, de 13 de juliol, pel qual s’estableix el títol de Tècnic superior en Integració social i els corresponents ensenyaments mínims.
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- Ordre ECD/106/2013, de 23 de gener, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic superior en
Integració Social.
- Decret 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació educativa als centres.
- Web del Servei d’atenció a la diversitat. DG d’innovació i comunitat educativa http://www.caib.es/sites/diversitat/ca/inici-56096/?campa=yes
- Materials que s’aniran facilitant al llarg del curs per part de la professora.
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Professora: Àngela M Colomar Vich
1. Introducció al mòdul
Aquest mòdul professional complementa la formació establerta per a la resta dels mòduls
professionals que integra el títol en les funcions d’anàlisis del context, disseny del projecte i
organització de l’execució.
La funció d’anàlisi del context inclou les subfuncions de recopilació d’informació, d’identificació de
necessitats i priorització de necessitats i identificació dels aspectes que faciliten o dificulten el
desenvolupament de la possible intervenció.
La funció de disseny del projecte té com a objectiu establir les línies generals per a donar resposta
a les necessitats plantejades, concretant els aspectes rellevants per a la seva realització. Inclou les
subfuncions de definició del projecte, planificació de la intervenció i elaboració de la
documentació.
La funció d’organització de l’execució inclou les subfuncions de programació d’activitats, gestió de
recursos i supervisió de la intervenció.
Les activitats professionals associades a aquestes funcions es desenvolupen en els sectors de
serveis a les persones i serveis a la comunitat.
La formació del mòdul es relaciona amb la totalitat dels objectius generals dels cicles i de les
competències professionals, personals i socials del títol.
Les línies d’actuació en el procés d’ensenyament–aprenentatge que permeten aconseguir els
objectius del mòdul estan relacionats amb:
– L'ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació.
– L’execució de treballs en equip.
– La responsabilitat i l’autoavaluació del treball realitzat.
– L’autonomia i la iniciativa personal.
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2. Objectius generals
a) Interpretar informació seleccionant les estratègies i recursos pertinents per elaborar projectes
d'integració social adequats a la persona destinatària, el context i el marc legal vigent i que
incorporin la perspectiva de gènere, així com la defensa dels drets de les víctimes de violència de
gènere i filles i fills.
b) Identificar les competències requerides al tècnic superior en Integració Social i als membres de
l’equip interdisciplinari, analitzant el context d'intervenció i els criteris de qualitat establerts en la
planificació, per dirigir i supervisar la posada en pràctica de projectes i programes.
c) Aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació, identificant els protocols i recursos
pertinents per gestionar la documentació i fer les actuacions administratives associades a la
intervenció.
d) Seleccionar recursos i estratègies metodològiques, interpretant les normatives relatives a
requisits tècnics i instal·lacions, per programar activitats d'integració social.
e) Identificar els nivells d'intervenció, analitzant els factors influents per dissenyar, implementar i
avaluar intervencions dirigides a la prevenció de la violència domèstica.
f) Identificar les necessitats d'atenció física de les persones usuàries, relacionant-les si escau amb
les ajudes tècniques disponibles, per dissenyar, supervisar i avaluar activitats que hi donin
resposta.
g) Analitzar les característiques de les unitats de convivència, identificant-ne les variables
rellevants, per organitzar, supervisar i avaluar activitats de suport a la gestió domèstica.
h) Seleccionar estratègies metodològiques i pautes d'actuació, identificant els recursos necessaris
per organitzar, dur a terme i avaluar activitats de suport psicosocial.
i) Seleccionar estratègies metodològiques i pautes d'actuació, concretant les ajudes tècniques
necessàries, per organitzar, dur a terme i avaluar activitats d'entrenament en habilitats
d'autonomia personal i social.
j) Seleccionar estratègies metodològiques i d'avaluació, aplicant els criteris establerts per l'equip
interdisciplinari per dissenyar i dur a terme activitats d'intervenció socioeducativa.
k) Analitzar les necessitats d'entrenament, mediació i suport tècnic en funció dels recursos
sociolaborals disponibles per organitzar, dur a terme i avaluar activitats d'inserció laboral i
ocupacional.
l) Identificar les necessitats de suport a la comunicació i, si escau, els ajuts tècnics, en funció de
les característiques de la persona destinatària, per entrenar en habilitats de comunicació.
m) Analitzar els problemes plantejats, seleccionant tècniques de participació i gestió de conflictes,
per fer tasques de mediació entre persones i grups.
n) Descriure els protocols d'actuació en cas d'accident o emergència, seleccionant les tècniques
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adequades per aplicar primers auxilis.
ñ) Seleccionar tècniques i instruments d'avaluació, analitzant els criteris i indicadors de qualitat
establerts a la programació per realitzar el control, el seguiment i la retroalimentació de la
intervenció.
o) Analitzar les habilitats socials requerides a l'entorn professional, identificant els factors influents
per mantenir relacions fluides amb les persones implicades en la intervenció i superar els possibles
conflictes.
p) Analitzar i utilitzar els recursos i les oportunitats d'aprenentatge relacionats amb l'evolució
científica, tecnològica i organitzativa del sector i les tecnologies de la informació i la comunicació,
per mantenir l'esperit d'actualització i adaptar-se a noves situacions laborals i personals.
q) Desenvolupar la creativitat i l'esperit d'innovació per respondre als reptes que es presenten en
els processos i l'organització del treball i de la vida personal.
r) Prendre decisions de forma fonamentada, analitzant les variables implicades, integrant sabers
de diferent àmbit i acceptant-ne els riscos i la possibilitat d'equivocació, per afrontar i resoldre
diferents situacions, problemes o contingències.
s) Desenvolupar tècniques de lideratge, motivació, supervisió i comunicació en contextos de treball
en grup, per facilitar l'organització i la coordinació d'equips de treball.
t) Aplicar estratègies i tècniques de comunicació, adaptant-se als continguts que es transmetran, a
la finalitat i a les característiques dels receptors, per assegurar l'eficàcia en els processos de
comunicació.
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.
v) Identificar i proposar les accions professionals necessàries per donar resposta a l'accessibilitat
universal i al «disseny per a tothom».
w) Identificar i aplicar paràmetres de qualitat en els treballs i les activitats realitzats 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.
x) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura emprenedora, empresarial i d'iniciativa
professional, per fer la gestió bàsica d'una petita empresa o emprendre una feina.
i) Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu a la societat, tenint en compte el marc
legal que regula les condicions socials i laborals, per participar com a ciutadà democràtic.

3. Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació
1. Identifica necessitats del sector productiu, relacionant-les amb projectes tipus que
les puguin satisfer.
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Criteris d’avaluació:
a) S’han classificat les empreses del sector per les seves característiques organitzatives i el tipus
de producte
o servei que ofereixen.
b) S’han caracteritzat les empreses tipus, indicant l’estructura organitzativa i les funcions de cada
departament.
c) S’han identificat les necessitats més demandades a les empreses.
d) S’han valorat les oportunitats de negoci previsibles en el sector.
e) S’ha identificat el tipus de projecte requerit per a donar resposta a les demandes previstes.
f) S’han determinat les característiques específiques requerides en el projecte.
g) S’han determinat les obligacions fiscals, laborals i de prevenció de riscos, i les seves condicions
d’aplicació.
h) S’han identificat possibles ajudes o subvencions per a la incorporació de les noves tecnologies
de producció o de servei que es proposen.
i) S’ha elaborat el guió de treball que es seguirà per a l’elaboració del projecte.
2. Dissenya projectes relacionats amb les competències expressades en el títol,
incloent i desenvolupant les fases que ho componen.
Criteris d’avaluació:
a) S’ha recopilat informació relativa als aspectes que seran tractats en el projecte.
b) S’ha realitzat l’estudi de viabilitat tècnica del mateix.
c) S’han identificat les fases o parts que componen el projecte i el seu contingut.
d) S’han establert els objectius que es pretenen aconseguir.
e) S’han previst els recursos materials i personals necessaris per a realitzar-ho.
f) S’ha realitzat el pressupost econòmic corresponent.
g) S’han identificat les necessitats de finançament per a la posada en marxa d'aquest.
h) S’ha definit i elaborat la documentació necessària per al seu disseny.
i) S’han identificat els aspectes que s’han de controlar per a garantir la qualitat del projecte.
3. Planifica l’execució del projecte, determinant el pla d’intervenció i la documentació
associada.
Criteris d’avaluació:
a) S’han seqüenciat les activitats ordenant-les en funció de les necessitats de desenvolupament.
b) S’han determinat els recursos i la logística necessària per a cada activitat.
c) S’han identificat les necessitats de permisos i autoritzacions per a dur a terme les activitats.
d) S’han determinat els procediments d’actuació o execució de les activitats.
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e) S’han identificat els riscos inherents a l’execució, definint el pla de prevenció de riscos i els
mitjans i equips necessaris.
f) S’ha planificat l’assignació de recursos materials i humans i els temps d’execució.
g) S’ha fet la valoració econòmica que dóna resposta a les condiciones de la seva posada en
pràctica.
h) S’ha definit i elaborat la documentació necessària per a l’execució.
4. Defineix els procediments per al seguiment i control en l’execució del projecte,
justificant la selecció de variables i instruments utilitzats.
Criteris d’avaluació:
a) S’ha definit el procediment d’avaluació de les activitats o intervencions.
b) S’han definit els indicadors de qualitat per a realitzar l’avaluació.
c) S’ha definit el procediment per a l’avaluació de les incidències que puguin presentar-se durant la
realització de les activitats, la seva possible solució i registre.
d) S’ha definit el procediment per a gestionar els possibles canvis en els recursos i en les
activitats, incloent el sistema de registre dels mateixos.
e) S’ha definit i elaborat la documentació necessària per a l’avaluació de les activitats i del
projecte.
f) S’ha establert el procediment per a la participació dels usuaris o clients en l’avaluació i s’han
elaborat els documents específics.
g) S’ha establert un sistema per a garantir el compliment de les condicions del projecte, quan
aquest existeixi.

4. Continguts
a) Identificació de necessitats del sector productiu i de l’organització de l’empresa:
●

Identificació de les funcions dels llocs de treball.

●

Estructura i organització empresarial del sector.

●

Activitat de l’empresa i la seva ubicació en el sector.

●

Organigrama de l’empresa. Relació funcional entre departaments.

●

Tendències del sector: productives, econòmiques, organitzatives, laborals i altres.

●

Procediments de treball en l’àmbit de l’empresa. Sistemes i mètodes de treball.

●

Determinació de les relacions laborals excloses i relacions laborals especials.

●

Conveni col·lectiu aplicable a l’àmbit professional.

●

La cultura de l’empresa: imatge corporativa.

● Sistemes de qualitat i seguretat aplicables en el sector.
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b) Disseny de projectes relacionats amb el sector:
●

Anàlisis de la realitat local, de l’oferta empresarial del sector en la zona i del context en el
que es desenvoluparà al mòdul professional de Formació en Centres de treball.

●

Recopilació d’informació.

●

Estructura general d’un projecte.

●

Elaboració d’un guió de treball.

●

Planificació de l’execució del projecte: objectius, continguts, recursos, metodologia,
activitats, temporització i avaluació.

●

Viabilitat i oportunitat del projecte.

●

Revisió de la normativa aplicable.

c) Planificació de l’execució del projecte:
●

Seqüenciació d’activitats.

●

Elaboració d’instruccions de treball.

●

Elaboració d’un pla de prevenció de riscos.

●

Documentació necessària per a la planificació de l’execució del projecte.

●

Compliment de normes de seguretat i ambientals.

●

Indicadors de garantia de la qualitat del projecte.

d) Definició de procediments de control i avaluació de l’execució del projecte:
●

Proposta de solucions als objectius plantejats en el projecte i justif icació de les
seleccionades.

●

Definició del procediment d’avaluació del projecte.

●

Determinació de les variables susceptibles d’avaluació.

●

Documentació necessària per a l’avaluació del projecte.

●

Control de qualitat de procés i producte final.

●

Registre de resultats.

5. Criteris de qualificació. Recuperacions
S’avaluarà el projecte individual entregat per l'alumnat (aquest és obligatori) segons la guia
metodològica.
La nota mínima per aprovar el projecte serà un cinc.
Si un/a alumne/a no aconsegueix una puntuació igual o superior a cinc (5), haurà de tornar a
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presentar el projecte a la convocatòria de setembre.

6. Temporització del mòdul
Durada total del mòdul: 40 hores, durant 1 trimestre escolar coincidint amb el període de FCT.

7. Orientacions metodològiques
La metodologia serà activa i participativa, perquè sigui l’alumnat el que a partir de les eines
obtingudes, elabori i organitzi un projecte (vinculat a l’espai on realitzaran la FCT).
Les sessions del mòdul tindran un component teòric-pràctic. A la primera sessió, es donarà un
esquema general d’un projecte, i aquest s’anirà treballant a les distintes sessions, de manera que
s’aprofitaran les sessions per aclarir qualsevol dubte que l'alumnat tingui.

8. Bibliografia i webs
-

García Herrero, GA & Ramírez Navarro, JM (1996). Diseño y evaluación de proyectos

sociales. Editorial Certeza, Zaragoza.
-

Millé Galá, JM (2001). Manual bàsic per a l’elaboració de projectes. Barcelona Associacions,
Barcelona.
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6.3 CICLE: CFGS MEDIACIÓ COMUNICATIVA

1. Introducció al cicle. Competència general del cicle
La competència general d'aquest títol consisteix a desenvolupar

intervencions de mediació

comunicativa per a persones sordes, sordcegues i amb discapacitat auditiva, que siguin usuàries
de la llengua de signes espanyola, o amb dificultats de comunicació, llenguatge i parla; així com
programes de promoció, de les persones sordes i sordcegues usuàries de la llengua de signes
espanyola, i de sensibilització social, respectant la idiosincràsia de les persones usuàries.
2. Relació objectius generals / Competències professionals, personals i socials
Objectius generals del cicle
a) Elaborar programes d'integració social de persones
amb dificultats de comunicació, llenguatge i parla,
aplicant la normativa legal vigent i incorporant la
perspectiva de gènere.
b) Establir les pautes d'actuació en els programes
d'intervenció, aplicant tècniques i instruments de
recollida d'informació.
c) Assessorar i sensibilitzar individus, col·lectius i
institucions sobre les persones sordes, sordcegues i
amb discapacitat auditiva i de comunicació, emprant
tècniques i mitjans de comunicació social.
d) Comunicar-se en llengua de signes espanyola amb
les persones que siguin usuàries d'aquesta llengua,
utilitzant amb precisió els elements lingüístics de la
mateixa per a garantir la coherència discursiva.
e) Promoure la comunicació de les persones amb
dificultats de comunicació, llenguatge i parla,
seleccionant sistemes alternatius i augmentatius i
mitjans de suport de comunicació oral.
f) Adaptar la comunicació a la persona usuària,
considerant les variacions en la seva situació
personal i en l'entorn comunicatiu.
g) Promoure l'autonomia de les persones sordes,
sordcegues i amb discapacitat auditiva i de
comunicació, en la realització de gestions bàsiques,
facilitant la comunicació amb el seu entorn.
h) Possibilitar la comunicació entre persones sordes,
sordcegues, amb discapacitat auditiva i dificultats de
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Competències professionals, personals i
socials
a) Interpretar informació, seleccionant estratègies i
recursos per elaborar programes d'integració social
de persones amb dificultats de comunicació,
llenguatge i parla, aplicant la normativa legal i
incorporant la perspectiva de gènere.
b) Seleccionar tècniques i instruments d'obtenció
d'informació, relacionant-les amb les necessitats i
característiques de la persona usuària per establir les
pautes d'actuació en els programes d'intervenció.
c) Analitzar tècniques i mitjans de comunicació
social, identificant les seves possibilitats i limitacions
per assessorar i sensibilitzar individus, col·lectius i
institucions sobre les persones sordes, sordcegues i
amb discapacitat auditiva i de comunicació.
d) Elaborar i emetre missatges per comunicar-se en
llengua de signes amb les persones que siguin
usuàries d'aquesta llengua, seleccionant els elements
i recursos lingüístics.
e) Utilitzar sistemes alternatius i augmentatius de
comunicació i mitjans de suport a la comunicació
oral, analitzant les seves possibilitats i limitacions per
aplicar-los en la promoció de la comunicació de les
persones usuàries.
f) Identificar els factors que faciliten o dificulten la
comunicació, analitzant les característiques i
variacions de la situació personal i l'entorn
comunicatiu per adaptar la comunicació a la persona
usuària.
g) Seleccionar estratègies i pautes d'actuació,
analitzant les situacions de la vida quotidiana de la
persona usuària per promoure la seva autonomia en
la realització de gestions bàsiques.
h) Identificar tècniques de mediació comunicativa,
analitzant el context de la intervenció i les

comunicació que siguin usuàries de la llengua de
signes i les oients.
i) Realitzar l'acompanyament a les persones
sordcegues, aplicant tècniques de guia-vident i
adaptant la forma comunicativa a la situació.
j) Organitzar i implementar programes d'intervenció
comunicativa, educatius, formatius i d'integració
social per a persones amb dificultats de comunicació,
llenguatge i parla.
k) Realitzar intervencions dirigides a prevenir i
pal·liar situacions d'aïllament comunicatiu en les
persones sordes, sordcegues i amb discapacitat
auditiva i dificultats de comunicació.
m) Avaluar programes de comunicació i integració
social aplicats a les persones amb dificultats de
comunicació, llenguatge i parla, valorant la seva
pertinença i adequació a la persona usuària.

n) Aplicar protocols establerts en matèria de primers
auxilis en situacions d'accident o emergència.
ny) Mantenir relacions fluides amb les persones
usuàries i les seves famílies, amb els membres del
grup de treball i amb altres o altres professionals,
mostrant habilitats socials i aportant solucions als
conflictes que sorgeixin.
o) Adaptar-se a les noves situacions laborals,
mantenint actualitzats els coneixements científics,
tècnics i tecnològics relatius al seu entorn
professional, gestionant la seva formació i els
recursos existents en l'aprenentatge al llarg de la
vida i utilitzant les tecnologies de la informació i la
comunicació.
p) Resoldre situacions, problemes o contingències
amb iniciativa i autonomia en l'àmbit de la seva
competència, amb creativitat, innovació i esperit de
millora en el treball personal i en el dels membres de
l'equip
q) Organitzar i coordinar equips de treball amb
responsabilitat, supervisant el desenvolupament del
mateix, mantenint relacions fluïdes i assumint el
lideratge, així com aportant solucions als conflictes
grupals que es presentin.
r) Comunicar-se amb els seus iguals, superiors,
clients i persones sota la seva responsabilitat,
utilitzant vies eficaces de comunicació, transmetent
la informació o coneixements adequats i respectant
l'autonomia i competència de les persones que
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característiques dels interlocutors per possibilitar la
comunicació entre ells.
i) Seleccionar tècniques de guia-vident i sistemes de
suport a la comunicació, adaptant la forma de
comunicació a la situació per fer l'acompanyament a
les persones sordcegues.
j) Seleccionar estratègies i recursos metodològics,
interpretant el programa d'intervenció comunicativa
per a la seva organització i implementació.
k) Seleccionar estratègies i recursos per prevenir i
pal·liar situacions d'aïllament comunicatiu, analitzant
la situació personal i social i el context comunicatiu
de la persona usuària.
l) Analitzar recursos i ajudes tècniques, aplicant el
seu funcionament i adequació a les característiques i
necessitats de la persona i el context per a realitzar
intervencions de mediació comunicativa.
m) Seleccionar tècniques i instruments d'avaluació,
analitzant els criteris i indicadors de qualitat per
avaluar programes de comunicació i integració social
de persones amb dificultats de comunicació,
llenguatge i parla.
n) Descriure els protocols d'actuació en cas
d'accident o emergència, seleccionant les tècniques
adequades per aplicar primers auxilis.
ny) Analitzar les habilitats socials requerides en
l'entorn professional, identificant els factors influents
per mantenir relacions fluïdes amb les persones
implicades en la intervenció i superar els possibles
conflictes.
o) Analitzar i utilitzar els recursos i oportunitats
d'aprenentatge relacionats amb l'evolució científica,
tecnològica i organitzativa del sector i les tecnologies
de la informació i la comunicació, per mantenir
l'esperit d'actualització i adaptar-se a noves
situacions laborals i personals.
p) Desenvolupar la creativitat i l'esperit d'innovació
per respondre als reptes que es presenten en els
processos i en l'organització del treball i de la vida
personal.
q) 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.
r) Desenvolupar tècniques de lideratge, motivació,
supervisió i comunicació en contextos de treball en
grup, per facilitar l'organització i coordinació d'equips
de treball.

intervenen en l'àmbit del seu treball.

s) Generar entorns segurs en el desenvolupament del
seu treball i el del seu equip, supervisant i aplicant
els procediments de prevenció de riscos laborals i
ambientals, d'acord amb el que estableix la
normativa i els objectius de l'empresa.
t) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de
calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para
todas las personas», en las actividades profesionales
incluidas en los procesos de producción o prestación
de servicios.
u) Realizar la gestión básica para la creación y
funcionamiento de una pequeña empresa y tener
iniciativa en su actividad profesional con sentido de la
responsabilidad social.

v) Ejercer sus derechos y cumplir con las
obligaciones derivadas de su actividad profesional, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente,
participando activamente en la vida económica, social
y cultural.

s) Aplicar estratègies i tècniques de comunicació,
adaptant-se als continguts que es van a transmetre,
a la finalitat i a les característiques dels receptors,
per assegurar l'eficàcia en els processos de
comunicació.
t) 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.
v) Identificar i aplicar paràmetres de qualitat en els
treballs i activitats realitzats 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.
u) Identificar i proposar les accions professionals
necessàries, per donar resposta a l'accessibilitat
universal i al «disseny per a tothom».
w) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura
emprenedora, empresarial i d'iniciativa professional,
per realitzar la gestió bàsica d'una petita empresa o
emprendre un treball.
x) Reconèixer els seus drets i deures com a agent
actiu en la societat, tenint en compte el marc legal
que regula les condicions socials i laborals, per
participar com a ciutadà democràtic.

3. Avaluació.
Al igual que a la resta de punts d’aquesta programació de cicle, en aquest punt hem tingut en
compte les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i
funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als
centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al
curs 2021-2022 a l’hora de dissenyar els instruments d’avaluació i en concret, l’annex 3 del Pla
de contingència on es concreten les programacions en els diferents escenaris possibles durant el
curs 2021-2022.

ANNEX 3. Introducció adequació a les programacions en els diferents
escenaris Curs 2021-2022
Partint de l'experiència del curs 20/21 d’ensenyament semipresencial, veiem la necessitat
d’analitzar les programacions de mòdul, cal analitzar dins les programacions de mòdul quins
elements curriculars s’han de prioritzar i avaluar al llarg del curs.
Aquesta experiència ens permet anticipar-ne la selecció per al curs 2021/22, de manera que a les
programacions ha de quedar recollida la possibilitat de flexibilització i adaptació als diferents
escenaris.
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Per a la programació dels continguts bàsics es tendran com a referència, els Reials Decrets que
estableixen els títols i en els quals es fixen els aspectes bàsics del currículum.
Les programacions del curs 2021-2022 s’han d’elaborar tenint en compte la possibilitat de canvi
d’escenaris del procés d'ensenyament-aprenentatge al llarg del curs. Aquests escenaris poden ser:
3. Nova normalitat (nivell d’alerta 0), nivells d’alerta 1 i 2. En aquest escenari, les
classes seran presencials per a tot l’alumnat i cal prendre les mesures de prevenció,
contenció i higiene que es determinen en aquest protocol.
4. Nivells d’alerta 3 i 4: Amb mesures restrictives. En aquest cas, semipresencial-en línia,
es poden plantejar fòrmules mixtes d’alternança de les modalitats presencial i a distància.
Seguint la línia de centre, pel que fa a les programacions, es mantindrà l’enfocament
competencial.
Atès el caràcter competencial de l'FP, en tots els escenaris el professorat ha de plantejar, sempre
que sigui possible, activitats que reprodueixin les situacions laborals del perfil professional,
mitjançant estratègies competencials que simulin situacions i procediments reals i que permetin
treballar en cooperació amb altres, al mateix temps que promoguin la construcció d’aprenentatges
significatius i deleguin la iniciativa de l’aprenentatge a l’alumnat.
Entenem la programació de mòdul com una declaració d’intencions respecte a cada mòdul concret
per a un curs escolar. Davant la incertesa i els possibles escenaris d’aprenentatge, la programació
d’aula es convertirà en el document que permeti la flexibilització per adequar-nos a la realitat que
es vagi plantejant.
Cal tenir en compte a les programacions de mòdul que davant la possiblitat d’un escenari o un
altre es poden haver de modificar els criteris de qualificació plantejats. Per aquest motiu cal
recollir aquesta possibilitat en el document de programació del mòdul curs 2021/2022. Per donar
resposta a la flexibilitat necessària per atendre als escenaris possibles, cal garantir a les
programacions:
Programacions d’aula:
1.- Instruments d’avaluació: preveure tots aquells que puguin ser eficients en qualsevol dels
escenaris o fàcilment adaptables.
2.- Activitats d’ensenyament-aprenentatge: és interessant diversificar suficientment les
activitats plantejades per a poder-les dur a terme en els diferents escenaris.
Cal determinar en la programació d’aula, quines activitats adreçades a aconseguir cada resultat
d’aprenentatge (RA) han de ser presencials i quines no podrien ser-ho, marcant entre parèntesi al
costat de l’activitat, seguint la següent nomenclatura:
 No presencial: (NP)
 Presencial: (P)
 Mixta (es pot dur a terme en qualsevol escenari): (M)
En l’escenari dels nivells d’alerta 3 i 4, aquelles activitats que requereixen d’equipament del centre
educatiu i aquelles competències que no puguin simular-se mitjançant activitats en línia, han de
prioritzar-se en l’ensenyament aprenentatge presencial.
3.- Temporització-lliurament activitats: cal preveure que el nombre de sessions necessàries
per a la realització d’activitats en els Nivells d’alerta 3 i 4 pot variar i cal anticipar i donar
resposta a les dificultats derivades de l'ensenyament semipresencial i en línia i tenir present la
necessitat de flexibilitzar lliuraments en aquests escenaris. Es continuarà utilitzant el document
Excel compartit de seguiment de programació d’aula.
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No obstant, hem de seguir

entenent l’avaluació com l’anàlisi del procés d’aprenentatge de

l’alumnat i del procés d'ensenyament que es desenvolupa a l’aula i al centre de manera contínua.
L’avaluació ha de tenir una finalitat formadora, que el mateix alumnat dugui a terme el procés
d'autoregulació per a millorar l’aprenentatge (dedicant-hi el temps necessari, prioritzant-hi
determinats aspectes, cercant l'ajut d’altres estudiants, fent servir el suport tutorial, etc.); i una
finalitat formativa, ajudar el professorat a conèixer, analitzar i valorar com s’està produint
l’aprenentatge per tal de prendre mesures que serveixin per afavorir i millorar el procés
d'ensenyament-aprenentatge.
Pel que fa al nombre de convocatòries de cada mòdul l’Ordre d’organització i funcionament del 13
de juliol del 2009 (BOIB núm. 108 de 25 de juliol de 2009) especifica que cada mòdul podrà ser
objecte d’avaluació en 4 convocatòries, excepte el de FCT que ho serà en dues.

A l’article 34 especifica que, d’aquest nombre màxim de convocatòries, l’alumnat pot assistir de
forma presencial a les activitats programades per a cada mòdul un màxim de dos cursos. Les
convocatòries no necessàriament han de ser consecutives.
A l’article 32, especifica que s’han d’avaluar els resultats esperats, que han de coincidir o formar
part de les competències professionals que han de ser assolides per l’alumnat. En
aquests resultats esperats d’aprenentatge s’han d’incloure el saber fer, saber estar i saber ser
de l’alumnat en comportaments observables.
Amb la finalitat de poder valorar de manera objectiva i precisa el saber estar i el saber ser, volem
posar èmfasi en l’avaluació de les competències personals i socials que impregnen el currículum de
la formació professional, entenent que les competències personals i socials fan que un professional
desenvolupi de forma eficaç la seva tasca, podent-les relacionar amb les conductes i les actituds
de les persones.
L'avaluació serà continua i formativa (tal i com estableix l’article 33), la qual cosa vol dir que
l’alumnat serà avaluat a partir

del seu treball diari de classe, proves escrites, elaboració de

treballs, els procediments, les estratègies i les actituds demostrades, interès per la matèria, la
tolerància als diferents ritmes d’aprenentatge i la cooperació amb companys, les aportacions fetes
a classe, la iniciativa i l'entusiasme.
La finalitat fonamental de l’avaluació és recollir informació del procés d’aprenentatge de l’alumnat
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per tal de reorientar el procés d’ensenyament-aprenentatge.
L’avaluació del procés d’aprenentatge es durà a terme mitjançant diversos instruments d’avaluació
globals que assegurin la comprovació de l’assoliment de les competències associades. Alguns dels
procediments i instruments d’avaluació poden ser:
3.

Proves individuals objectives, escrites i/o orals.

4.

Rúbriques d’avaluació de les competències.

5.

Monografies i treballs individuals o en petit grup.

6.

Quaderns de classe, portafolis.

7.

Resolució d'exercicis i problemes, interpretació de dades.

8.

Simulacions de situacions problema

9.

Diàlegs, entrevistes, debats...

10.

Pràctiques al taller...

11.

Sortides i visites tècniques.

12.

Projectes.

13.

Autoavalaució i coavalaució

14.

Altres...

Si l’alumnat supera el 10% de faltes d’assistència no justificades de forma contínua o el 15%
d’absentisme intermitent no justificat no podrà ser avaluat. Es donarà de baixa d’ofici a l’alumne/a
del mòdul corresponent prèvia comunicació oficial i tenint en compte les causes que contempla la
normativa (article 29 i 30 de l’ordre d’organització i funcionament).
PÈRDUA DEL DRET A L’AVALUACIÓ CONTÍNUA
Per tenir dret a l’avaluació contínua, no es pot superar el còmput del 20% de faltes d’assistència,
tenint en compte les faltes justificades i les no justificades (entenent que les no justificades no
poden superar en cap cas el 15% establert per normativa). En els cassos en els que l’equip docent
no tingui clar la pèrdua del dret a l’avaluació contínua, serà la Comissió de coordinació i gestió qui
valorarà cada cas concret.
Un cop perdut el dret a l’avaluació contínua caldrà elaborar un pla d’avaluació individual. Aquest
pla recollirà els criteris i instruments de qualificació, segons marqui el professorat responsable del
mòdul. Per garantir que l’alumnat que es troba en aquesta situació no es desvinculi del treball
d’aula, s’ha d’incloure també en el pla d’avaluació individual la participació i lliurament de les
tasques proposades, dins el mòdul com a la resta d’alumnat.
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ GENERALS
La qualificació dels mòduls ha de ser numèrica, entre 1 i 10, sense decimals.
Es consideren APTES les puntuacions iguals o superiors a cinc punts. Per tenir el mòdul superat cal
haver assolit tots els Resultats d’Aprenenetatge (RA) vinculats a totes les competències
professionals, personals i socials associades al mòdul.
La nota final del cicle formatiu és la mitjana aritmètica dels mòduls, expressada amb el nombre
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sencer i dos decimals.
QUALIFICACIONS TRIMESTRALS I FINALS:
Per garantir l’avaluació contínua el professorat estableix la ponderació que consideri a cada un dels
trimestres vinculada als RA treballats a cada una de les Unitats de treball.
A la programació de mòdul i d’aula el professorat establirà el percentatge atorgat a cada
procediment i/o instrument d’avaluació, tenint en compte:
- Han d’incorporar els criteris d’avaluació vinculats als resultats d’aprenentatge i a les
competències professionals, personals i socials.
- Els exàmens escrits en cap cas podran superar el 50% de la nota final.
- En cap cas s’establirà una nota o percentatge mínim per fer mitjana amb la resta de notes
o percentatges.
- Les sortides i visites tècniques han de tenir un pes dins la qualificació del mòdul.
Hi pot haver activitats d’avaluació recuperables i d’altres no recuperables que seran informades a
l’alumnat.
En el cas d’una absència justificada a una activitat d’avaluació recuperable, tendrà dret a realitzarla durant la mateixa avaluació sempre que sigui possible o el més aviat possible en cas de no ser
dins la mateixa avaluació.
En el cas que l’absència no es justifiqui correctament, l’alumnat perd el dret a realitzar la prova
dins la mateixa avaluació, i per tant, es podrà presentar a la recuperació del mes de març
(alumnat de 2n)/ juny (alumnat de 1r).
SISTEMA DE RECUPERACIONS
Als CFGS no es realitzaran recuperacions per trimestre. Després de l’avaluació contínua podran
optar a la prova ordinària i en cas necessàri a l’extraordinària. El professorat responsable del
mòdul decidirà en cada cas si en la convocatòria ordinària ha de presentar tots els treballs i
activitats d’aula realitzats durant les avaluacions, o si ha de afegir alguna activitat i/o fer una prova
objectiva.

NORMATIVA CONVOCATÒRIA NO PRESENCIAL
L’alumnat de primer curs només tindrà dret a la convocatòria no presencial de
l’alumnat que

setembre

promocioni a segon curs. Per tenir-hi dret, l'alumnat no ha de tenir pendent

d'aprovar una càrrega lectiva superior a les 330 hores (això vol dir, que els mòduls suspesos o
pendents de cursar, no poden superar en el seu conjunt les 330 hores).
L'alumnat que compleix tots els requisits per poder presentar-se al setembre i no ho fa, sense
haver-hi renunciat dins termini, perd la convocatòria. (Termini 15 de juliol, segons l’Ordre de la
Conselleria d’Educació de 18 de febrer de 2014)
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L'alumnat de segon curs que compleix tots els requisits per poder-se presentar a la convocatòria
no presencial de juny i no ho fa, sense haver-hi renunciat dins termini, perd la convocatòria.
(Termini abril)
El professorat establirà una pla de recuperació individual (treballs, proves teòrico-pràctiques…)
per a la convocatòria no presencial.

SISTEMES DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS (Convocatòria no
presencial)
Per a recuperar el mòdul pendent de cursos anteriors es farà, al mes de febrer, una prova teòricapràctica de tots els continguts del mòdul.
L’alumnat amb mòduls pendents s’acolliran a un pla de recuperació que pot incloure tutories,
tasques, treballs…
4. Atenció a la diversitat

L’atenció a la diversitat de l’alumnat es donarà seguint el que s’especifica a l’article 20 de l’Ordre
d’organització i funcionament dels cicles en modalitat presencial del 13 de juliol de 2009 (BOIB
108, del 25/07/2009). Les adaptacions proposades seran d’accés al currículum i adaptacions no
significatives.
S’inclouran a la memòria de final de curs de cada mòdul.
Basant-nos en el model d’aula inclusiva, partim de la premissa de que tot l’alumnat presenta una
sèrie de necessitats educatives i que la intervenció educativa per donar resposta a les necessitats
de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) beneficiarà a tot el grup.
Les ACNS s’aniran planificant i consensuant amb l’equip docent durant tot el curs, per tal de
mantenir la coherència del procés educatiu. No obstant, ja partim d’una programació que preveu
diversitat de metodologies d’aprenentatge i d’avaluació, atenent a la diversitat d’estils
d’aprenentatge.
Pel que fa a les metodologies d’aprenentatge, es preveuen activitats que permeten la participació
per part de tot l’alumnat, diferents agrupacions, treball en grups heterogenis, diversitat de
produccions (orals, escrites, gràfiques...), diversos instruments didàctics (llibre de text, fotocòpies,
contingut online,...), aprenentatge basat en projectes, aprenentatge basat en serveis, exposició
d’informació, sortides, visualització de vídeos, etc.
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Pel que fa a les formes d’avaluar, també es plantegen diverses activitats d’avaluació, d’acord amb
la metodologia d’aprenentatge utilitzada, els criteris d’avaluació a tenir en compte i les
característiques de l’alumnat (estil d’aprenentatge, formes de comunicació que l’afavoreixen...):
activitats d’aula, produccions individuals, grupals, rúbriques, proves escrites, autoavaluació i
coavaluació...

5. Línies metodològiques de centre

Els continguts que han de treballar-se en tota la formació professional, parteixen de les
competències professionals, personals i socials que haurà de tenir el/la professional, raó per la
qual, la relació entre la formació i la realitat laboral ha de ser molt estreta. Aquests continguts han
de proporcionar a l'alumnat els conceptes teòrics i procedimentals necessaris i, al mateix temps,
fomentar les actituds associades a la qualificació professional.
Per tot això, els principis bàsics que tindrem en compte seran:
1. contextualitzar cada mòdul al perfil professional del cicle
2. partir dels interessos i dels coneixements previs de l’alumnat
3. afavorir la funcionalitat dels aprenentatges, assegurant que puguin ser utilitzats en
circumstàncies reals
4. afavorir la interacció dins l ́aula com a motor d’aprenentatge
5. atendre els diferents ritmes d ́aprenentatge de l ́alumnat
6. l’alumnat com a protagonista del seu propi aprenentatge
7. potenciar l’aprenentatge significatiu i constructiu
Es partirà d'un enfocament procedimental del mòdul realitzant simulacions a l'aula i fora d'ella i
utilitzant una metodologia activa i motivadora que impliqui la participació de l'alumnat com a agent
actiu d'un procés d'ensenyament–aprenentatge.
Partint de les característiques de l ́alumnat (alumnes amb experiència laboral, altres no ) ens
decantem per una modalitat didàctica basada en l ́ensenyança recíproca que posa l ́èmfasis en la
comunicació i en el flux d ́informació entre professorat i alumnat, per això aprofitarem al màxim
les experiències laborals del nostre alumnat, i en totes les ocasions possibles seran el punt de
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partida de l ́acció educativa.
Tenint en compte tot això, considerem que la tasca del docent no consisteix només en transmetre
coneixements, sinó en provocar el conflicte cognitiu, proporcionar materials que l ́ajudin a
“reequilibrar” els nous aprenentatges, promoure l ́aplicació, ús i transferència d'allò que ha aprés,
organitzar la informació, facilitar la comprensió i permetre la resolució per part de l ́alumnat i
aconseguir la motivació mitjançant diferents estratègies.
Seguint amb la formació d’ Aprenentatge cooperatiu i aprenentatge basat en projectes, la línea
general del centre aposta per la incorporació d’aquestes metodologies en el procés d’ensenyament
aprenentatge: continuant amb la feina d’anàlisi intermòduls, establint relacions entre competències
i resultats d’aprenentatge compartits a l’hora de programar les UT.

6. Materials i recursos
El centre posa a disposició del professorat tots els recursos didàctics i tècnològics que té al seu
abast. El docent per la seva part, utilitzarà i facilitarà a l’alumnat els recursos necessaris que
condueixin a l’assoliment les competències professionals, personals i socials del cicle.
7. Activitats complementàries

Durant aquest curs les activitats complementàries queden supeditades a les mesures sanitàries
que estableix la Conselleria d’Educació per als centres educatius. Això podrà determinar com dur a
terme aquestes activitats complementàries pel que fa al contacte amb diferents institucions i/o
serveis relacionats amb el cicle, per tal de conèixer els recursos existents i facilitar la possibilitat
d'interactuar amb diferents col·lectius susceptibles d’intervenció segons el perfil professional.
Si la situació sanitària ens ho permetés, l’alumnat podria participar d’aquelles activitats
complementàries que proposi el centre, quedant després valorades i enregistrades a la memòria
de final de curs.

MD020202b-1

MÒDUL CONTEXT DE LA MEDIACIÓ COMUNICATIVA AMB PERSONES AMB SORDCEGUESA
DOCENT: HENAR AMATE MARÍN
La programació és un projecte obert, flexiu i reflexiu, on el professorat hi fa una declaració d’intencions amb caràcter viu, que fa possible adaptar la normativa a la
realitat de l’aula i a la diversitat d’interessos i capacitats de l’alumnat.

 ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL
COMPETÈNCIES PPS
b) Establir les pautes d’actuació en els
programes d’intervenció, aplicant
tècniques i instruments de recollida
d’informació.
c) Assessorar i sensibilitzar a individus,
col·lectius i institucions sobre les
persones sordes, sordcegues i amb
discapacitat auditiva i de comunicació,
emprant tècniques i mitjans de
comunicació social.
j) Organitzar i implementar programes
d'intervenció comunicativa, educatius,
formatius i d'integració social per a
persones amb dificultats de comunicació,
llenguatge i parla.
v) Exercir els seus drets i complir amb les
obligacions derivades de la seva activitat
professional, d’acord amb allò establert
en la legislació vigent, participant
activament en la vida econòmica, social i
cultural.

RESULTATS D’APRENENTATGE
RA 1. Caracteritza el paper del
mediador en comunicació, identificant
les seves funcions i competències
professionals i el seu àmbit d'actuació.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
a) S'han determinat els diferents
conceptes de mediador per a la
intervenció amb persones amb
sordceguesa.
b) S'ha identificat el tipus de mediació
comunicativa, relacionant-ho amb les
necessitats de la persona sordcega.
c) S'han analitzat les funcions i objectius
de la mediació comunicativa amb aquesta
població.
d) S'han identificat els diferents aspectes
rellevants del procés de mediació,
ajustant-ho a les característiques dels
persones usuàries.
e) S'han valorat les diferències
conceptuals i d'intervenció entre el
mediador comunicatiu, l'intèrpret de
llengua de signes i el guia-intèrpret de
persones amb sordceguesa.
f) S'ha argumentat la importància del
paper del mediador en la intervenció amb
aquest col·lectiu.
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CONTINGUTS
2. Caracterització del paper del mediador/a en
la comunicació:
1.

Definició de mediador/a
comunicatiu per a persones
sordcegues.

2.

Anàlisi del procés de mediació.

3.

Objectius de la mediació
comunicativa.

4.

Tipus de mediació comunicativa:
1.

Mediació general.

2.

Mediació educativa.

3.

Mediació social.

5.

Competències professionals del
tècnic superior en Mediació
Comunicativa.

6.

Diferències entre les diferents
figures professionals que intervenen
amb les persones amb sordceguesa.

7.

b) Establir les pautes d’actuació en els
programes d’intervenció, aplicant
tècniques i instruments de recollida
d’informació.

RA 2. Caracteritza el col·lectiu de
persones amb sordceguesa,
relacionant-les amb les diferents
situacions sensorials i el grup de
població.

c) Assessorar i sensibilitzar a individus,
col·lectius i institucions sobre les
persones sordes, sordcegues i amb
discapacitat auditiva i de comunicació,
emprant tècniques i mitjans de
comunicació social.
j) Organitzar i implementar programes
d'intervenció comunicativa, educatius,
formatius i d'integració social per a
persones amb dificultats de comunicació,
llenguatge i parla.

b) Establir les pautes d’actuació en els
programes d’intervenció, aplicant
tècniques i instruments de recollida
d’informació.
c) Assessorar i sensibilitzar a individus,
col·lectius i institucions sobre les
persones sordes, sordcegues i amb
discapacitat auditiva i de comunicació,

RA 3. Implementa situacions
comunicatives, seleccionant el sistema o
recurs de suport a la comunicació.

a) S'han identificat les diferents
concepcions de sordceguesa.
b) S'han descrit les principals causes de
sordceguesa.
c) S'han identificat les conseqüències de
les diferents situacions sensorials, visuals
i auditives.
d) S'han classificat els grups de població
segons el moment i ordre d'aparició de la
sordceguesa.
e) S'han classificat els grups de població
atenent als nivells de funcionament de les
persones sordcegues.
f) S'han relacionat les característiques de
la intervenció amb el moment
d'adquisició de la sordceguesa.
g) S'ha valorat la importància de la
identificació de les principals variables
que incideixen en la sordceguesa.

a) S'han descrit els sistemes de
comunicació i els recursos de suport a la
comunicació utilitzats per la persona
sordcega.
b) S'han descrit les pautes específiques
que caracteritzen a cadascun dels
sistemes.
c) S'ha seleccionat el sistema idoni per a
la persona sordcega, atenent a les seves

MD020202b-1

260

2.

3.

Valoració de la mediació
comunicativa en la intervenció amb
persones sordcegues.

Caracterització del col·lectiu de persones
amb sordceguesa:
1.

Sordceguesa.

2.

Etiologies més freqüents de la
sordceguesa.

3.

Identificació de les principals
patologies visuals i auditives
causants de la sordceguesa.

4.

Sordceguesa congènita: causes.
Característiques generals

5.

Sordceguesa adquirida.

6.

Anàlisi dels nivells de funcionament
de les persones sordcegues: nivell
baix, mitja o alt de funcionament.

7.

Aspectes diferencials de la
intervenció entre sordceguesa
congènita i adquirida.

Heterogeneïtat dels sistemes de comunicació:
1.

Sistemes alfabètics.

2.

Sistemes no alfabètics o signats.

3.

Sistemes basats en la llengua oral.

4.

Sistemes basats en codis

emprant tècniques i mitjans de
comunicació social.

característiques sensorials i altres
particularitats.

l) Realitzar intervencions de mediació
comunicativa, optimitzant l’aplicació de
les ajudes tècniques i d’accés a la
informació i suport a la comunicació,
comprovant la seva funcionalitat.

d) S'ha valorat la necessitat de consultar a
la persona sordcega de cara a l'elecció del
sistema en el qual es va a realitzar
l'intercanvi comunicatiu.
e) S'ha determinat la seqüència d'accions
per a l'establiment de situacions
comunicatives.

j) Organitzar i implementar programes
d'intervenció comunicativa, educatius,
formatius i d'integració social per a
persones amb dificultats de comunicació,
llenguatge i parla.

d'escriptura.

4.

f) S'ha analitzat l'entorn en el qual es va a
realitzar l'intercanvi comunicatiu,
afavorint la contextualització.

5.

i) Realitzar acompanyament a les

RA 4. Realitza desplaçaments amb
persones sordcegues, aplicant tècniques

a) S'han descrit les tècniques de guiavident utilitzades amb les persones
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5.

Altres recursos de suport a la
comunicació amb persones
sordcegues.

6.

El codi de lecto-escriptura Braïlle.

Criteris d'elecció del sistema o recurs a la
comunicació:
1.

Característiques sensorials.

2.

Anàlisi de l'entorn comunicatiu de
la persona sordcega.

3.

Respecte a les prioritats en l'elecció
del sistema per part de la persona
usuària.

Comunicació amb persones sordcegues:
1.

Presa de contacte.

2.

Pautes d'inici a la comunicació.

3.

Pautes de comunicació.

4.

Adaptacions a les característiques
específiques de cada situació de
comunicació.

5.

Preparació de la situació de
comunicació.

6.

Valoració del context en els intercanvis
comunicatius

7.

Tècniques de guia-vident en els

persones sordcegues, aplicant tècniques
de guia-vident i adaptant la forma
comunicativa a la situació.

de guia-vident i pautes de comunicació
que garanteixin la seguretat de la
persona usuària.

l) Realitzar intervencions de mediació
comunicativa, optimitzant l’aplicació de
les ajudes tècniques i d’accés a la
informació i suport a la comunicació,
comprovant la seva funcionalitat.

b) Establir les pautes d’actuació en els
programes d’intervenció, aplicant
tècniques i instruments de recollida
d’informació.
l) Realitzar intervencions de mediació
comunicativa, optimitzant l’aplicació de
les ajudes tècniques i d’accés a la
informació i suport a la comunicació,
comprovant la seva funcionalitat.
j) Organitzar i implementar programes

RA 5. Utilitza ajudes tiflotècniques i
tecnològiques específiques de
comunicació i d’accés a la informació,
relacionant les seves característiques
amb les de la persona usuària.

sordcegues per dur a terme
desplaçaments segurs per espais interiors
i exteriors de diversa complexitat.
b) S'han analitzat les diferents
adaptacions de la tècnica guia-vident que
es va a realitzar durant els moments
d'intercanvi comunicatiu en els
desplaçaments.
c) S'han descrit les pautes de
comunicació amb persones amb
sordceguesa per a l'emissió i recepció de
missatges durant els desplaçaments.
d) S'han identificat les adaptacions que es
van a realitzar en els sistemes i recursos
de suport a la comunicació per ser usats
en els desplaçaments.
e) S'han analitzat les diverses situacions
de perill durant els desplaçaments,
aplicant les mesures adequades de
seguretat.
f) S'ha argumentat la necessitat de
prioritzar la seguretat per sobre de la
comunicació durant els desplaçaments
amb persones amb sordceguesa.
a) S'han manejat els dispositius
tiflotècnics i el software que permeten
l’accés a l’ordinador i Internet mitjançant
la visió.
b) S’han manejat els dispositius
tiflotècnics i el software que permeten
l’accés a l’ordinador i Internet mitjançant
l’audició.
c) S’han manejat els dispositius
tiflotècnics i el software que permeten
l’accés a l’ordinador i Internet mitjançant
el tacte.
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desplaçaments.
8.

Tècniques en el desplaçament de manera
independent:

9.

Adaptacions de la tècnica de guia-vident
durant la comunicació en els desplaçaments:
pautes comunicatives.

10. Seguretat en els desplaçaments.
Diferenciació de situacions de risc i posada
en contacte a través del tacte.

11. Ús del magnificadors de pantalla:
12. Ús dels lectors de pantalla:
1.

Característiques generals.

2.

Accés per síntesi de veu.

3.

Accés per línia Braille.

13. Ús d'aplicacions informàtiques.
14. Accés a la informació impresa.

d'intervenció comunicativa, educatius,
formatius i d'integració social per a
persones amb dificultats de comunicació,
llenguatge i parla.

d) S’han valorat l’accessibilitat, utilitat i
aplicabilitat de les diferents aplicacions
informàtiques i recursos per a la
comunicació per part de les persones
sordcegues.
e) S’han manejat els dispositius
tiflotècnics específics que permeten
l’accés per part de les persones
sordcegues a la informació impresa.
f) S’han utilitzat els dispositius
tiflotècnics específics que permeten a les
persones sordcegues l’accés i el
tractament de la informació en suport
digital.
g) S’han utilitzat els dispositius
tiflotècnics que permeten l’accés per part
de les persones sordcegues a la telefonia
mòbil, relacionant-les amb l’accés
auditiu, visual i tàctil.
h) S’han manejat dispositius tiflotècnics i
recursos d’ajuda per accedir a la
comunicació presencial.

15. Dispositius autònoms tiflotècnics per al
tractament de la informació:
1.

Anotadors electrònics de veu i/o
Braille: característiques i
funcionalitat. Models.

2.

Dispositius per a la reproducció de
llibres en format sonor (Daisy).

3.

Impressores.

16. Dispositius i programari tiflotècnic per a
l'accés a la telefonia mòbil:
1.

Lectors de pantalla.

2.

Accés per Braille.

17. Utilització de comunicadors.
18. Valoració de la importància de les ajudes
tiflotècniques i les tecnologies per a la vida
quotidiana de les persones sordcegues.

METODOLOGIA
Les persones amb sordceguesa són un col·lectiu molt heterogeni amb el qual els i les Tècnics/ques en Mediació Comunicativa poden desenvolupar la seva tasca professional. Per aquesta
raó, entenem aquest mòdul necessari per a desenvolupar una professió d’ajuda i per a interactuar adequadament en les seves relacions professionals amb aquest col·lectiu. Es plantejaran
sessions participatives amb tot l’alumnat, treballant d’aquesta manera continguts teòrics i pràctics associats a les competències professionals, personals i socials associades al mòdul.
Per tot això, la metodologia que farem servir serà una metodologia activa i participativa, on el procés d’ensenyament-aprenentatge estigui dissenyat perquè l’alumnat pugui realitzar
l’aprenentatge d’una forma significativa, sent aquest alumnat el protagonista del procés.
Els continguts teòrics es treballen a l’aula mitjançant diverses modalitats com; exposicions per part de la docent i de l’alumnat, professionals del món de la sordceguesa, activitats de treball
cooperatiu, aprenentatge basat en projectes, metodologia del joc, reflexions a partir d’articles i llibres, visualització de vídeos, entre d’altres. Mentre que els continguts pràctics del mòdul
seran on l’alumnat agafi un rol protagonista requerint així la seva implicació i participació en dinàmiques, rol-playing, intervencions amb persones amb sordceguesa, creació i adaptació de
materials, i la creació d'un quadern d'aprenentatge que serveixi com a instrument reflexiu i li permet prendre consciència del propi procés d’aprenentatge.
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Durant el transcurs d’aquesta programació, s'intentaran dur a terme activitats/projectes intermòduls per tal d'enriquir el procés d'ensenyament aprenentatge, així com per assolir de manera
conjunta les competències professionals, personals i socials del cicle.
Per a la realització de les diverses activitats, es disposarà de les infraestructures i materials necessàries per dur a terme de manera adequada les diferents activitats proposades durant el curs.
L’aula principal on es desenvolupa aquest mòdul compleix els requisits per a poder realitzar-ho amb èxit, però per tal de crear un centre on es pugui desmarcar de l’aprenentatge de les
aules, s’aprofitarà qualsevol espai del centre per a l’aprenentatge; com terrasses, espais comuns, sala d’actes, etc.
Els principis metodològics que es plantegen serveixen de guia en tot el procés d’ensenyament-aprenentatge, centrats en l’adaptació al nivell i expectatives de l’alumnat i en la creació d’un
ambient positiu que afavoreixi l’aprenentatge útil per a exercir la professió. Per tot això fomentarem:
- Un aprenentatge pràctic ajustat a les necessitats de l’alumnat.
-

Un aprenentatge progressiu.

-

Un aprenentatge variat en tècniques, recursos i activitats pràctiques.

-

Un aprenentatge amb una retroalimentació constant.

-

Un aprenentatge amb un procés continu d’avaluació.

-

Un aprenentatge multidireccional, on tothom aprèn de tothom (aprofitant els coneixements, interessos, capacitats i experiències de tothom).

Les unitats de treball s’han planificat afavorint l’aprenentatge progressiu, i totes segueixen una estructura comú. Inicialment es plantegen activitats per introduir el tema i que siguin
motivacionals, partint dels coneixements previs de l’alumnat i fomentant el debat i la reflexió crítica i constructiva. Les activitats de desenvolupament del tema, exigeixen de la implicació
de l’alumnat i de la presa de consciència del seu propi procés d’aprenentatge. Pretenem que l’elaboració i tractament de continguts es faci de manera conjunta amb l’alumnat, establint un
espai de diàleg i intercanvi de coneixements, de manera que l’exposició de continguts per part de la professora no pren excessiu protagonisme. En finalitzar la unitat de treball es plantegen
activitats de cloenda, deixant temps per resoldre dubtes i remarcar els aspectes rellevants de la unitat.
Durant el curs es procurarà contactar amb institucions, serveis i/o entitats, relacionades amb el cicle per tal de conèixer els recursos existents i facilitar la possibilitat de interactuar amb els
usuaris d'aquest col·lectiu. Així mateix, es participarà d’aquelles visites o activitats complementàries que proposi la comissió d’activitats complementàries del centre, utilitzant-les com a
activitats pedagògiques.
L’ús de les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació implica una nova forma de treballar continguts, ja que nous recursos s’han posat al servei del personal docent i alumnat.
Constantment sorgeixen nous recursos a l’abast dels estudiants i del professorat, que implica la necessitat de formació continua per posar en pràctica aquests recursos.
 Es farà ús de la plataforma Classroom, com a espai de treball individual i grupal, d’intercanvi d’opinions, entre d’altres. Espai on l’alumnat hi trobarà material, articles, lectures i
diversa informació sobre les diferents unitats, així com bibliografia i webgrafia relacionada amb el mòdul. Tanmateix, l’alumnat hi podrà penjar les diferents activitats que se li
encomanin a cada unitat: resums, comentaris, treballs de recerca…
➢

L’ús d’internet a l’aula serà d’ús freqüent, l’alumnat disposa de wifi per tal que no només tinguin accés des dels ordinadors a disposició del centre, sinó també des dels seus
telèfons mòbils. Aquesta eina s’utilitzarà tant per a recerca d’informació com per a la realització de diferents tasques.
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➢

L’ús d’aplicacions com Kahoot, Prezi, Padlet, Canva, Genially, etc. com a recursos que motiven a l’alumnat cap a l’aprenentatge. Aquestes aplicacions són utilitzades normalment
per acabar unitats i repassar sobre el que s’ha treballat durant la unitat.

Des d’aquest mòdul també es farà ús de la biblioteca, que és l’espai destinat com a aula d’informàtica, així com l’ús dels carretons d’ordinadors portàtils que es poden dur fins les aules.
L’equip docent del CIFP realitza el seguiment i avaluació a través de l’aplicació Additio, que permet intercanviar rúbriques entre l’equip educatiu usuari de l’aplicació.
Quant als materials de referència del mòdul:
● No s’utilitzarà llibre de text
●

La professora anirà facilitant material i bibliografia específica

●

Material audiovisual

●

Materials de creació pròpia (individuals i grupals) per l’ alumnat amb les recerques i síntesis dels continguts treballats.

AVALUACIÓ
Criteris de qualificació
La qualificació dels mòduls ha de ser numèrica, entre 1 i 10, sense decimals.
Es consideren positives les puntuacions iguals o superiors a cinc punts.
Totes les proves/produccions es consideren obligatòries. Es podrà demanar en la finalització de cada trimestre activitats globals avaluables on es puguin avaluar les diferents competències
professionals, personals i socials associades al mòdul.
LES QUALIFICACIONS TRIMESTRALS I FINALS ES CONFORMARAN A PARTIR DE:
A) PROVES OBJECTIVES: 50 %
L’alumnat ha de realitzar les proves objectives que es plantegin al llarg del curs.
En relació a aquestes proves objectives:
19. Han d’incorporar ítems d’avaluació corresponents a les competències professionals, personals i socials del mòdul.
20. Les proves objectives es consideren obligatòries.
21. Si un alumne/a no pot realitzar una prova durant l’avaluació i presenta el justificant corresponent, tindrà dret a realitzar-la durant la mateixa avaluació, sempre que sigui possible. En el
cas que l’absència no es justifiqui correctament, l’alumne/a perd el dret a realitzar la prova dins la mateixa avaluació. En qualsevol cas, la qualificació obtinguda serà una nota
numèrica entre 1 i 10.
B) PRODUCCIONS: 35 %
L’alumnat ha de realitzar les activitats d’aula i els treballs/projectes que se li encomanin. L'alumnat està obligat a lliurar totes les produccions programades i requerides pel professorat dins
dels terminis establerts. Seran avaluats:
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2.

L’elaboració de les activitats i treballs obligatoris, individuals i en grup, que al llarg del curs seran requerits pel professorat, tant per fer a classe com a casa.

3.

Els treballs s’hauran d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel professorat i pel departament de Serveis Socioculturals i a la Comunitat.

4.

Si un alumne/a no pot realitzar una producció durant l’avaluació i presenta el justificant corresponent, tindrà dret a realitzar-la durant la mateixa avaluació. En el
cas que l’absència no es justifiqui correctament, l’alumne perd el dret a realitzar la producció dins la mateixa avaluació.

5.

Es tindran en compte les competències transversals relacionades amb les tasques individuals i en grup plantejades:


Capacitat de resolució de problemes.



Capacitat d’organització del treball.



Responsabilitat a la feina.



Capacitat per treballar en equip.



Autonomia.



Relació interpersonal.



Capacitat d’iniciativa.

6.

El lliurament del treballs fora dels terminis indicats quedaran penalitzats amb la resta del 20% de la nota.

7.

És obligatòria l’entrega de totes les tasques encomanades pel professorat per a la superació d’aquesta part del mòdul.

8.

En el cas que la no presentació dels treballs al llarg de l’avaluació sigui per un motiu justificat, el professorat marcarà un nou termini de lliurament dins la
mateixa avaluació, sempre i quan sigui possible.

9.

Dins aquest apartat, es demana a l'alumnat la seva implicació i participació a l'aula/xerrades, de manera professional i lligades a les competències professionals
del cicle.

10. Durant el curs, es podran dur a terme realitzacions de projectes de mediació comunicativa.
C) QUADERN D'APRENENTATGE: 15 %
◦ Es demanarà a l'alumnat la realització d'un quadern d'aprenentatge, que serveixi com a instrument reflexiu i li permet prendre consciència del propi procés
d’aprenentatge.
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L'avaluació es realitzarà en base als objectius d'aprenentatge/competències professionals, personals i socials i als criteris d'avaluació proposats a cada unitat de treball. S’adaptarà a les
diferents actuacions, situacions i continguts que exigeix el propi desenvolupament dels Resultats d'Aprenentatge del Mòdul. Es considera una competència professional bàsica l’ús adient de
l’expressió, l’ortografia i la gramàtica en les tasques escrites i orals/signades, la nota final se’n podrà veure afectada en funció d’aquesta competència.
S'avaluarà el grau d'adquisició de les competències per trimestres (avaluacions) tenint sempre present l'avaluació contínua.
Qualificacions:
 La nota mínima ponderada de les parts (A-B-C) ha de ser d’un cinc (5). Cadascuna de les parts contempla un percentatge A-50%, B-35%, C-15%. L’alumnat haurà de sumar en
total mínim d’un 5 per superar el mòdul.
RECUPERACIONS TRIMESTRALS
Als CFGS no es realitzaran recuperacions per trimestre. A final de curs, després de l’examen de l’avaluació ordinària del trimestre, podran presentar-se a l’examen de recuperació de les
avaluacions suspeses.
RECUPERACIONS DE LA CONVOCATÒRIA PRESENCIAL (A FINAL DE CURS).
Si l’alumnat no aconsegueix una puntuació igual o superior a cinc (5), per poder aprovar s’haurà de presentar-se a la recuperació a final de curs. En la recuperació es tindrà en compte la
situació particular de cada alumne/a. El professorat implicat podrà realitzar un pla individualitzat de recuperació.
Abans de realitzar les recuperacions, s’hauran d’haver presentat totes les produccions realitzades durant les avaluacions. La presentació d'aquestes és condició per poder presentar-se a la
recuperació.

NORMATIVA CONVOCATÒRIA NO PRESENCIAL
A primer curs, només tindran dret a la convocatòria no presencial de setembre l'alumnat que promocionin a segon. Per tenir-hi dret, l'alumnat no ha de tenir pendent d'aprovar una càrrega
lectiva superior a les 330 hores (això vol dir, que els mòduls suspesos o pendents de cursar, no poden superar en el seu conjunt les 330 hores).
L'alumnat que compleix tots els requisits per poder presentar-se al setembre i no ho fa, sense haver-hi renunciat dins termini, perd la convocatòria. (Termini 15 de juliol, Ordre de la
Conselleria d’Educació de 18 de febrer de 2014).
L'alumnat de segon curs que compleix tots els requisits per poder-se presentar a la convocatòria no presencial de juny i no ho fa, sense haver-hi renunciat dins termini, perd la convocatòria.
(Termini abril)
Cada professor/a podrà establir una pla de recuperació individual (treballs, proves teòrico-pràctiques…) per a la convocatòria no presencial.
SISTEMES DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS (Convocatòria no presencial)
Per a recuperar el mòdul pendent de cursos anteriors es farà, al mes de febrer, una prova teòrica-pràctica de tots els continguts del mòdul.
L’alumnat amb mòduls pendents s’acolliran a un pla de recuperació que pot incloure tutories, tasques, treballs….
ADAPTACIONS CURRICULARS
L’atenció a la diversitat de l’alumnat es donarà seguint el que s’especifica a l’article 20 de l’Ordre d’organització i funcionament dels cicles en modalitat presencial del 13 de juliol de 2009
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(BOIB 108, del 25/07/2009). Les adaptacions proposades seran d’accés al currículum i adaptacions no significatives.
S’inclouran a la Memòria de final de curs del Departament.
Instruments d’avaluació
Els instruments d’avaluació que s’utilitzaran duran el procés d’ensenyament-aprenentatge seran variats i dissenyats en funció del grup-classe:
1. Proves individuals escrites i/o orals/signades o fent ús de SAACs.



2.

Rúbriques d’avaluació de coneixements i d'implicació i participació a l'aula mitjançant observació directa



Monografies i treballs individuals o en petit grup.



Quaderns d’aprenentatge



Projectes individuals i/o grupals.



Exposicions orals, xerrades...



Resolució d'exercicis i problemes, interpretació de dades, casos pràctics



Diàlegs, entrevistes, debats....



Elaboració de materials



Sortides i visites tècniques.



Altres...

DISTRIBUCIÓ TEMPORAL

BLOCS DE CONTINGUTS
UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES
(segons currículum)

CRONOGRAMA

B-a

SET OCT NOV DES GEN FEB MA ABR MAI JUN
R

B-b

B-c

B-d

B-e

HORES

UT 1: MEDIACIÓ COMUNICATIVA I SORDCEGUESA

23

UT 2: QUÈ ÉS LA SORDCEGUESA?

25
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UT 3: EL COL·LECTIU DE PaSC

25

UT 4: SISTEMES DE COMUNICACIÓ AMB PaSC
UT 5: COMUNICACIÓ AMB PaSC
S
UT 6: DESPLAÇAMENTS AMB PaSC

23

UT 7: TECNOLOGIA ESPECÍFICA PER A LA COMUNICACIÓ

18

HORES TOTALS: 170 Hores

170

28
28

15. BIBLIOGRAFIA BÀSICA DE REFERÈNCIA
1.

Pilar Gómez Viñas. La sordoceguera. Intervención psicopedagógica. Unidad Técnica de Sordoceguera de la ONCE.

2.

VVAA. La sordoceguera. Un análisis multidisciplinar. ONCE. 2004.

3.

http://www.sordoceguera.org/

4.

http://www.perkinsla.org/recursosbiblio/guia_apoyo_sordocegueraSocieven.pdf

5.

NCDB. National Center on Deafblindness. Open Hands, open acces. Recuperat de: www.moodle.nationaldb.org

6.

http://www.sordoceguera.org/vc3/biblioteca_virtual/archivos/123_tesis_sordoceguera.pdf

7.

http://www.asocide.org/

8.

http://www.apsocecat.cat

9.

http://www.perkinsla.org/recursosbiblio/guia_apoyo_sordocegueraSocieven.pdf

10. https://nationaldb.org/
11. ASPACIDE. Asociación Española de Familias de Personas con Sordoceguera. Recuperat de: www.aspacide.org
12. Ski-Hi Institut. Understanding Deafblindness Issues, Perspectives, and Strategies. Utah State University, 1998
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MÒDUL Intervenció amb persones amb dificultats de comunicació

DOCENT: Maria del Mar Florit Orell

La programació és un projecte obert, flexiu i reflexiu, on el professorat adapta la normativa a la realitat d’aula i a la diversitat d’interessos i capacitats de l’alumnat, disposant-hi així una
declaració d’intencions d’aquells aspectes principals en relació amb el seu mòdul (objectius, competències, continguts, metodologia, avaluació...). Aquesta programació té un caràcter viu i
es troba en constant revisió segons les circumstàncies, imprevists, necessitats i dificultats que poden aparèixer durant el transcurs, desenvolupament i aplicació de la programació.
Tal com queda recollit a l’annex 3 del pla de contingència del CIFP Son Llebre i pel que respecta als instruments d’avaluació, s’han previst, a la programació d’aula, tots aquells que puguin
ser eficients en qualsevol dels nivells d’alerta o fàcilment adaptables. Igualment, quan es dissenyin les activitats d’ensenyament-aprenentatge es diversificaran suficientment per a poder-les
dur a terme i perquè els elements curriculars es puguin assolir en qualsevol dels escenaris pandèmics i en els diferents nivells d’alerta. S’anirà informant de la ponderació dels diferents
instruments d’avaluació que es vagin realitzant i dels criteris de qualificació que es vagin aplicant, tal com queda recollit a la programació general de cicle, per garantir l’avaluació contínua.
Pel que fa a aquest mòdul, tots els continguts es consideren prioritaris i adaptables a qualsevol escenari.
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1. ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL
COMPETÈNCIES PPS
b) Establir les pautes d'actuació en els
programes d'intervenció, aplicant
tècniques i instruments de recollida
d’informació.
f) Adaptar la comunicació a la persona
usuària, considerant les variacions en
la seva situació personal i en l'entorn
comunicatiu.
g) Promoure l'autonomia de les
persones sordes, sordcegues i amb
discapacitat auditiva i de comunicació,
en la realització de gestions bàsiques,
facilitant la comunicació amb el seu
entorn.
v) Exercir els seus drets i complir amb
les obligacions derivades de la seva
activitat professional, d'acord amb el
que estableix la legislació vigent,
participant activament en la vida
econòmica, social i cultural.

RESULTATS
D’APRENENTATGE
RA1. Caracteritza
la intervenció,
determinant els
principis
comunicatius que la
sustenten.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
1a) S'han analitzat els àmbits de la intervenció
en mediació comunicativa.
1b) S'han descrit les funcions del tècnic
superior en el context de la mediació
comunicativa.
1c) S'ha definit el concepte de
comunicació i llenguatge.
1d) S'ha definit el concepte de parla.
1e) S'ha definit el concepte
d'interacció recíproca.
1f) S'han analitzat les diferents
dificultats d'interacció social.
1g) S'han identificat els principals trastorns
que afecten la comunicació en llenguatge, veu i
parla.
1h) S'han analitzat les diferents formes
d'interacció i les condicions més favorables
perquè la comunicació s’estableixi.
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CONTINGUTS
1. Anàlisi dels àmbits d'intervenció.
-La família
-El centre educatiu
-Els serveis socials i associacions
-Els serveis d'inserció laboral o en el
centre de treball
2. Les funcions del tècnic superior en
Mediació Comunicativa.
-En l'equip interdisciplinari
-En el context de mediació
3. Els processos de comunicació.
4. Els elements de la comunicació.
5. Els mecanismes de l'adquisició del
llenguatge:
-Desenvolupament fonètic
-Desenvolupament semàntic
-Desenvolupament morfosintàctic
-Desenvolupament pragmàtic
6. Les dificultats en l'adquisició i la producció
del llenguatge.
7. Alteracions de la funció simbòlica i de la
capacitat social relacionades amb el
llenguatge.

b) Establir les pautes d'actuació en els
programes d'intervenció, aplicant
tècniques i instruments de recollida
d’informació.
e) Promoure la comunicació de les
persones amb dificultats de
comunicació, llenguatge i parla,
seleccionant sistemes alternatius i
augmentatius i mitjans de suport de
comunicació oral.
f) Adaptar la comunicació a la persona
usuària, considerant les variacions en
la seva situació personal i en l'entorn
comunicatiu.
g) Promoure l'autonomia de les
persones sordes, sordcegues i amb
discapacitat auditiva i de comunicació,
en la realització de gestions bàsiques,
facilitant la comunicació amb el seu
entorn.
v) Exercir els seus drets i complir amb
les obligacions derivades de la seva
activitat professional, d'acord amb el
que estableix la legislació vigent,
participant activament en la vida
econòmica, social i cultural.

RA2. Caracteritza el context
d'intervenció, analitzant els recursos
disponibles en relació amb els
col·lectius i el marc legal que els
afecta.

2a) S'ha identificat el marc legislatiu
de la intervenció.
2b) S'han identificat les institucions
que gestionen o presten serveis a
persones amb dificultats de
comunicació.
2c) S'ha descrit l'heterogeneïtat de la
població amb discapacitat en
comunicació i dels sistemes i recursos
de suport a la comunicació que d'ella
es deriven.
2d) S'han identificat les principals
característiques de les persones amb
dificultats en el desenvolupament del
llenguatge.
2e) S'ha analitzat la influència de
l'entorn com a facilitador o inhibidor
de la comunicació.
2f) S'ha seleccionat el sistema o recurs
de suport a la comunicació en funció
de les característiques de la persona
usuària.
2g) S'han descrit els principis ètics i
deontològics del tècnic superior en
Mediació Comunicativa.
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1. El marc legislatiu.
2. La identificació de les institucions
relacionades amb el col·lectiu
d'intervenció:
-Sanitat
-Educació
-Serveis Socials
-Treball
3. Anàlisi de les variables que
determinen l'heterogeneïtat de la
població amb dificultats de
comunicació:
-Definició
-Etiologia
-Evolució
-Caràcter únic o múltiple de la
discapacitat
- Factors ambientals
4. Les persones amb dificultats d'accés
al llenguatge oral.
5. Persones amb dificultats adquirides
del llenguatge: afàsies.
6. Les persones amb dificultats de
comunicació i d'interacció social:
els trastorns d'espectre autista
(TEA).
7. Les persones amb trastorns del
llenguatge.
8. La incidència en la població amb
discapacitat. Estadístiques.
9. El paper de l'entorn en la
comunicació.
10. La deontologia del Tècnic.

a) Elaborar programes d'integració
social de persones amb dificultats de
comunicació, llenguatge i parla,
aplicant la normativa legal vigent i
incorporant la perspectiva de gènere.
j) Organitzar i implementar programes
d'intervenció comunicativa, educatius,
formatius i d'integració social per a
persones amb dificultats de
comunicació, llenguatge i parla.
k) Realitzar intervencions dirigides a
prevenir i pal·liar situacions d'aïllament
comunicatiu en les persones sordes,
sordcegues i amb discapacitat auditiva
i dificultats de comunicació.
l) Realitzar intervencions de mediació
comunicativa, optimitzant l'aplicació de
les ajudes tècniques d'accés a la
informació i suport a la comunicació i
comprovant la seva funcionalitat.

RA3. Desenvolupa programes de
mediació comunicativa per a persones
amb dificultats de comunicació i
interacció social, seleccionant el
sistema de comunicació i les
estratègies d’intervenció.

3a) S'han descrit les característiques
cognitives, comunicatives i
lingüístiques de les persones amb
trastorn de l'espectre autista (TEA) i
trastorn específic del llenguatge (TEL).
3b) S'ha planificat la intervenció per a
l'adquisició de les funcions
comunicatives bàsiques.
3c) S'ha organitzat la intervenció
seguint les estratègies bàsiques per
afavorir la comunicació, el llenguatge i
la relació social.
3d) S'ha analitzat la importància de
l'anticipació i estructuració mitjançant
la introducció de suports visuals.
3e) S'han identificat les principals
modalitats comunicatives en la
intervenció primerenca amb persones
amb TEA i TEL.
3f) S'han descrit les característiques i
funcions dels principals sistemes utilitzats
amb persones amb TEA i TEL.
3g) S'ha seleccionat el sistema més
apropiat en funció de les competències
de la persona usuària amb TEL.
3h) S'han interioritzat les actituds
necessàries per a la intervenció amb
persones amb TEA i TEL.
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1. Anàlisi de les relacions socials i
característiques comunicatives,
cognitives i lingüístiques en TEA i TEL.
2. Funcions comunicatives bàsiques i
senyals comunicatives mínimes.
3. Les modalitats comunicatives en
atenció primerenca:
- Conductes instrumentals
- Ús comunicatiu de la mirada
- Gestos d'assenyalar
- Gestos naturals
4. L’entorn com a mitjà de comunicació:
anticipació i estructuració (mètode
TEACCH, agendes visuals...)
5. Criteris de selecció del sistema de
suport per les persones amb dificultats o
trastorns de comunicació.
6. Estratègies generals d'intervenció en
comunicació i llenguatge en els TEA i
TEL.
7. Els principals sistemes de
comunicació utilitzats per les persones
amb problemes de comunicació i
interacció social

j) Organitzar i implementar programes
d'intervenció comunicativa, educatius,
formatius i d'integració social per a
persones amb dificultats de
comunicació, llenguatge i parla.

4a) S'han descrit les característiques
de les persones amb trastorns de
llenguatge i de la parla.
4b) S'ha planificat la intervenció per a
l'adquisició i la comprensió de les
funcions comunicatives bàsiques.
4c) S'ha organitzat la intervenció
seguint les estratègies bàsiques per
afavorir la comunicació, el llenguatge i
la parla.
4d) S'ha analitzat la importància de
l'anticipació i estructuració mitjançant
la introducció de suports visuals,
manuals i tècnics.
4e) S'han identificat les principals
modalitats comunicatives en la
intervenció primerenca amb persones
amb trastorns del llenguatge i de la
parla.
4f) S'han descrit les característiques i
funcions dels principals sistemes
utilitzats amb persones amb trastorns
del llenguatge i de la parla.
4g) S'ha seleccionat el sistema més
apropiat en funció de les competènciesi
necessitats de la persona usuària.
4h) S'han interioritzat les actituds
necessàries per a la intervenció amb
persones amb trastorns del llenguatge
i de la parla.

RA4. Desenvolupa programes de
mediació comunicativa per a persones
amb trastorns de llenguatge i de la
parla, seleccionant el sistema de
comunicació i les estratègies
d’intervenció.

k) Realitzar intervencions dirigides a
prevenir i pal·liar situacions d'aïllament
comunicatiu en les persones sordes,
sordcegues i amb discapacitat auditiva i
dificultats de comunicació.
l) Realitzar intervencions de mediació
comunicativa, optimitzant l'aplicació de
les ajudes tècniques d'accés a la
informació i suport a la comunicació i
comprovant la seva funcionalitat
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1. Les característiques de les persones
amb trastorns del llenguatge i de la
parla.
-Discapacitat auditiva
-Discapacitat intel·lectual
-Anàrtries
-Disàrtries
-Disglòssies
-Afàsies
...
2. Anàlisi dels senyals comunicatives
mínimes.
3. Estratègies específiques
d'intervenció en funció dels nivells del
llenguatge i la parla.
-Accessibilitat comunicativa
-Adaptacions acústiques
-Autonomia
4. Els mitjans de suport a la
comunicació oral.
-Lectura labiofacial
-Agendes visuals
- El subtitulat
5. Les modalitats comunicatives en
intervenció primerenca.
6. Els criteris de selecció dels
sistemes de suport per a les persones
amb trastorns de la comunicació i de
la parla.
7. Les actituds correctes en la
intervenció amb persones amb
trastorns del llenguatge i la parla.

m) Avaluar programes de comunicaciói
integració social aplicats a les persones
amb dificultats de comunicació,
llenguatge i parla, valorant la seva
pertinença i adequació a la persona
usuària.
v) Exercir els seus drets i complir amb
les obligacions derivades de la seva
activitat professional, d'acord amb el
que estableix la legislació vigent,
participant activament en la vida
econòmica, social i cultural.

RA5. Realitza activitats de control i
seguiment de la intervenció,
retroalimentant la mateixa activitat i
la de l'equip interdisciplinari.

5a) S'han descrit models, tècniques i
instruments d'avaluació del compliment
dels objectius de la intervenció amb
persones amb dificultats de
comunicació.
5b) S'han identificat els sistemes
d'avaluació del correcte funcionament
de les ajudes utilitzades per persones
amb deficiència auditiva.
5c) S'ha valorat la importància de
transmetre necessitats d'adaptació dels
recursos a l'equip interdisciplinari.
5d) S'han elaborat instruments propis
de registre de competències
comunicatives en funció de les
característiques i el moment de la
intervenció amb la persona usuària.
5e) S'han identificat canvis en les
necessitats de les persones usuàries
que puguin propiciar una nova situació
comunicativa.
5f) S'ha valorat la importància de
realitzar registres periòdics com a mitjà
d'avaluació de la competència
comunicativa.
5g) S'han emprat les tecnologies de la
informació i la comunicació per a
l'elaboració i presentació d'informes
d'avaluació i de memòries.
5h) S'ha analitzat la importància de
transmetre la informació a l'equip
multidisciplinari.
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1. Elaboració de fulls de registre:
-Registre de funcions comunicatives
-Registre de vocabulari expressiu
-Registre de vocabulari comprensiu
2. Registre de contextos comunicatius:
-Familiar
-Escolar
-Oci i temps lliure
3. Comprovació del funcionament de les
ajudes tècniques personals:
- Implant coclear
- Pròtesis auditives
4. Comprovació del funcionament de les
ajudes tècniques col·lectives:
-Freqüència modulada
-Bucle magnètic
-Senyals visuals electròniques
5. Identificació de necessitats
d'adaptació dels recursos.
6. Utilització de les tecnologies de la
informació i la comunicació per
l’elaboració de memòries i informes.
7. Importància de la transmissió de la
informació a l'equip multidisciplinari en
la intervenció amb persones amb
dificultats de comunicació.

2.

METODOLOGIA

Per orientar la intervenció educativa i assolir els objectius generals del mòdul s’adoptaran diferents estratègies didàctiques i metodològiques, tenint en compte que l’aprenentatge
constitueix un procés de construcció personal. Per tant, els mètodes utilitzats i els criteris seguits a l’hora de desenvolupar el procés es basen en l’enfocament i mètode
constructivista i amb el foment d’un aprenentatge actiu, participatiu, significatiu i funcional, on l’alumnat és el constructor i protagonista del seu aprenentatge.
Partim de la idea que l’alumnat és el subjecte actiu del seu propi aprenentatge, amb capacitat crítica, de raonament i d’opinió. Per tant, la metodologia de treball dissenyada per
aquest mòdul fomentarà l’elaboració progressiva dels coneixements per part de l’alumnat, i això, implicarà un treball constant i diari de tasques que s’aniran fent dins i fora de la
classe. Es fomentarà, doncs, l’autoaprenentatge de l’alumne i s’usaran diverses metodologies (com el treball cooperatiu i el treball per a projectes) per a fomentar el treball en
equip i per atendre la diversitat de formes d’aprenentatge que es presenten dins l’aula.
Les sessions de treball seran teòric-pràctiques i la metodologia de treball tindrà com a objectiu prioritari suscitar i assolir la motivació, la implicació, la reflexió, l’observació, el
raonament i la participació de l’alumnat. S’intentarà alternar aquesta teoria amb la pràctica a través de: presentacions, exposicions, activitats de recerca i treball autònom, tan
individual com en petit o gran grup. A més, es fomentarà l’anàlisi, la reflexió i el debat a partir de vídeos i la lectura de documents, articles diversos..., entre d’altres.
Es procurarà que l’alumnat vagi descobrint els interessos personals per determinats temes. El professorat intentarà canalitzar aquests interessos animant a l’alumnat a aprofundirhi i a cercar informació. Així es valoraran les lectures, els treballs, les recopilacions... que l’alumnat dugui a terme de forma voluntària sobre temes del seu interès.
Les competències, els resultats d’aprenentatge i els continguts associats al mòdul es treballaran en diferents unitats de treball amb diferents tipus d’activitats:
- Activitats d’inici, per a la introducció i sensibilització de la unitat de treball: idees i coneixements previs i presentació d’objectius i continguts. Aquestes activitats tenen
l’objectiu de conèixer el nivell competencial que té l’alumnat, a la vegada que s’introdueixen els primers continguts de la unitat de treball.

- Activitats de desenvolupament i aprenentatge: explicació de conceptes, rolles playings, creació de tríptics, exposicions i presentacions orals, resolució de casos pràctics,
creació de projectes...
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- Activitats de síntesi i consolidació: reestructuració dels continguts, relació de conceptes, resum i aclariment de dubtes i reforç i consolidació de coneixements i aprenentatges.
Activitats de gamificació com Kahoot i Passa Paraula, activitats de resoldre dubtes com ‘’sac de dubtes’’...

Totes aquestes activitats es complementaran amb visites i/o sortides a entitats que ens puguin mostrar la realitat laboral i d'intervenció real sobre els continguts del mòdul, estudi
de casos, estudi de sistemes, tallers per a confecció de material, etc.
Es fomentarà l'ús de les TIC i TAC, facilitant l’accés a la informació i posant a disposició una gran varietat de recursos i eines. Per una banda, s’utilitzarà l’Aula Virtual (Google
Classroom) com a eina bàsica de seguiment, on es compartirà tot el material, recursos, eines, instruments... treballats a cada unitat de treball, per tal que l’alumnat pugui accedirhi en tot moment i pugui consultar el material, entregar treballs i activitats, compartir tasques... Es potenciarà l’ús de les eines que aquest posseeix com: fòrum, notícies,
enquestes... com un recurs de comunicació i participació. Per altra banda, l’ús de les TIC es farà per la recerca d’informació, selecció de les referències bibliogràfiques, utilització
de traductors i correctors ortogràfics...
Quant a les TAC, es fomentarà el seu ús per tal de potenciar i millorar els processos d’ensenyament aprenentatge, on l’alumnat crearà, plasmarà i consolidarà el seu propi
coneixement a través de les distintes eines i aplicacions com Padlet, Clipchamp, Kahoot, Loom, Genially...
S’utilitzarà

el

llibre

de

text

com

a

material

complementari
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i

opcional

per

a

l’alumnat.

3. AVALUACIÓ
L’avaluació parteix del marc legal i es basa amb:
-

L’Ordre d’organització i funcionament del 13 de juliol del 2009 (BOIB núm. 108 de 25 de juliol de 2009) que especifica que cada mòdul podrà ser
objecte d’avaluació en 4 convocatòries, excepte el de FCT que ho serà en dues.

-

L’article 34 d’aquest Ordre que especifica que, d’aquest nombre màxim de convocatòries, l’alumnat pot assistir de forma presencial a les activitats
programades per a cada mòdul un màxim de dos cursos. Estableix que les convocatòries no necessàriament han de ser consecutives.

-

L’article 32 d’aquest que especifica que s’han d’avaluar els resultats esperats i que han de coincidir o formar part de les competències professionals
que han de ser assolides per l’alumnat. En aquests resultats esperats d’aprenentatge s’han d’incloure el saber fer, saber estar i saber ser de
l’alumnat en comportaments observables.
Amb la finalitat de poder valorar de manera objectiva i precisa el saber estar i el saber ser, es vol posar èmfasi en l’avaluació de les competències
personals i socials que impregnen el currículum de la formació professional, entenent que les competències personals i socials fan que una persona
professional desenvolupi de forma eficaç la seva tasca, podent-les relacionar amb les conductes i les actituds de les persones.

-

L’article 33 estableix que, l’avaluació serà contínua i formativa, la qual cosa vol dir que l’alumnat serà avaluat a partir del seu treball diari de
classe, proves escrites, activitats avaluatives i d’aprenentatge (elaboració de treballs, tríptics, pòsters, vídeos, esquemes, projectes...) i els
procediments, les estratègies i les actituds demostrades, així com l’interès per la matèria, la tolerància als diferents ritmes d’aprenentatge, la
cooperació amb companys/es, les aportacions fetes a classe, la iniciativa i l’entusiasme. S’intentarà potenciar un aprenentatge significatiu, dinàmic,
participatiu, creatiu i motivador.

-

Els articles 29 i 30 de l’ordre d’organització i funcionament afirma que per tenir dret a l’avaluació s’ha d’assistir a un 85% de les sessions del mòdul.
En cas de superar el 15% d’absentisme (ANJ) no continuat o el 10% continuat, el mòdul no podrà ser avaluat i es donarà de baixa d’ofici a
l’alumne/a, prèvia comunicació oficial i tenint en compte les causes que contempla la normativa.

Per avaluar es tindran en compte els següents principis:

6. L’avaluació es basarà tant en els objectius del títol com els generals de l’FP (article 3 del RD 1147/2011), tals com:
c) Consolidar hàbits de disciplina treball individual i en equip, així com la capacitat d’autoaprenentatge i capacitat crítica.
d) Establir relacions interpersonals i socials, en l'activitat professional i personal, basades en la resolució pacífica dels conflictes, el respecte a les altres
persones i el rebuig a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als comportaments sexistes.
g) Potenciar la creativitat, la innovació i la iniciativa emprenedora.
i) Comunicar-se de forma efectiva en el desenvolupament de l’activitat professional i personal.
7. L'avaluació serà Formativa.
8. L'avaluació ha d’identificar el grau en què l’alumnat ha desenvolupat cada competència.
9. És imprescindible implicar l’alumnat en el procés d’avaluació.
10. S’ha de basar en procediments pràctics i funcionals.
11. L'avaluació ha de ser transparent (L’alumnat ha de conèixer els paràmetres d’avaluació des del començament).
Per això, aquesta avaluació es copsarà com un procés continu i global de retroalimentació sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge. Aquest es basarà
en les competències PPS, els resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i objectius generals associats al mòdul, els que ha d’adquirir l’alumnat. Aquests
RA’s són ponderats en funció del temps que es treballa i de la importància que en tenen per la competència del perfil professional i del mòdul. Tots
aquests elements es treballaran i es temporalitzaran en distintes unitats de treball i activitats avaluatives i d’aprenentatge, els quals seran qualificats a
partir de diversos instruments d’avaluació. Per tant:


La qualificació trimestral s’extraurà a partir dels instruments d’avaluació associats als Resultats d’Aprenentatge treballats.



La qualificació final s’extraurà de la ponderació dels Resultats d’Aprenentatge.

a. Criteris de qualificació
La qualificació del mòdul serà numèrica, entre 1 i 10, sense decimals. El mòdul es superarà sempre que s’obtingui una nota igual o superior a 5.
Seguint l’estructura de les UT, es plantejarà una avaluació contínua per fer el seguiment i reconduir el procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat,
partint de:
-

Una avaluació inicial (no avaluable) en què s’obtindrà la informació sobre els coneixements previs de l’alumnat.

-

Una avaluació de procés (avaluable) en què es valoraran totes les activitats dutes a terme en l’UT les quals podran ser treballs, casos pràctics, elaboració
de material, carpeta d’aprenentatge, visites dins o fora del centre, etc. que es determinaran a cada UT.
L’alumnat ha de realitzar i lliurar les activitats i treballs dins els terminis establerts i s’haurà d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel departament.
Cada treball o activitat serà avaluada segons les competències i els resultats d’aprenentatge que treballen i els criteris que s’estableixen, els que seran comunicats a
l’alumnat en el moment en què s’encomana la tasca i els quals podran consultar per mitjà de l’eina Google Classroom i Addittio, fent-ne possible així la transparència
d’aquest des del principi.

-

Una avaluació final o de síntesi (avaluable) consistent amb una prova escrita competencial i teòrica-pràctica sobre els resultats d’aprenentatge i les
competències treballades, per tal de verificar-ne la seva adquisició. Aquesta prova pot constar de diverses parts: preguntes a desenvolupar, preguntes tipus
test, realització d’esquemes o mapes conceptuals, identificació d’imatges, comentaris i/o reflexions, resolució de casos, etc.
Aquesta prova no superarà el 50% de la nota final del trimestre, tal com es va acordar a nivell de Departament de Família Professional.

Si l’alumnat no pot dur a terme una activitat d’ensenyament-aprenentatge o una prova d’avaluació de manera justificada, tindrà dret a realitzar-la durant la
mateixa avaluació sempre que sigui possible.

b. Instruments d’avaluació
L’avaluació del procés d’aprenentatge es durà a terme mitjançant diversos instruments d’avaluació globals, ja que així és com ho exigeix el model
d’avaluació formativa, per tal d’assegurar i comprovar l’assoliment dels resultats d’aprenentatge i de les competències seguint l’ancoratge curricular (criteris
d’avaluació i objectius associats). Els procediments i instruments d’avaluació que s’empraran es concretaran a la programació d’aula i podran ser:
- Proves individuals d’avaluació competencial objectives, escrites i/o orals.
- Rúbriques d’avaluació (avaluació, autoavaluació i coavaluació). L’autoavaluació i coavaluació es copsen com a necessàries perquè l’alumnat sigui partícip
i conscient del seu propi procés.
- Quaderns i diaris de classe, carpetes d’aprenentatge i/o portafolis. La carpeta d’aprenentatge consisteix en una eina d’aprenentatge i autoavaluació que
recull i engloba les evidències del mateix procés de l’alumnat, il·lustrant l’assoliment de les competències i on es recull una opinió crítica i una reflexió de
les activitats d’ensenyament-aprenentatge, tasques... desenvolupades i que particularitzen el procés.
- Registres d’observació i fulls de seguiment de l’actitud i interès vers el mòdul, professorat i companys/es, el comportament adequat a l’aula, l’assistència i
la participació, l’actitud de respecte per l’alumnat, el professorat i les instal·lacions...
- Diàlegs, entrevistes, debats...
- Enquestes i qüestionaris.
- Jocs de gamificació com Kahoot, Passa paraula...
- Sortides i visites tècniques.
-Altres.
També es contemplarà l’avaluació docent i de la tasca del professorat com un procés necessari de millora contínua. L’alumnat avaluarà el procés
d’ensenyament-aprenentatge del docent i plasmarà el seu grau de satisfacció i la seva opinió a través de dues eines bàsiques: la carpeta d’aprenentatge en els
casos que es dugui a terme i un qüestionari de Google Forms (omplert al final de cada avaluació de manera anònima) on apareixen preguntes tipus Likert i

preguntes obertes. L’anàlisi d’aquestes farà possible l’ajustament òptim i la millora d’aquest procés.
Aquestes eines contemplaran tant la metodologia utilitzada, la temporalització, el nivell i la dificultat dels resultats d’aprenentatge, dels continguts i
competències treballades, de les activitats fetes, així com la distribució de les unitats de treball, l’avaluació, els recursos i els materials emprats...
L’objectiu d’aquestes eines és que siguin una guia per la millora i reflexió docent, per tal d’incorporar els aspectes necessaris i corregir aquells que ho
requereixin.
La tasca docent també s’avaluarà a partir de les reunions de coordinació amb els membres de l’equip docent.
Nota: Com queda explicitat al pla de contingència la programació de mòdul davant la possibilitat d’un nivell d’alerta o un altre pot haver de modificar els criteris de
qualificació plantejats.

12. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL
BLOCS DE
CONTINGUTS

UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES

CRONOGRAMA

HORES

(segons currículum)
B-a

B-b

B-c

X
X

B-d

B-e

1. UT: Caracterització de la intervenció i del seu context

X
X

X

X

X

2. UT: Els programes per a persones amb dificultats de
comunicació i trastorns llenguatge

X

3. UT: Les activitats de control i seguiment de la intervenció
HORES TOTALS:

SET

OCT

NOV

X

X

X

DES

GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

30
X

X

X

X

X

48
X

X

12
90
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RD del títol: RD 831/2014, de 3 d’octubre.
Ordre currículum: Ordre ECD/1542/2015, de 21 de juliol.

MÒDUL LLENGUA DE SIGNES
DOCENT: HENAR AMATE MARÍN
La programació és un projecte obert, flexiu i reflexiu, on el professorat hi fa una declaració d’intencions amb caràcter viu, que fa possible adaptar la normativa a la
realitat de l’aula i a la diversitat d’interessos i capacitats de l’alumnat.

ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL
COMPETÈNCIES PPS
d) Comunicar-se en llengua de signes
espanyola amb les persones que siguin
usuàries d'aquesta llengua, utilitzant amb
precisió els elements lingüístics de la
mateixa per a garantir la coherència
discursiva.
e) Promoure la comunicació de les
persones amb dificultats de comunicació,
llenguatge i parla, seleccionant sistemes
alternatius i augmentatius i mitjans de suport
de comunicació oral.

RESULTATS D’APRENENTATGE
1.
Reconeix
informació
quotidiana
continguda en discursos signats clars i
senzills, identificant el contingut global del
missatge.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
a) S'han identificat expressions quotidianes
d'ús molt freqüent.
b) S'han identificat frases senzilles
destinades a satisfer necessitats de tipus
immediat.
c) S'ha captat la idea principal del missatge
en llengua de signes espanyola.
d) S'ha identificat la informació continguda
en un missatge signat.
e) S'han extret les idees principals d'un
missatge emès en llengua de signes
espanyola.
f) S'ha identificat el fil argumental d'una
situació comunicativa signada.
g) S'ha identificat el vocabulari bàsic que
apareix en una seqüència visionada.

CONTINGUTS

a) Reconeixement de la informació
quotidiana continguda en discursos signats
clars i senzills:
Pautes per a establir la comunicació
Habilitats d'expressió corporal,
facial i d'ús de l'espai.
Habilitats
de
discriminació
i memòria visua
Ús de l'espai com a
recurs expressiu.
Coordinació i agilitat motriu.
Salutacions,
acomiadaments
i
presentació formal i informal: el
deletreig. Presentar a un altre.
Demanar permís i disculpes de
manera senzilla
Demanar i donar l'adreça
Demanar la repetició

d) Comunicar-se en llengua de signes
espanyola amb les persones que siguin
usuàries d'aquesta llengua, utilitzant amb
precisió els elements lingüístics de la
mateixa per a garantir la coherència
discursiva.
e) Promoure la comunicació de les
persones amb dificultats de comunicació,
llenguatge i parla, seleccionant sistemes
alternatius i augmentatius i mitjans de suport
de comunicació oral.

2. Emet missatges senzills en llengua de
signes espanyola, identificant el vocabulari i
les expressions relatius a situacions de la vida
quotidiana.

a) S'ha identificat amb precisió el
vocabulari utilitzat en diversos contextos de
la vida quotidiana.
b) S'ha extret la informació més rellevant
d'un missatge emès en llengua de signes
espanyola.
c) S'han emès ordres senzilles amb el
vocabulari i expressions adequats al
missatge.
d) S'han identificat estructures senzilles per
sol·licitar informació o fer preguntes en
llengua de signes espanyola.
e) S'han comprès frases i expressions d'ús

b) Emissió de missatges senzills en llengua
de signes espanyola:
− Ampliar identificació personal
− Descriure persones
− Descripció de llocs: la casa, el barri
i la ciutat.
− Descripció i identificació d'objectes
− Elements
suprasegmentals
− Localitzar persones, objectes i llocs.
− Demanar i donar informació espaial
− Ús de l'espai topogràfic i sintàctic
− Demanar i donar instruccions sobre

i expressió corp

f) Adaptar la comunicació a la persona
usuària, considerant les variacions en la seva
situació personal i en l'entorn comunicatiu.

freqüent
relacionades
amb
àrees
d'experiència que són especialment rellevants
per a la persona usuària.

−
−

llocs i direccions.
Demanar
permís.
Concedir
Rebutjar una proposta, oferiment o
una invitació

i denegar.

h) Possibilitar la comunicació entre persones
sordes, sordcegues, amb discapacitat
auditiva i dificultats de comunicació que
siguin usuàries de la llengua de signes i les
oients.

d) Comunicar-se en llengua de signes
espanyola amb les persones que siguin
usuàries d'aquesta llengua, utilitzant amb
precisió els elements lingüístics de la
mateixa per a garantir la coherència
discursiva.
e) Promoure la comunicació de les
persones amb dificultats de comunicació,
llenguatge i parla, seleccionant sistemes
alternatius i augmentatius i mitjans de suport
de comunicació oral.
f) Adaptar la comunicació a la persona
usuària, considerant les variacions en la seva
situació personal i en l'entorn comunicatiu.
h) Possibilitar la comunicació entre persones
sordes, sordcegues, amb discapacitat
auditiva i dificultats de comunicació que
siguin usuàries de la llengua de signes i les
oients.
r) Comunicar-se amb els seus iguals,
superiors, clients i persones sota la seva
responsabilitat, utilitzant vies eficaces de

3. Trasllada missatges senzills, clars i ben
estructurats en llengua de signes espanyola,
relacionant el propòsit del missatge amb les
estructures lingüístiques adquirides.

a) S'ha establert la comunicació utilitzant
fórmules senzilles, nexes d'unió i estratègies
d'interacció.
b) S'han utilitzat correctament estructures
lingüístiques bàsiques.
c) S'han descrit amb relativa fluïdesa
situacions de la vida quotidiana.
d) S'han realitzat, de manera clara,
presentacions breus de si mateix i d'uns
altres, utilitzant els protocols corresponents.
e) S'ha transmès informació personal bàsica
sobre el domicili, les pertinences i les
persones que coneix.
f) S'ha respost a preguntes breus.
g) S'ha intercanviat, amb certa fluïdesa,
informació
bàsica,
utilitzant
frases
d'estructura senzilla.
h) S'han expressat opinions i peticions
senzilles, aplicant la llengua de signes
espanyola contextualitzada a entorns
coneguts.

c) Traslació de missatges senzills, clars i ben
estructurats en llengua de signes espanyola:
- Expressar sentiments, opinions,
desitjos, gustos i preferències.
Elements
suprasegmentals (expressió
facial)
- Donar i demanar opinions
- Ordenar, aconsellar, recomanar i
prohibir.
- Expressar
accions
habituals: horaris i dates
- Estructuració,
construcció
- Proposar, suggerir, advertir i
aconsellar.
- Oferir-se per fer alguna cosa
- Intercanvis d'informació personal
- Oci: gustos, aficions, esports,
hàbits, activitats i funcions.
- La família
- Les relacions
- Demanar i oferir informació i
ajuda.

i interpretació de

comunicació, transmetent la informació o
coneixements
adequats
i
respectant
l'autonomia i competència de les persones
que intervenen en l'àmbit del seu treball.
d) Comunicar-se en llengua de signes
espanyola amb les persones que siguin
usuàries d'aquesta llengua, utilitzant amb
precisió els elements lingüístics de la
mateixa per a garantir la coherència
discursiva.
e) Promoure la comunicació de les
persones amb dificultats de comunicació,
llenguatge i parla, seleccionant sistemes
alternatius i augmentatius i mitjans de suport
de comunicació oral.
f) Adaptar la comunicació a la persona
usuària, considerant les variacions en la seva
situació personal i en l'entorn comunicatiu.
h) Possibilitar la comunicació entre persones
sordes, sordcegues, amb discapacitat
auditiva i dificultats de comunicació que
siguin usuàries de la llengua de signes i les
oients.
r) Comunicar-se amb els seus iguals,
superiors, clients i persones sota la seva
responsabilitat, utilitzant vies eficaces de
comunicació, transmetent la informació o
coneixements
adequats
i
respectant
l'autonomia i competència de les persones
que intervenen en l'àmbit del seu treball.
v) Exercir els seus drets i complir amb les

4. Aplica la llengua de signes espanyola per
expressar opinions o peticions senzilles,
contextualitzant-les a entorns coneguts.

a) S'han definit els trets més significatius
dels costums personals en Llengua de signes
espanyola.
b) S'ha sol·licitat informació en llengua de
signes espanyola sobre dades personals,
domicili, treball i oci, entre uns altres.
c) S'han identificat estructures bàsiques
pròpies de la llengua de signes espanyola en
diferents contextos comunicatius.
d) S'ha comunicat en llengua de signes
espanyola per descriure tasques simples i
quotidianes conegudes.
i) S'han descrit en termes senzills aspectes
del passat, de l'entorn i de qüestions
relacionades amb les seves necessitats
immediates.
f) S'han reconegut el vocabulari i les
estratègies comunicatives de les persones
usuàries de la Llengua de signes espanyola.

d) Aplicació de la llengua de signes
espanyola per expressar opinions i peticions
senzilles:
− Parlar de l'entorn i de la llar
− Descripció d'una acció que es
realitza durant un cert temps.
− Fer i expressar plans, projectes i
experiències personals. Negociar un
acord.
− Expressar obligacions.
− Seqüència d'accions en
l'espai sintàctic i topogràfic
− Donar consells i suggeriments
− Accions habituals i no habituals
− Donar una ordre o instrucció.

obligacions derivades de la seva activitat
professional, d'acord amb el que estableix la
legislació vigent, participant activament en
la vida econòmica, social i cultural.
d) Comunicar-se en llengua de signes
espanyola amb les persones que siguin
usuàries d'aquesta llengua, utilitzant amb
precisió els elements lingüístics de la
mateixa per a garantir la coherència
discursiva.
e) Promoure la comunicació de les
persones amb dificultats de comunicació,
llenguatge i parla, seleccionant sistemes
alternatius i augmentatius i mitjans de suport
de comunicació oral.
f) Adaptar la comunicació a la persona
usuària, considerant les variacions en la seva
situació personal i en l'entorn comunicatiu.
h) Possibilitar la comunicació entre persones
sordes, sordcegues, amb discapacitat
auditiva i dificultats de comunicació que
siguin usuàries de la llengua de signes i les
oients.
r) Comunicar-se amb els seus iguals,
superiors, clients i persones sota la seva
responsabilitat, utilitzant vies eficaces de
comunicació, transmetent la informació o
coneixements
adequats
i
respectant
l'autonomia i competència de les persones
que intervenen en l'àmbit del seu treball.
v) Exercir els seus drets i complir amb les

5. Conversa en llengua de signes espanyola
de forma espontània, comunicant-se amb
fluïdesa sobre temes quotidians i utilitzant
marcadors temporals per narrar accions en el
passat i el futur.

a) S'han transmès missatges en llengua de
signes espanyola sobre temes quotidians,
interessos personals i situacions o temes
menys comuns o coneguts.
b) S'ha fet front a situacions de
comunicació variades amb relativa fluïdesa.
c) S'han expressat opinions personals,
sentiments i reaccions en Llengua de signes
espanyola.
d) S'ha intercanviat, verificat i confirmat
informació en Llengua de signes
espanyola.
e) S'ha expressat el que es pensa sobre un
tema abstracte o cultural en llengua de signes
espanyola.
f) S'han realitzat entrevistes en llengua de
signes espanyola.

e) Conversa en llengua de signes espanyola
de forma espontània:
Narrar accions en el passat i el futur:
− Marcadors temporals de passat,
futur i futur indeterminat.
D'inici i finalització d'accions
en el passat i el en el futur.
− Ús de l'espai com a regulador
del temps.
Descriure accions en el passat
Parlar de la primera vegada que va
succeir alguna cosa. Expressar la
diferència de temps entre diferents
accions.
Narrar en un període de temps
acabat i no acabat:
− Expressions que indiquen
l'inici i el fi de les accions
− Fer promeses, justificar-nos,
conjectures
i
prediccions,
convidar i oferir, parlar
d'alguna cosa sense precisar.
Referir-se al futur des de el passat i
a l'inrevés.

obligacions derivades de la seva activitat
professional, d'acord amb el que estableix la
legislació vigent, participant activament en
la vida econòmica, social i cultural.

METODOLOGIA
L'objectiu d'aquest mòdul és que els estudiants adquireixin una habilitat comunicativa, creativa i pràctica en llengua de signes. Per tant, els alumnes han de tenir el desig i l'oportunitat
de comunicar-se amb aquesta llengua. La metodologia serà dinàmica, participativa i activa.
El Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MCER) no proposa una metodologia concreta per a l’ensenyament de llengües, però convé tenir clar es basa en l'ús de la
llengua de signes en el context de l'aula, disminuint en la mesura del possible l'ús de les llengües orals.
Per tant, el mòdul constarà de teoria i pràctica, predominant la part pràctica. A més, es fomentarà la diversitat metodològica a través d’activitats dinàmiques individuals, en parelles,
grups i practiques en diferents situacions comunicatives, relacionat amb el contingut proposat, seguint l’enfocament comunicatiu, participatiu i cíclic.
A través d’aquesta metodologia activa, es treballaran les competències comunicatives, en concret les destreses com l’expressió signada, la comprensió signada i la interacció signada.
L'aprenentatge es realitzarà mitjançant:
●

Diàlegs i converses en LSE

●

Exercicis d'expressió corporal i/o facial

●

Activitats comunicatives i jocs (role-playing)

●

Reproducció i creació de vídeos signats

●

Perífrasis, descripcions, gestos i/o mimo, objectes, fotografies i objectes que puguin aclarar informació

●

Google Drive/Google Classroom per compartir informació i recursos tècnics.

●
●

Projectes per la sensibilització i difusió de la LSE.
Sortides/ visites a centres on hi ha persones usuàries de la LSE

S'ha d'aprofitar al màxim tot tipus de recursos dirigits a la sensibilitat visual, per la qual cosa no es farà ús de la veu a l'aula, així també per ajudar a desenvolupar la discriminació,
atenció i memòria visual.
A dins l'aula, la posició de les cadires serà forma d'U per facilitar la visió de les cares dels companys/es i sense taules.

D'altra banda, no es permet als alumnes prendre notes durant les sessions pràctiques. Estar completament atent a la realització dels signes és una major garantia de no oblidar. Es poden
crear vídeo-diccionaris o quaderns creats pels alumnes, per tal d'ajudar a recordar.

AVALUACIÓ
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
La qualificació dels mòduls ha de ser numèrica, entre 1 i 10, sense decimals. Es
consideren positives les puntuacions iguals o superiors a cinc punts.

LES QUALIFICACIONS TRIMESTRALS I FINALS ES CONFORMARAN A PARTIR DE:
A) PROVES D’AVALUACIÓ: 50 %
L’alumnat ha d’aprovar les proves pràctiques objectives que es plantegin al llarg del curs. Al menys n’hi haurà una per a cada avaluació. En relació a
les proves pràctiques objectives:
Han d’incorporar ítems d’avaluació corresponents a les competències professionals, personals i socials del mòdul.
Si un alumne no pot realitzar una prova durant l’avaluació i presenta el justificant corresponent, tindrà dret a realitzar-la durant la mateixa avaluació. En el cas que
l’absència no es justifiqui correctament, l’alumne perd el dret a realitzar la prova dins la mateixa avaluació, i per tant, es podrà presentar a la recuperació del mes
juny.

En

qualsevol

cas,

la

qualificació

obtinguda

serà

una

nota

numèrica

entre

1

i

10.

La part pràctica comptarà d'exàmens de producció i expressió de LSE i exàmens de comprensió de LSE. Els exàmens de comprensió es poden realitzar a classe sense
avisar els alumnes per tal d'anar valorant l'evolució natural de l'alumne. Es realitzarà una mitjana aritmètica de les dues parts per a calcular la nota d'aquest apartat.

B)

TREBALLS I ACTIVITATS D’AULA: 40%

L’alumnat ha d’aprovar les activitats d’aula i els treballs que se li encomanin. L’alumne està obligat a lliurar totes les feines i treballs programats i requerits pel professorat dins
dels terminis establerts. Seran avaluats:
L’elaboració de les activitats i treballs obligatoris, individuals i en grup, que al llarg del curs seran requerits pel professorat, tant per fer a classe com a casa.
Els treballs s’hauran d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel professorat i pel departament de Serveis Socioculturals i a la Comunitat.
Es tindran en compte les competències transversals relacionades amb les tasques individuals i en grup plantejades:
−

Capacitat de resolució de problemes.

−

Capacitat d’organització del treball.

−

Responsabilitat a la feina.

−

Capacitat per treballar en equip.

−

Autonomia.

−

Relació interpersonal.

−

Capacitat d’iniciativa.

El lliurament del treballs fora dels terminis indicats quedaran penalitzats amb un descompte del 20% de la nota.
El no lliurament tots els treballs encomanats al professorat abans de la data de l'avaluació implica que aquesta queda suspesa.
En el cas que la no presentació dels treballs al llarg de l’avaluació sigui per un motiu justificat, el professorat marcarà un nou termini de lliurament dins la mateixa avaluació,
sempre i quan sigui possible.
C)

BLOG EN LLENGUA DE SIGNES: 10%
◦

Es demanarà a l'alumnat la realització d'un blog, on s’avaluará de producció i expressió de LSE que i permet prendre consciència del propi procés
d’aprenentatge. Al tractar-se de l’aprenentatge d'una llengua es considera de vital importància la participació i implicació a l'aula. Per tant, es crearan rúbriques ad
hoc on es valorarà la participació a l'aula.

S'avaluarà el grau d'adquisició de les competències per trimestres (avaluacions) tenint sempre present l'avaluació contínua.
Qualificacions:




La nota mínima ponderada de les parts (A-B-C) ha de ser d’un cinc (5). Cadascuna de les parts contempla un percentatge A-50%, B-40%, C-10%. L’alumnat haurà de sumar en
total mínim d’un 5 per superar el mòdul.
Per aprovar el curs s’han d’aprovar com a mínim la darrera avaluació.
S'avaluarà el grau d'adquisició de les competències per trimestres (avaluacions) tenint sempre present l'avaluació contínua.

RECUPERACIONS DE LA CONVOCATÒRIA PRESENCIAL (A FINAL DE CURS).
Si l’alumnat no aconsegueix una puntuació igual o superior a cinc (5), per poder aprovar s’haurà de presentar a la recuperació a final de juny. La recuperació del mòdul, al tractar-se de
l'adquisició d'una llengua se sobreentén, que si l'alumne ha suspès alguna unitat de treball, quedarà automàticament aprovada la avaluació teòrica, sempre que la última avaluació sigui
apte. En cas que l'alumne suspengui la última UT haurà recuperar el mòdul íntegrament (examen global de recuperació).

Abans de realitzar les recuperacions, s’hauran d’haver presentat tots els treballs realitzats durant les avaluacions. La presentació dels treballs és condició per poder presentar-se a la
recuperació.

NORMATIVA CONVOCATÒRIA NO PRESENCIAL
A primer curs, només tindran dret a la convocatòria no presencial de setembre els alumnes que promocionin a segon. Per tenir-hi dret, l'alumne no ha de tenir

pendent d'aprovar una càrrega lectiva superior a les 330 hores (això vol dir, que els mòduls suspesos o pendents de cursar, no poden superar en el seu conjunt les 330 hores).
L'alumne que compleix tots els requisits per poder presentar-se al setembre i no ho fa, sense haver-hi renunciat dins termini, perd la convocatòria. (Termini 15 de juliol, Ordre de la
Conselleria d’Educació de 18 de febrer de 2014)
L'alumne de segon curs que compleix tots els requisits per poder-se presentar a la convocatòria no presencial de juny i no ho fa, sense haver-hi renunciat dins termini, perd la
convocatòria. (Termini abril)
Cada professor podrà establir una pla de recuperació individual (treballs, proves teòric-pràctiques…) per a la convocatòria no presencial.

SISTEMES DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS (Convocatòria no presencial)
Per a recuperar el mòdul pendent de cursos anteriors es farà, al mes de juny, una prova teòrica-pràctica de tots els continguts del mòdul. L’alumnat amb mòduls
pendents s’acolliran a un pla de recuperació que pot incloure tutories, tasques, treballs….

ADAPTACIONS CURRICULARS
L’atenció a la diversitat de l’alumnat es donarà seguint el que s’especifica a l’article 20 de l’Ordre d’organització i funcionament dels cicles en modalitat presencial del 13 de juliol de
2009 (BOIB 108, del 25/07/2009). Les adaptacions proposades seran d’accés al currículum i adaptacions no significatives.
S’inclouran a la Memòria de final de curs del Departament.

Instruments d’avaluació
Proves individuals escrites i/o signades.
Rúbriques d’avaluació de coneixements, competències professionals, personals i socials, i de participació i implicació.
Monografies i treballs individuals o en petit grup.
Quaderns de classe, vídeos, exposicions signades.
Resolució d'exercicis i problemes, interpretació de dades.
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Diàlegs, entrevistes, debats....
Pràctiques a tallers
Sortides i visites tècniques
Altres...

DISTRIBUCIÓ TEMPORAL
BLOCS DE
CONTINGUTS

UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES

(segons currículum)
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HORES
A
B
R

M
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N

1. UT: INFORMACIÓ QUOTIDIANA

34

2. UT: EMISSIÓ MISSATGES SENZILLS

38

3. UT: TRASLACIÓ MISSATGES SENZILLS

30

4. UT: EXPRESSIÓ OPINIÓ I PETICIONS SENZILLES

30

5. UT: CONVERSA EN LSE DE MANERA ESPONTÀNIA

53

HORES TOTALS:
185

185
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SIGNAR A1. Material para la enseñanza y aprendizaje de la lengua de signos española adaptado al Marco común
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Fundación CNSE
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Fundación CNSE
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MÒDUL HHSS
DOCENTS: Ruth Muñoz / Joan Gea
La programació és un projecte obert, flexiu i reflexiu, on el professorat hi fa una declaració d’intencions amb caràcter viu, que fa possible adaptar la normativa a la
realitat de l’aula i a la diversitat d’interessos i capacitats de l’alumnat.
Tal i com queda recollit a l’annex 3 del pla de contingència del CIFP Son LLebre, pel que fa als instruments d’avaluació s’han previst, a la programació d’aula, tots
aquells que puguin ser eficients en qualsevol dels nivell d’alerta o fàcilment adaptables. Igualment quan es dissenyin les activitats d’ensenyament-aprenentatge es
diversificaran suficientment per a poder-les dur a terme en els diferents nivell d’alerta. S’anirà informant de la ponderació dels diferents instruments d’avaluació que es
vagin realitzant tal i com queda recollit a la programació general de cicle per garantir l’avaluació contínua. Pel que fa en aquest mòdul, tots els continguts es consideren
prioritaris i adaptables a qualsevol escenari.
1. ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL
COMPETÈNCIES PPS
ñ) Mantenir relacions fluïdes
amb les persones usuàries i les
seves famílies, amb els membres
del grup de treball i amb uns o
altres professionals, mostrant
habilitats socials i aportant
solucions als conflictes que
sorgeixin.
p) Resoldre situacions,
problemes o contingències
amb iniciativa i autonomia en
l'àmbit de la seva competència,
amb creativitat, innovació i esperit
de millora en el treball personal i
en el dels membres de l'equip.
r) Comunicar-se amb els seus
iguals, superiors, clients i

RESULTATS
D’APRENENTATGE

RA1. Implementa
estratègies i tècniques per
afavorir la comunicació i
relació social amb el seu
voltant, tot relacionant-les
amb els principis de la
intel·ligència emocional i
social.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
a) S'han descrit els principis de la intel·ligència emocional i
social.
b) S'ha valorat la importància de les habilitats socials en el
desenvolupament de la tasca professional.
c) S'han caracteritzat les distintes etapes d'un procés
comunicatiu.
d) S'han identificat els diferents estils de comunicació, els
seus avantatges i limitacions.
e) S'ha valorat la importància de l'ús de la comunicació tant
verbal com no verbal en les relacions interpersonals.
f) S'ha establert una eficaç comunicació per assignar
tasques, rebre instruccions i intercanviar idees o
informació.
g) S'han utilitzat les habilitats socials adequades a la
situació i atenent a la diversitat cultural.
h) S'ha demostrat interès per no jutjar les persones i
respectar els seus elements diferenciadors personals:
emocions, sentiments, personalitat.
i) S'ha demostrat una actitud positiva cap el canvi i

CONTINGUTS

- Habilitats socials i conceptes afins.
- Anàlisi de la relació entre comunicació i qualitat
de vida en els àmbits d'intervenció.
- El procés de comunicació. La comunicació verbal i
no verbal.
- Valoració comunicativa del context: facilitadors i
obstacles en la comunicació.
- Valoració de la importància de les actituds en la
relació d'ajuda.
- La intel·ligència emocional: educació emocional;
les emocions i els sentiments.
- Components de les habilitats socials: conductuals,
emocionals, cognitius.
- Els mecanismes de defensa.
- Programes i tècniques de comunicació i habilitats
socials.
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persones sota la seva
responsabilitat, utilitzant vies
eficaces de comunicacions,
transmetent la informació o
coneixements adequats i
respectant l'autonomia i
competència de les persones que
intervenen en l'àmbit del seu
treball.

p) Resoldre situacions,
problemes o contingències
amb iniciativa i autonomia en
l'àmbit de la seva competència,
amb creativitat, innovació i esperit
de millora en el treball personal i
en el dels membres de l'equip.
q) Organitzar i coordinar
equips de treball amb
responsabilitat, supervisant el
desenvolupament del mateix,
mantenint relacions fluïdes i
assumint el lideratge, així com
aportant solucions als conflictes
grupals que presentin.

ñ) Mantenir relacions fluïdes
amb les persones usuàries i les
seves famílies, amb els membres
del grup de treball i amb uns
altres o altres professionals,
mostrant habilitats socials i
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aprendre de tot allò que succeeix.
j) S'ha valorat la importància de l'autocrítica i
l'autoavaluació en el desenvolupament d'habilitats de
relació interpersonal i de comunicació adequades.

RA2. Dinamitza el treball
en grup, aplicant-ne les
tècniques adequades i
justificant-hi la seva
selecció en funció de les
característiques, situació i
objectius del grup.

RA3. Condueix reunions
analitzant les distintes
formes o estils
d’intervenció i
d’organització en funció
de les característiques

a) S'han descrit els elements fonamentals d'un grup, la
seva estructura i dinàmica així com els factors que poden
modificar-les.
b) S'han analitzat i seleccionat les diferents tècniques de
dinamització i funcionament de grups.
c) S'han explicat les avantatges del treball en equip front a
l'individual.
d) S'han diferenciat els distints rols que poden donar-se a
un grup i les relacions entre ells.
e) S'han identificat les principals barreres de comunicació
grupal.
f) S'han plantejat diferents estratègies d'actuació per
aprofitar la funció de lideratge i els rols en l'estructura i
funcionament del grup.
g) S'ha definit el repartiment de tasques com a
procediment de treball en grup.
h) S'ha valorat la importància d'una actitud tolerant i
d'empatia car la consecució de la confiança del grup.
i) S'ha assolit un ambient de treball relaxat i cooperatiu.
j) S'han respectat les opinions diferents a la pròpia i els
acords de grup.
a) S'han descrit els diferents tipus i funcions de les
reunions.
b) S'ha descrit les etapes del desenvolupament d'una
reunió.
c) S'han aplicat tècniques de moderació de reunions,
justificant-les.

- El grup: tipus, característiques, desenvolupament i
estructures.
- Anàlisi de la estructura i processos de grups.
- Tècniques per a l'anàlisi dels grups.
- Valoració de la importància de la comunicació en el
desenvolupament del grup.
- La comunicació en els grups. Estils de
comunicació. Comunicació verbal i gestual. Altres
llenguatges. Obstacles i barreres. Cooperació i
competència en els grups.
- Dinàmiques de grups. Fonaments psicosociològics
aplicats a les dinàmiques de grup.
- L'equip de treball. Estratègies de treball
cooperatiu. Organització i repartiment de tasques.
- El treball individual i el treball en grup.
- La confiança en el grup.
- Valoració del paper de la motivació en la dinàmica
de grup.
- Presa de consciència sobre la importància de
respectar les opinions no coincidents amb la
mateixa.
-La reunió com a instrument de treball en grup;
tipus de reunions i funcions: etapes en el
desenvolupament d'una reunió.
-Tècniques de moderació de reunions.
-Identificació de la tipologia de participants en una
reunió.
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aportant solucions als conflictes
que sorgeixin.

dels destinataris i el
context.

p) Resoldre situacions,
problemes o contingències
amb iniciativa i autonomia en
l'àmbit de la seva competència,
amb creativitat, innovació i esperit
de millora en el treball personal i
en el dels membres de l'equip.
q) Organitzar i coordinar
equips de treball amb
responsabilitat, supervisant el
desenvolupament del mateix,
mantenint relacions fluides i
assumint el lideratge, així com
aportant solucions als conflictes
grupals que presentin.
ñ) Mantenir relacions fluïdes
amb les persones usuàries i les
seves famílies, amb els membres
del grup de treball i amb uns
altres o altres professionals,
mostrant habilitats socials i
aportant solucions als conflictes
que sorgeixin.
p) Resoldre situacions,
problemes o contingències
amb iniciativa i autonomia en
l'àmbit de la seva competència,
amb creativitat, innovació i esperit
de millora en el treball personal i
en el dels membres de l'equip.
q) Organitzar i coordinar

RA

4:
Implementa
estratègies de gestió de
conflictes i resolució de
problemes, seleccionantles en funció de les
característiques
del
context i analitzant els
diferents models.

d) S'ha demostrat la importància de la capacitat d'exposar
les idees de manera clara i concisa.
e) S'han descrit els factors de risc, els sabotatges possibles
d'una reunió, justificant les estratègies de resolució.
f) S'ha valorat la necessitat d'una bona i diversa formació
en la convocatòria de les reunions.
g) S'ha descrit la importància de la motivació i de les
estratègies emprades per aconseguir la participació en les
reunions.
h) S'han aplicat tècniques de recollida d'informació i
avaluació de resultats d'una reunió.
i) S'han de mostrat actituds de respecte i tolerància en la
conducció de reunions.

a) S'han analitzat i identificat les principals fonts dels
problemes i conflictes grupals.
b) S'han descrit les principals tècniques i estratègies per a
la gestió de conflictes.
c) S'han identificat i descrit estratègies més adequades per
a la recerca de solucions i resolució de problemes.
d) S'han descrit les diferents fases del procés de presa de
decisions.
e) S'han resolt problemes i conflictes aplicant els
procediments adequats a cada cas.
f) S'han respectat les opinions dels altres envers les
possibles vies de solució dels problemes i conflictes.
g) S'han aplicat correctament tècniques de mediació i
negociació.
h) S'han tengut en compte les persones (usuàries), amb
independència de la seva edat o condició física i mental, en
el procés de la presa de decisions.
i) S'ha planificat la tasca de presa de decisions i
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- Anàlisi de factors que afecten al comportament
d'un grup; col·laboradors i no col·laboradors.

Valoració del conflicte en les dinàmiques grupals.
-Anàlisi de tècniques de resolució de problemes.
-Gestió de conflictes grupals negociació i mediació.
-Aplicació de les estratègies de resolució de
conflictes grupals.
-Valoració del paper del respecte i la tolerància en la
resolució de problemes i conflictes.
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equips de treball amb
responsabilitat, supervisant el
desenvolupament del mateix,
mantenint relacions fluides i
assumint el lideratge, així com
aportant solucions als conflictes
grupals que presentin.

l'autoavaluació del procés.
j) S'ha valorat la importància de l'intercanvi comunicatiu en
la presa de decisions.

ñ) Mantenir relacions fluïdes
amb les persones usuàries i les
seves famílies, amb els membres
del grup de treball i amb uns
altres o altres professionals,
mostrant habilitats socials i
aportant solucions als conflictes
que sorgeixin.

a) S’han seleccionat els indicadors d’avaluació.
b) S’han aplicat tècniques d’investigació social i
sociomètriques.
c) S’ha fet una autoavaluació la situació personal i social
del o de la professional.
d) S’han dissenyat instruments de recollida d’informació.
e) S’han enregistrat les dades en suports establerts.
f) S’han interpretat les dades recollides.
g) S’han identificat les situacions que necessiten millorar.
h) S’han marcat les pautes a seguir en la millora.
i) S’ha realitzat una autoavaluació final del procés fet pel
professional.

q) Organitzar i coordinar
equips de treball amb
responsabilitat, supervisant el
desenvolupament del mateix,
mantenint relacions fluides i
assumint el lideratge, així com
aportant solucions als conflictes
grupals que presentin.

RA

5: Avalua els
processos de grup i la
pròpia competència social
per al desenvolupament
de les seves funcions
professionals, identificanthi
els
aspectes
susceptibles de
millora.
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- Recollida de dades. Tècniques.
- Avaluació de la competència social.
- Avaluació de l’estructura i processos grupals.
- Aplicació de les tècniques d’investigació social al
treball en grup.
- Anàlisi d’estratègies i instruments per l’estudi de
grups.
- Sociometria bàsica.
- Valoració de l’autoavaluació com estratègia per a
la millora de la competència social.
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2. METODOLOGIA
Els continguts que han de treballar-se en tota la formació professional, parteixen de les competències professionals, personals i socials que haurà de tenir el/la
professional, raó per la qual, la relació entre la formació i la realitat laboral ha de ser molt estreta. Aquests continguts han de proporcionar a l'alumnat els conceptes
teòrics i procedimentals necessaris i, al mateix temps, fomentar les actituds associades a la qualificació professional.
Per tot això:
a. Contextualitzarem el mòdul al perfil professional del cicle
b. Partirem dels interessos i dels coneixements previs de l’alumnat
c. Afavorirem la funcionalitat dels aprenentatges, assegurant que puguin ser utilitzats en circumstàncies reals
d. Potenciarem la interacció dins l ́aula com a motor d’aprenentatge
e. Atendrem els diferents ritmes d ́aprenentatge de l ́alumnat
f. L’alumnat será el protagonista del seu propi aprenentatge
g. Potenciarem l’aprenentatge significatiu i constructiu
Es realitzaran classes expositives i classes de treball autònom de l’alumnat, algunes de treball individual i d’altres per grups, per tal de poder desenvolupar
competències transversals i les tan relacionades amb l’organització i la responsabilitat com amb el treball en equip. També es podrá fer ús de recursos audiovisuals,
visites/videoxerrades de persones tècniques en la matèria i si la situació sanitària ho permetés es realitzarien visites a entitats i serveis.
Es realitzaran activitats que propiciïn en l’alumnat l’aplicació dels seus coneixements, habilitats i creativitat, per a trobar solucions a qüestions complexes. Es
tindran en compte, com a referent per a l’avaluació principalment, els resultats d’aprenentatge. Es faran servir instruments diferents per poder avaluar les competències
incloent l'autoavaluació i la coavaluació com a procediments complementaris a l'heteroavaluació.
El mòdul comptarà amb Classroom i Drive, on l’alumant trobarà materials complementaris i didàctics i altres recursos útils i que puguin ser d’interès per l’alumnat.
A més serà clau la coordinació amb la resta de l’equip docent per part de poder coordinar els continguts que en ells es treballen.
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3. AVALUACIÓ
L'avaluació d’aquest mòdul té com a referència el marc legal que la regula.
Per avaluar es tindran en compte el Real Decret 1147/2011:
●

L’article 51.2 el qual assenyala que l'avaluació es realitzarà prenent com a referència els objectius expressats en RA i CA.

●

L’article 3 que marca els principis i objectius generals:
c) Consolidar hàbits de disciplina treball individual i en equip, així com la capacitat d’autoaprenentatge i capacitat crítica i apartat.
d) Establir relacions interpersonals i socials, en l'activitat professional i personal, basades en la resolució pacífica dels conflictes, el respecte a les altres persones i
el rebuig a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als comportaments sexistes.
h) Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació així com les llengües estrangeres necessàries en la seva activitat professional.
g) Potenciar la creativitat, la innovació i la iniciativa emprendedora.
i) Comunicar-se de forma efectiva en el desenvolupament de l’activitat professional i personal.

A més es basarà en els següents principis:
1.
2.
3.
4.
5.

L'avaluació serà Formativa.
L'avaluació ha d’identificar el grau en que l’alumnat ha desenvolupat cada competència.
És imprescindible implicar l’alumnat en el procés d’avaluació.
S’ha de basar en procediments pràctics i funcionals.
L'avaluació ha de ser transparent (L’alumnat ha de conèixer els paràmetres d’avaluació des del començament).

Per això, aquesta avaluació es copsarà com un procés continu i global de retroalimentació sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge. Aquest es basarà amb les
competències PPS, els resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i objectius generals associats al mòdul, els que ha d’adquirir l’alumnat. Aquests RA’s són ponderats en
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funció del temps que es treballa i de la importància que en tenen per la competència del perfil professional i del mòdul. Tots aquests elements es treballaran i es
temporalitzaran en distintes unitats de treball i activitats avaluatives i d’aprenentatge. Per tant:

●
●

La qualificació trimestral s’extraurà a partir dels instruments d’avaluació associats als Resultats d’Aprenentatge treballats.
La qualificació final s’extraurà de la ponderació dels Resultats d’Aprenentatge.

El present mòdul consta d’una part a treballar en anglès (3 hores setmanals). Aquesta s’avaluarà mitjançant activitats d’ensenyament-aprenentatge vinculades als RA
corresponents a cada unitat de treball. S’emprarà un enfocament AICLE (Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera) des del qual es posarà l’èmfasi en els
continguts propis del mòdul treballats dins l’aula pel professorat titular per tal d’assolir els R.A. i les CPPS incloses al mòdul. Es farà andamiatge en llengua anglesa
perquè aquesta no esdevingui un obstacle per accedir-hi i es treballaran tant l’expressió com la comprensió oral i escrita, la mediació i la interacció en llengua anglesa.
a. Criteris de qualificació
La qualificació del mòdul serà numèrica, entre 1 i 10, sense decimals. El mòdul es superarà sempre que s’obtingui una nota igual o superior a 5.
Si l’alumnat no pot realitzar una activitat d’ensenyament-aprenentatge o una prova d’avaluació de manera justificada, tindrà dret a realitzar-la durant la mateixa avaluació
o s’establirà un nou termini de lliurament per part de la professora.
Seguint l’estructura de les Unitats de Treball (UT), es plantejarà una avaluació contínua per fer el seguiment i reconduir el procés d’ensenyament i aprenentatge de
l’alumnat, partint de:
- Una avaluació inicial (no avaluable) en què s’obtindrà la informació sobre els coneixements previs de l’alumnat.
- Una avaluació de procés (avaluable) en què es valoraran totes les activitats dutes a terme en la UT com treballs, casos pràctics, elaboració de material, carpeta
d’aprenentatge, visites dins o fora del centre, etc. que es determinaran a cada UT. L’alumnat ha de realitzar i lliurar les activitats i treballs dins els terminis
establerts i s’haurà d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel departament.
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Cada treball o activitat serà avaluada segons les competències que treballen i els criteris que s’estableixen, els que seran comunicats a l’alumnat en el moment en
què s’encomana la tasca i els quals podran consultar per mitjà del GESTIB, fent-ne possible així la transparència d’aquest des del principi.
- Una avaluació final o de síntesi (avaluable) consistent amb una prova escrita competencial i teòrica-pràctica sobre les competències treballades, per tal de
verificar-ne la seva adquisició. Aquesta prova pot constar de diverses parts: preguntes a desenvolupar, preguntes tipus test, realització d’esquemes o mapes
conceptuals, identificació d’imatges, comentaris i/o reflexions, resolució de casos, etc. Aquesta prova no superarà el 50% de la nota final del trimestre, tal i com es
va acordar a nivell de Departament de Família Professional.
b. Instruments d’avaluació
L’avaluació del procés d’aprenentatge es durà a terme mitjançant diversos instruments d’avaluació globals, ja que així és com ho exigeix el model d’avaluació formativa,
per tal d’assegurar i comprovar l’assoliment de les competències i els resultats d’aprenentatge seguint l’ancoratge curricular (criteris d’avaluació i objectius associats). Els
procediments i instruments d’avaluació que s’empraran es concretaran a la programació d’aula i podran ser:

●
●
●
●

Proves individuals d’avaluació competencial objectives, escrites i/o orals.
Rúbriques d’avaluació (avaluació, autoavaluació i coavaluació). L’autoavaluació i coavaluació es copsen com a necessàries perquè l’alumnat sigui partícip i
conscient del seu propi procés.
Quaderns i diaris de classe, carpetes d’aprenentatge i/o portafolis.
Registres d’observació i fulls de seguiment de l’actitud i interès vers el mòdul, professorat i companys/es, el comportament adequat a l’aula, l’assistència i la
participació, l’actitud de respecte per l’alumnat, el professorat i les instal·lacions...
Diàlegs, entrevistes, role-playings, debats, reflexions...
Enquestes i qüestionaris.
Jocs de gamificació com Kahoot, genially, padlet, passaparaula, blooket...
Projectes intermòduls, activitats complementàries (sortides, visites tècniques…)

●

Altres…

●
●
●
●

També es contemplarà l’avaluació docent i de la tasca del professorat, com un procés necessari de millora contínua. L’alumnat avaluarà el procés d’ensenyamentaprenentatge del docent i plasmarà el seu grau de satisfacció i la seva opinió a través de dues eines bàsiques: la carpeta d’aprenentatge i i un qüestionari de Google
Forms (omplert al final de cada avaluació de manera anònima) on apareixen preguntes tipus Likert i preguntes obertes. L’anàlisi d’aquestes farà possible l’ajustament
òptim i la millora d’aquest procés.
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La tasca docent també s’avaluarà a partir de les reunions de coordinació amb els membres de l’equip docent, avaluadors externs que poden oferir pautes d’orientació...
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4. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL
BLOCS DE
CONTINGUTS

UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES

CRONOGRAMA
HORES

(segons currículum)
B-a

B-b

B-c

B-d

B-e

x
x

x

x

x

UT 0: Presentació i introducció del mòdul.

x

UT 1: Què són les habilitats socials?

x

UT 3: Gestió de conflictes i presa de decisions.

x

UT 4: Caracterització de grups.
x

x

x

x

x

x

x

OCT

NOV

DES

GEN

FEB

MAR

ABR

18
x

x

x
x

30
x
x

UT 5: Intervenció en grups.

25
x
x

UT 7: Com podem millorar les nostres habilitats socials?
HORES TOTALS:

x

JUN

x

UT 6: Intervenció en equips de treball.
x

MAI

3h

UT 2: Programes d’entrenament en habilitats socials.

x

x

x

SET

x

x

x

x

x

x

x

20
x

x

36

x

x

20

x

x

48
200
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MÒDUL SENSIBILITZACIÓ SOCIAL I PARTICIPACIÓ

DOCENT: MARGARITA HERNÁNDEZ VINENT
 ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL

COMPETÈNCIES PPS

RESULTATS D’APRENENTATGE

CRITERIS D’AVALUACIÓ

CONTINGUTS

c) Assessorar i sensibilitzar a individus,
col·lectius i institucions sobre les persones
sordes, sordcegues i amb discapacitat
auditiva i de comunicació, emprant
tècniques i mitjans de comunicació social.

RA 1. Caracteritza al col·lectiu de les
persones
sordes
i
sordcegues,
analitzant les seves característiques
psicosocials i culturals.

a) S’han identificat les característiques
psicosocials i culturals de les persones
sordes i sordcegues.

Caracterització
del
col·lectiu
de
persones sordes i dels col·lectius de
persones sordcegues.

b) S’han identificat la comunitat sorda i els
elements estructurals de cada una d’elles.

16. Característiques de les persones sordes
i sordcegues.

c) S’han relacionat les característiques
psicosocials de les persones sordes i de les
sordcegues amb les seves necessitats
comunicatives.
d) S’ha valorat l'heterogeneïtat del col·lectiu
de les persones sordes i el de les persones
sordcegues.
e) S’han analitzat els factors que propicien
la dependència en les persones sordes i
sordcegues.

17. Perspectiva
sociocultural.
18. Aspectes
culturals.

mèdica
psicosocials

i
i

19. Anàlisi dels elements estructurals de la
comunitat sorda i sordcega.
20. Necessitats en matèria de comunicació
de les persones sordes i sordcegues.
21. Heterogeneïtat i diversitat.

f) S’ha argumentat el valor identitari de la
llengua de signes.

22. Recursos tècnics i tecnològics
per a la vida quotidiana.

g) S’ha analitzat la influència dels diversos
àmbits en el desenvolupament de les
persones sordes i sordcegues.

23. Prevalença del canal visual per
organitzar i percebre la
realitat.
24. Riscos de dependència en les persones
sordes.
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25. Valor identitari de la llengua de signes.
26. Àmbits de desenvolupament de les
persones sordes i sordcegues.
27. Anàlisi
dels
contextos
familiars, socials i educatius de
les persones sordes.
28. Influència
en
desenvolupament
de
persones sordes.
a) Elaborar programes d’integració social de
persones amb dificultats de comunicació,
llenguatge i parla, aplicant la normativa
legal vigent i incorporant la perspectiva de
gènere.

RA 2. Dissenya programes de
sensibilització social i de promoció de
participació de les persones sordes,
sordcegues i altres col·lectius amb
dificultats de comunicació, analitzant
els diferents mitjans de comunicació
social.

a) S’ha interpretat el
marc legal que
reconeix els drets de les persones sordes i
sordcegues.
b) S’han identificat les temàtiques i els
àmbits que afecten a la comunitat sorda i
sordcega.
c) S’han establert estratègies per promoure
la participació de les persones sordes,
sordcegues i altres col·lectius amb
dificultats de comunicació en el procés de
planificació.
d) S’han determinat els objectius dels
programes de sensibilització social relatius
a les persones sordes, sordcegues i altres
col·lectius amb dificultats de comunicació.

el
les

Disseny
de
programes
de
sensibilització social i de promoció de
la participació de les persones sordes,
sordcegues i altres col·lectius amb
dificultats de comunicació.
29. Marc legal dels drets de les persones
sordes i sordcegues.
30. Anàlisi dels col·lectius destinataris de la
intervenció.
31. Temàtica i àmbits vinculats
comunitat sorda i sordcega.
32. Accessibilitat
“disseny per
persones”.

a

universal
a totes

la
i
les

e) S’han analitzat els principis metodològics
de la sensibilització social.

33. Models educatius: bilingües i
monolingües.

f)
S’han
dissenyat
activitats
sensibilització
coherents
amb

34. Comunitat, cultura i identitat

de
les
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característiques i necessitats dels col·lectius
destinataris.
g) S’han definit els recursos espacials,
materials i personals.
h) S’han seleccionat les tècniques de
comunicació social.
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de les persones sordes.
35. Promoció de l’autonomia de
les persones sordes.
36. Participació social
persones sordes.
37. Estratègies
planificació.

de

participatives

les
de

38. Determinació
d’objectius
dels
programes de la sensibilització social.
39. Principis metodològics.
40. Accions de sensibilització.
41. Disseny d’activitats.
42. Recursos espacials, materials i
personals.
43. Temporització de les accions
de sensibilització social.
44. Tècniques de comunicació social.
45. Valoració dels mitjans de comunicació
social com a recursos per a la
sensibilització i la participació.
b) Establir les pautes d’actuació en els
programes d’intervenció, aplicant tècniques
i instruments de recollida d’informació.

RA 3. Organitza les accions per
promoure la sensibilització social,
establint vies per fomentar i mantenir
la participació de les persones sordes,
sordcegues i altres col·lectius amb
dificultats de comunicació.

a) S’han seleccionat tècniques i recursos de
suport per promoure les accions de
sensibilització social.
b) S’han identificat els recursos no
convencionals per promoure les accions de
sensibilització social.

Organització de les accions per a
promoure la sensibilització social.
46. Tècniques i recursos de suport per
promoure la sensibilització social.
47. Tècniques

de

recerca

de

recursos
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c) S’ha valorat la participació de les
persones sordes i amb dificultats de
comunicació com un recurs no convencional
per a la intervenció.
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convencionals.
48. Finançament de les accions.
Aprofitament de recursos no
convencionals.

d) S’han identificat les necessitats
d’accessibilitat en funció dels contextos i les
seves característiques.

49. Resolucions aconseguides en
espais
de
participació:
congressos i fòrums.

e) S’ha valorat l’accessibilitat universal com
a requisit imprescindible per a la
participació de les persones sordes,
sordcegues i altres col·lectius amb
dificultats de comunicació.

50. Valoració del teixit associatiu
com a recurs per a la
sensibilització social.

f) S’han identificat les adaptacions
necessàries en la intervenció per a
promoure la participació de les persones
sordes, sordcegues i altres col·lectius amb
dificultats de comunicació.
g) S’han valorat l’accessibilitat universal i el
disseny per a totes les persones com
estratègies al servei de la sensibilització en
matèria d’igualtat d’oportunitats.
h)
S’han
establert
estratègies
de
coordinació d’accions amb els diferents
agents i persones implicades.

51. Accessibilitat i disseny per a
totes les persones aplicats a
les
persones
sordes,
sordcegues i altres col·lectius
amb
dificultats
de
comunicació.
52. Identificació
necessitats.
53. Criteris per a
realització
d’adaptacions.

de
la

54. Valoració
de
la
importància
de
l’accessibilitat per la
participació social de
les persones sordes i
altres col·lectius amb
dificultats
de
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comunicació.
55. Coordinació de les accions i els
agents implicats.
k) Realitzar intervencions dirigides a
prevenir i pal·liar situacions d’aïllament
comunicatiu en les persones sordes,
sordcegues i amb discapacitat auditiva i
dificultats de comunicació.

RA 4. Aplica estratègies per a
promoure la sensibilització social,
relacionant-les amb els recursos de
comunicació i difusió.

a) S’han seleccionat estratègies i tècniques
de difusió que afavoreixen la sensibilització
social.
b) S’han seleccionat estratègies per a
promoure la presència en els mitjans de
comunicació de les persones sordes,
sordcegues i altres col·lectius amb
dificultats de comunicació.

Aplicació d’estratègies per a promoure
la sensibilització social.

●

Difusió al servei de la sensibilització
social.

●

Elaboració de documentació per a la
difusió.

c) S’han elaborat documents per a la
difusió d’accions de sensibilització social.
d) S’han elaborat missatges coherents amb
els objectius de la difusió o la sensibilització
social.
e)
S’ha
valorat
la
cooperació
interassociativa com a recurs i estratègia
per a la difusió i sensibilització social.

Fonts documentals.

◦

Estratègies per a la recerca de
la informació.

●

Fonts
formals
comunicació.

●

Mitjans de comunicació social. Índex
d’impacte.

f) S’ha valorat la importància de les xarxes
socials digitals com a recurs per a la difusió
i sensibilització social.
g) S’ha argumentat la importància dels
aspectes identitaris de la promoció cultural i
artística d’aquests col·lectius.

◦

i

informals

de

◦

Específics per la discapacitat.

◦

Generalistes.

◦

Revistes institucionals.

◦

Tècnics i especialitzats.

●

Promoció sociocultural i artística de les
persones sordes, sordcegues i altres
col·lectius
amb
dificultats
de
comunicació.

●

Importància de la cooperació inter-
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associativa i de les xarxes socials
digitals en la difusió i sensibilització
social.
k) Realitzar intervencions dirigides a
prevenir i pal·liar situacions d’aïllament
comunicatiu en les persones sordes,
sordcegues i amb discapacitat auditiva i
dificultats de comunicació.
a) Elaborar programes d’integració social de
persones amb dificultats de comunicació,
llenguatge i parla, aplicant la normativa
legal vigent i incorporant la perspectiva de
gènere.

RA 5. Aplica estratègies per promoure
la participació social de les persones,
sordes, persones sord-cegues, altres
col·lectius
amb
dificultats
de
comunicació, relacionant-les amb els
processos de desenvolupament del
teixit associatiu.

a) S'han identificat els principals elements
del marc legal vinculats amb la participació
de les persones sordes i altres col·lectius
amb dificultats de comunicació.
b) S'ha argumentat la importància del teixit
associatiu com a principal agent promotor
de la participació de les persones
sordes, sordcegues i altres col·lectius amb
dificultats de comunicació.
c) S'han valorat els espais associatius, la
seva infraestructura i la implicació de les
persones com a recurs metodològic per a la
promoció i desenvolupament de la
participació social.
d) S'ha complimentat la documentació
associada al procés de constitució d'una
associació.
i) S'han desenvolupat estratègies de suport
tècnic al teixit associatiu.
f) S'han creat xarxes socials i fòrums de
debat amb valor estratègic per a la
participació i comunicació de les persones
sordes, sordcegues i altres col·lectius amb
dificultats de comunicació.
g) S'han aplicat tècniques comunicatives
per a la participació social, ajustant-les a
les característiques de les persones sordes,

Aplicació d’estratègies de promoció de
la participació de les persones sordes,
sordcegues i altres col·lectius amb
dificultats de comunicació.
13. Marc legal del teixit associatiu.
14. Teixit associatiu de les persones sordes,
sordcegues i altres col·lectius amb
dificultats de comunicació.
1.

Característiques
organitzatiu.

i

model

2.

Lideratge i participació.

3.

Creació, gestió i suport tècnic.

15. Realitat social i participativa de les
persones sordes, sordcegues i altres
col·lectius
amb
dificultats
de
comunicació dins i fora de les seves
xarxes socials.
16. Anàlisi d’estratègies de participació
social de les persones sordes,
sordcegues i amb dificultats de
comunicació.
17. Dinàmiques de participació.
18. Creació i manteniment de xarxes socials
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sordcegues i altres col·lectius
dificultats de comunicació.

amb

h) S'ha argumentat el valor estratègic i
metodològic de la implicació de les
persones sordes, sordcegues i amb
dificultats de comunicació en totes les fases
de la intervenció.
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digitals.
19. Selecció de tècniques comunicatives i
de participació aplicables a les persones
sordes, sordcegues i altres col·lectius
amb dificultats de comunicació
20. Elaboració
de
la
documentació
associada al procés de participació.
21. Aplicació de les tecnologies per a la
comunicació, informació i difusió en
llengua de signes.

m) Avaluar programes de comunicació i
integració social aplicats a les persones
amb dificultats de comunicació, llenguatge i
parla, valorant la seva pertinença i
adequació a la persona usuària.
t) Supervisar i aplicar procediments de
gestió de qualitat, d’accessibilitat universal i
de “disseny per a totes les persones” en les
activitats professionals incloses en els
processos de producció o prestació de
serveis.

RA 6. Realitza activitats de control i
seguiment
dels
programes
de
sensibilització social i participació de
les persones sordes i altres col·lectius
amb dificultats de comunicació,
identificant les àrees de millora.

a) S'han seleccionat tècniques per al
control i seguiment de les accions de
sensibilització social i de participació.
b) S'han establert els protocols de control
de les intervencions de sensibilització social
i de participació.
c) S'han complimentat registres de
formació i informació de les persones
sordes i sord-ceguera relacionats amb les
necessitats comunicatives.
d) S'han establert criteris i indicadors per
avaluar el grau d'accessibilitat de les
accions.
i) S'han establert indicadors per avaluar
l'impacte de les accions de sensibilització
en els mitjans de comunicació social.

Realització d’activitats de control i
seguiment
dels
programes
de
sensibilització social i participació.
22. Tècniques de control i seguiment
aplicables
a
les
accions
de
sensibilització social i participació.
23. Elaboració de protocols i instruments de
control.
24. Compliment de registres.
25. Determinació
d’indicadors
d’accessibilitat i participació.
26. Índex d’impacte.
27. Mecanismes de retroalimentació de la
intervenció.
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f) S'han establert indicadors per avaluar el
nivell de participació de les persones
destinatàries de la intervenció al llarg de tot
el procés.
g) S'han elaborat instruments i protocols
per garantir la retroalimentació de la
intervenció i facilitar la presa de decisions.



METODOLOGIA

La metodologia a seguir per aquest mòdul es basarà, en primer lloc, en la idea de l’alumnat com a protagonista del seu propi aprenentatge. Això vol dir que es fomentarà
que siguin els estudiants qui creïn els coneixements a partir del debat i la reflexió.
Per això, les eines que emprarem seran:
22. La presentació de la unitat amb pluja d’idees i coneixements previs.
23. Exposicions en presentacions PowerPoint, documents, vídeos, etc.
24. Activitats en petit i gran grup.
25. Elaboració de treballs en petit grup o individuals.
26. L’anàlisi de documents gràfics i audiovisuals sobre la Comunitat Sorda i la Comunitat Sordcega.
27. El treball en equip per a:
1. Elaborar, desenvolupar i avaluar accions de sensibilització cap a les persones sordes, sordcegues i altres col·lectius amb dificultats de comunicació.
2. Desenvolupar materials per campanyes de sensibilització.
3. Realitzar guies d’associacions i recursos.
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4. La utilització de tecnologies de la informació i comunicació per obtenir, gestionar i comunicar informació.
5. La presa de consciència sobre el valor de la sensibilització socials per a la integració i participació de les persones sordes, sordcegues i altres col·lectius
amb dificultats de comunicació.
28. Sortides i visites tècniques.
29. Plataforma Google Classroom com instrument d’intercanvi de recursos compartits, fòrums de debat, lliurament de treballs, etc.
30. Kahoot! i Socrative com instruments per fer activitats de reforç d’unitats.



AVALUACIÓ


Criteris de qualificació (concretar aspectes no recollits als generals, si escau)
3.

Mostra una actitud professional i respectuosa cap als usuaris i cap a la seva professió.

4.

Mostra iniciativa i motivació cap al mòdul i cap a la professió.

5.

Procura incorporar la terminologia professional i té cura del seu llenguatge.

6.

Mostra una actitud oberta cap a les orientacions i crítiques constructives (correccions) referents al seu treball.
1.

És autocrític/a.

- La puntuació serà numèrica, entre 1 i 10, sense decimals.
- Es considerarà positiu o aprovat les puntuacions iguals o superiors a 5 punts.
A) PROVES OBJECTIVES: 50%
L’alumnat haurà d’aprovar les proves objectives que s’aniran plantejant al llarg del curs.
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En relació a les mateixes, es tindrà en compte:
7.

Incorporaran ítems d’avaluació corresponents a les competències professionals, personals i socials dels mòduls.

8.

Les proves objectives es consideren obligatòries.

9.

Es farà mitjana de totes les notes obtingudes.

10. Si la mitjana suma 5 punts o més, el percentatge corresponent a aquesta avaluació serà aprovat.
11. Si la mitjana suma menys de 5 punts, s’haurà suspès tota l’avaluació i s’haurà de presentar a la recuperació per avaluacions del mes de juny.
12. Si algun/a alumne/a no pot realitzar la prova i presenta el corresponent justificant d’absència, tindrà dret a realitzar-la durant la mateixa avaluació. En cas de
no justificar-la adequadament, perdrà el dret a realitzar la prova i s’haurà de presentar a la recuperació per avaluacions del mes de juny.

B) TREBALLS I ACTIIVTATS D’AULA: 35%
L’alumnat haurà de lliurar i aprovar els treballs i activitats encomanades durant l’avaluació dins els terminis establerts.
Per a l’avaluació es tindrà en compte:


L’elaboració d’activitats i treballs obligatoris, individuals o grupals, encomanades per a treballar a casa o a classe.



Els treballs s’hauran d’ajustar a l’estructura i pautes d’elaboració ficades pel professoral del departament de Serveis Socioculturals i a la Comunitat.



Si algun/a alumne/a no pot realitzar una prova i presenta el corresponent justificant d’absència, tindrà dret a realitzar-la durant la mateixa avaluació sempre
que sigui possible. En el cas de no justificar-la adequadament, perdrà el dret a realitzar la prova dins la mateixa avaluació i es podrà presentar a la
recuperació del mes de juny.



En aquest percentatge d’avaluació es tindran en compte les competències professionals, personals i socials.



Es valorarà, per tant, la participació, implicació i perfil professional a les activitats d’aula i/o sortides.



Els treballs lliurats fora de termini quedaran penalitzats amb un descompte del 20% de la nota.
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Els treballs NO lliurats sumaran 0 punts.



En el cas de treballs no lliurats amb motius justificats es marcarà un nou termini de lliurament dins la mateixa avaluació, sempre que sigui possible.



Si la mitjana dels treballs i activitats y las proves d’avaluació suma 5 punts, es considerarà aprovat aquest percentatge d’avaluació.

C) CARPETA DE L’ESTUDIANT: 15 %
Es demanarà a l'alumnat la realització d'una carpeta de l’estudiant, que serveixi com a instrument d’organització de l’aprenentatge i reflexió d’aquest i alhora li
permet prendre consciència del propi procés d’aprenentatge.

S'avaluarà el grau d'adquisició de les competències per trimestres (avaluacions) tenint sempre present l'avaluació contínua.
Qualificacions:
●

La nota mínima ponderada de les parts (A-B-C) ha de ser d’un cinc (5). Cadascuna de les parts contempla un percentatge A-50%, B-35%, C-15%.
L’alumnathaurà de sumar en total mínim d’un 5 per superar el mòdul.

Per tenir dret a avaluació s’ha d’assistir a un 85% de les sessions de cada mòdul. En cas de superar el 15% d’absentisme al mòdul no podrà ser avaluat i es donarà
de baixa d’ofici a l’alumne/a, prèvia comunicació oficial i tenint en compte les causes que contempla la normativa (article 29 i 30 de l’ordre d’organització i funcionament).
Per tenir dret a l’avaluació contínua, no es pot superar el còmput del 20% de faltes d’assistència, tenint en compte les faltes justificades i les no justificades
(entenent que les no justificades no poden superar en cap cas el 15% establert per normativa). Serà la Comissió de coordinació i gestió qui valorarà cada cas concret
abans de procedir a tramitar la pèrdua del dret a l’avaluació contínua.
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RECUPERACIONS TRIMESTRALS
Als CFGS no es realitzaran recuperacions per trimestre. A final de curs, després de l’examen de l’avaluació ordinària del trimestre, podran presentar-se a l’examen de
recuperació de les avaluacions suspeses.
Si un alumne no aconsegueix una puntuació igual o superior a cinc (5) a cada avaluació, per poder aprovar s’haurà de presentar a la recuperació a final de curs juny.
La recuperació es farà per avaluacions suspeses.
Abans de realitzar les recuperacions, s’hauran d’haver presentat tots els treballs realitzats durant les avaluacions. La presentació dels treballs és condició per poder
presentar-se a la recuperació.

NORMATIVA CONVOCATÒRIA NO PRESENCIAL
A primer curs, només tindran dret a la convocatòria no presencial de setembre els alumnes que promocionin a segon. Per tenir-hi dret, l'alumne no ha de tenir pendent
d'aprovar una càrrega lectiva superior a les 330 hores (això vol dir que els mòduls suspesos o pendents de cursar, no poden superar en el seu conjunt les 330 hores).
L'alumne que compleix tots els requisits per poder presentar-se al setembre i no ho fa, sense haver-hi renunciat dins termini, perd la convocatòria. ( Termini 15 de juliol,

Ordre de la Conselleria d’Educació de 18 de febrer de 2014)
Cada professor podrà establir una pla de recuperació individual (treballs, proves teòrico-pràctiques…) per a la convocatòria no presencial.

SISTEMES DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS (Convocatòria no presencial)
Per a recuperar el mòdul pendent de cursos anteriors es farà, al mes de juny, una prova teòrica-pràctica de tots els continguts del mòdul.
L’alumnat amb mòduls pendents s’acolliran a un pla de recuperació que pot incloure tutories, tasques, treballs, etc.
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ADAPTACIONS CURRICULARS
L’atenció a la diversitat de l’alumnat es donarà seguint el que s’especifica a l’article 20 de l’Ordre d’organització i funcionament dels cicles en modalitat presencial del 13 de
juliol de 2009 (BOIB 108, del 25/07/2009). Les adaptacions proposades seran d’accés al currículum i adaptacions no significatives.
S’inclouran a la Memòria de final de curs del Departament.


Instruments d’avaluació (generals per al mòdul, a concretar a la programació d’aula)
13. Prova teòrica-pràctica sobre els conceptes bàsics referents a la comunitat sorda: Nota numèrica + rúbrica.
14. Proves pràctiques referents als desplaçaments i la comunicació amb les persones sordes i/o sordcegues.
15. Monografies i treballs individuals o en petit grup.
16. Entrevistes, reflexions, debats i diàlegs.
17. Simulacions de situacions reals.
18. Sortides i/o visites relacionades amb el mòdul.
19. Comentari i anàlisi del llibre de lectura, pel·lícules, etc.
20. Projecte de sensibilització i promoció



DISTRIBUCIÓ TEMPORAL

BLOCS DE CONTINGUTS
(segons currículum)
B-a

B-b

B-c

B-d

UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES

B...

CRONOGRAMA

HORES

SET OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI JUN
0. UT: Presentació del mòdul

2

1. UT: Caracterització del col·lectiu de persones sordes.

25

2. UT: Disseny de programes de sensibilització social i de promoció...

19
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3. UT: Organització de les accions per promoure la sensibilització social.

19

4. UT: Aplicació d’estratègies per promoure la sensibilització social.

17

5. UT: Aplicació d’estratègies de promoció de la participació social de

17

6.
Realització
d’activitats de control i seguiment dels programes...
lesUT:
persones
sordes...

16

HORES TOTALS:
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-

Sensibilización social y participación. Editorial Síntesis.

-

Psicosociología de la población sorda y sordociega. (Material de FAAC)

-

Rasgos sociológicos y culturales de las personas sordas. Edita FESORD

-

http://www.cnse.es/cnse.php

-

http://www.asocide.org/asocide/quienes-somos/

-

http://www.discapnet.es/
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MÒDUL TÈCNIQUES DE INTEVENCIÓ COMUNICATIVA
DOCENT: HENAR AMATE MARÍN
La programació és un projecte obert, flexiu i reflexiu, on el professorat hi fa una declaració d’intencions amb caràcter viu, que fa possible adaptar la normativa a la
realitat de l’aula i a la diversitat d’interessos i capacitats de l’alumnat.


ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL

COMPETÈNCIES PPS
f) Adaptar la comunicació a la persona
usuària, considerant les variacions en la
seva situació personal i a l’entorn
comunicatiu.
l) Realitzar intervencions de mediació
comunicativa, optimitzant l’aplicació de les
ajudes tècniques d’accés a la informació i
al suport a la comunicació i comprovant la
seva funcionalitat.

RESULTATS D’APRENENTATGE
RA 1. Intervé en situacions de mediació
comunicativa amb respecte als drets de
les persones usuàries, caracteritzant les
normes professionals, els principis i els
fonaments de la mediació comunicativa.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
a) S'han descrit els principis dels processos
de mediació amb persones sordes,
sordcegues i amb discapacitat auditiva.

CONTINGUTS
Intervenció en situacions de mediació
comunicativa:
 Normes professionals referents:
actitud i presentació.

b) S'han descrit les normes professionals
referents a la presentació i a les actituds del
tècnic superior en Mediació Comunicativa.

o

Elecció
d’indumentària/vestiment
a.

c) S'han descrit les relacions professionals
respecte al tracte amb la persona usuària.

o

Puntualitat.

d) S'han valorat els mecanismes i habilitats
de mediació comunicativa amb persones
sordes, sordcegues i amb discapacitat
auditiva necessaris per aplicar les normes i
principis referits al desenvolupament del
procés mediador.



e) S'han seleccionat, davant diferents
situacions de comunicació, les modalitats,
els tipus i els instruments més adequats per
a la mediació amb persones sordes,
sordcegues i amb discapacitat auditiva.


Normes i principis de la mediació
amb les persones usuàries referides
al desenvolupament del procés de
comunicació.
o

Elecció de la ubicació.

o

Fidelitat de la
interpretació dels
missatges.

o

Neutralitat.

Relacions personals respecte al
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tracte amb la persona usuària.







o

Aspectes de
confidencialitat.

o

Respecte a l’autonomia.

o

Comportament adequat.

Principis dels processos de
mediació amb les persones
usuàries.
o

Diverses tipologies.

o

Modalitats.

o

Classes.

Mètodes i instruments propis de la
mediació comunicativa. Perfil del
mediador comunicatiu. Relació
amb l’intèrpret i el guia-intèrpret.
o

Relació amb l’intèrpret i
el guia.

o

Característiques
personals, intel·lectuals i
ètiques.

o

Coneixements generals.

Paper del mediador comunicatiu
amb les persones usuàries.
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f) Adaptar la comunicació a la persona
usuària, considerant les variacions en la
seva situació personal i a l’entorn
comunicatiu.
t) Supervisar i aplicar procediments de
gestió de qualitat, d’accessibilitat universal
i de “disseny per a totes les persones” en
les activitats professionals incloses en els
processos de producció o prestació de
serveis.

RA 2. Organitza el procés de mediació
amb persones signants, analitzant el
context de comunicació i els recursos i
estratègies comunicatives en situacions
quotidianes.
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Organització del procés de
mediació amb persones signants:



Situacions de mediació
comunicativa amb les persones
usuàries.



Serveis en general.

c) S’han determinat els recursos de
recolzament i les ajudes tècniques i
personals adients per a les diferents
situacions de mediació comunicativa.



Serveis específics.



Gestions administratives.



Reunions de veïns.

d) S’han identificat les vies d’accés a la
informació sobre les necessitats
comunicatives de la persona usuària.



Metges.



Tècniques i estratègies per a
realitzar la mediació amb les
persones usuàries.



Atenció i concentració.



Memòria.



Presa de notes.



Agilitat mental.



Fluïdesa verbal.



Recursos per a la creació de lèxic.



Mètodes d’interpretació aplicats a
la mediació comunicativa, a cada
situació o context.

a) S’han identificat les diferències entre les
diferents situacions en que poden ser
requerits els seus serveis.
b) S’ha seleccionat les tècniques i
estratègies necessàries per a realitzar la
mediació amb les persones usuàries,
adaptada a cada context o situació.

e) S’han anticipat les carències
informatives i el vocabulari necessari per a
la mediació.
f) S’ha seleccionat i analitzat la informació
necessària per a cada servei.
g) S’ha elaborat instruments de recollida de
la informació.
h) S’ha valorat la importància de
l’organització prèvia en el procés
d’intervenció.
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Definició i característiques.



Interpretació com a via d’accés a la
informació i a la interacció
comunicativa i cultural.



Transferència consecutiva.



Transferència simultània.



Interpretació en el telèfon, i en el
seu cas en vídeo-telefonada.



Interpretació de textos escrits.



Preparació de l’activitat de
mediació comunicativa amb les
persones usuàries.



Tipus de servei.



Característiques i necessitats de les
persones usuàries.



Codis lingüístics per utilitzar.



Tècniques d’interpretació per a
desenvolupar.



Mitjans de suport i ajudes
tècniques possibles.



Duració de la sessió.



Normes professionals i laborals.
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d) Comunicar-se en llengua de signes
espanyola amb les persones usuàries
d’aquesta llengua, utilitzant amb precisió
els elements lingüístics de la mateixa per a
garantir la coherència discursiva.

RA 3. Emet missatges signats a partir de
qualssevol canal o codi de comunicació,
depenent del context de la intervenció,
analitzant i establint les tècniques de la
mediació comunicativa.
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Emissió de missatges signats:



Activitats de mediació
comunicativa: interpretació,
traducció, telefònica i resum, entre
d’altres.



Mediació comunicativa de
qualsevol canal o codi de
comunicació a llengua de signes
espanyola de forma consecutiva.

c) S’han interioritzat les estratègies de
retenció, memòria, percepció i
concentració necessàries per a la mediació
amb persones sordes, sordcegues i amb
discapacitat auditiva, que siguin usuàries
de la llengua de signes espanyola, o amb
dificultats de comunicació, llenguatge i
parla.



Mediació comunicativa de
qualsevol canal o codi de
comunicació a llengua de signes
espanyola de forma simultània.



Tècniques, instruments i recursos
de suport propis de la mediació
comunicativa.

d) S’han aplicat les estratègies de retenció,
memòria, percepció i concentració
necessàries per a la mediació amb persones
sordes, sordcegues i amb discapacitat
auditiva, que siguin usuàries de la llengua
de signes espanyola, o amb dificultats de
comunicació, llenguatge i parla.



Missatge: contingut, context,
caràcter emocional, estil i registre.



Percepció. Visió i audició.



Sistemes d’enllaç: atenció i
memòria.

e) S’han seleccionat recursos expressius
propis d’un canal o codi de comunicació,
per a transmetre missatges emesos en
llengua de signes espanyola.



La comprensió: anàlisi lingüístic,
formació d’imatges mentals i
reestructuració personal d’una
idea.

f) S’han aplicat els diferents signes de la



Interpretació: reformulació interna

a) S’han seleccionat els recursos expressius
de la llengua de signes espanyola per a
transmetre de forma consecutiva missatges
emesos en qualsevol canal o codi de
comunicació.
b) S’han seleccionat els recursos expressius
de la llengua de signes espanyola per a
transmetre de forma simultània missatges
emesos en qualsevol canal o codi de
comunicació.
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llengua de signes espanyola, emprant els
sistemes més adequats.
g) S’han valorat la importància d’aplicar
les normes professionals a ma mediació
comunicativa amb persones sordes en la
transmissió de missatges emesos en un
canal o codi de comunicació i en llengua
de signes espanyola.

h) Possibilitar la comunicació entre
persones sordes, sordcegues, amb
discapacitat auditiva i dificultats de
comunicació que siguis usuàries de la

RA 4. Emet missatges orals o, si escau,
escrits a partir de missatges signats,
analitzant i establint les tècniques
expressives en funció de la mediació

a) S'han transmès diferents expressions
pròpies de la llengua de signes espanyola,
en funció dels contextos d'intervenció,
utilitzant els sistemes mes adequats.
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del missatge original en la llengua
final i producció del missatge en la
llengua final.


Recursos humans implicats.



Recursos expressius de la llengua
de signes espanyola.



Recursos per a la creació de lèxic.



Perífrasi.



Classificadors.



Dactilologia.



Estratègies de retenció, memòria,
percepció i concentració.



Quadrats de lletres.



Mètode en cadena.



Mètode per a recordar paraules
abstractes.



Mètode peg.



Mètode per a recordar noms i
rostres.



Emissió de missatges orals o
escrits a partir de missatges
signats:
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llengua de signes i les oïdores.

comunicativa i el context de la
intervenció.

b) S'han realitzat tècniques de concentració
per a la percepció de missatges signats.
c) S'han aplicat tècniques de retenció i
memòria adequades per a la transmissió
consecutiva.
d) S'han aplicat tècniques de retenció i
memòria per als missatges signats en
situacions de transmissió simultània.
e) S'han seleccionat recursos expressius de
la llengua per transmetre consecutivament
missatges emesos en llengua de signes
espanyola.

Curs:22-23



Recursos expressius.



Entonació.



Ritme.



Vocalització.



Tècniques, instruments i recursos
de suport propis de la mediació
amb les persones usuàries.



Tècniques de concentració per a la
percepció de missatges signats.

f) S'han seleccionat recursos expressius
propis d'un canal o codi de comunicació
per transmetre simultàniament missatges
emesos en llengua de signes espanyola.

t) Supervisar i aplicar procediments de
gestió de qualitat, d’accessibilitat universal
i de “disseny per a totes les persones” en
les activitats professionals incloses en els
processos de producció o prestació de
serveis.
r) Comunicar-se amb els seus iguals,
superiors, clients i persones al seu càrrec,

RA 5. Avalua la mediació comunicativa,
relacionant les tècniques i registres
d'avaluació amb els contextos
d'intervenció.

g) S'ha valorat la importància d'aplicar les
normes professionals a la transmissió
consecutiva de missatges emesos en
llengua de signes espanyola.
a) S'han registrat errors de planificació
durant el procés de mediació amb les
persones usuàries.
b) S'han contemplat diferents tècniques de
mediació amb les persones usuàries,
depenent de la persona usuària i de la
situació.
c) S'han utilitzat diferents recursos de
recolzo en la mediació, ajustant-se a la

Avaluació de la mediació comunicativa:
 Recursos i estratègies per a
l’autoavaluació.


Recursos de suport.



Agents de l’avaluació.
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emprant vies eficaces de comunicació,
transmetent la informació o coneixements
adequats i respectant l’autonomia i
competència de les persones que
intervenen en l’àmbit de la seva feina.



persona usuària.
d) S'han identificat els errors de mediació
amb les persones usuàries, indicant les
modificacions necessàries en cada cas.
e) S'han elaborat registres visuals de les
situacions comunicatives.
f) S'ha valorat la importància de la
formació contínua.
g) S'ha argumentat la importància de
mobilitzar i generar recursos per millorar la
qualitat dels seus serveis i contribuir al
desenvolupament de la seva professió.
h) S'ha valorat la importància de les
normes de seguretat i higiene en el treball,
relacionant les actuacions de prevenció
amb les situacions de risc.
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o

El treball en equip.

o

La persona usuària.

Errades més comunes:
o

Errades lingüístiques.

o

Errades no lingüístiques.

METODOLOGIA

La metodologia a seguir per aquest mòdul es basarà, en primer lloc, en la idea de l’alumnat com a protagonista del seu propi aprenentatge. Això vol dir que es fomentarà que siguin els
estudiants qui creïn els coneixements a partir del debat i la reflexió.
El mòdul constarà de part teoria i pràctica, predominant la part pràctica. A més, es fomentarà la diversitat metodològica a través d’activitats dinàmiques individuals, en parelles, grups i
practiques en diferents situacions comunicatives, relacionat amb el contingut proposat, seguint l’enfocament comunicatiu, participatiu i cíclic.
Per això, les eines que s’empraran seran:
31. La presentació de la unitat amb pluja d’idees i coneixements previs.
32. Exposicions en presentacions Power Pint, documents, vídeos, etc.
33. Activitats en petit i gran grup.
34. Elaboració de treballs en petit grup o individuals.
35. La gravació i el visionat de realitzacions individuals o converses en llengua de signes per al seu anàlisi individual i grupal.
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36. L’anàlisi de documents audiovisuals per caracteritzar les necessitats comunicatives de les persones sordes i amb sordceguesa.
37. Sortides i visites tècniques.
38. Plataforma Classroom/Google drive com instrument d’intercanvi de recursos compartits, fòrums de debat, lliurament de treballs, etc.
39. Kahoot! i Socrative com instruments per fer activitats de reforç d’unitats.
D’altra banda, malgrat no hi ha llibre de text ni documentació oficial vinculada a aquest mòdul, s’emprarà com a font documental el llibre de la CNSE “Técnicas de interpretación de la
lengua de signos”, d’Esther de los Santos i “Técnicas de interpretación comunicativa”, de l’editoral síntesis, adaptats a la mediació comunicativa, ja què els punts de continguts recollits al
currículum i al títol de MC coincideixen amb el mateix.


AVALUACIÓ

Com s’esmenta a la programació general de cicle: “l’avaluació serà continua i formativa (tal i com estableix l’article 33), la qual cosa vol dir que l’alumnat serà avaluat a partir del seu
treball diari de classe, proves escrites, elaboració de treballs, els procediments, les estratègies i les actituds demostrades, interès per la matèria, la tolerància als diferents ritmes
d’aprenentatge i la cooperació amb companys, les aportacions fetes a classe, la iniciativa i l'entusiasme”.
a) Criteris de qualificació
El procés d’avaluació serà continua. Per tant, no únicament es valorarà el resultat o producte final si no el procés i les habilitats assolides durant el curs mitjançant les diferents activitats i
treballs. Per superar el mòdul l’alumnat ha d’obtenir una nota final igual o superior a 5. La qualificació del mòdul serà numèrica, entre 1 i 10, sense decimals. Aquesta nota final s’obtindrà
de la ponderació de les diferents qualificacions obtingudes en les competències vinculades al mòdul. Al final de cada trimestre és farà una devolució individual a cada alumne amb la
finalitat de concretar la seva evolució respecte a les competències relacionades amb el mòdul.
Es tindran especialment en compte les següents habilitats i competències professionals:
- Mostra una actitud professional i respectuosa cap als usuaris i cap a la seva professió.
-

Mostra iniciativa i motivació cap al mòdul i cap a la professió.

-

Procura incorporar la terminologia professional i té cura del seu llenguatge.

-

Mostra una actitud oberta cap a les orientacions i crítiques constructives (correccions) referents al seu treball. És autocrític/a.

Ponderació de les notes:
COM MARCA LA LINEA DEL DEPARTAMENT
Els exàmens escrits en cap cas podran superar el 50% de la nota final.
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Les sortides i visites tècniques han de tenir un pes dins la qualificació del mòdul.
A) PROVES D’AVALUACIÓ: 50%
L’alumnat haurà d’aprovar les proves teòric-pràctiques objectives que s’aniran plantejant al llarg del curs.
En relació a les mateixes, es tindrà en compte:
- Incorporaran ítems d’avaluació corresponents a les competències professionals, personals i socials del mòdul.
-

Es farà mitjana de totes les notes obtingudes en aquest apartat. Si un alumne no pot realitzar una prova durant l’avaluació i presenta el justificant corresponent, tindrà dret a
realitzar-la durant la mateixa avaluació, sempre que sigui possible. En el cas que l’absència no es justifiqui correctament, l’alumne perd el dret a realitzar la prova dins la mateixa
avaluació, i per tant, es podrà presentar a la recuperació del mes juny. En qualsevol cas, la qualificació obtinguda serà una nota numèrica entre 1 i 10.

-

La part pràctica comptarà d'exàmens pràctics d’LSE i de comprensió d’LSE. Els exàmens de comprensió es poden realitzar a classe sense avisar els alumnes per tal d'anar valorant
l'evolució natural de l'alumne. Es realitzarà una mitjana aritmètica de les dues parts per a calcular la nota d'aquest apartat.

B) TREBALLS I ACTIIVTATS D’AULA: 50%
Com part del procés d’ensenyament-aprenentatge es sol·licitarà a l’alumnat diferents treballs i activitats. L’alumnat està obligat a lliurar totes les feines i treballs programats i requerits pel
professorat dins dels terminis establerts i ha d’aprovar les activitats d’aula i els treballs que se li encomanin. Seran avaluats:
Per a l’avaluació es tindrà en compte:
- L’elaboració d’activitats i treballs obligatoris, individuals o grupals, encomanades per a treballar a casa o a classe.
-

Els treballs s’hauran d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel professorat i pel departament de Serveis Socioculturals i a la Comunitat.

-

Es farà mitjana de totes les notes obtingudes en aquest apartat. Si l’alumnat no pot realitzar una prova i presenta el corresponent justificant d’absència, tindrà dret a realitzar-la
durant la mateixa avaluació sempre que sigui possible. En el cas de no justificar-la adequadament, perdrà el dret a realitzar la prova dins la mateixa avaluació i es podrà presentar a
la recuperació del mes de març.

El lliurament del treballs fora dels terminis indicats quedaran penalitzats amb un descompte del 20% de la nota. El no lliurament de tots els treballs encomanats al professorat abans de
la data de l'avaluació implica que aquesta queda suspesa. En el cas que la no presentació dels treballs al llarg de l’avaluació sigui per un motiu justificat, el professorat marcarà un nou
termini de lliurament dins la mateixa avaluació, sempre i quan sigui possible. Si la mitjana final del mòdul es inferior a 5 es demanarà que es lliuren a la convocatòria ordinària de juny, a
més de realitzar les proves que es considerin oportunes.
Al tractar-se de l’aprenentatge d'una llengua es considera de vital importància la participació i implicació a l'aula. Per tant, es crearan rúbriques on es valorarà la participació a l'aula.
En la qualificació de l’alumnat es valorarà, en tot el procés d’ensenyament aprenentatge, l’ús adient de l’expressió, l’ortografia i la gramàtica en les tasques escrites i orals.
S'avaluarà el grau d'adquisició de les competències per trimestres (avaluacions) tenint sempre present l'avaluació contínua.
Qualificacions:
 La nota mínima ponderada de les parts (A-B) ha de ser d’un cinc (5). Cadascuna de les parts contempla un percentatge A-50%, B-50%. L’alumnat haurà de
sumar en total mínim d’un 5 per superar el mòdul.
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Per aprovar el curs s’han d’aprovar com a mínim la darrera avaluació.
S'avaluarà el grau d'adquisició de les competències per trimestres (avaluacions) tenint sempre present l'avaluació contínua.

b) INSTRUMENTS D’AVALUACIAÓ:
El model d´avaluació formativa exigeix un ús d´instruments variats i adaptats a la diversitat de l’alumnat i situacions d´aprenentatge. Per aquest motiu s’utilitzaran:
- Proves escrites (proves d’elaboració de resposta, de selecció de resposta, etc.), permeten una avaluació clara i detallada dels continguts més conceptuals.
-

Rúbriques d’avaluació de coneixements, competències professionals, personals i socials, i de participació i implicació.

-

Activitats comunicatives i jocs (role-playing).

-

Reproducció i creació de vídeos signats.

-

Resolució de casos pràctics.

-

Pràctiques a tallers.

-

Sortides i visites tècniques (sempre i quan sigui possible per la situació actual amb la COVID-19).

-

Mètodes d’observació directa (diari del professorat, rúbriques, etc.).

-

Elaboració i anàlisi de documents, projectes, treballs, recerques, mapes conceptuals, esquemes, etc.

-

Altres...

Es tindran en compte la consulta de fonts d’informació, l’ús adequat de la terminologia específica del mòdul i l’ús de tècniques adequades per obtenir la informació
c) NORMATIVA CONVOCATÒRIA NO PRESENCIAL
A primer curs, només tindran dret a la convocatòria no presencial de setembre l’alumnat que promocioni a segon. Per tenir-hi dret, l'alumne/a no ha de tenir pendent d'aprovar una càrrega
lectiva superior a les 330 hores (això vol dir que els mòduls suspesos o pendents de cursar, no poden superar en el seu conjunt les 330 hores).
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L'alumnat que compleix tots els requisits per poder presentar-se al setembre i no ho fa, sense haver-hi renunciat dins termini, perd la convocatòria. (Termini 15 de juliol, Ordre de la
Conselleria d’Educació de 18 de febrer de 2014)
Cada professor/a podrà establir una pla de recuperació individual (treballs, proves teòrico-pràctiques…) per a la convocatòria no presencial.
d) SISTEMES DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS (Convocatòria no presencial)
Per a recuperar el mòdul pendent de cursos anteriors es farà, al mes de juny, una prova teòrica-pràctica de tots els continguts del mòdul.
L’alumnat amb mòduls pendents s’acolliran a un pla de recuperació que pot incloure tutories, tasques, treballs…

e) ADAPTACIONS CURRICULARS
L’atenció a la diversitat de l’alumnat es donarà seguint el que s’especifica a l’article 20 de l’Ordre d’organització i funcionament dels cicles en modalitat presencial del 13 de juliol de 2009
(BOIB 108, del 25/07/2009). Les adaptacions proposades seran d’accés al currículum i adaptacions no significatives.
S’inclouran a la Memòria de final de curs del Departament.



DISTRIBUCIÓ TEMPORAL

BLOCS DE CONTINGUTS
UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES
(segons currículum)
B-a

B-b

B-c

B-d

X
X

X

X

X

X

X

X

X

0. UT: Presentació del mòdul

HORES
SET OCT NOV DES GEN FEB MA ABR MAI JUN
R
X
2

1. UT: Intervenció en situacions de mediació comunicativa

X

B-e

2. UT: Organització del procés de mediació amb persones signants
3. UT: Emissió de missatges signats a partir de missatges orals
X

CRONOGRAMA

4. UT: Emissió de missatges orals, o en el seu cas, escrits

X

28
X

X

20
X

X

X

X

X

X

X

30
X

35
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X

X

X

X

X

5. UT: Avaluació de la mediació comunicativa
HORES TOTALS:
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MÒDUL PRIMERS AUXILIS

DOCENT: NEUS JAUME

7. ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL
COMPETÈNCIES
PPS
Donar
resposta
a
situacions d'emergència i
risc per a la salut en el
desenvolupament de la
seva
activitat
professional,
aplicant
tècniques de primers
auxilis.

RESULTATS
D’APRENENTATGE
R.1.- Realitza la valoració
inicial de l’assistència en una
urgència descrivint riscos,
recursos disponibles i tipus
d’ajut necessari.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

m) S’ha assegurat la zona segons el
n)
o)
p)
q)
r)

procediment oportú.
S’han
identificat
les
tècniques
d’autoprotecció a la manipulació de les
persones accidentades
S’han detallat el contingut mínim d’una
farmaciola d’urgències i les indicacions
dels productes i medicaments
S’han establert les prioritats d’actuació
a múltiples víctimes
S’han descrit els procediments per a
verificar la permeabilitat de les vies
aèries
S’han identificat les condicions de
funcionament
adequades
de
la
ventilació-oxigenació.

CONTINGUTS
UT1. Valoració inicial de l’assistència en
una urgència
- Sistemes d'emergències.
- Objectius i límits dels primers auxilis.
- Marc
legal,
responsabilitat
i
ètica
professional.
- Farmaciola de primers auxilis.
o Classificació de material: materials
bàsics i complements útils.
o Característiques d'ús.
o Sistemes de magatzematge.
o Manteniment i revisió.
UT2. L’avaluació de l’estat de la víctima
- Signes de compromís vital en adult, nin o
nina i lactant.
o Parada cardiorespiratòria.
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o) S’han
descrit
i
executat
procediments d’actuació en
d’hemorràgia.

els
cas

p) S’han descrit els procediments per
comprovar els nivells de consciència.
q) S’han pres les constants vitals.
r)

S’ha identificat la seqüència d’actuació
segons el protocol establert per l’ILCOR
(Comitè de Coordinació Internacional
sobre la Ressuscitació)

Curs:22-23

o Trastorns del ritme cardíac.
- Mètodes i materials de protecció de la zona.
- Mesures de seguretat i autoprotecció
personal.
- Tipus d'accidents i les seves conseqüències.
- Prioritats d'actuació en múltiples víctimes:
o El triatge simple.
o Valoració por criteris de gravetat.
- Signes vitals:
o Nivell de consciència.
o Pols.
o Respiració.
- Exploració bàsica davant una urgència:
o Protocols d'exploració.
o Mètodes d'identificació d'alteracions.
o Signes i símptomes.
- Terminologia mèdica-sanitària en primers
auxilis.
- Protocol de transmissió de la informació.
Valoració de l'actuació amb seguretat i amb
confiança en si mateix.
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R.2.- Aplica tècniques de
suport vital basic descrivintles i relacionant-les amb
l’objectiu a assolir

u)

S’han descrit els fonaments de la
ressuscitació cardiopulmonar

v)

S’han aplicat tècniques d’apertura
de la via aèria.

w)

S’han aplicat tècniques de suport
ventilatori i circulatori.
x)
S’ha
realitzat la
desfibril·lació externa
semiautomàtica (DESA)
y)

S’han aplicat
reanimació

z)

S’han
indicat
les lesions i
traumatismes més freqüents.

mesures

de

post-

aa) S’ha descrit la valoració primària i
secundaria del lesionat.
bb)

S’han aplicat tècniques de primers auxilis
en lesions produïdes per agents físics,
químics i biològics.

cc)

S’han aplicat tècniques de primers auxilis
en patologies orgàniques
d’urgència.

dd)

S’han especificat casos o circumstàncies
en els que no es deu intervenir.

Curs:22-23

UT4. Aplicació de tècniques de
suport vital bàsic
- Objectiu i prioritats del suport vital
bàsic.
- Control de la permeabilitat de les
vies aèries:
o Tècniques d'obertura de la
via aèria.
o Tècniques de neteja i
desobstrucció de la via aèria.
- Ressuscitació
cardiopulmonar
bàsica.
o Respiració boca-boca.
o Respiració boca-nas.
o Massatge cardíac extern.
U T5. Suport vital amb DESA
(Desfibril·lació
Externa
Semi
Automàtica)
- Desfibril·lació
externa
semiautomàtica (DESA):
oFuncionament i manteniment
del desfibril·lador extern.
Semiautomàtic.
oProtocol d'utilització.
oRecollida de dades d'un
desfibril·lador
extern
semiautomàtic
UT6. Primers auxilis per als
accidents més corrents
- Valoració continua de l'accidentat.
- Atenció inicial lesiones por agents
físics:
o Traumatismes:
fractures,
luxacions i altres lesiones
traumàtiques,
cossos
estranys en ull, oïda i nas;
ferides
i
hemorràgies.
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Ennuegada.
o Calor o fred: cremades, cop
de
calor,
hipertèrmia,
hipotèrmia i congelació.
o Electricitat:
protocols
d'actuació en electrocució.
o Radiacions.
UT7.
Primers
auxilis
per
traumatismes químics i biològics
- Atenció inicial lesiones por agents
químics i biològics:
o Tipus d'agents químics i
medicaments.
o Vies d'entrada i lesiones.
o Actuacions segons tòxic i via
d'entrada.
o Mossegades i picades.
o Xoc anafilàctic.
UT8. Primers auxilis en patologia
orgànica d’urgència i en part
imminent
- Atenció
inicial
en
patologia
orgànica d'urgència:
o Protocols
d'actuació
en
trastorns
cardiovasculars
d'urgència:
cardiopatia
isquèmica,
insuficiència
cardíaca.
o Protocols
d'actuació
en
trastorns
respiratoris:
insuficiència
respiratòria,
asma bronquial.
o Protocols
d'actuació
en
alteracions
neurològiques:
accident vascular cerebral,
convulsions en nins i adults.
- Actuació inicial en el part imminent.
- Actuació limitada al marc de les
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seves competències.
Aplicació de normes i
protocols de seguretat i
d'autoprotecció personal.

R.3.-Aplica procediments
d’immobilització i
mobilització de víctimes
seleccionant els medis
materials i les tècniques.

m) S'han efectuat les maniobres necessàries
per accedir a la víctima.
n) S'han identificat els mitjans materials
d'immobilització i mobilització.
o) S'han caracteritzat les mesures posturals
davant una persona lesionada.
p) S'han descrit les repercussions d'una
mobilització i trasllat inadequats.
q) S'han confeccionat sistemes per a la
immobilització i mobilització de malalts o
accidentats amb materials convencionals i
inespecífics o mitjans de fortuna.
r) S'han aplicat normes i protocols de seguretat
i d'autoprotecció personal.

UT3. Aplicació
de
procediments
d’immobilització i mobilització
- Protocol de maneig de víctimes.
- Avaluació de la necessitat de trasllat:
o Situació en la zona.
o Identificació de riscos.
o Indicacions i contraindicacions del
trasllat.
- Posiciones de seguretat i espera de
l'accidentat.
- Tècniques d'immobilització:
o Fonaments d'actuació davant
fractures.
o Indicacions de la immobilització.
o Tècniques
generals
d'immobilització.
- Tècniques de mobilització:
o Indicacions de la mobilització en
situació de risc.
o Tècniques de mobilització simple.
- Confecció de lliteres i materials
d'immobilització senzills.
Protocol de seguretat i autoprotecció
personal.

R.4.- Aplica tècniques de suport
psicològic i d’autocontrol a
l’accidentat i acompanyants,
descrivint i aplicant les estratègies
de comunicació adequades.

n) S’han descrit les estratègies
bàsiques de comunicació amb
l’accidentat i els seus
acompanyats.
o) S’han detectat les necessitats
psicològiques de l’accidentat.
p) S’han aplicat tècniques
bàsiques de suport psicològic
per millorar l’estat emocional
de l’accidentat.
q) S’ha valorat la importància
d’infondre confiança i
optimisme a l’accidentat
durant tota l’actuació.
r)

S’han identificat els factors
que predisposen a l’ansietat de
les situacions d’accident,
emergència i dol.

s) S’han especificat les tècniques
a fer servir per controlar la
situació de dol, ansietat i
angoixa o agressivitat.
j)

S’han especificat les
tècniques a utilitzar per
superar psicològicament el
fracàs en la prestació de
l’auxili.

t)

S’ha valorat la importància
de l’autocontrol davant
situacions d’estres.

UT1, UT2, UT3, UT4, UT5, UT6,
UT7 i UT8
Suport psicològic en primers
auxilis
- Estratègies
bàsiques
de
comunicació.
o Elements
de
la
comunicació.
o Tipus de comunicació.
o Dificultats
de
la
comunicació.
o Tècniques bàsiques de
comunicació
en
situacions d'estrès.
o Comunicació
amb
l'accidentat.
o Comunicació
amb
familiars.
- Valoració del paper del primer
intervinent.
o Reaccions a l'estrès.
o Tècniques
bàsiques
d'ajuda psicològica a
l'intervinent.
- Tècniques facilitadores de la
comunicació
interpersonal:
Habilitats bàsiques que milloren
la comunicació.
- Factors
estressors
en
situacions
d'accident
o
emergència.

-

Mecanismes i tècniques de
suport psicològic.

8. METODOLOGIA
La metodologia que es proposa combina estratègies, mètodes i tècniques que faciliten la integració dels coneixements al mateix temps que dota de capacitats cognitives i
actituds positives per a l'autoaprenentatge, el treball en equip i la possibilitat de mobilitat laboral dins l'àrea de treball específic.
Es fomentarà la utilització de la tecnologia dins l’aula, fent ús de diferents aplicacions educatives per tal de que l’alumnat desenvolupi les competències digitals adients per
facilitar la gestió de la informació i el coneixement.
Se treballarà en l’entorn de la plataforma Classroom per a la gestió dels recursos educatius i per a la comunicació amb l’alumnat.
Es reforçarà l’aprenentatge significatiu per tal d’aprofitar i relacionar els coneixements i les experiències prèvies de l’alumnat amb els nous adquirits. Es potenciarà
l’aplicació pràctica dels nous coneixements perquè l’alumnat comprovi l’interès i la utilitat del que va aprenent en cada moment.
D'altra banda, l'adquisició de destreses específiques d'execució és pròpia de la Formació Professional específica, i per a aprendre aquest tipus de tasca està prou demostrat
la importància de la simulació i la repetició de tasques relacionades amb els conceptes treballats prèviament.
Per els continguts pràctics que requereixen una visualització de la tècnica a realitzar, el professorat podrà realitzar una demostració pràctica de tot un procés o d'una fase
determinada del mateix, segons els requeriments de la tècnica a efectuar. La demostració podrà recolzar-se amb material audiovisual, noves tecnologies, etc.
Posteriorment, l’alumnat practicarà la tècnica, segons els criteris fixats. Acabada la pràctica se realitzarà l’avaluació perquè l’alumnat pugui reconèixer les parts del
procediment que no ha assolit o que necessita millorar.
Durant totes les Unitats de Treball se realitzaran pràctiques de les diferents tècniques i processos, per tal de que l’alumnat se familiaritzi amb la tècnica i pugui adquirir la
destresa necessària per a la pràctica professional.
Per organitzar les unitats didàctiques i afavorir que el procés d'aprenentatge resulti de manera exitosa es seguiran les següents pautes:
•

Els continguts estaran agrupats de forma que les unitats didàctiques tinguin un fil conductor clar, explícit i coherent.

•
•

Partir dels coneixements previs de l'alumnat.
Començar les unitats didàctiques amb estructures simples per anar augmentant complexitat a mesura que es vagin assolint els coneixements i s'integren de nous.

•

Afavorir la motivació de l'alumnat a través d'activitats útils, resolent problemes pràctics i simulacions de situacions reals que és a partir d'on poden consolidar els continguts

teòrics impartits.
•

Les unitats didàctiques han de contenir activitats d'avaluació per garantir el bon assoliments dels objectius proposats.

Per finalitzar l’apartat de metodologia, recordar que la programació és un projecte obert, flexible i reflexiu, on el professorat hi fa una declaració d’intencions amb caràcter viu,
que fa possible adaptar la normativa a la realitat de l’aula i a la diversitat d’interessos i capacitats de l’alumnat.

9. AVALUACIÓ
Per avaluar es tindran en compte els següent principis:
13. L’avaluació es basa tant amb els objectius del títol com els generals de l’FP (article 3 del RD 1147/2011)
c) Consolidar hàbits de disciplina treball individual i en equip, així com la capacitat d’autoaprenentatge i capacitat crítica i apartat
d) Establir relacions interpersonals i socials, en l'activitat professional i personal, basades en la resolució pacífica dels conflictes, el respecte a les altres persones i el rebuig a la
violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als comportaments sexistes
g) Potenciar la creativitat, la innovació i la iniciativa emprenedora
i) Comunicar-se de forma efectiva en el desenvolupament de l’activitat professional i personal.
14. L'avaluació serà Formativa.
15. L'avaluació ha d’identificar el grau en que l’alumnat ha desenvolupat cada competència.
16. És imprescindible implicar l’alumnat en el procés d’avaluació.
17. S’ha de basar en procediments pràctics i funcionals.
18. L'avaluació ha de ser transparent (L’alumnat ha de conèixer els paràmetres d’avaluació des del començament).
Per això, aquesta avaluació es copsarà com un procés continu i global de retroalimentació sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge. Aquest es basarà amb les competències PPS, els
resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i objectius generals associats al mòdul, els que ha d’adquirir l’alumnat. Aquests RA’s són ponderats en funció del temps que es treballa i de la

importància que en tenen per la competència del perfil professional i del mòdul. Tots aquests elements es treballaran i es temporalitzaran en distintes unitats de treball i activitats
avaluatives i d’aprenentatge.

Per tant:

●

La qualificació trimestral s’extraurà a partir dels instruments d’avaluació associats als Resultats d’Aprenentatge treballats.

●

La qualificació final s’extraurà de la ponderació dels Resultats d’Aprenentatge

c. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ GENERALS
La nota global de l’avaluació i del mòdul es treu aplicant la ponderació indicada a la següent graella:

RESULTATS D’APRENENTATGE
(RA)
RA1
RA2
RA3
RA4
TOTAL

PONDERACIÓ DE CADA RA
(%) AL FINAL DEL MÒDUL
20%
40%
20%
20%
100%

RA AVALUATS I PONDERATS
A 1a AVALUACIÓ
20%
40%
20%
20%
100%

RA AVALUATS I PONDERATS
A 2a AVALUACIÓ
70%
30%
100%

*Aquests percentatges són susceptibles a modificacions per motius justificats segons el criteri del professorat

RESULTATS D’APRENENTATGE
(RA)

PONDERACIÓ DE CADA RA (%)

EINES D’AVALUACIÓ PER RA

PONDERACIÓ DE LES EINES
D’AVALUACIÓ

RA1

RA2

RA3

RA4

20%

40%

20%

20%



Prova escrita UT1

30%

 UT1: Treball cooperatiu farmaciola
(canva, Powerpoint…)

20%



UT2: Prova escrita

30%



UT2: Cas pràctic

20%


UT4 i UT5: Prova pràctica (RCP,
DESA, OVACE...)

70%






30%

Prova teòrica
UT4 i UT5
UT6 i UT7
UT8

 UT3: Prova teòrica/pràctica en grups
(cas pràctic)

70%

 UT3: Proves teòriques test

30%


UT2: Cas pràctic triatge i/o
mesura constants vitals i valoració
comunicació amb accidentat

25%


UT4 i UT5: Prova pràctica
(RCP, DESA, OVACE...)

50%


UT3: Prova teòrica/pràctica en
grups (cas pràctic)

25%

*Aquests percentatges són susceptibles a modificacions per motius justificats segons el criteri del professorat
Les qualificacions trimestrals i finals es troben especificades a les graelles anteriors.
-

PROVES PRÀCTIQUES

A les proves pràctiques, Si l’alumnat no pot realitzar aquesta prova durant l’avaluació, encara que sigui per un motiu justificat, suspendrà l’avaluació, la qual podrà
recuperar el dia de l’avaluació pràctica del següent trimestre.
En el cas de suspendre la primera i/o segona, tindrà dret a una recuperació el mes de març.
Si l’alumnat no ha assolit els RA a final de curs tindrà dret a una convocatòria extraordinària marcada per les instruccions de Conselleria d’Educació.

- PROVES ESCRITES I TREBALLS
Aquestes poden incloure:
- Activitats d’aula individual o de grup i/o
- Exposicions orals individual o de grup i/o (que s’hauran d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel professor)
- Treballs de recerca i/o (s’hauran d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel professor)
- Proves escrites (tipus test, preguntes curtes, preguntes a desenvolupar, casos teòric-pràctics…)
 Criteris de qualificació de Treballs i tasques
L’alumnat està obligat a lliurar totes les feines i treballs programats i requerits pel professorat dins dels terminis establerts i amb les pautes d’elaboració fixades pel professorat.
- El lliurament dels treballs o tasques: si es lliura una feina posterior a la data límit d’entrega sense justificació oficial, en cas de que compleixi tots els requisits es qualificarà
amb una nota màxima de 5 punts dins la setmana posterior a la data d’entrega.

En el cas que la no presentació dels treballs i/o activitats d’aula i/o exposicions orals al llarg de l’avaluació sigui per un motiu justificat, el professorat marcarà un nou termini de
lliurament dins la mateixa avaluació, sempre i quan sigui possible.
Per avaluar els treballs i tasques escrites no tan sols es tindran en compte els continguts si no que també es valorarà com s'expressa i la pulcritud de la presentació.
 Criteris de qualificació de Proves escrites
Si l’alumnat no pot realitzar alguna prova escrita per un motiu justificat durant l’avaluació, sempre que sigui possible, es realitzarà dintre de la mateixa avaluació.

Recuperacions
En cas de suspendre algun RA s’haurà de recuperar els continguts suspesos relacionats amb aquest RA. L’alumnat tindrà dret a 2 convocatòries per recuperar, una convocatòria
ordinària en el mes de març i una convocatòria extraordinària fixada per les instruccions de Conselleria.
Per aprovar el mòdul s’han d’haver superat tots els RA.
Qualificació numèrica de l’avaluació ordinària i extraordinària
Donat que l'actual sistema de qualificació no permet posar notes numèriques decimals es seguiran els següents criteris:
– Les notes trimestrals s'arrodoniran a la baixa quedant el nombre enter.
– Els decimals que no s'han comptabilitzat seran reservats i afegits a la nota final del curs.
– Per a la mitjana global, les fraccions decimals per sota del 0,5 s'arrodoniran a la baixa. Si el decimal està comprès entre 0,5 i 0,7 es valorarà l'evolució de l'alumnat. Si és
igual o superior a 0,7 s'arrodonirà a l'alça, a excepció d'aquells casos que no es consideri adient aplicar aquesta pujada.
➢ Per aprovar el curs s’han d’aprovar les dues avaluacions on estaran incloses totes les competències associades al mòdul.

a. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL
Durada total del mòdul: 42 (*) hores.. Hores setmanals: 2
BLOCS DE
CONTINGUTS
B-a

B-b

B-c

X
X

HORES

B-d

X
X

UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES

X

X

X

X

X

SET

UT 0: Presentació del mòdul

1

UT 1: Valoració inicial de l’assistència en una urgència

3

UT 2: L’avaluació de l’estat de la víctima.

NOV

DES

UT 7: Primers auxilis per traumatismes químics i biològics.

5
3
5
4
4

6

10
2

2

6

6
6

6

UT 8: Primers auxilis en patologia orgànica d’urgència i en part imminent
HORES TOTALS:

MAR

2
3

UT 5: Suport vital amb DESA (desfibril·lació externa semi-automàtica)

X

FEB

1

UT 4: Aplicació de les tècniques de SVB

UT 6: Primers auxilis en accidents més corrents

GEN

1

UT 3: Aplicació de procediments d’immobilització i mobilització.

X

X

OCT

4
4

6

8

6

8

6

4
4

42

(*) Tot i que la durada establerta del mòdul és de 35 h., impartir 2 h. setmanals durant el dos trimestres dona un total de 42.
(**)Aquesta distribució de sessions és susceptibles a modificacions per motius justificats segons el criteri del professorat

b.
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MÒDUL FOL
DOCENT: MANU MARTÍNEZ BENITO
●

ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL

COMPETÈNCIES PPS

RESULTATS D’APRENENTATGE

CRITERIS D’AVALUACIÓ

CONTINGUTS

o) Adaptar-se a les noves
situacions laborals, mantenint
actualitzats
els
coneixements
científics, tècnics i tecnològics relatius
al
seu
entorn
professional,
gestionant la seva formació i els
recursos existents en l’aprenentatge
al llarg de la vida i utilitzant les
tecnologies de la informació i la
comunicació.

RA1.
Selecciona
oportunitats
d'ocupació,
identificant
les
diferents possibilitats d'inserció i
les alternatives d'aprenentatge al
llarg de la vida.

a) S'ha valorat la importància de la
formació permanent com a factor clau
per l’ocupabilitat i l'adaptació a les
exigències del procés productiu.
b) S'han identificat els itineraris
formatiu-professionals relacionats amb
el perfil professional del tècnic superior
en promoció d'igualtat de gènere.
c) S'han determinat les aptituds i
actituds requerides per a l'activitat
professional relacionada amb el perfil
del títol.
d) S'han identificat els principals
jaciments d'ocupació i d'inserció
laboral per al tècnic superior en
promoció d'igualtat de gènere.
e) S'han determinat les tècniques
utilitzades en el procés de cerca
d'ocupació.
f) S'han previst les alternatives
d'autoocupació
en
els
sectors
professionals relacionats amb el títol.

B-a. RECERCA ACTIVA D’OCUPACIÓ.
Valoració de la importància de la
formació permanent per a la trajectòria
laboral i professional del tècnic superior
en Promoció d’Igualtat de Gènere.
Anàlisi dels interessos, aptituds i
motivacions personals per a la carrera
professional.
Identificació
d’itineraris
formatius
relacionats amb el tècnic superior en
Promoció d’Igualtat de Gènere.
Responsabilització
del
propi
aprenentatge.
Coneixement
dels
requeriments i dels fruïts previstos.
Definició i anàlisi del sector professional
del títol de tècnic superior en Promoció
d’Igualtat de Gènere.
Planificació de la pròpia carrera.
Establiment d’objectius laborals, a mitjà i
llarg
termini,
compatibles
amb
necessitats i preferències.
Objectius realistes i coherents amb la
formació actual i la projectada.
Procés de recerca d’ocupació en petites,
mitjanes i grans empreses del sector.
Oportunitats d’aprenentatge i ocupació
en Europa. Europass, Ploteus.
Tècniques i instruments de recerca
d’ocupació.
Valoració de l’autoocupació com a

g) S'ha realitzat la valoració de la
personalitat, aspiracions, actituds i
formació pròpia per a la presa de
decisions.
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q)
Resoldre
situacions,
problemes o contingències amb
iniciativa i autonomia en l’àmbit de la
seva competència, amb creativitat,
innovació i esperit de millora en el
treball personal i en el dels membres
de l’equip.

RA2. Aplica les estratègies del
treball en equip, valorant la seva
eficàcia i eficiència per a la
consecució dels objectius de
l'organització.

a) S'han valorat els avantatges del
treball en equip en situacions de
treball relacionades amb el perfil del
tècnic superior en promoció d'igualtat
de gènere.
b) S'han identificat els equips de
treball que poden constituir-se en una
situació real de treball.
c) S'han determinat les característiques
de l'equip de treball eficaç enfront dels
equips ineficaços.
d) S'ha valorat positivament la
necessària existència de diversitat de
rols i opinions assumits pels membres
d'un equip.
e) S'ha reconegut la possible existència
de conflicte entre els membres d'un
grup com un aspecte característic de
les organitzacions.
f) S'han identificat els tipus de
conflictes i les seves fonts.
g) S'han determinat procediments per
a la resolució del conflicte.

RA3. Exerceix els drets i compleix
les obligacions que es deriven de
les
relacions
laborals,
reconeixent-les en els diferents

a) S'han identificat els conceptes
bàsics del dret del treball.
b) S'han distingit els principals
organismes que intervenen en les

r) Organitzar i coordinar equips
de treball amb responsabilitat,
supervisant el seu desenvolupament,
mantenint
relacions
fluides
i
assumint-ne el lideratge, així com
aportant solucions als conflictes
grupals que es presentin.
s) Comunicar-se amb els seus
iguals,
superiors,
clients
i
persones que estan sota la seva
responsabilitat,
utilitzant
vies
eficaces de comunicació, transmetent
la
informació
o
coneixements
adequats i respectant l’autonomia i
competència de les persones que
intervenen en l’àmbit del seu treball.
w) Exercir els seus drets i complir
amb les obligacions derivades de
la seva activitat professional,
d’acord amb allò establert en la
MD020202b-1

alternativa per a la inserció professional.
El procés de presa de decisions.
Establiment d’una llista de comprovació
personal de coherència entre pla de
carrera, formació i aspiracions.
B-b. GESTIÓ DEL CONFLICTE I EQUIPS
DE TREBALL.
Mètodes per a la resolució o supressió
del conflicte: mediació, conciliació i
arbitratge.
Valoració dels avantatges i dels
inconvenients del treball d’equip per a
l’eficàcia de l’organització.
Equips en el sector en relació amb
serveis d’igualtat de gènere segons les
funcions que desenvolupen.
Anàlisi de la formació dels equips de
treball.
Característiques d’un treball en equip
eficaç.
La participació en l’equip de treball.
Anàlisi dels possibles rols dels seus
integrants.
Definició de conflicte: característiques,
fonts i etapes del conflicte.

B-c. CONTRACTE DE TREBALL.
El dret del treball.
Intervenció dels poders públics en les
relacions laborals.

legislació vigent, participant en la
vida econòmica, social i cultural.
u)Supervisar
i
aplicar
procediments
de
gestió
de
qualitat, d'accessibilitat universal i de
«disseny per a tots» i de gestió de la
diversitat,
en
les
activitats
professionals
incloses
en
els
processos de producció o prestació
de serveis.
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contractes de treball.

relacions
entre
empresaris
i
treballadors.
c) S'han determinat els drets i
obligacions derivats de la relació
laboral.
d) S'han classificat les principals
modalitats de contractació, identificant
les mesures de foment de la
contractació
per
determinats
col·lectius.
e)
S'han
valorat
les
mesures
establertes per la legislació vigent per
a la conciliació de la vida laboral i
familiar.
f) S'han identificat les causes i efectes
de la modificació, suspensió i extinció
de la relació laboral.
g) S'ha analitzat el rebut de salaris,
identificant els principals elements que
ho integren.
h) S'han analitzat les diferents mesures
de
conflicte
col·lectiu
i
els
procediments de solució de conflictes.
i) S'han determinat les condicions de
treball pactades en un conveni
col·lectiu aplicable al sector relacionat
amb el títol de Tècnic Superior en
Promoció d'Igualtat de Gènere.
j) S'han identificat les característiques
definitòries
dels
nous
entorns
d'organització del treball.

Anàlisi de la relació laboral individual.
Determinació de les relacions laborals
excloses i relacions laborals especials.
Modalitats de contracte de treball i
mesures de foment de la contractació.
Drets i deures derivats de la relació
laboral.
Condicions de treball. Salari, temps de
treball i descans laboral.
Modificació, suspensió i extinció del
contracte de treball.
Representació dels treballadors.
Negociació col·lectiva com a mitjà per a
la conciliació dels interessos de
treballadors i empresaris.
Anàlisi d’un conveni col·lectiu aplicable a
l’àmbit professional del tècnic superior
en Promoció d’Igualtat de Gènere.
Conflictes col·lectius de treball.
Nous entorns d’organització del treball:
subcontractació i teletreball, entre
d’altres.
Beneficis per als treballadors en les
noves
organitzacions: flexibilitat i
beneficis socials, entre d’altres.

w) Exercir els seus drets i
complir amb les obligacions
derivades de la seva activitat
professional, d’acord amb allò
establert en la legislació vigent,
participant en la vida econòmica,
social i cultural.

RA4. Determina l'acció protectora
del sistema de la Seguretat Social
davant les diferents contingències
cobertes, identificant les diferents
classes de prestacions.

u)Supervisar
i
aplicar
procediments
de
gestió
de
qualitat, d'accessibilitat universal i de
«disseny per a tots» i de gestió de la
diversitat,
en
les
activitats
professionals
incloses
en
els
processos de producció o prestació
de serveis.

t) Generar entorns segurs en el
desenvolupament del seu treball
i del seu equip, supervisant i
aplicant
els
procediments
de
prevenció de riscos laborals i
ambientals,
d’acord
amb
allò
establert per la normativa i els
objectius de l’empresa, els protocols
de prevenció i protecció enfront a
l’assetjament sexual i a la persecució
per raó de sexe.
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RA5. Avalua els riscos derivats de
la seva activitat, analitzant les
condicions de treball i els factors
de risc presents en el seu entorn
laboral.

a) S'ha valorat el paper de la Seguretat
Social com a pilar essencial per a la
millora de la qualitat de vida dels
ciutadans.
b) S'han enumerat les diverses
contingències que cobreix el sistema
de Seguretat Social.
c) S'han identificat els règims existents
en el sistema de Seguretat Social.
d) S'han identificat les obligacions
d'empresari i treballador dins del
sistema de Seguretat Social.
e) S'han identificat, en un supòsit
senzill, les bases de cotització d'un
treballador i les quotes corresponents
a treballador i empresari.
f) S'han classificat les prestacions del
sistema
de
Seguretat
Social,
identificant els requisits.
g) S'han determinat les possibles
situacions legals de desocupació.
h) S'ha realitzat el càlcul de la durada i
quantia
d'una
prestació
per
desocupació de nivell contributiu bàsic.
a) S'ha valorat la importància de la
cultura preventiva en tots els àmbits i
activitats de l'empresa.
b) S'han relacionat les condicions
laborals amb la salut del treballador.
c) S'han classificat els factors de risc
en l'activitat i els danys derivats dels
mateixos.

B-d. SEGURETAT SOCIAL, OCUPACIÓ I
DESOCUPACIÓ.
El sistema de la Seguretat Social com
principi bàsic de solidaritat social.
Estructura del sistema de la Seguretat
Social.
Determinació
de
les
principals
obligacions d’empresaris i treballadors
en matèria de Seguretat Social: afiliació,
altes, baixes i cotització.
L’acció protectora de la Seguretat Social.
Classes, requisits i quantia de les
prestacions.
Concepte i situacions protegibles per
desocupació.
Sistemes
d’assessorament
dels
treballadors pel que fa als seus drets i
deures.

d) S'han identificat les situacions de
risc més habituals en els entorns de
treball del tècnic superior en promoció

Anàlisi i determinació de les condicions
de treball.

B-e.
AVALUACIÓ
PROFESSIONALS.

DE

RISCOS

Importància de la cultura preventiva en
totes les fases de l’activitat professional.
Valoració de la relació entre treball i
salut.

p) Adaptar-se a les noves
situacions laborals, mantenint
actualitzats
els
coneixements
científics, tècnics i tecnològics relatius
al
seu
entorn
professional,
gestionant la seva formació i els
recursos existents en l’aprenentatge
al llarg de la vida i utilitzant les
tecnologies de la informació i la
comunicació.

d'igualtat de gènere.
e) S'ha determinat l'avaluació de riscos
en l'empresa.
f) S'han determinat les condicions de
treball amb significació per a la
prevenció en els entorns de treball
relacionats amb el perfil professional
del tècnic superior en promoció
d'igualtat de gènere.
g) S'han classificat i descrit els tipus de
danys professionals, amb especial
referència a accidents de treball i
malalties professionals, relacionats
amb el perfil professional del tècnic
superior en promoció d'igualtat de
gènere.

El concepte de risc professional. Anàlisis
de factors de risc.
L’avaluació de riscos en l’empresa com a
element bàsic de l’activitat preventiva.
Anàlisi de riscos lligats a les condicions
de seguretat.
Anàlisi de riscos lligats a les condicions
ambientals.
Anàlisi de riscos lligats a les condicions
ergonòmiques i psicosocials.
Riscos específics en el sector, en relació
amb els serveis d’igualtat de gènere.
Determinació dels possibles danys a la
salut del treballador que poden derivarse de les situacions de risc detectades.

t) Generar entorns segurs en el
desenvolupament del seu treball
i del seu equip, supervisant i
aplicant
els
procediments
de
prevenció de riscos laborals i
ambientals,
d’acord
amb
allò
establert per la normativa i els
objectius de l’empresa, els protocols
de prevenció i protecció enfront a
l’assetjament sexual i a la persecució
per raó de sexe.
u)
Supervisar
procediments de
MD020202b-1

i
aplicar
gestió de

RA6. Participa en l'elaboració d'un
pla de prevenció de riscos en una
petita empresa, identificant les
responsabilitats de tots els agents
implicats.

a) S'han determinat els principals drets
i deures en matèria de prevenció de
riscos laborals.
b) S'han classificat les diferents formes
de gestió de la prevenció en l'empresa,
en funció dels diferents criteris
establerts en la normativa sobre
prevenció de riscos laborals.
c) S'han determinat les formes de
representació dels treballadors en
l'empresa en matèria de prevenció de
riscos.
d) S'han identificat els organismes
públics relacionats amb la prevenció de

B-f. PLANIFICACIÓ DE LA PREVENCIÓ
DE RISCOS EN L’EMPRESA.
Drets i deures en matèria de prevenció
de riscos laborals.
Responsabilitats en matèria de prevenció
de riscos laborals.
Gestió de la prevenció en l’empresa.
Representació dels
matèria preventiva.

treballadors

en

qualitat,
universal i
tothom” i
diversitat,
professionals
processos de
de serveis.

d’accessibilitat
de “disseny per a
de gestió de la
en
les
activitats
incloses
en
els
producció o prestació

w) Exercir els seus drets i complir
amb les obligacions derivades de
la seva activitat professional,
d’acord amb allò establert en la
legislació vigent, participant en la
vida econòmica, social i cultural.
t) Generar entorns segurs en el
desenvolupament del seu treball
i del seu equip, supervisant i
aplicant
els
procediments
de
prevenció de riscos laborals i
ambientals,
d’acord
amb
allò
establert per la normativa i els
objectius de l’empresa, els protocols
de prevenció i protecció enfront a
l’assetjament sexual i a la persecució
per raó de sexe.
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Ra7. Aplica les mesures de
prevenció i protecció, analitzant
les situacions de risc en l'entorn
laboral del tècnic superior en
promoció d'igualtat de gènere.

riscos laborals.
e) S'ha valorat la importància de
l'existència d'un pla preventiu en
l'empresa que inclogui la seqüenciació
d'actuacions que s'han de realitzar en
cas d'emergència.
f) S'ha definit el contingut del pla de
prevenció en un centre de treball
relacionat amb el sector professional
del tècnic superior en promoció
d'igualtat de gènere.
g) S'ha projectat un pla d'emergència i
evacuació d'una empresa del sector.

Organismes públics relacionats amb la
prevenció de riscos laborals.

a) S'han definit les tècniques de
prevenció i de protecció individual i
col·lectiva que han d'aplicar-se per
evitar els danys a l'origen i minimitzar
les seves conseqüències en cas que
siguin inevitables.
b) S'ha analitzat el significat i abast
dels diferents tipus de senyalització de
seguretat.
c) S'han analitzat els protocols
d'actuació en cas d'emergència.
d) S'han identificat les tècniques de
classificació
de
ferits
en
cas
d'emergència on existeixin víctimes de
diversa gravetat.
e) S'han identificat les tècniques
bàsiques de primers auxilis que han de
ser aplicades en el lloc de l'accident
davant diferents tipus de danys i la
composició i ús de la farmaciola.

B-g. APLICACIÓ
PREVENCIÓ
I
L’EMPRESA.

Planificació
l’empresa.

de

la

prevenció

en

Plans d’emergència i d’evacuació en
entorns de treball.
Elaboració d’un pla d’emergència en una
petita o mitjana empresa del sector.

Determinació
prevenció i
col·lectiva.

DE MESURES
PROTECCIÓ

DE
EN

de les mesures de
protecció individual i

Protocol d’actuació davant una situació
d’emergència.
Primers
auxilis.
Conceptes bàsics.

Urgència

mèdica.

Aplicació de tècniques de primers auxilis.
Formació als treballadors en matèria de
plans d’emergència.
Vigilància de la salut dels treballadors.

f) S'han determinat els requisits i
condicions per a la vigilància de la
salut del treballador i la seva
importància com a mesura de
prevenció.

●

Primers auxilis.

METODOLOGIA

Aquesta programació preveu les activitats i recursos necessaris per desenvolupar el mòdul adaptant les eines esmentades a l'escenari requerit per les
circumstàncies (Modalitat semipresencial, online,... )
Els continguts que han de treballar-se en aquest mòdul professional parteixen de les competències professionals, personals i socials que haurà de tenir el/la professional
en promoció d’igualtat de gènere, raó per la qual, la relació entre la formació i la realitat laboral ha de ser molt estreta. Aquests continguts han de proporcionar a
l’alumnat els conceptes teòrics i procedimentals necessaris i, al mateix temps, fomentar les actituds associades a la qualificació professional del promotor o promotora en
igualtat de gènere.
La proposta metodològica la fonamentem en el pricipi de participació, el principi constructivista de l’aprenentatge i en seqüenciar els continguts de manera que l’ordre
sigui afavoridor per a la comprensió de l’alumnat. Presentarem cada unitat de treball i a continuació amb activitats inicials partirem dels coneixements i experiències
prèvies del nostre alumnat per a realitzar activitats de desenvolupament per construir el seu aprenentatge i activitats de síntesi per a consolidar els nous aprenentatges i
la transferència d’allò que han après. Així, el procés d’ensenyament-aprenentatge s’ha programat basant-se en la realització d’una sèrie d’activitats d’aprenentatge (
individuals i/o de grup que afavorirà l’aprenentatge de treball en equip) que pretén propiciar la iniciativa de l’alumnat i el procés d’autoaprenentatge desenvolupant
capacitats de comprensió i anàlisi, de relació, recerca i tractament de la informació, intentant connectar l’aula amb el món real, les empreses, organitzacions, fundacions,
consultories i organismes administratius que conformen l’entorn professional i de treball, i complementant aquestes activitats amb explicacions del professor, intervencions
d’experts en determinades matèries i amb exposicions i debats de l’alumnat.
Seguint la línia general del centre que aposta per la incorporació de les metodologies d’aprenentatge cooperatiu i l’aprenentatge basat en projectes (ABP) anirem
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incorporant activitats basades en aquestes metodologies a mesura que avanci el curs.
Pel que fa a l’organització de l’espai, habitualment farem classe en l’aula assignada. També utilitzarem el carretó de portàtils i si és possible, la biblioteca amb ordinadors
com a eina per treballar amb les noves tecnologies a dos nivells: recerca d’informació i utilització de les aplicacions informàtiques adients. Els espais comuns es fan servir
en aquelles unitats que inclouen treball de camp.
Es procurarà que els recursos didàctics que es facin servir siguin propers a l’alumnat, capaç de despertar-ne l’interès i motivar-lo per realitzar tasques d’investigació i/o
recerca. D’entre els generals, aplicacions informàtiques com el padlet, documents diversos: activitats pràctiques, notes teòriques elaborades per la professora a partir
d’altres fonts, apartats puntuals de manuals i legislació, entre d’altres, documents reals (avaluacions de riscos laborals, manuals de prevenció...) i material audiovisual.
D’entre els específics per a l’alumnat es farà servir llibre de text, l’entorn moodle i el correu electrònic per posar a disposició de l’alumnat el material necessari durant el
curs així com el blogger/wordpress,... per la creació de la carpeta d’aprenentatge. A més, aquest serà complementat amb fotocòpies, apunts, exercicis i documents reals
(nòmines, contractes, parts d’accident de treball, rebut de salaris, model de CV, models de Pla de prevenció, etc.), com legislació (ET, conveni col·lectiu, LPRL, RSP,...) així
com diaris, revistes especialitzades i material audiovisual.
En el nostre mòdul és imprescindible per a la realització de certes activitats la utilització de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació ( TIC ), sobre tot la
navegació per Internet amb la visita de pàgines web (MITRAMISS, SEPE, de les Conselleries de les IB, PalmaActiva, sindicats, associacions empresarials, cercadors, INSHT,
CAEB...) per a la millora de la formació sobre sistemes de recerques que permetin localitzar documents o informació necessària per a l’aprenentatge de la matèria. També
farem servir el correu electrònic i l’entorn moodle pel lliurament de material i d’activitats i resolució de dubtes,... com l’ús de recursos audiovisuals com vídeos editats pel
SEPE i l’INSST, a més de pel·lícules. Totes les TIC anomenades les utilitzarem com a recurs del professor i de l’alumne/a.

●

AVALUACIÓ
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Cal determinar la distribució temporal dels continguts per avaluació per a determinar els criteris de qualificació. En aquest cicle formatiu s’imparteix el
mòdul de FOL en el primer curs. La durada del mòdul és de 90 hores distribuïdes en 3 sessions de classe setmanals durant tres trimestres. La temporalització prevista per
al desenvolupament d’aquesta programació és:
PRIMERA AVALUACIÓ:
La Disposició addicional tercera del Títol professional estableix que el bloc temàtic corresponent a la prevenció de riscos professionals del mòdul de FOL s'ha d'impartir
amb un mínim de 45 hores lectives, amb el contingut establert en l’annex IV del RD 39/1997, de 17 de gener, per poder exercir les funcions de nivell bàsic de
prevenció de riscos professionals.
Per donar compliment a aquesta Disposició addicional tercera, la càrrega lectiva i treballs complementaris de les següents UT serà de 45 hores tenint en compte les hores
lectives i les tasques individuals i grupals encomanades per la professora per a realitzar fora de l’aula.
Unitat de Treball 1: La prevenció de riscos: conceptes bàsics
Unitat de Treball 2: Emergències i primers auxilis
Unitat de Treball 3: La prevenció de riscos: legislació i organització
Unitat de Treball 4: Factors de risc i la seva prevenció en els llocs de treball de promotors d’igualtat
Unitat de Treball 5: El Dret del Treball
Unitat de Treball 6: El contracte de treball
Unitat de Treball 7: La jornada de treball
El professor s’ha reunit a l’inici de curs amb l’equip docent que imparteix els mòduls de primer i segon curs ja que té una incidència en la nostra programació amb la
finalitat d’evitar duplicitat de continguts pel que fa al bloc de Seguretat i salut laboral (unitats de treball 1 a 4), en concret a la unitat de treball 2 a la matèria de primers
auxilis que s’impartirà en el mòdul de segon de primers auxilis.
SEGONA AVALUACIÓ:
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Unitat de Treball 8: El salari i la nòmina
Unitat de Treball 9: Modificació, suspensió i extinció del contracte
Unitat de Treball 10: Participació dels treballadors
Unitat de Treball 11: Seguretat Social i atur
Unitat de Treball 12: Orientació laboral /Autoconeixement i mercat de treball
Marc legal:
● L’Ordre d’organització i funcionament del 13 de juliol del 2009 (BOIB núm. 108 de 25 de juliol de 2009) que especifica que cada mòdul podrà ser objecte

d’avaluació en 4 convocatòries, excepte el de FCT que ho serà en dues,
● L’article 34 d’aquest Ordre que especifica que, d’aquest nombre màxim de convocatòries, l’alumnat pot assistir de forma presencial a les activitats

programades per a cada mòdul un màxim de dos cursos. Estableix que les convocatòries no necessàriament han de ser consecutives.
● L’article 32 d’aquest que especifica que s’han d’avaluar els resultats esperats i que han de coincidir o formar part de les competències professionals

que han de ser assolides per l’alumnat. En aquests resultats esperats d’aprenentatge s’han d’incloure el saber fer, saber estar i saber ser de
l’alumnat en comportaments observables.

● Amb la finalitat de poder valorar de manera objectiva i precisa el saber estar i el saber ser, es vol posar èmfasi en l’avaluació de les competències personals i

socials que impregnen el currículum de la formació professional, entenent que les competències personals i socials fan que una persona professional desenvolupi
de forma eficaç la seva tasca, podent-les relacionar amb les conductes i les actituds de les persones.
● L’article 33 estableix que, l’avaluació serà contínua i formativa, la qual cosa vol dir que l’alumnat serà avaluat a partir del seu treball diari de classe,

proves escrites, activitats avaluatives i d’aprenentatge (elaboració de treballs, tríptics, pòsters, vídeos, esquemes, projectes...) i els procediments, les
estratègies i les actituds demostrades, així com l’interès per la matèria, la tolerància als diferents ritmes d’aprenentatge, la cooperació amb companys/es,
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les aportacions fetes a classe, la iniciativa i l’entusiasme. S’intentarà potenciar un aprenentatge significatiu, dinàmic, participatiu, creatiu i motivador.
● Els articles 29 i 30 de l’ordre d’organització i funcionament afirma que per tenir dret a l’avaluació s’ha d’assistir a un 85% de les sessions del mòdul. En

cas de superar el 15% d’absentisme (ANJ) no continuat o el 10% continuat, el mòdul no podrà ser avaluat i es donarà de baixa d’ofici a l’alumne/a, prèvia
comunicació oficial i tenint en compte les causes que contempla la normativa.

Per avaluar es tindran en compte els següent principis:
1. L'avaluació serà Formativa.
2. L'avaluació ha d’identificar el grau en que l’alumnat ha desenvolupat cada competència.
3. És imprescindible implicar l’alumnat en el procés d’avaluació.
4. S’ha de basar en procediments pràctics i funcionals.
5. L'avaluació ha de ser transparent (L’alumnat ha de conèixer els paràmetres d’avaluació des del començament).

Aquesta avaluació es presenta com un procés continu i global de retroalimentació sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge. Aquest es basarà en els
resultats d’aprenentatge associats al mòdul que ha d’adquirir l’alumnat. Aquests són ponderats en funció en funció del temps que es treballa i de la importància que en
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tenen per la competència del perfil professional, social i personal i del mòdul. (veure-n quadre d'ancoratge: taules per RA’s i percentatge). Tots aquests elements es
treballaran i es temporalitzaran en distintes unitats de treball i activitats avaluatives i d’aprenentatge.

Totes les activitats avaluables desenvolupades durant el curs s'avaluen mitjançant els Criteris d'avaluació associats als Resultats
d'aprenentatge. Aquestes notes es ponderen en relació a les CPPS vinculades a cada R,A. Finalment la nota de cada avaluació surt de la ponderació de
les CPPS avaluades en el mateix període.

D'aquesta manera contemplam per a la nota final:
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COMPETENCIA
PROFESSIONAL
T

R-A .- Avalua els riscos derivats de la seva activitat, analitzant les condicions de treball i els factors de risc presents en el seu entorn
laboral.

W

R-B.- Determina l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social davant les diferents contingències cobertes, identificant les diferents
classes de prestacions.

1 AVAL.

2 AVAL.

20

Ordinària
10

10

20

R-C.- Aplica les estratègies del treball en equip, valorant la seva eficàcia i eficiència per a la consecució dels objectius de l'organització.

5

10

P

R-D.- Selecciona oportunitats d'ocupació, identificant les diferents possibilitats 'inserció i les alternatives d'aprenentatge al llarg de la vida.

5

10

T

R-E.- Participa en l'elaboració d'un pla de prevenció de riscos en una petita empresa, identificant les responsabilitats de tots els agents
implicats.

20

10

T

R- F.- Aplica les mesures de prevenció i protecció, analitzant les situacions de risc en l'entorn laboral del tècnic Superior en Integració
Social.

20

10

W

R-G.- Exerceix els drets i compleix les obligacions que es deriven de les relacions laborals, reconeixent-les en els diferents contractes de
treball.

40

70

60

100

100

100

O/R
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RESULTAT D’APRENENTATGE (R A)

● L’alumnat està obligat a lliurar totes les feines i treballs programats i requerits pel professorat dins dels terminis establerts. El lliurament fora de termini sense
justificació serà avaluat però no qualificat i haurà de lliurar-ho amb la nova data data programada per a ser qualificat. Seran avaluats:
● L’elaboració de les activitats i treballs obligatoris, individuals i en grup, que al llarg del curs seran requerits pel professorat.
● Els treballs s’hauran d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel professorat i pel departament.
● Les competències professionals, personals i socials relacionades amb les tasques individuals i en grup plantejades.
Per aprovar el curs s’han d’assolir les CPPS imprescindibles del mòdul. La qualificació final del mòdul s’obtindrà per la ponderació de cadascuna de les
competències vinculades als Resultats d'aprenentatge, tenint en compte els diversos paràmetres indicats abans. La nota mínima per a superar el mòdul és d’un cinc. Per a
obtenir la qualificació final del mòdul s’arrodonirà al número sencer més proper (A partir 0,50 per la següent unitat).
Si l’alumnat té conductes contràries a la integritat i honradesa acadèmiques: presentar un treball que no és original, presentar un treball sense referir-se a les
fonts d’informació, copiar en un examen, permetre que et copiïn en un examen o en la realització d’un treball, disposar de material no autoritzat per fer els exàmens,
copiar, col·lidir, plagiar, se li aplicarà la sanció de suspendre la matèria i sanció d’acord amb els articles 53 i 58 del Decret 121/2010 de 10 de desembre, pel qual
s'estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.

1. Instruments d’avaluació:
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Els instruments d’avaluació seran diversos. No s’utilitzarà un únic instrument, sinó la combinació de diferents mitjans com, entre d’altres, la realització de proves
objectives, activitats i casos pràctics i d’expressió oral, així com l’observació sistemàtica. Es concretarà entre els següents:

● Rúbriques d’avaluació per les activitats i casos pràctics, exposicions orals, simulacions (individuals o en grup), plantejats en classe i realitzats per l’alumnat
amb regularitat a l’aula o a casa. S’avaluarà l’ordre, pulcritud i correcció gramatical en la presentació, a més dels continguts, així com la realització i lliurament dels
treballs dins del termini oportú. També s’avaluarà haver assumit la responsabilitat i dut a terme la feina corresponent com a membre del grup.i en el cas de les
exposicions orals, el nivell d’expressió oral, la claredat i correcció en l’exposició dels continguts, així com els recursos i mitjans utilitzats com a suport. En resum les
rúbriques han de relacionarse amb els criteris d’avaluació.

● Qüestionaris d'autoavaluació i coavaluació: Necessaris per fer l’alumnat partícip i conscient del procés avaluador com a part del procés d'ensenyamentaprenentatge. L’alumnat ha de valorar el seu procés i el del seu grup.
● Carpeta d’aprenentatge/ BLOG on l’alumnat anirà recopilant i reflexionant sobre allò que ha après i el seu aprenentatge per activitats o unitats de treball.
● Observació directa mitjançant el quadern del professorat de l’actitud i interès vers el mòdul, professorat i companys/es, el comportament adequat a l’aula,
aprofitament, assistència i participació, així com una actitud de respecte per l’alumnat, el professorat i les instal·lacions.
● Les proves individuals objectives seran de caràcter periòdic, concretant-se en 1 prova escrita com a mínim en cadascuna de les avaluacions i constaran de
preguntes curtes, supòsits pràctics i, si escau, de preguntes tipus test (part pràctica i teòrica).
● Activitats complementàries com sortides i visites programades així com tallers impartits per personal extern.
●

Avaluació docent: enquesta d’avaluació del professor per a omplir per l’alumnat de forma anònima: L’alumnat avaluarà la metodología, materials, funcionament
i dinàmica de les classes, per tal de fer anàlisi del procés en relació a modificar qualque element que no enriqueix el procés d’aprenentatge. La propia
autoavaluació en relació als objectius marcats i assolits serà altra eina en aquest sentit.
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Instrument de qualificació:

La ponderació de les qualificacions a les CPPS (Vinculades als RA) es farà amb l’aplicació Gestib. Aquesta eina pot ser consultada per l’alumnat per tal de fer seguiment
de la seva avaluació.
Pel que fa al sistema de recuperació, l’alumnat que suspèn una o més competències amb una qualificació inferior a 4 haurà d’examinar-se d’aquesta part en una prova
de recuperació global corresponent a la 1a convocatòria. Així, el professor indicarà la prova escrita, activitats, casos pràctics i/o treballs adients a dur a terme, segons el
seu criteri professional. S’haurà d’haver presentat tots els treballs i activitats d’aula realitzats durant les avaluacions.
Si l’alumnat per causes degudament justificades no ha pogut realitzar una prova objectiva durant una avaluació, tindrà dret a realitzar aquesta prova dins l’avaluació
corresponent, si és possible per raó de calendari.
Pel que fa a l’alumnat que després de la 2a convocatòria, dugui suspès el mòdul, , haurà de matricular-se de nou al següent curs acadèmic per a repetir de manera

presencial els mòduls no superats o bé podrà recuperar seguint una Fitxa de recuperació individualitzada de mòdul que se facilitarà a l’alumnat afectat: la prova escrita,
activitats, casos pràctics i/o treballs adients a dur a terme, segons el seu criteri professional, la data i hora per a la seva presentació i els criteris de qualificació que es
tindran en compte.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I A LES NECESSITATS EDUCATIVES DE L’ALUMNAT:
El Real Decret 1147/2011, de 29 de juliol, d'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació y la Llei
Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, para la millora de la qualitat educativa determinen la importància esencial dels procesos inclusius i no discriminatoris dins el procés
educatiu. D'acord amb el Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts
amb fons públics (BOIB 5/5/2011 núm. 67) s'ha dut a terme l'anàlisi de la diversitat en aquest centre, segons l'articulat en concret el número 12 i l'article 9, amb l’objectiu
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d’eliminar barreres a l’aprenentatge i fomentar la participació. Les mesures ordinàries de suport tenen com a finalitat proporcionar una atenció adequada a cada alumne
per tal que assoleixi els objectius i les competències de cada etapa. 36 Per això, definim, la diversitat com una característica intrínseca dels grups humans, ja que cada
persona té una manera especial de pensar, de sentir i d'actuar, independentment que, des del punt de vista evolutiu, existeixin uns patrons cognitius, afectius i
conductuals amb unes certes semblances. Tot i que dins la Formació professional no es modificaran o suprimiran objectius o continguts hem de proposar mesures
d'atenció a la diversitat adequades per tal d’aconseguir que el procés d’ensenyament - aprenentatge permeti la futura inserció laboral d’aquells/es alumnes que les
presentin necessitats específiques de recolzament educatiu. Entre les actuacions o vies que es plantegen per al tractament de la diversitat podem trobar les següents: S'empraran metodologies didàctiques diferents, que s'adeqüin als diferents graus de capacitats prèvies, als diferents nivells d'autonomia i responsabilitat dels alumnes i a
les dificultats detectades en processos d'aprenentatge anteriors. - S'adaptaran les activitats a les motivacions i necessitats de l'alumnat, plantejant aquelles a un nivell
situat entre el que ja saben fer autònomament i el que són capaços de fer amb l'ajuda i guia del professor o dels seus companys. S'establirà de menor a major la dificultat
de les tasques, de tal forma que tots els alumnes puguin trobar espais de resposta adequats a les seves capacitats. - Les activitats/pràctiques grupals propostes es
desenvoluparan en grups heterogenis, parant esment al repartiment de tasques i a una assignació de funcions flexible. - Es respectaran els ritmes d'aprenentatge dels/les
alumnes, en funció dels seus interessos, motivacions i capacitats. - En les activitats de recuperació programades, per als alumnes amb més dificultats d'aprenentatge es
definiran de manera clara els conceptes que els costa treball comprendre. Es plantejaran aquestes activitats tenint present els nivells mínims que hauran d'aconseguir els
alumnes. - Es plantejaran activitats d'ampliació per als alumnes que poden ampliar el procés d'aprenentatge. - Es millorarà l'hàbit d'estudi i la responsabilitat. - Es
fomentaran les relacions socials i la integració dels alumnes del grup. S’ha de destacar que es manté un diàleg continu durant tot el curs amb el departament d’orientació
per tal de coordinar les adaptacions d’accés i no significatives per casos d’integració tardana, altes capacitats, NESE, NEE
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DISTRIBUCIÓ TEMPORAL

●

BLOCS DE CONTINGUTS

B-

B-

a

b

B-c

B-

d

e

B-f

HORE

CRONOGRAMA

B-

SE

O

g

T

CT

N
O
V

S

DE

GE

FE

M

AB

M

JU

S

N

B

AR

R

AI

N

Presentació mòdul

x

2
8

x

x

x

x

1. UT: La PRL: Conceptes bàsics

x

x

x

x

x

2. UT: UT: La PRL: Legislació i organtizació

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

8

3. UT: Factors de risc i la seva prevenció

X

8

4. UT: Emergències

X

x

4
7

x

x

5. UT: El dret del treball

X

x

x

6. UT: El contracte de treball

X

x

x

x

X

7

7. UT: La jornada laboral

X

6

x

8. UT: El salari i la nòmina

X

x

x

x

x

x
x

B-

UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES

x

x

X

9

9. UT: Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball

X

8

10. UT Participació dels treballadors

X

4

11. UT Seguretat social i atur
12. UT Orientació laboral / Autoconeixement i mercat de treball
HORES TOTALS:

MD020202b-1

X

X

8

X

11
90

●
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El professor la utilitzarà per a realitzar la seva tasca docent, tant per aprofundir i actualitzar els nostres coneixements com per a facilitar-nos el procés d’ensenyament –
aprenentatge. En aquest sentit, assenyalem:
⮚

Legislació laboral (ET, conveni col·lectiu, LPRL, RSP,...).

⮚

Pàgines web (MITRAMISS, SEPE, de les Conselleries de les IB, PalmaActiva, sindicats, associacions empresarials, buscadors, INSST, CAEB...).

⮚

Llibres de text (entre d’altres): Formació i Orientació Laboral. Ed. TuLibrodeFP, McGraw-Hill Esencial, Edebé, Santillana, Paraninfo, MacMillan.

⮚

Boyero Martí, J.M. i altres . Formació i orientació laboral. Institut Obert de Catalunya. Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya
https://ioc.xtec.cat/educacio/recursos#y0z1lgiybp

⮚

Bogdanska, D. (2017) Esclavos del trabajo. Ed. Astiberri.

⮚

Vídeos editats pel SEPE i l’INSHT, a més de pel·lícules.

⮚

Entre d’altres URL: www.empleo.gob.es
www.tamib.es

www.ceoe.es www.ccoo.es

http://www.caib.es/sites/fp/ca/portada-77258/?campa=yes

https://europass.cedefop.europa.eu/es/home
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www.boe.es

www.aeat.es www.seg-social.es
www.insht.es

www.todofp.es

MÒDUL FCT
DOCENT: MARGARITA HERNÁNDEZ VINENT
1. RESULTATS D’APRENENTATGE
1. Identifica l'estructura i l'organtizació de l'empresa, relacionant-les amb el tipus de servei que presta.
2. Aplica hàbits ètics i laborals en el desenvolupament de la seva activitat professional, d'acord amb les característiques del lloc de feina i amb els procediments
establerts en l'empresa.
3. Realitza operacions de preparació de l'activitat de mediació comunicativa, aplicant tècniques i procediments d'acord amb les instruccions i normes establertes.
4. Implementa les activitats previstes en el pla de feina, relacionant les instruccions i normes establertes amb l'aplicació de procediments i tècniques inherents a
les activitats de mediació comunicativa que s'han de desenvolupar.
5. Compleix criteris de seguretat i higiene, actuant segons les normes higiènic-sanitàries de seguretat laboral i de protecció ambiental.
6. Analitza el servei prestat, relacionant-lo amb els criteris de qualitat del procediment d'intervenció.

2. ORIENTACIONS PEDAGÒGICS AL MÒDUL
Aquest mòdul professional contribueix a completar les competències d'aquest títol i els objectius generals del cicle, tant aquells que s'han assolit en el centre educatiu,
com els que són difícils d'aconseguir en el mateix.

3. DURADA
La durada del mòdul serà de 400 hores.

4. REQUISITS D’ACCÉS A LES FCT
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Haver-se matriculat al mòdul de formació en centres de treball.
5. PERÍODES I JORNADES DE REALITZACIÓ
Períodes:
-

Ordinari (març - juny)
No ordinari (setembre - desembre)

Jornades de realització:
Les jornades de realització seran de 7 hores diàries, poden ser entre les 8 i les 22 hores. Calendari lectiu escolar, és a dir, de dilluns a divendres i respectant els
festius escolars (com vacances nadal, festius nacionals i locals, caps de setmana). En general, l'alumnat farà torns de matí i d'horabaixa de 7 hores diàries,
excepte en aquells centres de treball on això no sigui possible o recomanable. Així mateix, sempre que sigui viable, es facilitarà a aquell alumnat que treballi
l'adaptació horària necessària per conciliar vida laboral i pràctiques formatives.
6. TIPOLOGIA DELS CENTRES DE TREBALL I CARACTERÍSITQUES DEL SECTOR PRODUCTIU/SERVEIS
El centres de treball en els que l'alumnat de CFGS de Mediació Comunicativa pot desenvolupar les seves pràctiques poden ser molt diversos com per exemple:






Associacions de Persones Sordes (PS) i/o Persones amb Sordceguesa (PaSC)
Equips multidisciplinaris, realitzant tasques de labors d'assessorament sobre comunicació signada
Institucions públiques i privades
ONG's
Centres educatius

7. ROTACIÓ EN DIFERENTS CENTRES DE TREBALL
Sempre que sigui possible, l'alumnat farà les pràctiques en un mateix centre de treball. En el cas que s’hagi de rotar, es farà per tal que l'alumnat pugui
aprofitar al màxim la seva tasca formativa en diferents àmbits.
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8. PROGRAMA FORMATIU GENÈRIC. RESUTATLS D’APRENENTATGE I CRITERIS D’AVALUACIÓ
Els programes formatius, general i específics, queden recollits al PR0206 de FCT.
Hi ha un programa formatiu genèric, que reuneix totes les possibilitats formatives, i un programa formatiu específic per a cada alumna o alumne segons el
centre de treball on realitza l’estada formativa, que es consensua amb el lloc de pràctiques abans de l’inici de les pràctiques.
9. SISTEMA D’AVALUACIÓ DE L’APRENENTATGE
L'avaluació serà contínua, és a dir, es farà durant tot el procés formatiu corresponent. Els instruments d'avaluació i de seguiment de les
pràctiques formatives són:

Comunicat quinzenal de pràctiques formatives de l'alumne/a.

Programa formatiu específic per a cada alumne/a (annex 5b).

Informe valoratiu del tutor/a del centre de treball (annex 7).

Tutories realitzades en el centre educatiu amb l'alumne/a que realitza les pràctiques formatives.

Entrevistes quinzenals amb el/la tutor/a del centre de treball.

Aquells instruments que el/la tutor/a del centre educatiu consideri necessaris per realitzar una avaluació sistemàtica i objectiva.
10. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
El tutor disposa de la informació suficient per qualificar l'alumne/a amb les pràctiques formatives a partir de l'anàlisi de:
- tota la documentació;
- les conclusions obtingudes en les entrevistes i contactes amb els tutors del centre de treball i els alumnes;
- altra informació complementària;
- implementació del mòdul Projecte de Mediació Comunicativa
Si l'alumne/a realitza les pràctiques en dos centres de treball, l'avaluació haurà de ser positiva “APTE” en cada una de les estades. En cas d'obtenir la qualificació
de “NO APTE” en una d'elles, haurà de repetir les pràctiques en el mateix centre o en un altre centre de treball d'idèntiques característiques per tal d'obtenir la
qualificació final d'APTE en les FCT.
L'alumnat amb qualificació final NO APTE pot repetir les pràctiques formatives, ja sigui en el mateix centre de treball o en un altre, sempre que no hagi esgotat les
convocatòries a les quals té dret.
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11. METODOLOGIA PER AL SEGUIMENT I PERIODICITAT
Es seguirà la següent metodologia:
1. Una tutoria quinzenal de grup d'alumnes en el centre educatiu:
- Cada alumne/a aporta al grup la seva experiència en l’empresa.
- La tutora de pràctiques assessora i orienta a l'alumnat en els dubtes i les incidències que s'hagin produït durant aquest període.
- Registre en els Comunicats quinzenals de l'alumnat de les activitats que s'han realitzat durant la quinzena.
2. Una tutoria quinzenal del tutor en el centre de treball:
- La tutora del centre educatiu s'entrevista amb el/la tutor/a de pràctiques del centre de treball.
- La tutora del centre educatiu manté una reunió amb l'alumnat i assessora i orienta sobre els dubtes i les incidències que ha plantejat el tutor del centre de
treball i del propi alumnat.
3. Altres:
- S'utilitzarà el correu electrònic per informar de diferents informacions comunicacions entre l'alumnat i el seu tutor de pràctiques.
- S’utilitzarà la plataforma Classroom per comunicar informacions als alumnes, posar al seu abast tota la documentació necessària i lliurar les memòries de
pràctiques, etc.
- Cada vegada que sorgeixi la necessitat s’establirà el contacte amb els tutors/es d’empresa sigui presencialment, per via telefònica o per correu electrònic.
- Si sorgeix la necessitat es podrà convocarà l'alumne/a a una tutoria individual amb el tutor del centre per a treballar, millorar o informar del
desenvolupament de les pràctiques.
12. MATERIALS I RECURSOS


Els materials que s'utilitzaran seran: els programes formatius, els informes valoratius, registres i annexes corresponents al mòdul de FCT.



Al igual que altre material referent a les empreses o entitats on es fan les pràctiques, i d'altre material elaborat pel tutor: calendaris, documents informatius,
etc.
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13. ALTRES ASPECTES A DETERMINAR
1. Criteris d'assignació de l'alumne a les empreses.
 L’assignació d’alumnes als llocs formatius la formalitza la tutora de pràctiques dels centres educatius, d’acord amb les possibilitats dels llocs oferts
o existents i les capacitats, les habilitats i els condicionants personals de cada alumne/a.


Tenint en compte l’interès formatiu-productiu de la institució o empresa assignada es donarà preferència a les de titularitat pública.



Els centres de treball es localitzaran, sempre que sigui possible, en l'entorn productiu del centre educatiu.



Es prioritzaran aquells centres de treball en què es presenti la possibilitat d'inserció laboral de l'alumnat.



Interès particular de l'alumne/a respecte al col·lectiu o tipus d'institució (Persones Sordes, sordceguesa, educació...).



En cas d'empat la tutora podrà prendre la decisió final tenint en compte el perfil i les característiques personals de l'alumne/a.

2. Mobilitat de l’alumnat mitjançant programes europeus.
Aquest curs escolar el nostre centre continua participant al projecte ERASMUS+ en consorci amb la Conselleria d’Educació. D’aquesta manera alguns
dels/de les nostres alumnes podran realitzar una part de les seves pràctiques formatives en empreses d’un altre país de la UE. De la mateixa manera
que el nostre centre podrà rebre alumnat estranger per realitzar una part de les seves pràctiques.
3. Usuaris de l'aplicació informàtica per a la gestió de les pràctiques formatives.
Els usuaris de l'aplicació seran les tutores de pràctiques del centre educatiu.

4. Visita de presentació prèvia de l'alumnat que ha de fer les pràctiques formatives a l'empresa.
Sempre que es pugui a l'inici de les pràctiques formatives es realitzarà una visita o una entrevista amb el tutor/a del centre de treball per conèixer les
característiques de l'empresa, l'assignació de les funcions a realitzar, horari, etc.

*Les pràctiques formatives segueixen el procés PR0206 (de Gestió de Qualitat) i segueix la normativa vigent general d’FP i específica per a les
FCT.
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MÒDUL ÀMBITS D’APLICACIÓ DE LA LLENGUA DE SIGNES
DOCENT: MARGARITA HERNÁNDEZ VINENT
 ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL

COMPETÈNCIES PPS

RESULTATS D’APRENENTATGE

CRITERIS D’AVALUACIÓ

CONTINGUTS

d) Comunicar-se en llengua de signes
espanyola amb les persones que siguin
usuàries d’aquesta llengua, utilitzant amb
precisió elements lingüístics de la mateixa
per garantir la coherència discursiva.

RA 1. Identifica la informació
continguda en discursos signats
relacionada amb la vida social,
professional o acadèmica.

Identificació
de
la
informació
continguda en discursos signats.
Controlar la comunicació. Expressar i
provocar curiositat.
Repetir, preguntar, dubtar i resumir.
L'imperatiu
Expressions en llengua de signes
espanyola: curiositat i sorpresa. Indicar
diferència en temps passats.
Donar
instruccions,
consells,
recomanacions i solucions.
Donar permís, donar ordres, oferir
alguna cosa, mostrar-se en desacord i
expressar cortesia.

d) Comunicar-se en llengua de signes
espanyola amb les persones que siguin
usuàries d’aquesta llengua, utilitzant amb
precisió elements lingüístics de la mateixa
per garantir la coherència discursiva.

RA 2. Comprendre missatges de
llengua
de
signes
espanyola,
identificant el vocabulari específic de
situacions d’oci, treball i viatges, entre
d’altres.

a) S'ha identificat la idea principal del
missatge.
b) S'ha extret informació de discursos
signats relacionats amb la vida social,
professional o acadèmica.
c) S'han identificat els punts de vista i les
actituds del signant.
d) S'han identificat les idees principals de
declaracions i missatges sobre temes
concrets i abstractes.
e) S'han comprès amb tot detall les
instruccions que es donen en llengua de
signes espanyola.
f) S'han identificat els registres utilitzats
per a la emissió del missatge.
g) S'ha pres consciència de la importància
de comprendre globalment un missatge,
sense necessitat d'entendre tots i cada un
dels elements que el formen.
a) S’ha seguit les indicacions detallades en
llengua de signes espanyola.
b) S’ha estret les idees principals en
discursos quotidians que tenen lloc en
diferents situacions.
c) S’ha col·laborat en xerrades sobre temes
quotidians, confirmant la seva comprensió i
convidant als altres a participar.
d) S’ha repetit part del que s’ha signat per
confirmar la comprensió mútua.

e) Promoure la comunicació de les
persones amb dificultats de comunicació,
llenguatge i parla, seleccionant sistemes
alternatius i augmentatius, i mitjans de
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Comprensió de missatges en llengua
de signes.
2. Descriure
postures
corporals.
Descriptors o classificadors.
3. Parlar del passat. Expressar desitjos i
probabilitat en el passat i en el futur.
4. Expressions
facials
per
indicar
diferencia en temps passats.
5. Expressar preocupació, estranyesa,
probabilitat, reaccions davant un desig,

suport a la comunicació oral.

f) Adaptar la comunicació a la persona
usuària, considerant les variacions en la
seva situació personal i en l’entorn
comunicatiu.
d) Comunicar-se en llengua de signes
espanyola amb les persones que siguin
usuàries d’aquesta llengua, utilitzant amb
precisió elements lingüístics de la mateixa
per garantir la coherència discursiva.
t) Supervisar i aplicar procediments de
gestió de qualitat, d’accessibilitat universal i
de “disseny per a totes les persones”, en
les activitats professionals incloses en els
processos de producció o prestació de
serveis.
e) Promoure la comunicació de les
persones amb dificultats de comunicació,
llenguatge i parla, seleccionant sistemes
alternatius i augmentatius, i mitjans de
suport a la comunicació oral.
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RA 3. Expressa missatges clars i ben
estructurats en llengua de signes
espanyola, analitzant el contingut de
la situació i adaptant-se al registre
lingüístic de l’interlocutor.

e) S’ha comprès les idees principals d’un
discurs lingüísticament complex que tracta
sobre temes concrets i abstractes.
f) S’ha seguit les indicacions detallades en
llengua de signes espanyola.
g) S’ha pres part en discussions que
suposen un intercanvi d’informació sobre
fets concrets o en les que es donen
instruccions o solucions a problemes
concrets.
21. S’ha
comunicat
espontàniament,
adaptant un nivell de formalitat
adequat a les circumstàncies.
22. S’ha signat en llengua de signes
espanyola amb fluïdesa, precisió i
eficàcia sobre una àmplia sèrie de
temes
generals,
acadèmics,
professionals o d’oci, marcant amb
claredat la relació entre les idees.
23. S’han realitzat presentacions clares i
detallades sobre una àmplia sèrie
d’assumptes, utilitzant correctament la
terminologia.
24. S’han expressat i defensat punts de
vista amb claredat, proporcionant
explicacions i arguments adequats.
25. S’ha expressat sobre temes abstractes
i culturals, com pel·lícules, llibres,
música i sentiments, entre d’altres.
26. S’han expressat creences, opinions,
acords i desacords en llengua de
signes espanyola.
27. S’han utilitzat diversitat d’elements
lingüístics senzills amb flexibilitat per

6.
7.

lamentar-se, tranquil·litzar, negar i
afirmar amb fermesa.
Marcadors de probabilitat i usos del
participi passat.
Indicar la existència d’algú o alguna
cosa.

Expressió de missatges en llengua de
signes
espanyola
clars
i
ben
estructurats.
11. Descriure i definir.
12. Argumentació:
organitzadors
del
discurs, descriptors i classificadors.
13. Organitzar i argumentar.
14. Identificar objectes, llocs i persones.
Donar informació secundària.
15. Sol·licitar informació sobre si es coneix
d’alguna cosa o algú.
16. Descriure elements de la natura.
17. Valorar i opinar. Destacar o donar
importància a alguna cosa.
18. Relacionar dos moments en el temps.
19. Fixar el moment futur.
20. Nexes temporals i espai basat en línies
temporals.

f) Adaptar la comunicació a la persona
usuària, considerant les variacions en la
seva situació personal i en l’entorn
comunicatiu.

RA 4. Utilitza la llengua de signes
espanyola per argumentar i descriure
experiències
i
esdeveniments
quotidians, seleccionant els recursos
gramaticals.

d) Comunicar-se en llengua de signes
espanyola amb les persones que siguin
usuàries d’aquesta llengua, utilitzant amb
precisió elements lingüístics de la mateixa
per garantir la coherència discursiva.
t) Supervisar i aplicar procediments de
gestió de qualitat, d’accessibilitat universal i
de “disseny per a totes les persones”, en
les activitats professionals incloses en els
processos de producció o prestació de
serveis.
r) Comunicar-se amb els seus iguals,
superiors, clients i persones baix la seva
responsabilitat, emprant vies eficaces de
comunicació, transmetent la informació o
coneixements
adequats
i
respectant
l’autonomia i competència de les persones
que intervenen en l’àmbit de la seva feina.
h) Possibilitar la comunicació entre
persones
sordes,
sordcegues,
amb
discapacitat auditiva i dificultats de la
comunicació que siguin usuàries de la
MD020202b-1

RA 5. Utilitza la llengua de signes
espanyola per expressar i comprendre
discursos en una àmplia gamma de
temes
generals,
seleccionant
el

expressar allò que vol.
28. S’ha ajustat als canvis de direcció, estil
i
èmfasi
que
es
produeixen
normalment en la conversa.
a) S’han realitzat descripcions clares i
detallades.
b) S’han realitzat narracions (històries,
llibres i pel·lícules, entre d’altres) en llengua
de signes espanyola, utilitzant els recursos
gramaticals indicats.
c) S’han destacat les avantatges i
desavantatges dels diferents punts de vista
de temes generals, utilitzant estructures
complexes.
d) S’han desenvolupat arguments en
llengua de signes espanyola, emprant un
repertori lingüístic ampli.
e) S’han descrit experiències, fets, somnis i
ambicions, enllaçant frases de forma
senzilla.
f) S’han expressat i defensat en llengua de
signes espanyola diferents punts de vista
amb claredat, proporcionant explicacions i
argumentacions adequats.
g) S’ha descrit la forma de realitzar alguna
cosa en llengua de signes espanyola,
donant instruccions detallades.
h) S’ha adaptat la expressió per abordar
situacions menys habituals o de major
dificultat en llengua de signes espanyola.
a) S’ha comunicat espontàniament, amb la
correcció gramatical i el grau de formalitat
adequat a les circumstàncies.
b) S’han seguit discursos clarament

Utilització de la llengua de signes
espanyola per argumentar, descriure
experiències
i
esdeveniments
quotidians.
 Donar explicacions i disculpar-se:
expressar
resignació,
lamentar-se,
tranquil·litzar i consolar a algú.
 Justificar una opinió negant altre
anterior.
 Expressar conseqüència i finalitat:
connectors d’argumentació.
 Donar consells i recomanacions.
 Expressar i oferir ajuda. Demanar
disculpes.
 Rebutjar una invitació o un oferiment.
 Oferir ajuda, un servei o una idea.
Felicitar.

Utilització de la llengua de signes
espanyola per expressar i comprendre
discursos.
29. Expressar judicis i valors. Sentiments i

llengua de signes i les oïdores.
t) Supervisar i aplicar procediments de
gestió de qualitat, d’accessibilitat universal i
de “disseny per a totes les persones”, en
les activitats professionals incloses en els
processos de producció o prestació de
serveis.
f) Adaptar la comunicació a la persona
usuària, considerant les variacions en la
seva situació personal i en l’entorn
comunicatiu.
r) Comunicar-se amb els seus iguals,
superiors, clients i persones baix la seva
responsabilitat, emprant vies eficaces de
comunicació, transmetent la informació o
coneixements
adequats
i
respectant
l’autonomia i competència de les persones
que intervenen en l’àmbit de la seva feina.



vocabulari i
complexes.

utilitzant

expressions

articulats d’una conversació, comprenent
amb tot tipus de detall el que s’ha
expressat, inclús en un ambient amb
interferències visuals.
c) S’han transmetre diferents graus
d’emoció, ressaltant el que és important
per a un parlant en un esdeveniment o
experiència.
d) S’han implicat en una conversa de certa
durada sobre la majoria de temes d’interès
general, participant
activament.
e) S’han seguit conversacions sobre temes
relacionats amb la seva especialitat,
comprenent amb tot tipus de detall les
idees destacades per l’interlocutor.
f) S’han expressat opinions avaluant les
proposicions d’altres, responent, realitzant i
defensant hipòtesis.
g) S’han realitzat descripcions clares i
detallades sobre com fer alguna cosa
concreta,
proporcionant
instruccions
detallades.
h) S’han sintetitzat informació i arguments
provinents de fonts diferents (exposició,
entrevista i documental, entre d’altres),
resumint i
responent
a preguntes
complementàries que requereixen detalls.

preferències.
30. Mostrar-se a favor o en contra d’una
idea.
31. Expressar queixes i lamentacions.
Donar consells i recomanacions.
32. Oracions
subordinades
causals
(present, passat i futur) amb espai
sintàctic i topogràfic.
33. Expressions de duració determinada
per l’espai i verbs relacionats.
34. Descripcions corporals marcats en
l’espai o en el cos. Ús semàntic i
pragmàtic.
35. Conjuncions coordinants adversatives.
36. Justificar i argumentar una opinió.
37. Proposar solucions a problemes.
Acceptar o rebutjar propostes.
38. Expressar probabilitat i formular
hipòtesis.
39. Expressions de probabilitat i hipòtesis.
40. Fer projectes de futur.
41. Ús de l’espai sintàctic: estil directe i
indirecte.
42. Explicar les causes i les conseqüències
d’alguna cosa. Demanar disculpes i
posar excuses.
43. Dir qualque cosa amb altres paraules i
extreure conclusions.

METODOLOGIA

La metodologia a seguir per aquest mòdul es basarà, en primer lloc, en la idea de l’alumnat com a protagonista del seu propi procés d’ensenyament-aprenentatge. Això
vol dir que es fomentarà que siguin els estudiants qui creïn els coneixements a partir de la teoria, la pràctica i l’anàlisi.
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El Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MCER) no proposa una metodologia concreta per a l’ensenyament de llengües, però convé tenir clar es basa en
l'ús de la llengua de signes en el context de l'aula, disminuint en la mesura del possible l'ús de les llengües orals.
Per tant, el mòdul constarà de teoria i pràctica, predominant la part pràctica. A més, es fomentarà la diversitat metodològica a través d’activitats dinàmiques individuals, en
parelles, grups i pràctiques (sempre i quan sigui possible per la situació actual amb la COVID-19) en diferents situacions comunicatives, relacionat amb el contingut
proposat, seguint l’enfocament comunicatiu, participatiu i cíclic.
A través d’aquesta metodologia activa, es treballaran les habilitats comunicatives, en concret les destreses com l’expressió signada, la comprensió signada i la interacció
signada.
Per això, utilitzarem diferents eines, de les quals tindrà una major presència l’ús de les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació en el procés d’ensenyament i
aprenentatge.
●

Diàlegs i converses en LSE.

●

Exercicis d’expressió facial i corporal.

●

Activitats en petit i gran grup.

●

Elaboració de treballs en petit grup i/o individuals.

●

L’elaboració en llengua de signes espanyola de missatges complexes.

●

La comprensió de missatges complexes emesos en llengua de signes espanyola.

●

El manteniment de converses en llengua de signes espanyola sobre una àmplia gama de temes generals.

●

La gravació i visionat de les realitzacions individuals o converses en llengua de signes per al seu anàlisi individual o grupal.

●

Sortides i visites tècniques.

●

Plataforma Google Classroom com instrument d’intercanvi de recursos compartits, fòrums de debat, lliurament de treballs, etc.

D’altra banda, malgrat no hi ha llibre de text ni documentació oficial vinculada a aquest mòdul, emprarem com a font documental el llibre de la CNSE “Signar B1 i Signar
B2, material para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua de signos española adaptado al Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas (MCER)” , ja què els
punts de continguts recollits al currículum i al títol del MC coincideixen amb els mateixos.
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AVALUACIÓ

Com s’esmenta a la programació general de cicle: “l’avaluació serà continua i formativa (tal i com estableix l’article 33), la qual cosa vol dir que l’alumnat serà avaluat

a partir del seu treball diari de classe, proves escrites, elaboració de treballs, els procediments, les estratègies i les actituds demostrades, interès per la matèria, la
tolerància als diferents ritmes d’aprenentatge i la cooperació amb companys, les aportacions fetes a classe, la iniciativa i l'entusiasme”


Criteris de qualificació (concretar aspectes no recollits als generals, si escau)
- Mostra una actitud professional i respectuosa cap als usuaris i cap a la seva professió.
- Mostra iniciativa i motivació cap al mòdul i cap a la professió.
- Procura incorporar la terminologia professional i té cura del seu llenguatge.
- Mostra una actitud oberta cap a les orientacions i crítiques constructives (correccions) referents al seu treball.
➢

És autocrític/a.

- La puntuació serà numèrica, entre 1 i 10, sense decimals.
- Es considerarà positiu o aprovat les puntuacions iguals o superiors a 5 punts.
A) PROVES D’AVALUACIÓ: 50%
En relació a les mateixes, es tindrà en compte:
40. Incorporaran ítems d’avaluació corresponents a les competències professionals dels mòduls.
41. Si alguna alumna no pot realitzar la prova i presenta el corresponent justificant d’absència, tindrà dret a realitzar-la durant la mateixa avaluació. En
cas de no justificar-la adequadament, perdrà el dret a realitzar la prova dins la mateixa avaluació, i es podrà presentar a la recuperació del mes de
març.

B) TREBALLS I ACTIIVTATS D’AULA: 35%
L’alumnat haurà de lliurar i aprovar els treballs i activitats encomanades durant l’avaluació dins els terminis establerts.
Per a l’avaluació es tindrà en compte:
 L’elaboració d’activitats i treballs obligatoris, individuals o grupals, encomanades per a treballar a casa o a classe.
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 Els treballs s’hauran d’ajustar a l’estructura i pautes d’elaboració ficades pel professoral del departament de Serveis Socials i a la Comunitat.
 Si alguna alumna no pot realitzar una prova i presenta el corresponent justificant d’absència, tindrà dret a realitzar-la durant la mateixa avaluació sempre
que sigui possible. En el cas de no justificar-la adequadament, perdrà el dret a realitzar la prova dins la mateixa avaluació i es podrà presentar a la
recuperació del mes de març.
 En aquest percentatge d’avaluació es tindran en compte les competències professionals, personals i socials.
 Es valorarà, per tant, la participació, implicació i perfil professional a les activitats d’aula i/o sortides.
 Els treballs lliurats fora de termini podran optar a un màxim de 5 punts.
 Els treballs NO lliurats sumaran 0 punts.
 En el cas de treballs no lliurats amb motius justificats es marcarà un nou termini de lliurament dins la mateixa avaluació, sempre que sigui possible.

C) BLOG / PÀGINA WEB EN LLENGUA DE SIGNES: 15%
Es demanarà a l'alumnat la realització d'un blog i/o pàgina web en llengua de signes, que serveixi com a instrument d’organització de l’aprenentatge i reflexió d’aquest i alhora li
permet prendre consciència del propi procés d’aprenentatge.
L'avaluació es realitzarà en base als objectius d'aprenentatge/competències professionals, personals i socials i als criteris d'avaluació proposats a cada unitat de
treball. S’adaptarà a les diferents actuacions, situacions i continguts que exigeix el propi desenvolupament dels Resultats d'Aprenentatge del Mòdul. Es considera
una competència professional bàsica l’ús adient de l’expressió, l’ortografia i la gramàtica en les tasques escrites i orals/signades.
S'avaluarà el grau d'adquisició de les competències per trimestres (avaluacions) tenint sempre present l'avaluació contínua.Qualificacions:
— La nota mínima ponderada de les parts (A - B - C) ha de ser d’un cinc (5). Cadascuna de les parts contempla un percentatge A-50%, B-35% i C-15%.
L’alumnat haurà de sumar en total mínim d’un 5 per superar el mòdul.
Pel fet què aquest mòdul va sumant coneixements gradualment, es considerarà aprovat el curs si s’aprova la darrera avaluació.
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Per tenir dret a avaluació s’ha d’assistir a un 85% de les sessions de cada mòdul. En cas de superar el 15% d’absentisme al mòdul no podrà ser avaluat i es donarà
de baixa d’ofici a l’alumne/a, prèvia comunicació oficial i tenint en compte les causes que contempla la normativa (article 29 i 30 de l’ordre d’organització i funcionament).

Per tenir dret a l’avaluació contínua, no es pot superar el còmput del 20% de faltes d’assistència, tenint en compte les faltes justificades i les no justificades
(entenent que les no justificades no poden superar en cap cas el 15% establert per normativa). Serà la Comissió de coordinació i gestió qui valorarà cada cas concret
abans de procedir a tramitar la pèrdua del dret a l’avaluació contínua.

RECUPERACIONS TRIMESTRALS
Als CFGS no es realitzaran recuperacions per trimestre.
Com s’ha esmentat anteriorment, i degut què aquest mòdul tracta l’adquisició d’una llengua, sempre que s’aprovi la última avaluació quedarà automàticament aprovat el
mòdul, ja què es sobreentén que ha assolit tots els coneixements necessaris. En cas contrari, si l’alumnat suspèn la darrera UT al darrer trimestre, quedarà
automàticament suspès el mòdul i haurà de fer un examen global de recuperació
Abans de realitzar les recuperacions, s’hauran d’haver presentat tots els treballs realitzats durant les avaluacions. La presentació dels treballs és condició per poder
presentar-se a la recuperació.

NORMATIVA CONVOCATÒRIA NO PRESENCIAL
A primer curs, només tindran dret a la convocatòria no presencial de setembre els alumnes que promocionin a segon. Per tenir-hi dret, l'alumne no ha de tenir pendent
d'aprovar una càrrega lectiva superior a les 330 hores (això vol dir que els mòduls suspesos o pendents de cursar, no poden superar en el seu conjunt les 330 hores).
L'alumne que compleix tots els requisits per poder presentar-se al setembre i no ho fa, sense haver-hi renunciat dins termini, perd la convocatòria. ( Termini 15 de juliol,
Ordre de la Conselleria d’Educació de 18 de febrer de 2014)
L'alumne de segon curs que compleix tots els requisits per poder-se presentar a la convocatòria no presencial de juny i no ho fa, sense haver-hi renunciat dins termini,
perd la convocatòria. (Termini abril)
Cada professor podrà establir una pla de recuperació individual (treballs, proves teòric-pràctiques…) per a la convocatòria no presencial.

SISTEMES DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS (Convocatòria no presencial)
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Per a recuperar el mòdul pendent de cursos anteriors es farà, al mes de febrer, una prova teòrica-pràctica de tots els continguts del mòdul.
L’alumnat amb mòduls pendents s’acolliran a un pla de recuperació que pot incloure tutories, tasques, treballs, etc.

ADAPTACIONS CURRICULARS
L’atenció a la diversitat de l’alumnat es donarà seguint el que s’especifica a l’article 20 de l’Ordre d’organització i funcionament dels cicles en modalitat presencial del 13 de
juliol de 2009 (BOIB 108, del 25/07/2009). Les adaptacions proposades seran d’accés al currículum i adaptacions no significatives.
S’inclouran a la Memòria de final de curs del Departament.


Instruments d’avaluació (generals per al mòdul, a concretar a la programació d’aula)
- Prova teòric-pràctica objectiva lligada a les competències i continguts.
- Proves individuals, escrites i/o signades.
- Presentacions a classe
- Monografies i treballs individuals o en petit grup.
- Vídeos, exposicions signades, etc.
- Entrevistes, debats i diàlegs.
- Simulacions de situacions reals.
- Sortides i/o visites relacionades amb el mòdul.

En aquest mòdul les rúbriques seran fonamentals per a que les alumnes puguin comprendre tots els paràmetres que entren en joc a l’hora d’emetre o comprendre
missatges orals i/o signats.

Per tenir dret a avaluació s’ha d’assistir a un 85% de les sessions de cada mòdul. En cas de superar el 15% d’absentisme al mòdul no podrà ser avaluat i es
donarà de baixa d’ofici a l’alumne/a, prèvia comunicació oficial i tenint en compte les causes que contempla la normativa (article 29 i 30 de l’ordre d’organització i
funcionament).
Per tenir dret a l’avaluació contínua, no es pot superar el còmput del 20% de faltes d’assistència, tenint en compte les faltes justificades i les no justificades
(entenent que les no justificades no poden superar en cap cas el 15% establert per normativa). Serà la Comissió de coordinació i gestió qui valorarà cada cas concret
abans de procedir a tramitar la pèrdua del dret a l’avaluació contínua.
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DISTRIBUCIÓ TEMPORAL

BLOCS DE CONTINGUTS

UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES

(segons currículum)
B-a

B-b

B-c

B-d

B...

CRONOGRAMA
SET

OCT

NOV

DES

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

0. UT: Presentació del mòdul

2

1. UT: Identificació de la informació en discursos signats

21

2. UT: Comprensió de missatges en llengua de signes espanyola

25

3. UT: Expressió de missatges en llengua de signes espanyola clars i

27

4.
Utilització de la LSE per argumentar i descriure
benUT:
estructurats

25

5. UT: Utilització de la LSE per comprendre i expressar discursos

25

HORES TOTALS:



GEN

HORES

125h

BIBLIOGRAFIA BÀSICA DE REFERÈNCIA

56. Diccionario Normativo de la Lengua de Signos Española. Fundación CNSE
57. Glosarios. Fundación CNSE-FCNSE
58. Gramática Didáctica de la Lengua de Signos Española (LSE). Ángel Luis Herrero Blanco EDICIONES SM, 2009.
59. Signar B1. Material para la enseñanza y aprendizaje de la lengua de signos española adaptado a al Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas (MCER)
Fundación CNSE
60. Signar B2. Material para la enseñanza y aprendizaje de la lengua de signos española adaptado a al Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas (MCER)
Fundación CNSE
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MÒDUL INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER APERSONES AMB SORDCEGUESA

DOCENT: MARGARITA HERNÁNDEZ VINENT
 ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL
COMPETÈNCIES PPS

RESULTATS D’APRENENTATGE

CRITERIS D’AVALUACIÓ

CONTINGUTS

a) Elaborar programes d'integració
social de persones amb dificultats de
comunicació, llenguatge i
parla,
aplicant la normativa legal vigent i
incorporant la perspectiva de gènere.
b) Establir les pautes d'actuació en els
programes
d'intervenció,
aplicant
tècniques i instruments de recollida
d'informació.
c) Assessorar i sensibilitzar individus,
col·lectius i institucions sobre les
persones sordes, sordcegues i amb
discapacitat auditiva i de comunicació,
emprant tècniques i mitjans de
comunicació social.
g) Promoure l'autonomia de les
persones sordes, sordcegues i amb
discapacitat auditiva i de comunicació,
en la realització de gestions bàsiques,
facilitant la comunicació amb el seu
entorn.

RA1.
Caracteritza
la
intervenció
comunicativa
amb
persones
sordcegues, relacionant els seus
principis
metodològics
amb
els
processos cognitius i els nivells
d'intervenció.

a) S'han descrit els fonaments
metodològics que condueixen la
intervenció.
b) S'ha analitzat el procés de
desenvolupament cognitiu de les
persones amb sordceguesa congènita.
c) S'han determinat els diferents nivells
d'intervenció amb persones amb
sordceguesa congènita.
d) S'ha descrit el procés d'aprenentatge
de conductes en persones amb
sordceguesa congènita.
e) S'han analitzat el valor comunicatiu
dels comportaments problemàtics i les
tècniques més adequades per a la
intervenció.
f)
S'han detallat les principals
repercussions de la sordceguesa en
l'adquisició i el manteniment de
l'autonomia personal.
g) S'ha descrit la particularitat de
l'adquisició
d'aprenentatges
en
persones amb sordceguesa adquirida.

a) Caracterització de la intervenció
comunicativa
amb
persones
amb
sordceguesa:
– Anàlisi dels principis metodològics
de la intervenció amb persones
amb sordceguesa.
– Processos cognitius en la persona
amb sordceguesa congènita
– Nivells d'intervenció:
– Interacció comunicativa
– Desenvolupament
de
la
comunicació
– Llenguatge
– Processos d'aprenentatge
– Valor
comunicatiu
del
comportament de la persona amb
sordceguesa.
– Implicacions de la sordceguesa
adquirida:
– Autonomia personal
– Ajust a la nova situació
sensorial
– Aprenentatges adaptats
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h) S'han descrit les
psicosocials
de
la
adquirida.
a) Elaborar programes d'integració
social de persones amb dificultats de
comunicació, llenguatge i
parla,
aplicant la normativa legal vigent i
incorporant la perspectiva de gènere
b) Establir les pautes d'actuació en els
programes
d'intervenció,
aplicant
tècniques i instruments de recollida
d'informació.
c) Assessorar i sensibilitzar individus,
col·lectius i institucions sobre les
persones sordes, sordcegues i amb
discapacitat auditiva i de comunicació,
emprant tècniques i mitjans de
comunicació social.
j) Organitzar i implementar programes
d'intervenció comunicativa, educatius,
formatius i d'integració social per a
persones
amb
dificultats
de
comunicació, llenguatge i parla.
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RA2. Organitza la intervenció amb les
persones sordceguesa, relacionant les
seves característiques amb les àrees
d'intervenció establertes en el pla
individualitzat d'atenció.

implicacions
sordceguesa

a) S'ha analitzat el pla individualitzat
d'atenció,
identificant
els
seus
elements.
b) S'han identificat les principals
característiques
de
la
persona
sordcega, relacionant-les amb les àrees
d'intervenció i els objectius.
c) S'han seleccionat les activitats
prioritàries en funció dels objectius
programats.
d) S'han identificat els recursos del
centre i de l'entorn per optimitzar la
intervenció.
e)
S'ha
identificat
l'estructura
organitzativa i funcional de l'equip
interdisciplinari, relacionant-la amb la
coordinació amb el mediador.
f) S'ha argumentat la importància de la
coherència entre la planificació de les
activitats i els objectius previstos en la
intervenció.
g) S'ha valorat la importància de
vincular el pla individualitzat d'atenció
amb el marc general del centre de
treball.

b) Organització de la intervenció amb
persones amb sordceguesa:
– Anàlisi de programes d'atenció.
Elements.
El
pla
individual
d'atenció en el marc general del
centre de treball.
– Àrees d'intervenció:
– Desenvolupament motor
– Capacitats perceptives
– Cognició,
comunicació
i
llenguatge
– Educació
– Autonomia personal
– Ajust a la discapacitat
– Habilitats laborals
– Desenvolupament social
– Tecnologies
per
a
la
comunicació i accés a la
informació.
– Disseny
d'activitats
en
la
intervenció amb persones amb
sordceguesa
– Elaboració
i
adaptació
de
materials i recursos didàctics
– Identificació de recursos per a la
intervenció amb persones amb
sordceguesa
– L'equip interdisciplinari
– El paper del Tècnic en MC en
l'equip interdisciplinari

–
–
c) Assessorar i sensibilitzar individus,
col·lectius i institucions sobre les
persones sordes, sordcegues i amb
discapacitat auditiva i de comunicació,
emprant tècniques i mitjans de
comunicació social.
c) Promoure la comunicació de les
persones
amb
dificultats
de
comunicació, llenguatge
i parla,
seleccionant sistemes alternatius i
augmentatius i mitjans de suport de
comunicació oral.
f) Adaptar la comunicació a la persona
usuària, considerant les variacions en
la seva situació personal i en l'entorn
comunicatiu.
g) Promoure l'autonomia de les
persones sordes, sordcegues i amb
discapacitat auditiva i de comunicació,
en la realització de gestions bàsiques,
facilitant la comunicació amb el seu
entorn.
j) Organitzar i implementar programes
d'intervenció comunicativa, educatius,
formatius i d'integració social per a
persones
amb
dificultats
de
comunicació, llenguatge i parla.
k) Realitzar intervencions dirigides a
prevenir i pal·liar situacions d'aïllament
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RA3. Implementa programes de
mediació comunicativa, adaptant-los
als àmbits d'intervenció en centres amb
les persones sordcegues.

a) S'han aplicat estratègies i tècniques
d'intervenció adaptats al pla de
desenvolupament dels programes de
l'atenció primerenca.
b) S'han aplicat estratègies i tècniques
d'intervenció adaptats al pla de
desenvolupament
dels
programes
d'educació ordinària i especial.
c) S'han aplicat estratègies i tècniques
d'intervenció
adaptats
a
l'àmbit
sociolaboral.
d) S'han aplicat estratègies i tècniques
d'intervenció en l'àmbit residencial.
e) S'han valorat els principals criteris
per a l'elaboració i adaptació de
materials en cadascun dels àmbits.
f) S'ha determinat el valor del treball
en equip en els diferents àmbits
d'intervenció.
g) S'ha valorat la importància de
respectar en la intervenció el paper
dels diferents professionals de l'equip,
dins de l'especificitat de cada àmbit.

Coordinació entre professionals
Valoració de la importància de la
coordinació entre professionals

c) Implementació de programes de
mediació comunicativa en centres amb les
persones amb sordceguesa:
– Estratègies
i
tècniques
d'intervenció
en
atenció
primerenca.
– L'observació i el desig d'actuar
– Desenvolupament
social
i
emocional
del
nadó
amb
sordceguesa
– Desenvolupament i adaptació de
materials en atenció primerenca
– Estratègies
i
tècniques
d'intervenció en centres de
educació ordinària i especial
– Estratègies
i
tècniques
d'intervenció a institucions en
l'àmbit sociolaboral
– Estratègies
i
tècniques
d'intervenció a institucions en
l'àmbit residencial.
− Valoració del treball en equip a
cada un dels àmbits d'intervenció

comunicatiu en les persones sordes,
sordcegues i amb discapacitat auditiva
i dificultats de comunicació.
s) Generar entorns segurs en el
desenvolupament del seu treball i el
del seu equip, supervisant i aplicant els
procediments de prevenció de riscos
laborals i ambientals, d'acord amb el
que estableix la normativa i els
objectius de l'empresa.
t) Supervisar i aplicar procediments de
gestió de qualitat, d'accessibilitat
universal i de «disseny per a tothom»,
en les activitats professionals incloses
en els processos de producció o
prestació de serveis.
c) Assessorar i sensibilitzar individus,
col·lectius i institucions sobre les
persones sordes, sordcegues i amb
discapacitat auditiva i de comunicació,
emprant tècniques i mitjans de
comunicació social.
c) Promoure la comunicació de les
persones
amb
dificultats
de
comunicació, llenguatge
i parla,
seleccionant sistemes alternatius i
augmentatius i mitjans de suport de
comunicació oral.
f) Adaptar la comunicació a la persona
usuària, considerant les variacions en
la seva situació personal i en l'entorn
comunicatiu.
g) Promoure l'autonomia de les
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RA4. Implementa programes de
mediació comunicativa, adaptant-los a
les característiques de l'entorn familiar i
social de les persones sordcegues.

a) S'han identificat els aspectes que
defineixen la relació entre la persona
sordcegues i les persones del seu
entorn.
b) S'ha descrit el paper del tècnic
superior en Mediació Comunicativa en
el desenvolupament de programes en
els àmbits social i familiar.
c) S'han determinat estratègies per
facilitar la competència comunicativa
en l'àmbit familiar.
d) S'han utilitzat recursos i estratègies
de mediació per pal·liar situacions
d'aïllament en l'entorn social i familiar.
e) S'han identificat recursos de l'entorn
que permetin la participació de la
persona sordcega en activitats que

d) Implementació de programes de
mediació comunicativa a l'entorn familiar i
social:
● Família i sordceguesa
● La relació de la persona amb
sordceguesa amb el seu entorn
social
● El paper del tècnic superior en
MC als àmbits social i familiar
● Valoració del paper del mediador
com a model comunicatiu.
● Pautes
per
afavorir
la
competència
comunicativa
a
l'àmbit familiar.
● Pautes de mediació comunicativa
per a l'organització i gestió de la
vivenda

persones sordes, sordcegues i amb
discapacitat auditiva i de comunicació,
en la realització de gestions bàsiques,
facilitant la comunicació amb el seu
entorn.
j) Organitzar i implementar programes
d'intervenció comunicativa, educatius,
formatius i d'integració social per a
persones
amb
dificultats
de
comunicació, llenguatge i parla.
k) Realitzar intervencions dirigides a
prevenir i pal·liar situacions d'aïllament
comunicatiu en les persones sordes,
sordcegues i amb discapacitat auditiva
i dificultats de comunicació.
s) Generar entorns segurs en el
desenvolupament del seu treball i el
del seu equip, supervisant i aplicant els
procediments de prevenció de riscos
laborals i ambientals, d'acord amb el
que estableix la normativa i els
objectius de l'empresa.
t) Supervisar i aplicar procediments de
gestió de qualitat, d'accessibilitat
universal i de «disseny per a tothom»,
en les activitats professionals incloses
en els processos de producció o
prestació de serveis.
b) Establir les pautes d'actuació en els
programes
d'intervenció,
aplicant
tècniques i instruments de recollida
d'informació.
m) Avaluar programes de comunicació
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fomentin la seva socialització.
f) S'han aplicat pautes de mediació
comunicativa en la resolució de
gestions bàsiques i per a l'organització i
gestió de l'habitatge.
g) S'han aplicat estratègies i tècniques
d'intervenció en l'àmbit d'oci i temps
lliure.
h) S'ha argumentat la necessitat de
garantir els principis de neutralitat,
objectivitat i respecte a la intimitat de
la unitat familiar.

RA5. Realitza el seguiment de la
intervenció comunicativa, emplenant
els documents de
registre establerts.

a) S'han establert indicadors per a
l'avaluació.
b) S'han emplenat registres per al
seguiment de la intervenció.
c) S'han seleccionat espais i temps per
dur a terme les labors d'avaluació del

●
●

●

Pautes de mediació comunicativa
en la resolució de gestions
bàsiques
Estratègies
i
tècniques
de
mediació comunicativa a l'àmbit
d'oci i temps lliure.
Bones pràctiques a la unitat
familiar i social.

e) Realització del seguiment de la
intervenció comunicativa:
● Indicadors per a l'avaluació
● Cumplimentació dels registres
● Selecció d'espais i temps
● Elaboració d'informes i memòries

i integració social aplicats a les
persones
amb
dificultats
de
comunicació, llenguatge
i parla,
valorant la seva pertinença i adequació
a la persona usuària.
s) Generar entorns segurs en el
desenvolupament del seu treball i el
del seu equip, supervisant i aplicant els
procediments de prevenció de riscos
laborals i ambientals, d'acord amb el
que estableix la normativa i els
objectius de l'empresa.
t) Supervisar i aplicar procediments de
gestió de qualitat, d'accessibilitat
universal i de «disseny per a tothom»,
en les activitats professionals incloses
en els processos de producció o
prestació de serveis.
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programa de mediació comunicativa.
d) S'han realitzat informes i memòries.
e) S'ha argumentat la importància de
transmetre la informació a l'equip
interdisciplinari.
f) S'han determinat les vies de
transmissió d'informació als membres
de l'equip interdisciplinari.
g) S'ha valorat la importància de
mantenir els canals de comunicació
entre tots els agents implicats en el
procés de mediació.

●
●
●

Transmissió de la informació a
l'equip interdisciplinari.
Canals de comunicació en el
seguiment
del
procés
de
mediació.
Valoració de la importància de la
objectivitat a l'avaluació

 METODOLOGIA
Les persones amb sordceguesa són un col·lectiu molt heterogeni amb el qual els i les Tècnics/ques en Mediació Comunicativa poden desenvolupar la seva tasca professional. Per
aquesta raó, entenem aquest mòdul necessari per a desenvolupar una professió d’ajuda i per a interactuar adequadament en les seves relacions professionals amb aquest col·lectiu.
Es plantejaran sessions participatives amb tot l’alumnat, treballant d’aquesta manera continguts teòrics i pràctics associats a les competències professionals, personals i socials
associades al mòdul.

Per tot això, la metodologia que farem servir serà una metodologia activa i participativa, on el procés d’ensenyament-aprenentatge estigui dissenyat perquè l’alumnat pugui realitzar
l’aprenentatge d’una forma significativa, sent aquest alumnat el protagonista del procés.
Els continguts teòrics es treballen a l’aula mitjançant diverses modalitats com; exposicions per part de la docent i de l’alumnat, professionals del món de la sordceguesa, activitats de
treball cooperatiu, aprenentatge basat en projectes, metodologia del joc, reflexions a partir d’articles i llibres, visualització de vídeos, entre d’altres. Mentre que els continguts
pràctics del mòdul seran on l’alumnat agafi un rol protagonista requerint així la seva implicació i participació en dinàmiques, rol-playing, intervencions amb persones amb
sordceguesa, creació i adaptació de materials, i la creació d'un quadern d'aprenentatge que serveixi com a instrument reflexiu i li permet prendre consciència del propi procés
d’aprenentatge.

Durant el transcurs d’aquesta programació, s'intentaran dur a terme activitats/projectes intermòduls per tal d'enriquir el procés d'ensenyament aprenentatge, així com per assolir de
manera conjunta les competències professionals, personals i socials del cicle.

Per a la realització de les diverses activitats, es disposarà de les infraestructures i materials necessàries per dur a terme de manera adequada les diferents activitats proposades durant
el curs. L’aula principal on es desenvolupa aquest mòdul compleix els requisits per a poder realitzar-ho amb èxit, però per tal de crear un centre on es pugui desmarcar de
l’aprenentatge de les aules, s’aprofitarà qualsevol espai del centre per a l’aprenentatge; com terrasses, espais comuns, sala d’actes, etc.
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Els principis metodològics que es plantegen serveixen de guia en tot el procés d’ensenyament-aprenentatge, centrats en l’adaptació al nivell i expectatives de

l’alumnat i en la creació d’un ambient positiu que afavoreixi l’aprenentatge útil per a exercir la professió.

Les unitats de treball s’han planificat afavorint l’aprenentatge progressiu, i totes segueixen una estructura comú. Inicialment es plantegen activitats per introduir el tema i que siguin
motivacionals, partint dels coneixements previs de l’alumnat i fomentant el debat i la reflexió crítica i constructiva. Les activitats de desenvolupament del tema, exigeixen de la
implicació de l’alumnat i de la presa de consciència del seu propi procés d’aprenentatge. Pretenem que l’elaboració i tractament de continguts es faci de manera conjunta amb
l’alumnat, establint un espai de diàleg i intercanvi de coneixements, de manera que l’exposició de continguts per part de la professora no pren excessiu protagonisme. En
finalitzar la unitat de treball es plantegen activitats de cloenda, deixant temps per resoldre dubtes i remarcar els aspectes rellevants de la unitat.
Durant el curs es procurarà contactar amb institucions, serveis i/o entitats, relacionades amb el cicle per tal de conèixer els recursos existents i facilitar la possibilitat de interactuar
amb els usuaris d'aquest col·lectiu. Així mateix, es participarà d’aquelles visites o activitats complementàries que proposi la comissió d’activitats complementàries del centre,
utilitzant-les com a activitats pedagògiques.

L’ús de les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació implica una nova forma de treballar continguts, ja que nous recursos s’han posat al servei del personal
docent i alumnat. Constantment sorgeixen nous recursos a l’abast dels estudiants i del professorat, que implica la necessitat de formació continua per posar en pràctica aquests
recursos.

●

Es farà ús de la plataforma Classroom, com a espai de treball individual i grupal, d’intercanvi d’opinions, entre d’altres. Espai on l’alumnat hi trobarà articles i lectures i
diversa informació sobre les diferents unitats, així com bibliografia i webgrafia relacionada amb el mòdul. Tanmateix, l’alumnat hi podrà penjar les diferents activitats que
se li encomanin a cada UT: resums, comentaris, treballs de recerca…
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●

L’ús d’internet dins l’aula i fora d’aquesta serà d’ús freqüent, l’alumnat disposa de wifi per tal que no només tinguin accés des dels ordinadors a disposició del
centre, sinó també des dels seus telèfons mòbils. Aquesta eina s’utilitzarà tant per a recerca d’informació com per a la realització de diferents tasques.

●

L’ús d’aplicacions com Kahoot, Prezi, Padlet, Canva, Genially, etc. com a recursos que motiven a l’alumnat cap a l’aprenentatge. Aquestes aplicacions sónutilitzades
normalment per acabar unitats i repassar sobre el que s’ha treballat durant la unitat.

L’equip docent del CIFP realitza el seguiment i avaluació a través de l’aplicació Additio, que permet intercanviar rúbriques entre l’equip educatiu usuari de l’aplicació.Quant als
materials de referència del mòdul: no s’utilitzarà llibre de tex, però la professora anirà facilitant material i bibliografia específica, així com material audiovisual i materials de creació
pròpia (individuals i grupals) per l’ alumnat amb les recerques i síntesis dels continguts treballats.

 AVALUACIÓ
Criteris de qualificació
La qualificació dels mòduls ha de ser numèrica, entre 1 i 10, sense decimals.Es
consideren positives les puntuacions iguals o superiors a cinc punts.
Totes les proves/produccions es consideren obligatòries. Es podran demanar en la finalització de cada trimestre activitats globals avaluables on es puguin avaluar lesdiferents
competències professionals, personals i socials associades al mòdul.

LES QUALIFICACIONS TRIMESTRALS I FINALS ES CONFORMARAN A PARTIR DE:
A) PROVES OBJECTIVES: 50%
L’alumnat ha de realitzar les proves objectives que es plantegin al llarg del curs.En
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relació a aquestes proves objectives:
●

Han d’incorporar ítems d’avaluació corresponents a les competències professionals, personals i socials del mòdul.

●

Les proves objectives es consideren obligatòries.

B) PRODUCCIONS: 35%
L’alumnat ha de realitzar les activitats d’aula i els treballs/projectes que se li encomanin. L'alumnat està obligat a lliurar totes les produccions programades i requerides pel
professorat dins dels terminis establerts. Seran avaluats:
●

L’elaboració de les activitats i treballs obligatoris, individuals i en grup, que al llarg del curs seran requerits pel professorat, tant per fer a classe com a
casa.

●

Els treballs s’hauran d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel professorat i pel departament de Serveis Socioculturals i a la
Comunitat.

●

Si un alumne/a no pot realitzar una producció durant l’avaluació i presenta el justificant corresponent, tindrà dret a realitzar-la durant la mateixa
avaluació. En el cas que l’absència no es justifiqui correctament, l’alumne perd el dret a realitzar la producció dins la mateixa avaluació.

●
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Es tindran en compte les competències transversals relacionades amb les tasques individuals i en grup plantejades:
◦

Capacitat de resolució de problemes.

◦

Capacitat d’organització del treball.

◦

Responsabilitat a la feina.

◦

Capacitat per treballar en equip.

◦

Autonomia.

◦

Relació interpersonal.

◦

Capacitat d’iniciativa.

●

El lliurament dels treballs fora dels terminis indicats quedaran penalitzats amb la resta del 20% de la nota.

●

És obligatòria l’entrega de totes les tasques encomanades pel professorat per a la superació d’aquesta part del mòdul.

●

En el cas que la no presentació dels treballs al llarg de l’avaluació sigui per un motiu justificat, el professorat marcarà un nou termini delliurament
dins la mateixa avaluació, sempre i quan sigui possible.

●

Dins aquest apartat, es demana a l'alumnat la seva implicació i participació a l'aula/xerrades, de manera professional i lligades a les
competències professionals del cicle. Durant el curs, es podran dur a terme altres realitzacions de projectes de mediació comunicativa.

C) CARPETA DE L’ESTUDIANT: 15 %


Es demanarà a l'alumnat la realització d'una carpeta de l’estudiant, que serveixi com a instrument d’organització de l’aprenentatge i reflexió d’aquest i
alhora li permet prendre consciència del propi procés d’aprenentatge.

L'avaluació es realitzarà en base als objectius d'aprenentatge/competències professionals, personals i socials i als criteris d'avaluació proposats a cada unitat de treball. S’adaptarà a
les diferents actuacions, situacions i continguts que exigeix el propi desenvolupament dels Resultats d'Aprenentatge del Mòdul. Es considera una competència professional bàsica
l’ús adient de l’expressió, l’ortografia i la gramàtica en les tasques escrites i orals/signades.

S'avaluarà el grau d'adquisició de les competències per trimestres (avaluacions) tenint sempre
present l'avaluació contínua.Qualificacions:
— La nota mínima ponderada de les parts (A - B - C) ha de ser d’un cinc (5). Cadascuna de les parts contempla un percentatge A-50%, B-35% i C-15%. L’alumnat haurà de
sumar en total mínim d’un 5 per superar el mòdul.

RECUPERACIONS TRIMESTRALS
Als CFGS no es realitzaran recuperacions per trimestre. A final de curs, després de l’examen de l’avaluació ordinària del trimestre, podran presentar-se a una provaobjectiva de
recuperació sobre les CPPS no assolides del mòdul.

RECUPERACIONS DE LA CONVOCATÒRIA PRESENCIAL (A FINAL DE CURS).
Si un alumne/a no aconsegueix una puntuació igual o superior a cinc (5), per poder aprovar s’haurà de presentar a la recuperació a final de curs. En la recuperació es tindrà en
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compte la situació particular de cada alumne/a. El professorat implicat podrà realitzar un pla individualitzat de recuperació.

Abans de realitzar les recuperacions, s’hauran d’haver presentat totes les produccions realitzades durant les avaluacions. La presentació d'aquestes és condició per poder presentarse a la recuperació.

NORMATIVA CONVOCATÒRIA NO PRESENCIAL
A primer curs, només tindran dret a la convocatòria no presencial de setembre l'alumnat que promocioni a segon. Per tenir-hi dret, l'alumnat no ha de tenir pendent d'aprovar una
càrrega lectiva superior a les 330 hores (això vol dir, que els mòduls suspesos o pendents de cursar, no poden superar en el seu conjunt les 330 hores).
L'alumnat que compleix tots els requisits per poder presentar-se al setembre i no ho fa, sense haver-hi renunciat dins termini, perd la convocatòria. (Termini 15 de juliol, Ordre de la
Conselleria d’Educació de 18 de febrer de 2014)
L'alumnat de segon curs que compleix tots els requisits per poder-se presentar a la convocatòria no presencial de juny i no ho fa, sense haver-hi renunciat dins termini, perd la
convocatòria. (Termini abril)
Cada professor/a podrà establir una pla de recuperació individual (treballs, proves teòrico-pràctiques…) per a la convocatòria no presencial.

SISTEMES DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS (Convocatòria no presencial)
Per a recuperar el mòdul pendent de cursos anteriors es farà, al mes de febrer, una prova teòrica-pràctica de tots els continguts del mòdul. L’alumnat amb mòduls pendents s’acollirà
a un pla de recuperació que pot incloure tutories, tasques, treballs….

MD020202b-1

ADAPTACIONS CURRICULARS
L’atenció a la diversitat de l’alumnat es donarà seguint el que s’especifica a l’article 20 de l’Ordre d’organització i funcionament dels cicles en modalitat presencial del 13 de
juliol de 2009 (BOIB 108, del 25/07/2009). Les adaptacions proposades seran d’accés al currículum i adaptacions no significatives. S’inclouran a la Memòria de final de curs del
Departament.

Instruments d’avaluació
Els instruments d’avaluació que s’utilitzaran duran el procés d’ensenyament-aprenentatge seran variats i dissenyats en funció del grup- classe.
–

Proves individuals escrites i/o orals/signades o fent ús de SAACs.

–

Rúbriques d’avaluació de coneixements i d'implicació i participació a l'aula mitjançant observació directa

–

Monografies i treballs individuals o en petit grup.

–

Quaderns d’aprenentatge

–

Projectes individuals i/o grupals

–

Exposicions orals, xerrades...

–

Resolució d'exercicis i problemes, interpretació de dades, casos pràctics

–

Diàlegs, entrevistes, debats....

–

Elaboració de materials

–

Sortides i visites tècniques.

–

Altres...
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DISTRIBUCIÓ TEMPORAL

BLOCS DE
UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES

CONTINGUTS

CRONOGRAMA
HORES

(segons currículum)
B-a

B-b

B-c

B-d

B-c

SET

UT1: Principis metodològics
UT2: Processos en sordceguesa congènita
UT3: Processos sordceguesa adquirida

NOV

DES

GEN

FEB

MAR

5
12
7

UT4: Organització de la intervenció amb PaSC

14

UT5: Atenció primerenca i sordceguesa

11

UT6: Centres residencials i sociolaborals

9

UT7: Família i sordceguesa
UT8: Autonomia de les PaSC

11
9

UT9: Oci i temps lliure

11

UT10: Projecte sordceguesa

63

HORES TOTALS: 125
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OCT

125
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MÒDUL SAAC
DOCENT: HENAR AMATE MARÍN
La programació és un projecte obert, flexiu i reflexiu, on el professorat hi fa una declaració d’intencions amb caràcter viu, que fa possible adaptar la normativa a
la realitat de l’aula i a la diversitat d’interessos i capacitats de l’alumnat.
1. ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL
COMPETÈNCIES PPS
b) Establir les pautes
d'actuació en els
programes d'intervenció,
aplicant tècniques i
instruments de recollida
d'informació.
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RESULTATS
D’APRENENTATGE
RA1. Detecta les
necessitats
comunicatives de
l'usuari,
relacionant- les
amb els sistemes
alternatius i
augmentatius de
comunicació.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
a.
S'han identificat les necessitats
comunicatives de l'usuari.
b.
S'han identificat els recursos que afavoreixen el
procés de comunicació.
c.
S'ha valorat la influència de la comunicació
en el desenvolupament diari de les persones.
d.
S'han descrit els aspectes que determinen
l'elecció d'un o un altre sistema de comunicació en
funció de les característiques motores, cognitives i
actitudinals de l'usuari.
e.
S'han analitzat les diferents formes d'interacció
i les condicions més favorables perquè la comunicació
s'estableixi.
f.
S'han identificat elements externs, que poden
afectar el correcte ús dels sistemes alternatius i
augmentatius de comunicació.
g.
S'han aplicat estratègies de foment de la
implicació familiar i del seu entorn social, en la
intervenció amb sistemes alternatius i augmentatius de
comunicació.
h. S'han analitzat les principals informacions i
orientacions ofertes als cuidadors i cuidadores,
afavorint la generalització de conductes
comunicatives establertes.

CONTINGUTS
a) Detecció de necessitats
comunicatives de les persones
usuàries:
Valoració de necessitats i procés
d'intervenció:
Contextos comunicatius.
Estructura comunicativa de l'ambient.
Expectatives i actituds comunicatives dels
professionals.
Sistemes de comunicació:
Adequació de les condicions
ambientals.
Adequació del sistema de comunicació a la
persona usuària.
Comunicació augmentativa i
alternativa:
Concepte. Estratègies
d'ús.
Elements externs que afecten al
procés.
Procés de selecció del sistema
alternatiu de comunicació.
Comunicació amb ajuda i sense ajuda.
Candidats per a la comunicació
augmentativa:

c) Assessorar i sensibilitzar
individus, col·lectius i
institucions sobre les
persones sordes,
sordcegues i amb
discapacitat auditiva i de
comunicació, emprant
tècniques i mitjans de
comunicació social.
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RA1. Detecta les
necessitats
comunicatives de
l'usuari,
relacionant- les
amb els sistemes
alternatius i
augmentatius de
comunicació.

a.
S'han identificat les necessitats
comunicatives de l'usuari.
b.
S'han identificat els recursos que afavoreixen el
procés de comunicació.
c.
S'ha valorat la influència de la comunicació
en el desenvolupament diari de les persones.
d.
S'han descrit els aspectes que determinen
l'elecció d'un o un altre sistema de comunicació en
funció de les característiques motores, cognitives i
actitudinals de l'usuari.
e.
S'han analitzat les diferents formes d'interacció
i les condicions més favorables perquè la comunicació
s'estableixi.
f.
S'han identificat elements externs, que poden
afectar el correcte ús dels sistemes alternatius i
augmentatius de comunicació.
g.
S'han aplicat estratègies de foment de la
implicació familiar i del seu entorn social, en la
intervenció amb sistemes alternatius i augmentatius de
comunicació.

Variables que intervenen en l'elecció dels
distints sistemes de comunicació amb
ajuda en funció de les característiques de
les persones
usuàries.
a) Detecció de necessitats
comunicatives de les persones
usuàries:
Valoració de necessitats i procés
d'intervenció:
Contextos comunicatius.
Estructura comunicativa de l'ambient.
Expectatives i actituds comunicatives dels
professionals.
Sistemes de comunicació:
Adequació de les condicions
ambientals.
Adequació del sistema de comunicació a la
persona usuària.
Comunicació augmentativa i
alternativa:
Concepte. Estratègies
d'ús.
Elements externs que afecten al
procés.
Procés de selecció del sistema
alternatiu de comunicació.
Comunicació amb ajuda i sense ajuda.
Candidats per a la comunicació
augmentativa:
Variables que intervenen en l'elecció dels
distints sistemes de comunicació
amb ajuda en funció de les
característiques de les persones
usuàries.

d) Comunicar-se en llengua
de signes espanyola amb
les persones que siguin
usuàries d'aquesta llengua,
utilitzant amb precisió els
elements lingüístics de la
mateixa per a garantir la
coherència discursiva.

RA 4. Aplica
programes
d'intervenció en
l'àmbit de la
comunicació,
emprant llengua
de signes i
sistemes
alternatius i
augmentatius
sense ajuda.

e) Promoure la comunicació
de les persones amb
dificultats de comunicació,
llenguatge i parla,
seleccionant sistemes
alternatius i
augmentatius i mitjans
de suport de
comunicació oral.

RA1. Detecta les
necessitats
comunicatives de
l'usuari,
relacionant- les
amb els sistemes
alternatius i
augmentatius de
comunicació.
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a. S'han descrit les estructures bàsiques dels
sistemes alternatius sense ajuda i els principals
signes utilitzats en les situacions habituals
d'atenció social i educativa.
b. S'han creat missatges en llengua de signes i en
diferents sistemes de comunicació sense ajuda,
facilitant la comunicació i atenció a les persones
usuàries.
c. S'han aplicat els ajustos necessaris en funció
de les característiques particulars dels usuaris.
d. S'han comprès missatges expressats en llengua
de signes i mitjançant sistemes de comunicació
sense ajuda. e) S'han aplicat estratègies
comunicatives, analitzant diferents contextos
comunicatius.
f.
S'ha analitzat la importància d'augmentar el
nombre de signes i el seu contingut atenent als
interessos i necessitats de la persona usuària.
g.
S'ha comprovat l'ús correcte d'aquells
sistemes en els quals sigui precisa la participació de
terceres
persones.
a.
S'han identificat les necessitats
comunicatives de l'usuari.
b.
S'han identificat els recursos que afavoreixen el
procés de comunicació.
c.
S'ha valorat la influència de la comunicació
en el desenvolupament
diari de les persones.
d.
S'han descrit els aspectes que determinen
l'elecció d'un o un altre sistema de comunicació en
funció de les característiques motores, cognitives i
actitudinals de l'usuari.
e.
S'han analitzat les diferents formes d'interacció
i les condicions més favorables perquè la comunicació
s'estableixi.

d) Aplicació de sistemes de
comunicació sense ajuda: Llengua de
signes: estructura, paràmetres i
classificadors. Utilització de la llengua
de signes: Concepte i característiques.
Vocabulari temàtic.
Utilització del sistema bimodal:
Concepte i característiques.
Utilització d'altres sistemes de
comunicació sense ajuda no
generalitzats:
Mímica.
Gestos naturals.
Naturals.
Dactilològic. Moviments
oculars. Escriptura en
palmell.
Valoració de l'ajust del sistema a la
persona usuària.

a) Detecció de necessitats
comunicatives de les persones
usuàries:
Valoració de necessitats i procés
d'intervenció:
Contextos comunicatius.
Estructura comunicativa de l'ambient.
Expectatives i actituds comunicatives dels
professionals.
Sistemes de comunicació:
Adequació de les condicions
ambientals.
Adequació del sistema de comunicació a la
persona usuària.

f.
S'han identificat elements externs, que poden
afectar el correcte ús dels sistemes alternatius i
augmentatius de comunicació.
d.
S'han aplicat estratègies de foment de la
implicació familiar i del seu entorn social, en la
intervenció amb sistemes alternatius i augmentatius
de comunicació.

MD020202b-1

Comunicació augmentativa i
alternativa:
Concepte. Estratègies
d'ús.
Elements externs que afecten al
procés.
Procés de selecció del sistema
alternatiu de comunicació.
Comunicació amb ajuda i sense ajuda.
Candidats per a la comunicació
augmentativa:
Variables que intervenen en l'elecció dels
distints sistemes de comunicació amb
ajuda en funció de les característiques de
les persones
usuàries.

RA 2. Organitza
la intervenció per
potenciar la
comunicació,
interpretant les
característiques
de l'usuari i del
context.

f) Adaptar la comunicació
a la persona usuària,
considerant les variacions
en la seva situació
personal i en l'entorn
comunicatiu.
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RA1. Detecta les
necessitats
comunicatives de
l'usuari,
relacionant- les
amb els sistemes
alternatius i
augmentatius de
comunicació.

a.
S'ha valorat la importància de la
comunicació en les intervencions.
b.
S'han definit els objectius d'acord amb les
necessitats de l'usuari.
c.
S'ha avaluat el context comunicatiu de l'entorn
en el qual es va a realitzar la intervenció.
d.
S'han seleccionat les estratègies i la
metodologia comunicativa per a les diferents
propostes d'intervenció.
e.
S'han identificat procediments
d'intervenció adequats.
f.
S'han seleccionat els sistemes alternatius i
augmentatius de comunicació d'acord amb els objectius
previstos. S'han identificat les ajudes tècniques
adequades.
g.
S'ha valorat la importància d'organitzar la
intervenció en l'àmbit
del suport a la comunicació.
a.
S'han identificat les necessitats
comunicatives de l'usuari.
b.
S'han identificat els recursos que afavoreixen el
procés de comunicació.
c.
S'ha valorat la influència de la comunicació
en el desenvolupament diari de les persones.
d.
S'han descrit els aspectes que determinen
l'elecció d'un o un altre sistema de comunicació en
funció de les característiques motores, cognitives i
actitudinals de l'usuari.
e.
S'han analitzat les diferents formes d'interacció
i les condicions més favorables perquè la comunicació
s'estableixi.
f.
S'han identificat elements externs, que poden
afectar el correcte ús dels sistemes alternatius i
augmentatius de comunicació.
g.
S'han aplicat estratègies de foment de la

b) Organització de la intervenció:
Projectes d'intervenció en la
comunicació:
Pautes bàsiques per a la comunicació.
Programes específics per fomentar la
comunicació:
Pautes que han de tenir-se en compte a
l'hora d'implantar els sistemes
alternatius i augmentatius de
comunicació.
Estratègies d'intervenció.
Organització de recursos i
activitats. Establiment de rutines i
contextos significatius.

a) Detecció de necessitats
comunicatives de les persones
usuàries:
Valoració de necessitats i procés
d'intervenció:
Contextos comunicatius.
Estructura comunicativa de l'ambient.
Expectatives i actituds comunicatives dels
professionals.
Sistemes de comunicació:
Adequació de les condicions
ambientals.
Adequació del sistema de comunicació a la
persona usuària.
Comunicació augmentativa i
alternativa:
Concepte. Estratègies

implicació familiar i del seu
entorn social, en la intervenció amb sistemes
alternatius i augmentatius de comunicació.

RA 2. Organitza
la intervenció per
potenciar la
comunicació,
interpretant les
característiques
de l'usuari i del
context.

j) Organitzar i implementar
programes d'intervenció
comunicativa, educatius,
formatius i d'integració
social per a persones amb
dificultats de comunicació,
llenguatge i parla.
MD020202b-1

RA 2. Aplica
programes
d'intervenció en
l'àmbit de la
comunicació,
emprant llengua
de signes i
sistemes

a.
S'ha valorat la importància de la
comunicació en les intervencions.
b.
S'han definit els objectius d'acord amb les
necessitats de l'usuari.
c.
S'ha avaluat el context comunicatiu de l'entorn
en el qual es va a realitzar la intervenció.
d.
S'han seleccionat les estratègies i la
metodologia comunicativa per a les diferents propostes
d'intervenció.
e.
S'han identificat procediments
d'intervenció adequats.
f.
S'han seleccionat els sistemes alternatius i
augmentatius de comunicació d'acord amb els objectius
previstos. S'han identificat les ajudes tècniques
adequades.
g.
S'ha valorat la importància d'organitzar la
intervenció en l'àmbit del suport a la comunicació.
a.
S'ha valorat la importància de la
comunicació en les intervencions.
b.
S'han definit els objectius d'acord amb les
necessitats de l'usuari.
c.
S'ha avaluat el context comunicatiu de l'entorn
en el qual es va a realitzar la intervenció.
d.
S'han seleccionat les estratègies i la
metodologia comunicativa per a les diferents

d'ús.
Elements externs que afecten al
procés.
Procés de selecció del sistema
alternatiu de comunicació.
Comunicació amb ajuda i sense ajuda.
Candidats per a la comunicació augmentativa:
Variables que intervenen en l'elecció dels
distints sistemes de comunicació amb
ajuda en funció de les característiques de
les persones usuàries.
b) Organització de la intervenció:
Projectes d'intervenció en la
comunicació:
Pautes bàsiques per a la comunicació.
Programes específics per fomentar la
comunicació:
Pautes que han de tenir-se en compte a
l'hora d'implantar els sistemes alternatius i
augmentatius de comunicació.
Estratègies d'intervenció. Organització de
recursos i activitats. Establiment de
rutines i contextos significatius.

b) Organització de la intervenció:
Projectes d'intervenció en la
comunicació:
Pautes bàsiques per a la comunicació.
Programes específics per fomentar la
comunicació:
Pautes que han de tenir-se en
compte a l'hora d'implantar els

k) Realitzar intervencions
dirigides a prevenir i pal·liar
situacions d'aïllament
comunicatiu en les
persones sordes,
sordcegues i amb
discapacitat auditiva i
dificultats de comunicació.
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alternatius i
augmentatius
sense
ajuda.Organitza la
intervenció per
potenciar la
comunicació,
interpretant les
característiques de
l'usuari i del
context.
RA1. Detecta les
necessitats
comunicatives de
l'usuari,
relacionant- les
amb els sistemes
alternatius i
augmentatius de
comunicació.

propostes d'intervenció.
e.
S'han identificat procediments
d'intervenció adequats.
f.
S'han seleccionat els sistemes alternatius i
augmentatius de comunicació d'acord amb els objectius
previstos. S'han identificat les ajudes tècniques
adequades.
g.
S'ha valorat la importància
d.
d'organitzar la intervenció en l'àmbit del suport a
la comunicació.

sistemes alternatius i
augmentatius de comunicació.
Estratègies d'intervenció. Organització de
recursos i activitats. Establiment de rutines
i contextos significatius.

a.
S'han identificat les necessitats
comunicatives de l'usuari.
b.
S'han identificat els recursos que afavoreixen el
procés de comunicació.
c.
S'ha valorat la influència de la comunicació
en el desenvolupament diari de les persones.
d.
S'han descrit els aspectes que determinen
l'elecció d'un o un altre sistema de comunicació en
funció de les característiques motores, cognitives i
actitudinals de l'usuari.
e.
S'han analitzat les diferents formes d'interacció
i les condicions més favorables perquè la comunicació
s'estableixi.
f.
S'han identificat elements externs, que poden
afectar el correcte ús dels sistemes alternatius i
augmentatius de comunicació.
g.
S'han aplicat estratègies de foment de la
implicació familiar i del seu entorn social, en la
intervenció amb sistemes alternatius i augmentatius de
comunicació.

a) Detecció de necessitats
comunicatives de les persones
usuàries:
Valoració de necessitats i procés
d'intervenció:
Contextos comunicatius.
Estructura comunicativa de l'ambient.
Expectatives i actituds comunicatives dels
professionals.
Sistemes de comunicació:
Adequació de les condicions
ambientals.
Adequació del sistema de comunicació a la
persona usuària.
Comunicació augmentativa i
alternativa:
Concepte. Estratègies
d'ús.
Elements externs que afecten al
procés.
Procés de selecció del sistema alternatiu de
comunicació.
Comunicació amb ajuda i sense ajuda.
Candidats per a la comunicació
augmentativa:

RA 3. Aplica
programes
d'intervenció en
l'àmbit de la
comunicació,
emprant sistemes
alternatius i
augmentatiu amb
ajuda.

RA 4. Aplica
programes
d'intervenció en
l'àmbit de la
comunicació,
emprant llengua
MD020202b-1

a) S'han descrit les característiques i l'ús bàsic dels
principals sistemes alternatius de comunicació amb
ajuda. b) S'han creat missatges amb els diferents
sistemes de comunicació amb ajuda, facilitant la
comunicació i atenció a l'usuari.
c.
S'han descrit els principals signes utilitzats en
les situacions habituals d'atenció social i
educativa.
d.
S'han comprès missatges expressats mitjançant
sistemes de comunicació amb ajuda.
e.
S'han realitzat els ajustos necessaris en funció
de les característiques particulars dels usuaris.
f.
S'han identificat les ajudes tècniques que es
podrien aplicar en casos pràctics caracteritzats i els
requisits d'ubicació i ús que haurien de mantenir-se.
g.
S'han aplicat estratègies comunicatives
analitzant diferents contextos.
h.
S'ha analitzat la importància d'incrementar el
nombre de símbols i pictogrames atenent als
interessos i necessitats de la persona usuària.
i.
S'ha comprovat l'ús correcte d'aquells
sistemes en els que sigui precisa la participació de
terceres
persones.
a. S'han descrit les estructures bàsiques dels
sistemes alternatius sense ajuda i els
principals signes utilitzats en les situacions
habituals d'atenció social i educativa.
b. S'han creat missatges en llengua de signes i en
diferents sistemes de comunicació sense ajuda,

Variables que intervenen en l'elecció dels
distints sistemes de comunicació amb
ajuda en funció de les
característiques de les persones
usuàries.
c) Aplicació de sistemes de comunicació
alternativa amb ajuda: Característiques
dels principals sistemes.
Utilització del sistema SPC.
Utilització del sistema Bliss.
Tipus de símbols per a la comunicació:
Pictogràfics.
Arbitraris.
Ideogràfics.
Establiment i utilització de codis:
Colors.
Ubicació dels símbols.
Mode d'accés als sistemes de
comunicació amb ajuda.
Utilització d'altres sistemes no
estandaritzats de comunicació amb
ajuda:
Elaboració de plafons de comunicació.
Ajudes d'alta i baixa tecnologia:
ús d'ajudes tecnològiques. Valoració de
l'ajust del sistema a la persona usuària.

d) Aplicació de sistemes de
comunicació sense ajuda: Llengua de
signes: estructura, paràmetres i
classificadors. Utilització de la llengua
de signes: Concepte i característiques.
Vocabulari temàtic.

de signes i
sistemes
alternatius i
augmentatius
sense ajuda.

l) Realitzar intervencions de
mediació comunicativa,
optimitzant l'aplicació de les
ajudes tècniques d'accés a
la informació i suport a la
comunicació i comprovant
la seva funcionalitat.
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RA 3. Aplica
programes
d'intervenció en
l'àmbit de la
comunicació,
emprant sistemes
alternatius i
augmentatiu amb
ajuda.

facilitant la comunicació i atenció a les persones
usuàries.
c. S'han aplicat els ajustos necessaris en funció
de les característiques particulars dels usuaris.
d. S'han comprès missatges expressats en llengua
de signes i mitjançant sistemes de comunicació
sense ajuda. e) S'han aplicat estratègies
comunicatives, analitzant diferents contextos
comunicatius.
f.
S'ha analitzat la importància d'augmentar el
nombre de signes i el seu contingut atenent als
interessos i necessitats de la persona usuària.
g.
S'ha comprovat l'ús correcte d'aquells
sistemes en els quals sigui precisa la participació de
terceres
persones.
a) S'han descrit les característiques i l'ús bàsic dels
principals sistemes alternatius de comunicació amb
ajuda. b) S'han creat missatges amb els diferents
sistemes de comunicació amb ajuda, facilitant la
comunicació i atenció a l'usuari.
c.
S'han descrit els principals signes utilitzats en
les situacions habituals d'atenció social i
educativa.
d.
S'han comprès missatges expressats mitjançant
sistemes de comunicació amb ajuda.
e.
S'han realitzat els ajustos necessaris en funció
de les característiques particulars dels usuaris.
f.
S'han identificat les ajudes tècniques que es
podrien aplicar en casos pràctics caracteritzats i els
requisits d'ubicació i ús que haurien de mantenir-se.
g.
S'han aplicat estratègies comunicatives
analitzant diferents contextos.
h.
S'ha analitzat la importància d'incrementar el
nombre de símbols i pictogrames atenent als
interessos i necessitats de la persona usuària.

Utilització del sistema bimodal:
Concepte i característiques.
Utilització d'altres sistemes de
comunicació sense ajuda no
generalitzats:
Mímica.
Gestos naturals.
Naturals.
Dactilològic. Moviments
oculars. Escriptura en
palmell.
Valoració de l'ajust del sistema a la
persona usuària.

c) Aplicació de sistemes de comunicació
alternativa amb ajuda: Característiques
dels principals sistemes.
Utilització del sistema SPC.
Utilització del sistema Bliss.
Tipus de símbols per a la comunicació:
Pictogràfics.
Arbitraris.
Ideogràfics.
Establiment i utilització de codis:
Colors.
Ubicació dels símbols.
Mode d'accés als sistemes de
comunicació amb ajuda.
Utilització d'altres sistemes no
estandaritzats de comunicació amb
ajuda:
Elaboració de plafons de comunicació.
Ajudes d'alta i baixa tecnologia:
ús d'ajudes tecnològiques. Valoració de

r) Comunicar-se amb els
seus iguals, superiors,
clients i persones sota la
seva responsabilitat,
utilitzant vies eficaces de
comunicació, transmetent
la informació o
coneixements adequats i
respectant l'autonomia i
competència de les
persones que intervenen
en l'àmbit del seu treball.

RA1. Detecta les
necessitats
comunicatives de
l'usuari,
relacionant- les
amb els sistemes
alternatius i
augmentatius de
comunicació.

RA 2. Organitza
la intervenció per
potenciar la
comunicació,
MD020202b-1

i.
S'ha comprovat l'ús correcte d'aquells
sistemes en els que sigui
precisa la participació de terceres persones.
a. S'han identificat les necessitats
comunicatives de l'usuari.
b.
S'han identificat els recursos que afavoreixen el
procés de comunicació.
c.
S'ha valorat la influència de la comunicació
en el desenvolupament diari de les persones.
d.
S'han descrit els aspectes que determinen
l'elecció d'un o un altre sistema de comunicació en
funció de les característiques motores, cognitives i
actitudinals de l'usuari.
e.
S'han analitzat les diferents formes d'interacció
i les condicions més favorables perquè la comunicació
s'estableixi.
f.
S'han identificat elements externs, que poden
afectar el correcte ús dels sistemes alternatius i
augmentatius de comunicació.
g.
S'han aplicat estratègies de foment de la
implicació familiar i del seu entorn social, en la
intervenció amb sistemes alternatius i augmentatius de
comunicació.

a.
S'ha valorat la importància de la
comunicació en les intervencions.
b.
S'han definit els objectius d'acord amb les
necessitats de l'usuari.

l'ajust del sistema a la persona usuària.
a) Detecció de necessitats comunicatives de
les persones usuàries:
Valoració de necessitats i procés
d'intervenció:
Contextos comunicatius.
Estructura comunicativa de l'ambient.
Expectatives i actituds comunicatives dels
professionals.
Sistemes de comunicació:
Adequació de les condicions
ambientals.
Adequació del sistema de comunicació a la
persona usuària.
Comunicació augmentativa i
alternativa:
Concepte. Estratègies
d’ús.
Elements externs que afecten al
procés.
Procés de selecció del sistema
alternatiu de comunicació.
Comunicació amb ajuda i sense ajuda.
Candidats per a la comunicació
augmentativa:
Variables que intervenen en l'elecció dels
distints sistemes de comunicació amb
ajuda en funció de les
característiques de les persones
usuàries.
b) Organització de la intervenció:
Projectes d'intervenció en la
comunicació:
Pautes bàsiques per a la comunicació.

interpretant les
característiques
de l'usuari i del
context.

RA 3. Aplica
programes
d'intervenció en
l'àmbit de la
comunicació,
emprant sistemes
alternatius i
augmentatiu amb
ajuda.
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S'ha avaluat el context comunicatiu de l'entorn en
el qual es va a realitzar la intervenció.
d.
S'han seleccionat les estratègies i la
metodologia comunicativa per a les diferents
propostes d'intervenció.
e.
S'han identificat procediments
d'intervenció adequats.
f.
S'han seleccionat els sistemes alternatius i
augmentatius de comunicació d'acord amb els objectius
previstos. S'han identificat les ajudes tècniques
adequades.
g.
S'ha valorat la importància d'organitzar la
intervenció en l'àmbit del suport a la comunicació.
a) S'han descrit les característiques i l'ús bàsic dels
principals sistemes alternatius de comunicació amb
ajuda. b) S'han creat missatges amb els diferents
sistemes de comunicació amb ajuda, facilitant la
comunicació i atenció a l'usuari.
c.
S'han descrit els principals signes utilitzats en
les situacions habituals d'atenció social i
educativa.
d.
S'han comprès missatges expressats mitjançant
sistemes de comunicació amb ajuda.
e.
S'han realitzat els ajustos necessaris en funció
de les característiques particulars dels usuaris.
f.
S'han identificat les ajudes tècniques que es
podrien aplicar en casos
pràctics caracteritzats i els requisits d'ubicació i ús
que haurien de mantenir-se.
g.S’han aplicat estratègies comunicatives analitzant
diferents contextos.
h.
S’ha analitzat la importància d’incrementar el
nombre de símbols i pictogrames atenent als interessos i
necessitats de la persona usuària.
i.
S’ha comprovat l’ús correcte d’aquells sistemes
en els que sigui precisa la participació de terceres
c.

Programes específics per fomentar la
comunicació:
Pautes que han de tenir-se en compte a
l'hora d'implantar els sistemes alternatius i
augmentatius de comunicació.
Estratègies d'intervenció. Organització de
recursos i activitats. Establiment de
rutines i contextos significatius.

c) Aplicació de sistemes de comunicació
alternativa amb ajuda: Característiques
dels principals sistemes.
Utilització del sistema SPC.
Utilització del sistema Bliss.
Tipus de símbols per a la comunicació:
Pictogràfics.
Arbitraris.
Ideogràfics.
Establiment i utilització de codis:
Colors.
Ubicació dels símbols.
Mode d'accés als sistemes de
comunicació amb ajuda.
Utilització d'altres sistemes no
estandaritzats de comunicació amb
ajuda:
Elaboració de plafons de comunicació.
Ajudes d'alta i baixa tecnologia: ús
d'ajudes tecnològiques.
Valoració de l’ajust del sistema a la
persona usuària.

persones.

RA 4. Aplica
programes
d'intervenció en
l'àmbit de la
comunicació,
emprant llengua
de signes i
sistemes
alternatius i
augmentatius
sense ajuda.

RA5. Comprova
l’eficàcia de a
intervenció, detectar
susceptibles de millora
en l’àmbit comunicatiu
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a.
S'han descrit les estructures bàsiques dels
sistemes alternatius sense ajuda i els principals
signes utilitzats en les situacions habituals d'atenció
social i educativa.
b.
S'han creat missatges en llengua de
signes i en diferents sistemes de comunicació sense
ajuda, facilitant la comunicació i atenció a les
persones usuàries.
c.
S’han aplicat els ajustos necessaris en funció
de les característiques particulars dels usuaris.
d.
S’han comprès missatges expressats en
llengua de signes i mitjançant sistemes de
comunciació sense ajuda.
e.
S’han aplicat estratègies comunicatives, analitzant
diferents contextos comunicatius.
f.
S’ha analitzat la importància d’augmentar el
nombre de signes i les necessitats de la persona usuària.
g.
S’ha comprovat l’ús correcte d’aquells sistemes en
els quals sigui precisa la participació de terceres persones.
a) S'ha registrat el nivell de competència comunicativa
en els principals sistemes de comunicació de la persona
usuària.
b) S'ha comprovat la correcta utilització dels elements
que componen el sistema de comunicació triat.
c) S'han registrat elements aliens als sistemes de
comunicació aplicats, que poguessin interferir en el
desenvolupament de la intervenció en la comunicació.
d) S'han identificat els desajustaments entre la
persona usuària i el sistema de comunicació

d) Aplicació de sistemes de
comunicació sense ajuda: Llengua de
signes: estructura, paràmetres i
classificadors. Utilització de la llengua
de signes: Concepte i característiques.
Vocabulari temàtic.
Utilització del sistema bimodal:
Concepte i característiques.
Utilització d'altres sistemes de comunicació
sense ajuda no generalitzats:
Mímica
Gestos naturals
Dactilològic
Moviments oculars
Escriptura en palmell
Valoració de l’ajust del sistema a la persona
usuària

e) Comprovació de l'eficàcia del sistema de
comunicació:
Indicadors significatius en els registres de
competències comunicatives:
Nombre de signes expressats.
Nombre de signes compresos.
Velocitat d'expressió i recepció en
dactilològic.
Mida de la font en sistemes basats en la
lectoescriptura.

establert.
e.
S'ha determinant el nivell de compliment dels
objectius previstos.
f.
S'ha valorat la importància de realitzar
registres comunicatius com a mitjà d'avaluació
de la competència comunicativa de la persona
usuària.
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Sistemes de registre de competències
comunicatives en funció dels elements que
s'han d'avaluar:
Tipus.
Complimentació de registres.
Transmissió de la informació. Criteris que
determinaran l'ajust o el canvi del
sistema de comunicació:
Deteriorament en les funcions mentals.
Agreujament en patologies sensorials.
Dificultats en la generalització de
competències comunicatives.

2. METODOLOGIA
Les línies d’actuació en el procés d’ensenyament-aprenentatge que permetin aconseguir els objectius del mòdul són:
-

La identificació de les necessitats comunicatives dels diferents usuaris.

 L'organització d'intervencions que potencien la comunicació dels diferents usuaris.
 La utilització de sistemes alternatius i augmentatius de comunicació amb ajuda.
 L'utilització de sistemes alternatius i augmentatius de comunicació sense ajuda.
 La realització d'activitats d'avaluació dels processos de comunicació establerts amb les persones usuàries.

Partim de la idea que l’alumnat és el subjecte actiu del seu propi aprenentatge, amb capacitat crítica, de raonament i d’opinió. Per tant, la metodologia de treball
dissenyada per aquest mòdul fomentarà l’elaboració progressiva dels coneixements (dels continguts del mòdul) per part de l’alumnat, i això implicarà un treball
constant, diari de tasques que aniran fent dins i fora de la classe. Pensam que és l’alumne el responsable del seu aprenentatge.
Les activitats i la metodologia de treball tindran en compte la diversitat de formes d’aprenentatge i sempre estan encaminades a
aconseguir l’autoaprenentatge, per a què en acabar el cicle formatiu puguin continuar la seva formació. Per tant, les activitats d’ensenyament aprenentatge tindran
com a objectiu prioritari suscitar i assolir la motivació, la reflexió, l’observació, el raonament i la participació de l’alumnat.
S’intentarà alternar la teoria amb la pràctica a través de: presentacions, exposicions, activitats de recerca i treball autònom, tant individual com en petit o gran
grup. A més, es fomentarà l’anàlisi, la reflexió i el debat a partir de vídeos i la lectura de documents, articles diversos, entre d’altres.
Es procurarà que l’alumnat vagi descobrint els interessos personals per determinats temes. El professorat intentarà canalitzar aquests interessos animant a
l’alumnat a aprofundir-hi i a cercar informació. Així es valoraran les lectures, els treballs, les recopilacions,... que l’alumnat dugui a terme de forma voluntària sobre
temes del seu interès.
A la plataforma Moodle i/o Google Classroom es compartirà gran part dels elements esmentats anteriorment, a més es potenciarà l’ús de les eines que aquest
posseeix com: fòrum, notícies, enquestes... Serà un recurs de comunicació i participació.
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S’utilitzaran com a referència els llibres de text de:
 FIGUEREDO, J.M. (2020). Sistemas aumentativos y alternativos de la comunicació. Madrid: PARANINFO.
 TERCERO, M.R, Et al. (2019). SAAC. Madrid: SINTESIS.
 REDONDO, J. Et al. (2015). Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació. Barcelona: ALTAMAR.
3. AVALUACIÓ

Per avaluar es tindran en compte els següent principis:
1. L’avaluació es basa tant amb els objectius del títol com els generals de l’FP (article 3 del RD 1147/2011)
c) Consolidar hàbits de disciplina treball individual i en equip, així com la capacitat d’autoaprenentatge i capacitat crítica i apartat
d) Establir relacions interpersonals i socials, en l'activitat professional i personal, basades en la resolució pacífica dels conflictes, el respete a les altres persones i
el rebuig a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als comportaments sexistes
g) Potenciar la creativitat, la innovació i la iniciativa emprendedora
h) Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació,
i) Comunicar-se de forma efectiva en el desenvolupament de l’activitat professional i personal.
2.
3.
4.
5.
6.

L'avaluació serà Formativa.
L'avaluació ha d’identificar el grau en que l’alumnat ha desenvolupat cada competència.
És imprescindible implicar l’alumnat en el procés d’avaluació.
S’ha de basar en procediments pràctics i funcionals.
L'avaluació ha de ser transparent (L’alumnat ha de conèixer els paràmetres d’avaluació des del començament).
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Per això, aquesta avaluació es copsarà com un procés continu i global de retroalimentació sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge. Aquest es basarà amb les
competències PPS, els resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i objectius generals associats al mòdul, els que ha d’adquirir l’alumnat. Aquests RA’s són ponderats
en funció del temps que es treballa i de la importància que en tenen per la competència del perfil professional i del mòdul. Tots aquests elements es treballaran i es
temporalitzaran en distintes unitats de treball i activitats avaluatives i d’aprenentatge. Per tant:




La qualificació trimestral s’extraurà a partir dels instruments d’avaluació associats als Resultats d’Aprenentatge treballats.
La qualificació final s’extraurà de la ponderació dels Resultats d’Aprenentatge.

a.

Criteris de qualificació

La qualificació del mòdul serà numèrica, entre 1 i 10, sense decimals. El mòdul es superarà sempre que s’obtingui una nota igual o superior a 5.

Seguint l’estructura de les Unitats de Treball (UT), es plantejarà una avaluació contínua per fer el seguiment i reconduir el procés d’ensenyament i aprenentatge de
l’alumnat, partint de:
- Una avaluació inicial (no avaluable) en què s’obtindrà la informació sobre els coneixements previs de l’alumnat.
- Una avaluació de procés (avaluable) en què es valoraran totes les activitats dutes a terme en la UT com treballs, casos pràctics, elaboració de material, carpeta
d’aprenentatge, visites dins o fora del centre, etc. que es determinaran a cada UT. L’alumnat ha de realitzar i lliurar les activitats i treballs dins els terminis establerts i
s’haurà d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel departament.
Cada treball o activitat serà avaluada segons les competències que treballen i els criteris que s’estableixen, els que seran comunicats a l’alumnat en el moment en
què s’encomana la tasca i els quals podran consultar per mitjà del GESTIB, fent-ne possible així la transparència d’aquest des del principi.
- Una avaluació final o de síntesi (avaluable) consistent amb una prova escrita competencial i teòrica-pràctica sobre les competències treballades, per tal de verificarne la seva adquisició. Aquesta prova pot constar de diverses parts: preguntes a desenvolupar, preguntes tipus test, realització d’esquemes o mapes conceptuals,
identificació d’imatges, comentaris i/o reflexions, resolució de casos, etc. Aquesta prova no superarà el 50% de la nota final del trimestre, tal i com es va acordar a nivell
de Departament de Família Professional.
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Si l’alumnat no pot realitzar una activitat d’ensenyament-aprenentatge o una prova d’avaluació de manera justificada, tindrà dret a realitzar-la durant la mateixa
avaluació.
b.

Instruments d’avaluació

L’avaluació del procés d’aprenentatge es durà a terme mitjançant diversos instruments d’avaluació globals, ja que així és com ho exigeix el model d’avaluació
formativa, per tal d’assegurar i comprovar l’assoliment de les competències i els resultats d’aprenentatge seguint l’ancoratge curricular (criteris d’avaluació i objectius
associats). Els procediments i instruments d’avaluació que s’empraran es concretaran a la programació d’aula i podran ser:











Proves individuals d’avaluació competencial objectives, escrites i/o orals.
Rúbriques d’avaluació (avaluació, autoavaluació i coavaluació). L’autoavaluació i coavaluació es copsen com a necessàries perquè l’alumnat sigui partícip i
conscient del seu propi procés.
Quaderns i diaris de classe, carpetes d’aprenentatge i/o portafolis.
Registres d’observació i fulls de seguiment de l’actitud i interès vers el mòdul, professorat i companys/es, el comportament adequat a l’aula, l’assistència i la
participació, l’actitud de respecte per l’alumnat, el professorat i les instal·lacions...
Diàlegs, entrevistes, role-playings, debats, reflexions...
Enquestes i qüestionaris.
Jocs de gamificació com Kahoot, genially, padlet, passaparaula...
Sortides i visites tècniques.
Altres.

També es contemplarà l’avaluació docent i de la tasca del professorat, com un procés necessari de millora contínua. L’alumnat avaluarà el procés d’ensenyamentaprenentatge del docent i plasmarà el seu grau de satisfacció i la seva opinió a través de dues eines bàsiques: la carpeta d’aprenentatge i i un qüestionari de Google
Forms (omplert al final de cada avaluació de manera anònima) on apareixen preguntes tipus Likert i preguntes obertes. L’anàlisi d’aquestes farà possible l’ajustament
òptim i la millora d’aquest procés.
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4. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL
BLOCS DE CONTINGUTS
B-a

B-b

B-c

B-d

UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES
B-e

S
E
T
0. UT: Presentació i introducció.

X

O
C
T

N
O
V

D
E
S

G
E
N

F
E
B

M
A
R

A
B
R

M
AI

HORES

J
U
N

X

1. UT: El llenguatge i la comunicació.
X

CRONOGRAMA

2. UT: La comunicació amb persones en situació de dependència.

2
X

X
X

24
X

24

X
X
3. UT: Els sistemes de comunicació sense ajuda.
X
4. UT: Els sistemes de comunicació amb ajuda.
X

X

5. UT: Les estratègies d’intervenció i seguiment del sistema de comunicació.

X
X

X

26

X
X

26
X

18

HORES TOTALS:
120

5. BIBLIOGRAFIA BÀSICA DE REFERÈNCIA
RD 831/2014, de 3 d’octubre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Superior en Mediació comunicativa i es fixen els ensenyaments mínims.
Ordre ECD/1542/2015, de 22 de juliol, pel qual s'estableix el currículum del CFGS corresponent al títol de Tècnic Superior en Mediació Comunicativa.
FIGUEREDO, J.M. (2020). Sistemas aumentativos y alternativos de la comunicació. Madrid: PARANINFO. REDONDO, J. Et al. (2015).
Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació. Barcelona: ALTAMAR.
A la programació d'aula es podrà ampliar la bibliografia i la webgrafia específica dels continguts a treballar.
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MÒDUL PROJECTE
DOCENT: MARGARITA HERNÁNDEZ
1. INTRODUCCIÓ AL MÒDUL
Aquest mòdul professional complementa la formació establerta per a la resta dels mòduls
professionals que integren els títols en les funcions d’anàlisis del context, disseny del projecte i
organització de l’execució.
La funció d’anàlisis del context inclou les subfuncions de recopilació d’informació, d’identificació i
priorització de necessitats i d'identificació dels aspectes que faciliten o dificulten el
desenvolupament de la possible intervenció.
La funció de disseny del projecte té com a objectiu establir les línies generals per a donar
resposta a les necessitats plantejades, concretant els aspectes rellevants per a la seva realització.
Inclou les subfuncions de definició del projecte, planificació de la intervenció i elaboració de la
documentació.
La funció d’organització de l’execució inclou les subfuncions de programació d’activitats, gestió de
recursos i supervisió de la intervenció.
Les activitats professionals associades a aquestes funcions es desenvolupen en els sectors de
serveis a les persones i serveis a la comunitat.
La formació del mòdul es relaciona amb la totalitat dels objectius generals dels cicles i de les
competències professionals, personals i socials dels títols.
Les línies d’actuació en el procés d’ensenyament–aprenentatge que permeten aconseguir els
objectius del mòdul estan relacionats amb:


L'ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació



L’execució de treballs en equip.



La responsabilitat i l’autoavaluació del treball realitzat.



L’autonomia i la iniciativa personal.

2. OBJECTIUS GENERALS
a) Seleccionar recursos, estratègies i instruments d'anàlisi de la realitat analitzant-ne les
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 la realitat per programar intervencions que promoguin la igualtat entre
homes 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.
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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 dirigir la implementació de projectes de promoció d'igualtat de
gènere.
e) Seleccionar espais, estratègies i materials, analitzant les possibilitats dels avenços 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 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 donar 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 a 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
d'ocupació per a 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.

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) 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.
p) 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.
q) Analitzar i utilitzar els recursos i oportunitats d'aprenentatge relacionats amb l'evolució científica,
tecnològica i organitzativa del sector i les tecnologies de la informació i la comunicació, per
mantenir l'esperit d'actualització i adaptar-se a noves situacions laborals i personals.
r)

Desenvolupar la creativitat i l'esperit d'innovació per respondre als reptes que es presenten en
els processos i en l'organització del treball i de la vida personal.

s) 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.
t)

Desenvolupar tècniques de lideratge, motivació, supervisió i comunicació en contextos de treball
en grup, per facilitar l'organització i coordinació d'equips de treball.
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u) Aplicar estratègies i tècniques de comunicació, adaptant-se als continguts que es van a
transmetre, a la finalitat i a les característiques dels receptors, per assegurar l'eficàcia en els
processos de comunicació.
v) 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.
w) Identificar i proposar les accions professionals necessàries, per donar resposta a l'accessibilitat
universal i al «disseny per a tots» i de gestió de la diversitat
x) Identificar i aplicar paràmetres de qualitat en els treballs i activitats realitzats 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.
y) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura emprenedora, empresarial i d'iniciativa
professional, per realitzar la gestió bàsica d'una petita empresa o emprendre un treball.
z) Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, tenint en compte el marc
legal que regula les condicions socials i laborals, per participar com a ciutadà democràtic.

3. RESULTATS D’APRENENTATGE I CRITERIS D’AVALUACIÓ
1. Identifica necessitats del sector productiu, relacionant-les amb projectes tipus
que les puguin satisfer.
Criteris d'avaluació:
a) S'han classificat les empreses i entitats del sector per les seves característiques organitzatives i el
tipus de producte o servei que ofereixen.
b) S'han caracteritzat les empreses i entitats tipus, indicant l'estructura organitzativa i les funcions
de cada departament.
c) S'han identificat les necessitats més demandades en el sector productiu.
d) S'han valorat les oportunitats de negoci previsibles al sector.
e) S'ha identificat el tipus de projecte requerit per donar resposta a les demandes previstes.
f)

S'han determinat les característiques específiques requerides al projecte de promoció d'igualtat.

g) S'han determinat les obligacions fiscals, laborals i de prevenció de riscos i les seves condicions
d'aplicació.
h) S'han identificat possibles ajuts o subvencions per a la incorporació de noves tecnologies
de producció o de servei que es proposen.
i)

S'ha elaborat el guió de treball que se seguirà per a l'elaboració del projecte de
promoció d'igualtat.
2.

Dissenya projectes relacionats amb les competències expressades en el títol,
incloent i desenvolupant les fases que el componen.
Criteris d'avaluació:

a) S'ha recopilat informació relativa als aspectes que seran tractats en el projecte.
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b) S'ha realitzat l'estudi de viabilitat tècnica del mateix.
c) identificat les fases o parts que componen el projecte i el seu contingut.
d) S'han establert els objectius que es pretenen aconseguir, identificant el seu abast.
e) S'han previst els recursos materials i personals necessaris per a realitzar-lo.
f)

S'ha realitzat el pressupost econòmic corresponent.

g) S'han identificat les necessitats de finançament per a la posada en marxa del mateix.
h) S'ha definit i elaborat la documentació necessària per al seu disseny.
i)

S'han identificat els aspectes que s'han de controlar per garantir la qualitat del projecte.
3. Planifica l'execució del projecte, determinant el pla d'intervenció i la
documentació associada.
Criteris d'avaluació:

a) S'han seqüenciat les activitats, ordenant-les en funció de les necessitats d'implementació.
b) S'han determinat els recursos i la logística necessària per a cada activitat.
c) S'han identificat les necessitats de permisos i autoritzacions per dur a terme les activitats.
d) S'han determinat els procediments d'actuació o execució de les activitats.
e) S'han identificat els riscos inherents a l'execució, definint el pla de prevenció de riscos i els mitjans i
equips necessaris.
f)

S'han planificat l'assignació de recursos materials i humans i els temps d'execució.

g) S'ha fet la valoració econòmica que dóna resposta a les condicions de la implementació.
h) S'ha definit i elaborat la documentació necessària per a l'execució.
4.

Defineix els procediments per al seguiment i control en l'execució del projecte,
justificant la selecció de variables i instruments emprats.
Criteris d'avaluació:
a) S'ha definit el procediment d'avaluació de les activitats o intervencions.
b) S'han definit els indicadors de qualitat per realitzar l'avaluació.
c) S'ha definit el procediment per a l'avaluació de les incidències que puguin presentar-se durant la
realització de les activitats, la seva possible solució i registre.
d) S'ha definit el procediment per gestionar els possibles canvis en els recursos i en les activitats,
incloent el sistema de registre dels mateixos.
e) S'ha definit i elaborat la documentació necessària per a l'avaluació de les activitats i del projecte.
f) S'ha establert el procediment per a la participació dels usuaris o clients en l'avaluació i s'han
elaborat els documents específics.
g) S'ha establert un sistema per garantir el compliment del plec de condicions del projecte,
quan aquest existeix.

4. CONTINGUTS
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a) Identificació de necessitats del sector productiu i de l'organització de l'empresa: Identificació de
les funcions dels llocs de treball. Estructura i organització empresarial del sector. Activitat de
l'empresa i la seva ubicació en el sector. Organigrama de l'empresa. Relació funcional entre
departaments. Tendències del sector: productives, econòmiques, organitzatives, d'ocupació i
altres. Procediments de treball en l'àmbit de l'empresa. Sistemes i mètodes de treball.
Determinació de les relacions laborals excloses i relacions laborals especials. Conveni col·lectiu
aplicable a l'àmbit professional. La cultura de l'empresa: imatge corporativa. Sistemes de qualitat
i seguretat aplicables al sector.
b) Disseny de projectes relacionats amb el sector: Anàlisi de la realitat local, de l'oferta empresarial
del sector a la zona i del context en què es va a desenvolupar el mòdul professional de Formació
en centres de treball. Recull d'informació. Estructura general d'un projecte. Elaboració d'un guió
de treball. Planificació de l'execució del projecte: objectius, continguts, recursos, metodologia,
activitats, temporalització i avaluació. Viabilitat i oportunitat del projecte. Revisió de la normativa
aplicable.
c) Planificació de l'execució del projecte: Seqüenciació d'activitats. Elaboració d'instruccions de
treball. Elaboració d'un pla de prevenció de riscos. Documentació necessària per a la planificació
de l'execució del projecte. Compliment de normes de seguretat i ambientals. Indicadors de
garantia de la qualitat del projecte.
d) Definició de procediments de control i avaluació de l'execució del projecte: Proposta de solucions
als objectius plantejats en el projecte i justificació de les seleccionades. Definició del procediment
d'avaluació del projecte. Determinació de les variables susceptibles d'avaluació. Documentació
necessària per a l'avaluació del projecte. Control de qualitat de procés i producte final. Registre
de resultats.

5.




CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ

S’avaluarà el projecte individual entregat per l’alumnat (aquest és obligatori) segons la guia
metodològica (annex 1).
La nota mínima per aprovar el projecte serà un cinc.
Si un alumne no aconsegueix una puntuació igual o superior a cinc (5), haurà de tornar a
presentar el projecte a la convocatòria de setembre.
6.

TEMPORITZACIÓ DEL MÒDUL

Durada total del mòdul: 40 hores, durant un trimestre escolar, coincidint amb el mòdul de FCT.

7.

ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES

La metodologia serà activa i participativa, perquè sigui l’alumnat el que a partir de les eines
obtingudes, elabori i organitzi un projecte (vinculat a l’espai on realitzarà les pràctiques).
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Les classes del mòdul tindran un component teòrico-pràctic. A la primera sessió, es donarà un
esquema general d’un projecte, i aquest s’anirà treballant a les distintes sessions, de manera que
s’aprofitaran les classes per aclarir qualsevol dubte que ells tinguin.
8.
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9.

ANNEXES

ANNEX 1. GUIA METODOLÒGICA DEL PROJECTE
*S'adjunta document amb guia metodològica que s'ha de seguir en el procés d'elaboració del
mòdul de projecte.
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6.4. CICLE: CFGS CFGS PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT DE GÈNERE

1. Introducció al cicle. Competència general del cicle
La competència general d'aquest títol consisteix a: programar, desenvolupar i avaluar intervencions
relacionades amb la promoció de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes aplicant
estratègies i tècniques de l'àmbit de la intervenció social, detectant situacions de risc de discriminació per
raó de sexe i potenciant la participació social de les dones.
2. Relació objectius generals / Competències professionals, personals i socials
Objectius generals del cicle
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.
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.
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.
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.
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 donar 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
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Competències professionals, personals i socials
a) Obtenir informació utilitzant recursos, estratègies i
instruments d'anàlisi de la realitat, per tal d'adequar
la intervenció en matèria d'igualtat a les necessitats i
característiques de les persones destinatàries i del
context.
b) Programar intervencions que promoguin la igualtat
entre homes i dones, interpretant i tenint en compte
la normativa legal, així com el pla estratègic, i
polítiques públiques de referència.
c) Incorporar la perspectiva de gènere en totes les
fases de la intervenció, seleccionant estratègies i
tècniques que permetin la visibilització de les dones.
d) Dirigir la implementació de projectes de promoció
d'igualtat de gènere, coordinant les actuacions
d'altres professionals, supervisant la realització de les
activitats amb criteris de qualitat i facilitant el treball
en equip.
e) Desenvolupar activitats d'informació, comunicació i
sensibilització de les dones i la població en general,
utilitzant diversos suports de comunicació, promovent
l'ús d'imatges no estereotipades de les dones i la
utilització d'un llenguatge no sexista.
f) Organitzar departaments, programes i activitats de
promoció d'igualtat de gènere, gestionant la
documentació i els recursos així com el finançament i
el control del pressupost assignat.
g) Proporcionar suport tècnic, documental i logístic
per a la constitució i funcionament de grups i
associacions, capacitant els participants per
l'autogestió i facilitant les relacions entre els diferents
agents que configuren una comunitat o una zona
territorial.
h) Dinamitzar grups, aplicant tècniques participatives
i de dinamització, gestionant els conflictes i

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 a 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
d'ocupació per a desenvolupar intervencions dirigides
a 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.
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.
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.
p) Analitzar i utilitzar els recursos i oportunitats
d'aprenentatge relacionats amb l'evolució científica,
tecnològica i organitzativa del sector i les tecnologies
de la informació i la comunicació, per mantenir
l'esperit d'actualització i adaptar-se a noves situacions
laborals i personals.
q) Desenvolupar la creativitat i l'esperit d'innovació
per respondre als reptes 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 diferent àmbit i acceptant els riscos i la possibilitat
d’ equivocació en les mateixes, per afrontar i resoldre
diferents situacions, problemes o contingències.
s) Desenvolupar tècniques de lideratge, motivació,
supervisió i comunicació en contextos de treball en
grup, per facilitar l'organització i coordinació d'equips
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promovent el respecte i la solidaritat.
i) Realitzar intervencions de foment de la participació
de les dones en els diferents àmbits de la vida social i
en els processos de presa de decisions, promovent la
creació i manteniment de xarxes i espais de trobada i
col·laboració.
j) Desenvolupar intervencions dirigides a la inserció
laboral de les dones, analitzant els factors influents
així com els potencials jaciments d'ocupació.
k) Dissenyar estratègies per prevenir la violència de
gènere, detectant els possibles factors de risc.
l) Implementar programes i accions de prevenció de
violència de gènere, aplicant els protocols d'actuació
per evitar els processos de victimització secundària.
m) Assessorar i acompanyar les dones en situació de
violència de gènere, aplicant la normativa legal en
matèria de drets, serveis i recursos de protecció.
n) Aplicar els protocols establerts en matèria de
primers auxilis en situacions d'accident o emergència.
o) Desenvolupar accions d'intervenció socioeducativa
en matèria d'igualtat de gènere, sensibilitzant la
població sobre la seva importància per al canvi social
i la prevenció de la violència de gènere.
o) Avaluar el procés d'intervenció i els resultats
obtinguts, amb actitud autocrítica, elaborant i
gestionant la documentació associada al procés amb
criteris de qualitat.
p) Adaptar-se a les noves situacions laborals,
mantenint actualitzats els coneixements científics,
tècnics i tecnològics relatius al seu entorn
professional, gestionant la seva formació i els
recursos existents en l'aprenentatge al llarg de la
vida i utilitzant les tecnologies de la informació i la
comunicació .
q) Resoldre situacions, problemes o contingències
amb iniciativa i autonomia en l'àmbit de la seva
competència, amb creativitat, innovació i esperit de
millora en el treball personal i en el dels membres de
l'equip.
r) Organitzar i coordinar equips de treball amb
responsabilitat, supervisant el desenvolupament del
mateix, mantenint relacions fluïdes i assumint el
lideratge, així com aportant solucions als conflictes
grupals que es presentin.
s) Comunicar-se amb els seus iguals, superiors,
clients i persones sota la seva responsabilitat,
utilitzant vies eficaces de comunicació, transmetent

de treball.
t) Aplicar estratègies i tècniques de comunicació,
adaptant-se als continguts que es van a transmetre, a
la finalitat i a les característiques dels receptors, per
assegurar la eficàcia en els processos de
comunicació.
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.
v) Identificar i proposar les accions professionals
necessàries, per donar resposta a l'accessibilitat
universal i al «disseny per a tots» i de gestió de la
diversitat.
w) Identificar i aplicar paràmetres de qualitat en els
treballs i activitats realitzats 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.
x) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura
emprenedora, empresarial i d'iniciativa professional,
per realitzar la gestió bàsica d'una petita empresa o
emprendre una feina.
y) Reconèixer els seus drets i deures com a agent
actiu en la societat, tenint en compte el marc legal
que regula les condicions socials i laborals, per
participar com a ciutadà democràtic.

la informació o coneixements adequats i respectant
l'autonomia i competència de les persones que
intervenen en l'àmbit del seu treball.
t) Generar entorns segurs en el desenvolupament del
seu treball i el del seu equip, supervisant i aplicant
els procediments de prevenció de riscos laborals i
ambientals, d'acord amb el que estableix la
normativa i els objectius de l'empresa, i els protocols
de prevenció i protecció davant l'assetjament sexual i
l'assetjament per raó de sexe.
u) Supervisar i aplicar procediments de gestió de
qualitat, d'accessibilitat universal i de «disseny per a
tots» i de gestió de la diversitat, en les activitats
professionals incloses en els processos de producció
o prestació de serveis.
v) Realitzar la gestió bàsica per a la creació i
funcionament d'una petita empresa i tenir iniciativa
en la seva activitat professional amb sentit de la
responsabilitat social.
w) Exercir els seus drets i complir amb les
obligacions derivades de la seva activitat
professional, d'acord amb el que estableix la
legislació vigent, participant activament en la vida
econòmica, social i cultural.

3. Avaluació.
Seguint la línia de centre, pel que fa a les programacions, es mantindrà l’enfocament competencial. Atès el
caràcter competencial de l'FP el professorat ha de plantejar, sempre que sigui possible, activitats que
reprodueixin les situacions laborals del perfil professional, mitjançant estratègies competencials que simulin
situacions i procediments reals i que permetin treballar en cooperació amb altres, al mateix temps que
promoguin la construcció d’aprenentatges significatius i deleguin la iniciativa de l’aprenentatge a l’alumnat.
Entenem la programació de mòdul com una declaració d’intencions respecte a cada mòdul concret per a un
curs escolar. La programació d’aula es convertirà en el document que permeti la flexibilització per adequar-nos
a la realitat que es vagi plantejant.
Entenent l’avaluació com l’anàlisi del procés d’aprenentatge de l’alumnat i del procés d'ensenyament que es
desenvolupa a l’aula i al centre de manera contínua. L’avaluació ha de tenir una finalitat formadora, que el
mateix alumnat dugui a terme el procés d'autoregulació per a millorar l’aprenentatge (dedicant-hi el temps
necessari, prioritzant-hi determinats aspectes, cercant l'ajut d’altres estudiants, fent servir el suport tutorial,
etc.); i una finalitat formativa, ajudar el professorat a conèixer, analitzar i valorar com s’està produint
l’aprenentatge per tal de prendre mesures que serveixin per afavorir i millorar el procés d'ensenyamentaprenentatge.
Pel que fa al nombre de convocatòries de cada mòdul l’Ordre d’organització i funcionament del 13 de juliol del
2009 (BOIB núm. 108 de 25 de juliol de 2009) especifica que cada mòdul podrà ser objecte d’avaluació en 4
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convocatòries, excepte el de FCT que ho serà en dues.
A l’article 34 especifica que, d’aquest nombre màxim de convocatòries, l’alumnat pot assistir de forma
presencial a les activitats programades per a cada mòdul un màxim de dos cursos. Les convocatòries no
necessàriament han de ser consecutives.
A l’article 32, especifica que s’han d’avaluar els resultats esperats, que han de coincidir o formar part de les
competències professionals que han de ser assolides per l’alumnat. En aquests resultats esperats
d’aprenentatge s’han d’incloure el saber fer, saber estar i saber ser de l’alumnat en comportaments
observables.
Amb la finalitat de poder valorar de manera objectiva i precisa el saber estar i el saber ser, volem posar èmfasi
en l’avaluació de les competències personals i socials que impregnen el currículum de la formació professional,
entenent que les competències personals i socials fan que un professional desenvolupi de forma eficaç la seva
tasca, podent-les relacionar amb les conductes i les actituds de les persones.
L'avaluació serà continua i formativa (tal i com estableix l’article 33), la qual cosa vol dir que l’alumnat
serà avaluat a partir del seu treball diari de classe, proves escrites, elaboració de treballs, els procediments,
les estratègies i les actituds demostrades, interès per la matèria, la tolerància als diferents ritmes
d’aprenentatge i la cooperació amb companys, les aportacions fetes a classe, la iniciativa i l'entusiasme.
La finalitat fonamental de l’avaluació és recollir informació del procés d’aprenentatge de l’alumnat per tal de
reorientar el procés d’ensenyament-aprenentatge.
L’avaluació del procés d’aprenentatge es durà a terme mitjançant diversos instruments d’avaluació globals que
assegurin la comprovació de l’assoliment de les competències associades. Alguns dels procediments i
instruments d’avaluació poden ser:
●
Proves individuals objectives, escrites i/o orals.
●
Rúbriques d’avaluació de les competències.
●
Monografies i treballs individuals o en petit grup.
●
Quaderns de classe, portafolis.
●
Resolució d'exercicis i problemes, interpretació de dades.
●
Simulacions de situacions problema
●
Diàlegs, entrevistes, debats...
●
Pràctiques al taller...
●
Sortides i visites tècniques.
●
Projectes.
●
Autoavalaució i coavalaució
●
Altres...
Si l’alumnat supera el 10% de faltes d’assistència no justificades de forma contínua o el 15% d’absentisme
intermitent no justificat no podrà ser avaluat. Es donarà de baixa d’ofici a l’alumne/a del mòdul corresponent
prèvia comunicació oficial i tenint en compte les causes que contempla la normativa (article 29 i 30 de l’ordre
d’organització i funcionament).
PÈRDUA DEL DRET A L’AVALUACIÓ CONTÍNUA
Per tenir dret a l’avaluació contínua, no es pot superar el còmput del 20% de faltes d’assistència, tenint en
compte les faltes justificades i les no justificades (entenent que les no justificades no poden superar en cap
cas el 15% establert per normativa). En els cassos en els que l’equip docent no tingui clar la pèrdua del dret a
l’avaluació contínua, serà la Comissió de coordinació i gestió qui valorarà cada cas concret.
Un cop perdut el dret a l’avaluació contínua caldrà elaborar un pla d’avaluació individual. Aquest pla recollirà
els criteris i instruments de qualificació, segons marqui el professorat responsable del mòdul. Per garantir que
l’alumnat que es troba en aquesta situació no es desvinculi del treball d’aula, s’ha d’incloure també en el pla
d’avaluació individual la participació i lliurament de les tasques proposades, dins el mòdul com a la resta
d’alumnat.
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CRITERIS DE QUALIFICACIÓ GENERALS
La qualificació dels mòduls ha de ser numèrica, entre 1 i 10, sense decimals.
Es consideren APTES les puntuacions iguals o superiors a cinc punts. Per tenir el mòdul superat cal haver
assolit tots els Resultats d’Aprenenetatge (RA) vinculats a totes les competències professionals, personals i
socials associades al mòdul.
La nota final del cicle formatiu és la mitjana aritmètica dels mòduls, expressada amb el nombre sencer i dos
decimals.
QUALIFICACIONS TRIMESTRALS I FINALS:
Per garantir l’avaluació contínua el professorat estableix la ponderació que consideri a cada un dels trimestres
vinculada als RA treballats a cada una de les Unitats de treball.
A la programació de mòdul i d’aula el professorat establirà el percentatge atorgat a cada procediment i/o
instrument d’avaluació, tenint en compte:
- Han d’incorporar els criteris d’avaluació vinculats als resultats d’aprenentatge i a les competències
professionals, personals i socials.
- Els exàmens escrits en cap cas podran superar el 50% de la nota final.
- En cap cas s’establirà una nota o percentatge mínim per fer mitjana amb la resta de notes o
percentatges.
- Les sortides i visites tècniques han de tenir un pes dins la qualificació del mòdul.
Hi pot haver activitats d’avaluació recuperables i d’altres no recuperables que seran informades a l’alumnat.
En el cas d’una absència justificada a una activitat d’avaluació recuperable, tendrà dret a realitzar-la durant la
mateixa avaluació sempre que sigui possible o el més aviat possible en cas de no ser dins la mateixa
avaluació.
En el cas que l’absència no es justifiqui correctament, l’alumnat perd el dret a realitzar la prova dins la
mateixa avaluació, i per tant, es podrà presentar a la recuperació del mes de març (alumnat de 2n)/ juny
(alumnat de 1r).
SISTEMA DE RECUPERACIONS
Als CFGS no es realitzaran recuperacions per trimestre. Després de l’avaluació contínua podran optar a la
prova ordinària i en cas necessàri a l’extraordinària. El professorat responsable del mòdul decidirà en cada cas
si en la convocatòria ordinària ha de presentar tots els treballs i activitats d’aula realitzats durant les
avaluacions, o si ha de afegir alguna activitat i/o fer una prova objectiva.
NORMATIVA CONVOCATÒRIA NO PRESENCIAL
L’alumnat de primer curs amb mòduls pendents de primer, podrà promocionar a segon curs i tenir dret a la
convocatòria no presencial de setembre, sempre i quan no tengui pendent d'aprovar una càrrega lectiva
superior a les 330 hores (això vol dir, que els mòduls suspesos o pendents de cursar, no poden superar en el
seu conjunt les 330 hores).
L'alumnat que compleix tots els requisits per poder presentar-se al setembre i no ho fa, sense haver-hi
renunciat dins termini, perd la convocatòria. (Termini 15 de juliol, segons l’Ordre de la Conselleria d’Educació
de 18 de febrer de 2014)
L'alumnat de segon curs que compleix tots els requisits per poder-se presentar a la convocatòria no
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presencial de juny i no ho fa, sense haver-hi renunciat dins termini, perd la convocatòria. (Termini abril)
El professorat establirà una pla de recuperació individual (treballs, proves teòrico-pràctiques…) per a la
convocatòria no presencial.

SISTEMES DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS (Convocatòria no
presencial)
Per a recuperar el mòdul pendent de cursos anteriors es farà, al mes de febrer, una prova teòrica-pràctica de
tots els continguts del mòdul.
L’alumnat amb mòduls pendents s’acolliran a un pla de recuperació que pot incloure tutories, tasques,
treballs…
4. Atenció a la diversitat
L’atenció a la diversitat de l’alumnat es donarà seguint el que s’especifica a l’article 20 de l’Ordre
d’organització i funcionament dels cicles en modalitat presencial del 13 de juliol de 2009 (BOIB 108, del
25/07/2009). Les adaptacions proposades seran d’accés al currículum i adaptacions no significatives.
S’inclouran a la memòria de final de curs de cada mòdul.
Basant-nos en el model d’aula inclusiva, partim de la premissa de que tot l’alumnat presenta una sèrie de
necessitats educatives i que la intervenció educativa per donar resposta a les necessitats de l’alumnat amb
necessitats específiques de suport educatiu (NESE) beneficiarà a tot el grup.
Les ACNS s’aniran planificant i consensuant amb l’equip docent durant tot el curs, per tal de mantenir la
coherència del procés educatiu. No obstant, ja partim d’una programació que preveu diversitat de
metodologies d’aprenentatge i d’avaluació, atenent a la diversitat d’estils d’aprenentatge.
Pel que fa a les metodologies d’aprenentatge, es preveuen activitats que permeten la participació per part de
tot l’alumnat, diferents agrupacions, treball en grups heterogenis, diversitat de produccions (orals, escrites,
gràfiques...), diversos instruments didàctics (llibre de text, fotocòpies, contingut online,...), aprenentatge
basat en projectes, aprenentatge basat en serveis, exposició d’informació, sortides, visualització de vídeos,
etc.
Pel que fa a les formes d’avaluar, també es plantegen diverses activitats d’avaluació, d’acord amb la
metodologia d’aprenentatge utilitzada, els criteris d’avaluació a tenir en compte i les característiques de
l’alumnat (estil d’aprenentatge, formes de comunicació que l’afavoreixen...): activitats d’aula, produccions
individuals, grupals, rúbriques, proves escrites, autoavaluació i coavaluació...
5. Línies metodològiques de centre
Els continguts que han de treballar-se en tota la formació professional, parteixen de les competències
professionals, personals i socials que haurà de tenir el/la professional, raó per la qual, la relació entre la
formació i la realitat laboral ha de ser molt estreta. Aquests continguts han de proporcionar a l'alumnat els
conceptes teòrics i procedimentals necessaris i, al mateix temps, fomentar les actituds associades a la
qualificació professional.
Per tot això, els principis bàsics que tindrem en compte seran:
h. contextualitzar cada mòdul al perfil professional del cicle
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i.

partir dels interessos i dels coneixements previs de l’alumnat

j.

afavorir la funcionalitat dels aprenentatges, assegurant que puguin ser utilitzats en
circumstàncies reals

k. afavorir la interacció dins l ́aula com a motor d’aprenentatge
l.

atendre els diferents ritmes d ́aprenentatge de l ́alumnat

m. l’alumnat com a protagonista del seu propi aprenentatge
n. potenciar l’aprenentatge significatiu i constructiu
Es partirà d'un enfocament procedimental del mòdul realitzant simulacions a l'aula i fora d'ella i utilitzant una
metodologia activa i motivadora que impliqui la participació de l'alumnat com a agent actiu d'un procés
d'ensenyament–aprenentatge.
Partint de les característiques de l ́alumnat (alumnes amb experiència laboral, altres no ) ens decantem per
una modalitat didàctica basada en l ́ensenyança recíproca que posa l ́èmfasis en la comunicació i en el flux
d ́informació entre professorat i alumnat, per això aprofitarem al màxim les experiències laborals del nostre
alumnat, i en totes les ocasions possibles seran el punt de partida de l ́acció educativa.
Tenint en compte tot això, considerem que la tasca del professorat no consisteix només en transmetre
coneixements, sinó en provocar el conflicte cognitiu, proporcionar materials que l ́ajudin a “reequilibrar” els
nous aprenentatges, promoure l ́aplicació, ús i transferència d'allò que ha aprés, organitzar la informació,
facilitar la comprensió i permetre la resolució per part de l ́alumnat i aconseguir la motivació mitjançant
diferents estratègies.
Seguint amb la formació d’ Aprenentatge cooperatiu i aprenentatge basat en projectes, la línea general del
centre aposta per la incorporació d’aquestes metodologies en el procés d’ensenyament aprenentatge:
continuant amb la feina d’anàlisi intermòduls, establint relacions entre competències i resultats d’aprenentatge
compartits a l’hora de programar les UT.

6. Materials i recursos
El centre posa a disposició del professorat tots els recursos didàctics i tècnològics que té al seu abast. El
professorat per la seva part, utilitzarà i facilitarà a l’alumnat els recursos necessaris que condueixin a
l’assoliment les competències professionals, personals i socials del cicle.
7. Activitats complementàries
Les activitats complementàries del cicle lligades als diferents mòduls tenen per objectiu el contacte amb
diferents institucions i/o serveis relacionats amb el cicle, per tal de conèixer els recursos existents i facilitar la
possibilitat d'interactuar amb diferents col·lectius susceptibles d’intervenció segons el perfil professional. Cada
equip de cicle compartirà una graella on anar introduint les diferents activitas així com la seva planificació i
posterior valoració per a que tot el professorat sàpiga quines activitats estan programades i des de quins
mòduls es fa. També caldrà informar a l a resta del departament via correu electrònic així com al personal de
consergeria.
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MÒDUL EIE
DOCENT: ENRIC BARRENENGOA LOMA-OSORIO

● ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL
COMPETÈNCIES PPS

RESULTATS D’APRENENTATGE

CRITERIS D’AVALUACIÓ

CONTINGUTS

p)
Adaptar-se a les noves
situacions
laborals,
mantenint
actualitzats els coneixements científics,
tècnics i tecnològics relatius al seu
entorn professional, gestionant la
seva formació i els recursos existents
en l’aprenentatge al llarg de la vida i
utilitzant les tecnologies de la
informació i la comunicació.

RA1.
Reconeix
les
capacitats
associades a la iniciativa emprenedora,
analitzant els requeriments derivats
dels llocs de treball i de les activitats
empresarials.

a) S'ha identificat el concepte
d'innovació i la seva relació amb el
progrés de la societat i l'augment en el
benestar dels individus.
b) S'ha analitzat el concepte de cultura
emprenedora i la seva importància
com a font de creació d'ocupació i
benestar social.
c) S'ha valorat la importància de la
iniciativa individual, la creativitat, la
formació i la col·laboració com a
requisits indispensables per tenir èxit
en l'activitat emprenedora.
d) S'ha analitzat la capacitat d'iniciativa
en el treball d'una persona emprada en
una petita i mitja empresa en l'àmbit
dels serveis d'igualtat de gènere.
e) S'ha analitzat el desenvolupament
de
l'activitat
emprenedora
d'un
empresari que s'iniciï en l'àmbit dels
serveis d'igualtat de gènere.
f) S'ha analitzat el concepte de risc
com a element inevitable de tota
activitat emprenedora.
g)
S'ha
analitzat
el
concepte
d'empresari i els requisits i actituds
necessaris per desenvolupar l'activitat

B-a. INICIATIVA EMPRENEDORA.

s) Comunicar-se amb els seus
iguals,
superiors,
clients
i
persones que estan sota la seva
responsabilitat,
utilitzant
vies
eficaces de comunicació, transmetent
la informació o coneixements adequats
i respectant l’autonomia i competència
de les persones que intervenen en
l’àmbit del seu treball.

Innovació i desenvolupament econòmic.
Principals
característiques
de
la
innovació en l’activitat d’igualtat de
gènere
(materials,
tecnologia
i
organització de la producció, entre
altres)
La cultura emprenedora
necessitat social.

com

a

El caràctes emprenedor.
Factors
claus
dels emprenedors:
iniciativa, creativitat i formació.
La col·laboració entre emprenedors.
L’actuació dels emprenedors com a
empleats d’una empresa relacionada
amb la igualtat de gènere.
L’actuació dels emprenedors com a
empresaris en la categoria dels serveis
d’igualtat de gènere.

empresarial.
h) S'ha descrit l'estratègia empresarial
relacionant-la amb els objectius de
l'empresa.
i) S'ha definit una determinada idea de
negoci en l'àmbit dels serveis d'igualtat
de gènere que serveixi de punt de
partida per a l'elaboració d'un pla
d'empresa
q) Resoldre situacions, problemes
o contingències amb iniciativa i
autonomia en l’àmbit de la seva
competència,
amb
creativitat,
innovació i esperit de millora en el
treball personal i en el dels membres
de l’equip.
r) Organitzar i coordinar equips de
treball
amb
responsabilitat,
supervisant el seu desenvolupament,
mantenint relacions fluides i assumintne el lideratge, així com aportant
solucions als conflictes grupals que es
presentin.
s) Comunicar-se amb els seus
iguals,
superiors,
clients
i
persones que estan sota la seva
responsabilitat,
utilitzant
vies
eficaces de comunicació, transmetent
la informació o coneixements adequats
i respectant l’autonomia i competència
de les persones que intervenen en
l’àmbit del seu treball.

RA2. Defineix l'oportunitat de creació
d'una
petita
empresa,
valorant
l'impacte sobre l'entorn d'actuació i
incorporant valors ètics.

a) S'han descrit les funcions bàsiques
que es realitzen en una empresa i s'ha
analitzat el concepte de sistema aplicat
a l'empresa.
b) S'han identificat els principals
components de l'entorn general que
envolta a l'empresa, especialment
l'entorn econòmic, social, demogràfic i
cultural.
c) S'ha analitzat la influència en
l'activitat empresarial de les relacions
amb els clients, amb els proveïdors i
amb la competència, com a principals
integrants de l'entorn específic.
d) S'han identificat els elements de
l'entorn d'una pime en l'àmbit dels
serveis d'igualtat de gènere
e) S'han analitzat els conceptes de
cultura
empresarial
i
imatge
corporativa i la seva relació amb els
objectius empresarials.
f) S'ha analitzat el fenomen de la
responsabilitat social de les empreses i
la seva importància com un element de
l'estratègia empresarial.

El risc en l’activitat emprenedora.
L’empresari. Requisits per a l’exercici de
l’actvitat empresarial.
Objectius personals versus objectius
empresarials.
Pla d’empresa: la idea de negoci en
relació amb els serveis d’igualtat de
gènere.
Bones
pràctiques
de
cultura
emprenedora en l’activitat de serveis a
la comunitat en l’àmbit local.
B-b. L’EMPRESA I EL SEU ENTORN.
Funcions bàsiques de l’empresa.
L’empresa com a sistema.
L’entorn general de l’empresa.
Anàlisi de l’entorn general d’una pime
en relació amb els serveis d’igualtat de
gènere.
L’entorn específic de l’empresa.
Anàlisi de l’entorn específic d’una pime
en relació amb els serveis d’igualtat de
gènere.
Relacions d’una pime en l’àmbit dels
serveis d’igualtat de gènere amb el seu
entorn.
Relacions d’una pime en l’àmbit dels
serveis d’igualtat de gènere amb el
conjunt de la societat.

u)
Supervisar
i
aplicar
procediments
de
gestió
de
qualitat, d’accessibilitat universal
i de “disseny per a tothom” i de
gestió de la diversitat, en les
activitats professionals incloses en els
processos de producció o prestació de
serveis.

v) Realitzar la gestió bàsica per a
la creació i funcionament d’una
petita empresa i tenir iniciativa en
la seva activitat professional amb
sentit de la responsabilitat social.

RA3. Realitza activitats per a la
constitució i engegada d'una empresa,
seleccionant la forma jurídica i
identificant les obligacions legals
associades.

g) S'ha elaborat el balanç social d'una
empresa a l'espai dels serveis
d'igualtat de gènere i s'han descrit els
principals costos socials en què
incorren aquestes empreses, així com
els beneficis socials que produeixen.
h) S'han identificat pràctiques que
incorporen valors ètics i socials en
empreses relacionades amb els serveis
d'igualtat de gènere.
i) S'ha dut a terme un estudi de
viabilitat econòmica i financera d'una
pime en l'àmbit dels serveis d'igualtat
de gènere.
a) S'han analitzat les diferents formes
jurídiques de l'empresa.
b) S'ha especificat el grau de
responsabilitat legal dels propietaris de
l'empresa, en funció de la forma
jurídica triada.
c) S'ha diferenciat el tractament fiscal
establert per a les diferents formes
jurídiques de l'empresa.
d) S'han analitzat els tràmits exigits
per la legislació vigent per a la
constitució d'una empresa.
e) S'ha realitzat una cerca exhaustiva
de les diferents ajudes per a la creació
d'empreses relacionades amb els
serveis d'igualtat de gènere en la
localitat de referència.
f) S'ha inclòs en el pla d'empresa tot el
relatiu a l'elecció de la forma jurídica,
estudi
de
viabilitat
economicofinancera,
tràmits
administratius, ajudes i subvencions.

La
cultura
corporativa.

d’empresa:

imatge

La responsabilitat social.
El balanç social.
L’ètica empresarial.
Responsabilitat social i ètica de les
empreses del sector de serveis a la
comunitat.
B-c. CREACIÓ I POSADA EN MARXA
D’UNA EMPRESA.
Concepte d’empresa.
Tipus d’empresa.
La responsabilitat dels propietaris de
l’empresa.
La fiscalitat en les empreses.
Elecció de la forma jurídica. Dimensió i
nombre de socis.
Tràmits administratius per a la
constitució d’una empresa.
Viabilitat
econòmica
i
viabilitat
financera d’una empresa relacionada
amb els serveis a la comunitat.
Anàlisi de les fonts de finançament i
elaboració
del
pressupost
d’una
empresa relacionada amb els serveis a
la comunitat.
Ajudes, subvencions i incentius fiscals
per a les pimes relacionades amb els
serveis a la comunitat.
Pla d’empresa: elecció de la forma

p)
Adaptar-se a les noves
situacions
laborals,
mantenint
actualitzats els coneixements científics,
tècnics i tecnològics relatius al seu
entorn professional, gestionant la seva
formació i els recursos existents en
l’aprenentatge al llarg de la vida i
utilitzant les tecnologies de la
informació i la comunicació.
s) Comunicar-se amb els seus
iguals,
superiors,
clients
i
persones que estan sota la seva
responsabilitat,
utilitzant
vies
eficaces de comunicació, transmetent
la informació o coneixements adequats
i respectant l’autonomia i competència
de les persones que intervenen en
l’àmbit del seu treball.
v) Realitzar la gestió bàsica per a
la creació i funcionament d’una
petita empresa i tenir iniciativa en
la seva activitat professional amb
sentit de la responsabilitat social.

RA4. Realitza activitats de gestió
administrativa i financera d'una pime,
identificant les principals obligacions
comptables i fiscals i emplenant la
documentació.

g)
S'han
identificat
les
vies
d'assessorament i gestió administrativa
externes existents a l'hora d'engegar
una pime.
a) S'han analitzat els conceptes bàsics
de comptabilitat, així com les
tècniques de registre de la informació
comptable.
b) S'han descrit les tècniques bàsiques
d'anàlisis de la informació comptable,
especialment referent a la solvència,
liquiditat i rendibilitat de l'empresa.
c) S'han definit les obligacions fiscals
d'una empresa relacionada amb els
serveis d'igualtat de gènere.
d)
S'han
diferenciat
els
tipus
d'impostos al calendari fiscal.
e) S'ha emplenat la documentació
bàsica de caràcter comercial i
comptable (factures, albarans, notes
de comanda, lletres de canvi i xecs,
entre uns altres) per a una pime en
l'àmbit dels serveis d'igualtat de
gènere i s'han descrit els circuits que
aquesta documentació recorre en
l'empresa.
f) S'han identificat els principals
instruments de finançament bancari.

jurídica,
estudi
de
la
viabilitat
econòmica
i
financera,
tràmits
administratius i gestió d’ajudes i
subvencions.
B-d. FUNCIÓ ADMNISTRATIVA.
Concepte de comptabilitat i nocions
bàsiques.
Operacions comptables: registre de la
informació econòmica d’una empresa.
La comptabilitat com a imatge fidel de
la situació econòmica.
Anàlisi de la informació comptable.
Obligacions fiscals de les empreses.
Requisits i terminis per a la presentació
de documents oficials.
Gestió administrativa d’una empresa en
l’àmbit dels serveis d’igualtat de
gènere.

g) S'ha inclòs tota la documentació
citada en el pla d'empresa.

Seguint el pla de contingència 2021-2022 La present programació donarà resposta i s’adaptarà, davant la possibilitat d’un possible canvi nivell
d’alerta. Tots els CA i continguts programats s’han de tractar prioritàriament.

2. METODOLOGIA
Aquesta programació preveu les activitats i recursos necessaris per desenvolupar el mòdul adaptant les eines esmentades a l'escenari requerit per
les circumstàncies (Modalitat semipresencial, online,... )
L'enfocament de la formació basada en la competència reivindica el caràcter instrumental de la formació: adquirir les competències professionals requerides en
l'ocupació, la qual cosa implica adquirir coneixements sobre fets i conceptes; però també adquirir coneixements o sabers sobre procediments i actituds. Aquest
enfocament ens porta a abandonar definitivament el paper del professor únicament com a transmissor d’informació, i a adoptar més el paper d’orientador i facilitador dels
mitjans per a que l’alumnat adquireixi la competència demandada per les diferents ocupacions.

Els continguts que han de treballar-se en aquest mòdul professional parteixen dels resultats d'aprenentatge i les competències professionals, personals i socials que haurà
de tenir el/la professional en promoció d’igualtat de gènere, raó per la qual, la relació entre la formació i la realitat laboral ha de ser molt estreta. Aquests continguts han
de proporcionar a l’alumnat els conceptes teòrics i procedimentals necessaris i, al mateix temps, fomentar les actituds associades a la qualificació professional del
promotor o promotora en igualtat de gènere.
Fonamentem la proposta metodológica en el pricipi de participació, el principi constructivista de l’aprenentatge i en seqüenciar els continguts de manera que l’ordre sigui
afavoridor per a la comprensió de l’alumnat. Presentarem cada unitat de treball i a continuació amb activitats inicials partirem dels coneixements i experiències prèvies del
nostre alumnat per a realitzar activitats de desenvolupament per construir el seu aprenentatge i activitats de síntesi per a consolidar els nous aprenentatges i la
transferència d’allò que han aprés. Així, el procés d’ensenyament-aprenentatge s’ha programat basant-se en la realització d’una sèrie d’activitats d’aprenentatge (
individuals i/o de grup que afavorirà l’aprenentatge de treball en equip) que pretén propiciar la iniciativa de l’alumnat i el procés d’autoaprenentatge desenvolupant
capacitats de comprensió i anàlisi, de relació, recerca i tractament de la informació, intentant connectar l’aula amb el món real, les empreses, organitzacions, fundacions,
consultories i organismes administratius que conformen l’entorn professional i de treball, i complementant aquestes activitats amb explicacions de la professora,
intervencions d’experts en determinades matèries i amb exposicions i debats de l’alumnat.
L’alumnat haurà d’elaborar un projecte d’empresa al llarg de tot el curs essent un producte final de treball en equip. Així, seguint la línia general del centre que aposta per

la incorporació de les metodologies d’aprenentatge cooperatiu i l’aprenentatge basat en projectes (ABP) anirem incorporant activitats basades en aquestes metodologies a
mesura que avanci el curs.
Pel que fa a l’organització de l’espai, habitualment farem classe en l’aula que tenim assignada. També utilitzarem el carretó de portàtils i si és possible, la biblioteca amb
ordinadors com a eina per treballar amb les noves tecnologies a dos nivells: recerca d’informació i utilització de les aplicacions informàtiques adients. Els espais comuns es
fan servir en aquelles unitats que inclouen treball de camp.
Es procurarà que els recursos didàctics que es facin servir siguin propers a l’alumnat, capaç de despertar-ne l’interès i motivar-lo per realitzar tasques d’investigació i/o
recerca. D’entre els generals, aplicacions informàtiques com el padlet, fotocòpies de material divers: activitats pràctiques, notes teòriques elaborades per el professor a
partir d’altres fonts, apartats puntuals de manuals i legislació, entre d’altres, documents reals i material audiovisual. D’entre els específics per a l’alumnat, utilitzarem el
materia d'EIE d'ICAPE i l’eina que s’utilitzarà serà l’entorn classroom i el correu electrònic per posar a disposició de l’alumnat el material necessari durant el curs així com
el blogger/wordpress (qualsevol altra aplaciació) perquè sigui el suport del seu projecte d’empresa. A més, aquest serà complementat amb apunts, exercicis i documents
reals com legislació així com diaris, revistes especialitzades i material audiovisual.
En el nostre mòdul és imprescindible per a la realització de certes activitats la utilització de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació ( TIC ), sobre tot la
navegació per Internet amb la visita de pàgines web (PalmaActiva, Icape, sindicats, associacions empresarials, cercadors, INSST, CAEB...) per a la millora de la formació
sobre sistemes de recerques que permetin localitzar documents o informació necessària per a l’aprenentatge de la matèria. També farem servir el correu electrònic i
l’entorn classroom pel lliurament de material i d’activitats i resolució de dubtes,... com l’ús de recursos audiovisuals. Totes les TIC anomenades les utilitzarem com a recurs
de la professora i de l’alumne/a.
3. AVALUACIÓ
Marc legal:
L’Ordre d’organització i funcionament del 13 de juliol del 2009 (BOIB núm. 108 de 25 de juliol de 2009) que especifica que cada mòdul podrà ser objecte d’avaluació en 4
convocatòries, excepte el de FCT que ho serà en dues,

◦

L’article 34 d’aquesta Ordre que especifica que, d’aquest nombre màxim de convocatòries, l’alumnat pot assistir de forma presencial a les activitats programades

per a cada mòdul un màxim de dos cursos. Estableix que les convocatòries no necessàriament han de ser consecutives.
◦

L’article 32 d’aquest que especifica que s’han d’avaluar els resultats esperats i que han de coincidir o formar part de les competències professionals que han

de ser assolides per l’alumnat. En aquests resultats esperats d’aprenentatge s’han d’incloure el saber fer, saber estar i saber ser de l’alumnat en comportaments
observables.
◦
Amb la finalitat de poder valorar de manera objectiva i precisa el saber estar i el saber ser, es vol posar èmfasi en l’avaluació de les competències personals i
socials que impregnen el currículum de la formació professional, entenent que les competències personals i socials fan que una persona professional desenvolupi de forma
eficaç la seva tasca, podent-les relacionar amb les conductes i les actituds de les persones.
◦

L’article 33 estableix que, l’avaluació serà contínua i formativa, la qual cosa vol dir que l’alumnat serà avaluat a partir del seu treball diari de classe, proves

escrites, activitats avaluatives i d’aprenentatge (elaboració de treballs, tríptics, pòsters, vídeos, esquemes, projectes...) i els procediments, les estratègies i les actituds
demostrades, així com l’interès per la matèria, la tolerància als diferents ritmes d’aprenentatge, la cooperació amb companys/es, les aportacions fetes a classe, la iniciativa
i l’entusiasme. S’intentarà potenciar un aprenentatge significatiu, dinàmic, participatiu, creatiu i motivador.
◦

Els articles 29 i 30 de l’ordre d’organització i funcionament afirma que per tenir dret a l’avaluació s’ha d’assistir a un 85% de les sessions del mòdul. En cas de

superar el 15% d’absentisme (ANJ) no continuat o el 10% continuat, el mòdul no podrà ser avaluat i es donarà de baixa d’ofici a l’alumne/a, prèvia comunicació oficial i
tenint en compte les causes que contempla la normativa.
◦

Per avaluar es tindran en compte els següent principis:

1. L'avaluació serà Formativa.
2. L'avaluació ha d’identificar el grau en que l’alumnat ha desenvolupat cada competència.
3. És imprescindible implicar l’alumnat en el procés d’avaluació.

4. S’ha de basar en procediments pràctics i funcionals.
5. L'avaluació ha de ser transparent

Aquesta avaluació es presenta com un procés continu i global de retroalimentació sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge. Partim, així, dels resultats
d’aprenentatge associats al mòdul que ha d’adquirir l’alumnat. Aquests són ponderats en funció en funció del temps que es treballa i de la importància que en tenen per
la competència del perfil professional, social i personal i del mòdul. (veure-n cuadre d'ancoratje: taules per RA’s i percentatge). Tots aquests elements es treballaran i es
temporalitzaran en distintes unitats de treball i activitats avaluatives i d’aprenentatge.

Totes les activitats avaluables desenvolupades durant el curs s'avaluen mitjançant els Criteris d'avaluació associats als Resultats d'aprenentatge.
Aquestes notes es ponderen en relació a les CPPS vinculades a cada R,A. Finalment la nota de cada avaluació surt de la ponderació de les CPPS
avaluades en el mateix període.

◦

D'aquesta

manera

contemplam

per

a

la

nota

final:

CPPS
COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

COMPETÈNCIES SOCIALS

COMPETÈNCIES PERSONALS

I per a cada avaluació:

p) Adaptar-se a les noves situacions laborals utilitzant les tecnologies
de l'informació i la comunicació. (R.A.1)
u) Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat,
(R.A.2)(R.A.3) (R.A.4)
v) Realitzar la gestió bàsica per a la creació i funcionament d’una
petita empresa i tenir iniciativa en la seva activitat professional amb
sentit de la responsabilitat social. (R.A.3) (R.A.4)
q) Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i
autonomia en l'àmbit de la seva competència, (R.A.2)
r) Organitzar i coordinar equips de treball aportant solucions als
conflictes grupals que es presentin. (R.A.1)
s) Comunicar-se amb els seus iguals, (R.A.1)
p) gestionar la seva formació (R.A.1) (R.A.2)

Percentatge
Qualificació(%)
15
5
40
10
10
10
10
100

Distribució CPPS per Avaluacions // Percentatge qualificació
CPPS
COMPETÈNCIES PROFESSIONALS
p) Adaptar-se a les noves situacions laborals utilitzant les
tecnologies de l'informació i la comunicació.
u) Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat,
v) Realitzar la gestió bàsica per a la creació i funcionament
d’una petita empresa i tenir iniciativa en la seva activitat
professional amb sentit de la responsabilitat social.
COMPETÈNCIES SOCIALS
q) Resoldre situacions, problemes o contingències amb
iniciativa i autonomia en l'àmbit de la seva competència,
r) Organitzar i coordinar equips de treball aportant solucions
als conflictes grupals que es presentin.
s) Comunicar-se amb els seus iguals,
COMPETÈNCIES PERSONALS
p) gestionar la seva formació
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L’alumnat està obligat a lliurar totes les feines i treballs programats i requerits pel professorat dins dels terminis establerts. El lliurament fora de termini sense
justificació serà avaluat però no qualificat i l'alumne/a haurà de lliurar-ho amb la nova data programada per a ser qualificat. Seran avaluats:
L’elaboració de les activitats i treballs obligatoris, individuals i en grup, que al llarg del curs seran requerits pel professorat.
Els treballs s’hauran d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel professorat i pel departament.
Les competències professionals, personals i socials relacionades amb les tasques individuals i en grup plantejades.
Per aprovar el curs s’han d’assolir les CPPS imprescindibles del mòdul. La qualificació final del mòdul s’obtindrà per la ponderació de cadascuna de les
competències vinculades als Resultats d'aprenentatge, tenint en compte els diversos paràmetres indicats abans. La nota mínima per a superar el mòdul és d’un cinc. Per a
obtenir la qualificació final del mòdul s’arrodonirà al número sencer més proper (A partir 0,50 per la següent unitat).

Si l’alumnat té conductes contràries a la integritat i honradesa acadèmiques: presentar un treball que no és original, presentar un treball sense referir-se a les
fonts d’informació, copiar en un examen, permetre que et copiïn en un examen o en la realització d’un treball, disposar de material no autoritzat per fer els exàmens,
copiar, col·lidir, plagiar, se li aplicarà la sanció de suspendre la matèria i sanció d’acord amb els articles 53 i 58 del Decret 121/2010 de 10 de desembre, pel qual
s'estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.
Instruments d’avaluació:
Els instruments d’avaluació seran diversos. No s’utilitzarà un únic instrument, sinó la combinació de diferents mitjans com, entre d’altres, la realització de proves
objectives, activitats i casos pràctics i d’expressió oral, així com l’observació sistemàtica. Es concretarà entre els següents:

Rúbriques d’avaluació per les activitats i casos pràctics, exposicions orals, simulacions (individuals o en grup), plantejats en classe i realitzats per l’alumnat amb
regularitat a l’aula o a casa. S’avaluarà l’ordre, pulcritud i correcció gramatical en la presentació, a més dels continguts, així com la realització i lliurament dels
treballs dins del termini oportú. També s’avaluarà haver assumit la responsabilitat i dut a terme la feina corresponent com a membre del grup.i en el cas de les
exposicions orals, el nivell d’expressió oral, la claredat i correcció en l’exposició dels continguts, així com els recursos i mitjans utilitzats com a suport. En resum les
rúbriques han de relacionarse amb els criteris d’avaluació.

Qüestionaris d'autoavaluació i coavaluació: Necessaris per fer l’alumnat partícip i conscient del procés avaluador com a part del procés d'ensenyamentaprenentatge. L’alumnat ha de valorar el seu procés i el del seu grup.
Carpeta d’aprenentatge/ BLOG on l’alumnat anirà recopilant i reflexionant sobre allò que ha après i el seu aprenentatge per activitats o unitats de treball.
Observació directa mitjançant el quadern del professorat de l’actitud i interès vers el mòdul, professorat i companys/es, el comportament adequat a l’aula,
aprofitament, assistència i participació, així com una actitud de respecte per l’alumnat, el professorat i les instal·lacions.

Les proves individuals objectives seran de caràcter periòdic, concretant-se en 1 prova escrita com a mínim en cadascuna de les avaluacions i constaran de
preguntes curtes, supòsits pràctics i, si escau, de preguntes tipus test (part pràctica i teòrica).
Activitats complementàries com sortides i visites programades així com tallers impartits per personal extern.
Avaluació docent: enquesta d’avaluació del professor per a omplir per l’alumnat de forma anònima: L’alumnat avaluarà la metodología, materials, funcionament
i dinàmica de les classes, per tal de fer anàlisi del procés en relació a modificar qualque element que no enriqueix el procés d’aprenentatge. La propia
autoavaluació en relació als objectius marcats i assolits serà altra eina en aquest sentit.

Instrument de qualificació:

La ponderació de les qualificacions a les CPPS (Vinculades als RA) es farà amb l’aplicació Gestib. Aquesta eina pot ser consultada per l’alumnat per tal de fer seguiment
de la seva avaluació.
Pel que fa al sistema de recuperació, l’alumnat que suspèn una o més competències amb una qualificació inferior a 4 haurà d’examinar-se d’aquesta part en una prova de
recuperació global corresponent a la 1a convocatòria. Així, el professor indicarà la prova escrita, activitats, casos pràctics i/o treballs adients a dur a terme, segons el seu
criteri professional. S’hauran d’haver presentat tots els treballs i activitats d’aula realitzats durant les avaluacions.
Si l’alumnat per causes degudament justificades no ha pogut realitzar una prova objectiva durant una avaluació, tindrà dret a realitzar aquesta prova dins l’avaluació
corresponent, si és possible per raó de calendari.
Pel que fa a les activitats de recuperació d’alumnat amb el mòdul pendent a la 2a convocatòria, sempre que acompleixi els requisits per a poder accedir-hi, el professor
indicarà la prova escrita, activitats, casos pràctics i/o treballs adients a dur a terme, segons el seu criteri professional, la data i hora per a la seva presentació i els criteris
de qualificació que es tindran en compte en la Fitxa de recuperació individualitzada de mòdul.

Pel que fa a l’alumnat que després de la 2a convocatòria, dugui suspès el mòdul, , haurà de matricular-se de nou al següent curs acadèmic per a repetir de manera

presencial els mòduls no superats o bé podrà recuperar seguint una Fitxa de recuperació individualitzada de mòdul que se facilitarà a l’alumnat afectat: la prova escrita,
activitats, casos pràctics i/o treballs adients a dur a terme, segons el seu criteri professional, la data i hora per a la seva presentació i els criteris de qualificació que es
tindran en compte.
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I A LES NECESSITATS EDUCATIVES DE L’ALUMNAT:
El Real Decret 1147/2011, de 29 de juliol, d'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació y la Llei
Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, para la millora de la qualitat educativa determinen la importància esencial dels procesos inclusius i no discriminatoris dins el procés
educatiu. D'acord amb el Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts
amb fons públics (BOIB 5/5/2011 núm. 67) s'ha dut a terme l'anàlisi de la diversitat en aquest centre, segons l'articulat en concret el número 12 i l'article 9, amb l’objectiu
d’eliminar barreres a l’aprenentatge i fomentar la participació. Les mesures ordinàries de suport tenen com a finalitat proporcionar una atenció adequada a cada alumne
per tal que assoleixi els objectius i les competències de cada etapa. 36 Per això, definim, la diversitat com una característica intrínseca dels grups humans, ja que cada
persona té una manera especial de pensar, de sentir i d'actuar, independentment que, des del punt de vista evolutiu, existeixin uns patrons cognitius, afectius i
conductuals amb unes certes semblances. Tot i que dins la Formació professional no es modificaran o suprimiran objectius o continguts hem de proposar mesures
d'atenció a la diversitat adequades per tal d’aconseguir que el procés d’ensenyament - aprenentatge permeti la futura inserció laboral d’aquells/es alumnes que les
presentin necessitats específiques de recolzament educatiu. Entre les actuacions o vies que es plantegen per al tractament de la diversitat podem trobar les següents: S'empraran metodologies didàctiques diferents, que s'adeqüin als diferents graus de capacitats prèvies, als diferents nivells d'autonomia i responsabilitat dels alumnes i a
les dificultats detectades en processos d'aprenentatge anteriors. - S'adaptaran les activitats a les motivacions i necessitats de l'alumnat, plantejant aquelles a un nivell
situat entre el que ja saben fer autònomament i el que són capaços de fer amb l'ajuda i guia del professor o dels seus companys. S'establirà de menor a major la dificultat
de les tasques, de tal forma que tots els alumnes puguin trobar espais de resposta adequats a les seves capacitats. - Les activitats/pràctiques grupals propostes es
desenvoluparan en grups heterogenis, parant esment al repartiment de tasques i a una assignació de funcions flexible. - Es respectaran els ritmes d'aprenentatge dels/les
alumnes, en funció dels seus interessos, motivacions i capacitats. - En les activitats de recuperació programades, per als alumnes amb més dificultats d'aprenentatge es

definiran de manera clara els conceptes que els costa treball comprendre. Es plantejaran aquestes activitats tenint present els nivells mínims que hauran d'aconseguir els
alumnes. - Es plantejaran activitats d'ampliació per als alumnes que poden ampliar el procés d'aprenentatge. - Es millorarà l'hàbit d'estudi i la responsabilitat. - Es
fomentaran les relacions socials i la integració dels alumnes del grup. S’ha de destacar que es manté un diàleg continu durant tot el curs amb el departament d’orientació
per tal de coordinar les adaptacions d’accés i no significatives per casos d’integració tardana, altes capacitats, NESE, NEE

4. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL
Cal determinar la distribució temporal dels continguts per avaluació per a determinar els criteris de qualificació. En aquest cicle formatiu s’imparteix el
mòdul d’EIE en el primer curs. La durada del mòdul és de 60 hores distribuïdes en 2 sessions de classe setmanals durant tres trimestres. La temporalització prevista per al
desenvolupament d’aquesta programació és:
PRIMERA AVALUACIÓ:
Unitat de Treball 1: Emprendre no és una opció
Unitat de Treball 2: Creació i innovació: l’elecció del projecte
Unitat de Treball 3: Identitat corporativa
Unitat de Treball 4: Client ideal
SEGONA AVALUACIÓ:
Unitat de Treball 5: Model de negoci: proposta de valor
Unitat de Treball 6: Competència i diferenciació
Unitat de Treball 7: Màrqueting
Unitat de Treball 8: Model de negoci: inversió i finançament

TERCERA AVALUACIÓ:
Unitat de Treball 9: Constitució d’empresa
Unitat de Treball 10: Gestió administrativa i fiscal
Unitat de Treball 11: Presentació del projecte.
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El professor la utilitzarà per a realitzar la seva tasca docent, tant per aprofundir i actualitzar els nostres coneixements com per a facilitar-nos el procés d’ensenyament –

aprenentatge. En aquest sentit, assenyalem:
⮚

Peñalver Alonso, P. (2017) Lean Startup en Educación porque empender no es una opción . Llibre gratuït que es pot descarregar en https://pablopenalver.com/

⮚

Material corresponent al programa de Joves emprenedors professionals de l’Icape: http://www.idi.es/index.php/ca/noticies-idi-caib-balears/959-convocatoria-delprograma-icape-per-al-curs-2018-2019

⮚

Material corresponent a la convocatòria de concurs als millors projectes empresarials d’estudiants: https://web.palmaactiva.com/empresa/premios-palmaactiva/viconcurso-de-premios-a-los-mejores-proyectos-empresariales-de-estudiantes/ (pendent la convocatòria del curs 2018-2019)

⮚

Cano, F. i Ferri, L. (2018) Emprendimiento social: el reto de la transformación social (2018). Ed. Tirant lo Blanch

⮚

Recursos en el bloc d’Emprendimiento social FOL creat per Paco Cano i Laura Ferri, professorat de l’especialitat de FOL per a compartir recursos que ens ajudin a
donar un gir a les matèries d’empreneduria: https://esocialfol.wixsite.com/emprendesocialfol

⮚

Martínez Jiménez, M. i altres . Formació i orientació laboral. Institut Obert de Catalunya. Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya
https://ioc.xtec.cat/educacio/recursos#s1mhzwdf0cs

⮚

Llibres de text ( entre d’altres ): Empresa i iniciatia emprenedora. Ed. TuLibrodeFP, McGraw-Hill Esencial, Edebé, Santillana, Paraninfo, MacMillan.

⮚

Pàgines web (Cambra de Comerç. Portals d’autoocupació, Agència Tributària, Seguretat Social, MITRAMISS, SEPE, de les Conselleries de les IB,
PalmaActiva, Icape, sindicats, associacions empresarials, cercadors, INSST, CAEB...)

MÒDUL FOL
DOCENT: ENRIC BARRENENGOA LOMA-OSORIO
● ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL
COMPETÈNCIES PPS

RESULTATS D’APRENENTATGE

CRITERIS D’AVALUACIÓ

CONTINGUTS

p) Adaptar-se a les noves
situacions laborals, mantenint
actualitzats
els
coneixements
científics, tècnics i tecnològics relatius
al
seu
entorn
professional,
gestionant la seva formació i els
recursos existents en l’aprenentatge
al llarg de la vida i utilitzant les
tecnologies de la informació i la
comunicació.

RA1.
Selecciona
oportunitats
d'ocupació,
identificant
les
diferents possibilitats d'inserció i
les alternatives d'aprenentatge al
llarg de la vida.

a) S'ha valorat la importància de la
formació permanent com a factor clau
per l’ocupabililitat i l'adaptació a les
exigències del procés productiu.
b) S'han identificat els itineraris
formatiu-professionals relacionats amb
el perfil professional del tècnic superior
en promoció d'igualtat de gènere.
c) S'han determinat les aptituds i
actituds requerides per a l'activitat
professional relacionada amb el perfil
del títol.
d) S'han identificat els principals
jaciments d'ocupació i d'inserció
laboral per al tècnic superior en
promoció d'igualtat de gènere.
e) S'han determinat les tècniques
utilitzades en el procés de cerca
d'ocupació.
f) S'han previst les alternatives
d'autoocupació
en
els
sectors
professionals relacionats amb el títol.

B-a. RECERCA ACTIVA D’OCUPACIÓ.
Valoració de la importància de la
formació permanent per a la trajectòria
laboral i professional del tècnic superior
en Promoció d’Igualtat de Gènere.
Anàlisi dels interessos, aptituds i
motivacions personals per a la carrera
professional.
Identificació
d’itineraris
formatius
relacionats amb el tècnic superior en
Promoció d’Igualtat de Gènere.
Responsabilització
del
propi
aprenentatge.
Coneixement
dels
requeriments i dels fruïts previstos.
Definició i anàlisi del sector professional
del títol de tècnic superior en Promoció
d’Igualtat de Gènere.
Planificació de la pròpia carrera.
Establiment d’objectius laborals, a mitjà i
llarg
termini,
compatibles
amb
necessitats i preferències.
Objectius realistes i coherents amb la
formació actual i la projectada.
Procés de recerca d’ocupació en petites,
mitjanes i grans empreses del sector.
Oportunitats d’aprenentatge i ocupació
en Europa. Europass, Ploteus.
Tècniques i instruments de recerca
d’ocupació.
Valoració de l’autoocupació com a

g) S'ha realitzat la valoració de la
personalitat, aspiracions, actituds i
formació pròpia per a la presa de
decisions.

q)
Resoldre
situacions,
problemes o contingències amb
iniciativa i autonomia en l’àmbit de la
seva competència, amb creativitat,
innovació i esperit de millora en el
treball personal i en el dels membres
de l’equip.

RA2. Aplica les estratègies del
treball en equip, valorant la seva
eficàcia i eficiència per a la
consecució dels objectius de
l'organització.

a) S'han valorat els avantatges del
treball en equip en situacions de
treball relacionades amb el perfil del
tècnic superior en promoció d'igualtat
de gènere.
b) S'han identificat els equips de
treball que poden constituir-se en una
situació real de treball.
c) S'han determinat les característiques
de l'equip de treball eficaç enfront dels
equips ineficaços.
d) S'ha valorat positivament la
necessària existència de diversitat de
rols i opinions assumits pels membres
d'un equip.
e) S'ha reconegut la possible existència
de conflicte entre els membres d'un
grup com un aspecte característic de
les organitzacions.
f) S'han identificat els tipus de
conflictes i les seves fonts.
g) S'han determinat procediments per
a la resolució del conflicte.

RA3. Exerceix els drets i compleix
les obligacions que es deriven de
les
relacions
laborals,
reconeixent-les en els diferents

a) S'han identificat els conceptes
bàsics del dret del treball.
b) S'han distingit els principals
organismes que intervenen en les

r) Organitzar i coordinar equips
de treball amb responsabilitat,
supervisant el seu desenvolupament,
mantenint
relacions
fluides
i
assumint-ne el lideratge, així com
aportant solucions als conflictes
grupals que es presentin.
s) Comunicar-se amb els seus
iguals,
superiors,
clients
i
persones que estan sota la seva
responsabilitat,
utilitzant
vies
eficaces de comunicació, transmetent
la
informació
o
coneixements
adequats i respectant l’autonomia i
competència de les persones que
intervenen en l’àmbit del seu treball.
w) Exercir els seus drets i complir
amb les obligacions derivades de
la seva activitat professional,
d’acord amb allò establert en la

alternativa per a la inserció professional.
El procés de presa de decisions.
Establiment d’una llista de comprovació
personal de coherència entre pla de
carrera, formació i aspiracions.
B-b. GESTIÓ DEL CONFLICTE I EQUIPS
DE TREBALL.
Mètodes per a la resolució o supressió
del conflicte: mediació, conciliació i
arbitratge.
Valoració dels avantatges i dels
inconvenients del treball d’equip per a
l’eficàcia de l’organització.
Equips en el sector en relació amb
serveis d’igualtat de gènere segons les
funcions que desenvolupen.
Anàlisi de la formació dels equips de
treball.
Característiques d’un treball en equip
eficaç.
La participació en l’equip de treball.
Anàlisi dels possibles rols dels seus
integrants.
Definició de conflicte: característiques,
fonts i etapes del conflicte.

B-c. CONTRACTE DE TREBALL.
El dret del treball.
Intervenció dels poders públics en les
relacions laborals.

legislació vigent, participant en la
vida econòmica, social i cultural.
u)Supervisar
i
aplicar
procediments
de
gestió
de
qualitat, d'accessibilitat universal i de
«disseny per a tots» i de gestió de la
diversitat,
en
les
activitats
professionals
incloses
en
els
processos de producció o prestació
de serveis.

contractes de treball.

relacions
entre
empresaris
i
treballadors.
c) S'han determinat els drets i
obligacions derivats de la relació
laboral.
d) S'han classificat les principals
modalitats de contractació, identificant
les mesures de foment de la
contractació
per
determinats
col·lectius.
e)
S'han
valorat
les
mesures
establertes per la legislació vigent per
a la conciliació de la vida laboral i
familiar.
f) S'han identificat les causes i efectes
de la modificació, suspensió i extinció
de la relació laboral.
g) S'ha analitzat el rebut de salaris,
identificant els principals elements que
ho integren.
h) S'han analitzat les diferents mesures
de
conflicte
col·lectiu
i
els
procediments de solució de conflictes.
i) S'han determinat les condicions de
treball pactades en un conveni
col·lectiu aplicable al sector relacionat
amb el títol de Tècnic Superior en
Promoció d'Igualtat de Gènere.
j) S'han identificat les característiques
definitòries
dels
nous
entorns
d'organització del treball.

Anàlisi de la relació laboral individual.
Determinació de les relacions laborals
excloses i relacions laborals especials.
Modalitats de contracte de treball i
mesures de foment de la contractació.
Drets i deures derivats de la relació
laboral.
Condicions de treball. Salari, temps de
treball i descans laboral.
Modificació, suspensió i extinció del
contracte de treball.
Representació dels treballadors.
Negociació col·lectiva com a mitjà per a
la conciliació dels interessos de
treballadors i empresaris.
Anàlisi d’un conveni col·lectiu aplicable a
l’àmbit professional del tècnic superior
en Promoció d’Igualtat de Gènere.
Conflictes col·lectius de treball.
Nous entorns d’organització del treball:
subcontractació i teletreball, entre
d’altres.
Beneficis per als treballadors en les
noves
organitzacions: flexibilitat i
beneficis socials, entre d’altres.

w) Exercir els seus drets i
complir amb les obligacions
derivades de la seva activitat
professional, d’acord amb allò
establert en la legislació vigent,
participant en la vida econòmica,
social i cultural.

RA4. Determina l'acció protectora
del sistema de la Seguretat Social
davant les diferents contingències
cobertes, identificant les diferents
classes de prestacions.

u)Supervisar
i
aplicar
procediments
de
gestió
de
qualitat, d'accessibilitat universal i de
«disseny per a tots» i de gestió de la
diversitat,
en
les
activitats
professionals
incloses
en
els
processos de producció o prestació
de serveis.

t) Generar entorns segurs en el
desenvolupament del seu treball
i del seu equip, supervisant i
aplicant
els
procediments
de
prevenció de riscos laborals i
ambientals,
d’acord
amb
allò
establert per la normativa i els
objectius de l’empresa, els protocols
de prevenció i protecció enfront a
l’assetjament sexual i a la persecució
per raó de sexe.

RA5. Avalua els riscos derivats de
la seva activitat, analitzant les
condicions de treball i els factors
de risc presents en el seu entorn
laboral.

a) S'ha valorat el paper de la Seguretat
Social com a pilar essencial per a la
millora de la qualitat de vida dels
ciutadans.
b) S'han enumerat les diverses
contingències que cobreix el sistema
de Seguretat Social.
c) S'han identificat els règims existents
en el sistema de Seguretat Social.
d) S'han identificat les obligacions
d'empresari i treballador dins del
sistema de Seguretat Social.
e) S'han identificat, en un supòsit
senzill, les bases de cotització d'un
treballador i les quotes corresponents
a treballador i empresari.
f) S'han classificat les prestacions del
sistema
de
Seguretat
Social,
identificant els requisits.
g) S'han determinat les possibles
situacions legals de desocupació.
h) S'ha realitzat el càlcul de la durada i
quantia
d'una
prestació
per
desocupació de nivell contributiu bàsic.
a) S'ha valorat la importància de la
cultura preventiva en tots els àmbits i
activitats de l'empresa.
b) S'han relacionat les condicions
laborals amb la salut del treballador.
c) S'han classificat els factors de risc
en l'activitat i els danys derivats dels
mateixos.

B-d. SEGURETAT SOCIAL, OCUPACIÓ I
DESOCUPACIÓ.
El sistema de la Seguretat Social com
principi bàsic de solidaritat social.
Estructura del sistema de la Seguretat
Social.
Determinació
de
les
principals
obligacions d’empresaris i treballadors
en matèria de Seguretat Social: afiliació,
altes, baixes i cotització.
L’acció protectora de la Seguretat Social.
Classes, requisits i quantia de les
prestacions.
Concepte i situacions protegibles per
desocupació.
Sistemes
d’assessorament
dels
treballadors pel que fa als seus drets i
deures.

d) S'han identificat les situacions de
risc més habituals en els entorns de
treball del tècnic superior en promoció

Anàlisi i determinació de les condicions
de treball.

B-e.
AVALUACIÓ
PROFESSIONALS.

DE

RISCOS

Importància de la cultura preventiva en
totes les fases de l’activitat professional.
Valoració de la relació entre treball i
salut.

p) Adaptar-se a les noves
situacions laborals, mantenint
actualitzats
els
coneixements
científics, tècnics i tecnològics relatius
al
seu
entorn
professional,
gestionant la seva formació i els
recursos existents en l’aprenentatge
al llarg de la vida i utilitzant les
tecnologies de la informació i la
comunicació.

d'igualtat de gènere.
e) S'ha determinat l'avaluació de riscos
en l'empresa.
f) S'han determinat les condicions de
treball amb significació per a la
prevenció en els entorns de treball
relacionats amb el perfil professional
del tècnic superior en promoció
d'igualtat de gènere.
g) S'han classificat i descrit els tipus de
danys professionals, amb especial
referència a accidents de treball i
malalties professionals, relacionats
amb el perfil professional del tècnic
superior en promoció d'igualtat de
gènere.

El concepte de risc professional. Anàlisis
de factors de risc.
L’avaluació de riscos en l’empresa com a
element bàsic de l’activitat preventiva.
Anàlisi de riscos lligats a les condicions
de seguretat.
Anàlisi de riscos lligats a les condicions
ambientals.
Anàlisi de riscos lligats a les condicions
ergonòmiques i psicosocials.
Riscos específics en el sector, en relació
amb els serveis d’igualtat de gènere.
Determinació dels possibles danys a la
salut del treballador que poden derivarse de les situacions de risc detectades.

t) Generar entorns segurs en el
desenvolupament del seu treball
i del seu equip, supervisant i
aplicant
els
procediments
de
prevenció de riscos laborals i
ambientals,
d’acord
amb
allò
establert per la normativa i els
objectius de l’empresa, els protocols
de prevenció i protecció enfront a
l’assetjament sexual i a la persecució
per raó de sexe.
u)
Supervisar
procediments de

i
aplicar
gestió de

RA6. Participa en l'elaboració d'un
pla de prevenció de riscos en una
petita empresa, identificant les
responsabilitats de tots els agents
implicats.

a) S'han determinat els principals drets
i deures en matèria de prevenció de
riscos laborals.
b) S'han classificat les diferents formes
de gestió de la prevenció en l'empresa,
en funció dels diferents criteris
establerts en la normativa sobre
prevenció de riscos laborals.
c) S'han determinat les formes de
representació dels treballadors en
l'empresa en matèria de prevenció de
riscos.
d) S'han identificat els organismes
públics relacionats amb la prevenció de

B-f. PLANIFICACIÓ DE LA PREVENCIÓ
DE RISCOS EN L’EMPRESA.
Drets i deures en matèria de prevenció
de riscos laborals.
Responsabilitats en matèria de prevenció
de riscos laborals.
Gestió de la prevenció en l’empresa.
Representació dels
matèria preventiva.

treballadors

en

qualitat,
universal i
tothom” i
diversitat,
professionals
processos de
de serveis.

d’accessibilitat
de “disseny per a
de gestió de la
en
les
activitats
incloses
en
els
producció o prestació

w) Exercir els seus drets i complir
amb les obligacions derivades de
la seva activitat professional,
d’acord amb allò establert en la
legislació vigent, participant en la
vida econòmica, social i cultural.
t) Generar entorns segurs en el
desenvolupament del seu treball
i del seu equip, supervisant i
aplicant
els
procediments
de
prevenció de riscos laborals i
ambientals,
d’acord
amb
allò
establert per la normativa i els
objectius de l’empresa, els protocols
de prevenció i protecció enfront a
l’assetjament sexual i a la persecució
per raó de sexe.

Ra7. Aplica les mesures de
prevenció i protecció, analitzant
les situacions de risc en l'entorn
laboral del tècnic superior en
promoció d'igualtat de gènere.

riscos laborals.
e) S'ha valorat la importància de
l'existència d'un pla preventiu en
l'empresa que inclogui la seqüenciació
d'actuacions que s'han de realitzar en
cas d'emergència.
f) S'ha definit el contingut del pla de
prevenció en un centre de treball
relacionat amb el sector professional
del tècnic superior en promoció
d'igualtat de gènere.
g) S'ha projectat un pla d'emergència i
evacuació d'una empresa del sector.

Organismes públics relacionats amb la
prevenció de riscos laborals.

a) S'han definit les tècniques de
prevenció i de protecció individual i
col·lectiva que han d'aplicar-se per
evitar els danys a l'origen i minimitzar
les seves conseqüències en cas que
siguin inevitables.
b) S'ha analitzat el significat i abast
dels diferents tipus de senyalització de
seguretat.
c) S'han analitzat els protocols
d'actuació en cas d'emergència.
d) S'han identificat les tècniques de
classificació
de
ferits
en
cas
d'emergència on existeixin víctimes de
diversa gravetat.
e) S'han identificat les tècniques
bàsiques de primers auxilis que han de
ser aplicades en el lloc de l'accident
davant diferents tipus de danys i la
composició i ús de la farmaciola.

B-g. APLICACIÓ
PREVENCIÓ
I
L’EMPRESA.

Planificació
l’empresa.

de

la

prevenció

en

Plans d’emergència i d’evacuació en
entorns de treball.
Elaboració d’un pla d’emergència en una
petita o mitjana empresa del sector.

Determinació
prevenció i
col·lectiva.

DE MESURES
PROTECCIÓ

DE
EN

de les mesures de
protecció individual i

Protocol d’actuació davant una situació
d’emergència.
Primers
auxilis.
Conceptes bàsics.

Urgència

mèdica.

Aplicació de tècniques de primers auxilis.
Formació als treballadors en matèria de
plans d’emergència.
Vigilància de la salut dels treballadors.

f) S'han determinat els requisits i
condicions per a la vigilància de la
salut del treballador i la seva
importància com a mesura de
prevenció.

Primers auxilis.

Seguint el pla de contingència 2021-2022 La present programació donarà resposta i s’adaptarà, davant la possibilitat d’un possible canvi al d’ nivell
d’alerta. Tots els CA i continguts programats s’han de tractar prioritàriament.
●

METODOLOGIA

Aquesta programació preveu les activitats i recursos necessaris per desenvolupar el mòdul adaptant les eines esmentades a l'escenari requerit per les
circumstàncies (Modalitat semipresencial, online,... )
Els continguts que han de treballar-se en aquest mòdul professional parteixen de les competències professionals, personals i socials que haurà de tenir el/la professional
en promoció d’igualtat de gènere, raó per la qual, la relació entre la formació i la realitat laboral ha de ser molt estreta. Aquests continguts han de proporcionar a
l’alumnat els conceptes teòrics i procedimentals necessaris i, al mateix temps, fomentar les actituds associades a la qualificació professional del promotor o promotora en
igualtat de gènere.
La proposta metodològica la fonamentem en el pricipi de participació, el principi constructivista de l’aprenentatge i en seqüenciar els continguts de manera que l’ordre
sigui afavoridor per a la comprensió de l’alumnat. Presentarem cada unitat de treball i a continuació amb activitats inicials partirem dels coneixements i experiències
prèvies del nostre alumnat per a realitzar activitats de desenvolupament per construir el seu aprenentatge i activitats de síntesi per a consolidar els nous aprenentatges i
la transferència d’allò que han aprés. Així, el procés d’ensenyament-aprenentatge s’ha programat basant-se en la realització d’una sèrie d’activitats d’aprenentatge (
individuals i/o de grup que afavorirà l’aprenentatge de treball en equip) que pretén propiciar la iniciativa de l’alumnat i el procés d’autoaprenentatge desenvolupant
capacitats de comprensió i anàlisi, de relació, recerca i tractament de la informació, intentant connectar l’aula amb el món real, les empreses, organitzacions, fundacions,
consultories i organismes administratius que conformen l’entorn professional i de treball, i complementant aquestes activitats amb explicacions del professor, intervencions
d’experts en determinades matèries i amb exposicions i debats de l’alumnat.

Seguint la línia general del centre que aposta per la incorporació de les metodologies d’aprenentatge cooperatiu i l’aprenentatge basat en projectes (ABP) anirem
incorporant activitats basades en aquestes metodologies a mesura que avanci el curs.
Pel que fa a l’organització de l’espai, habitualment farem classe en l’aula assignada. També utilitzarem el carretó de portàtils i si és possible, la biblioteca amb ordinadors
com a eina per treballar amb les noves tecnologies a dos nivells: recerca d’informació i utilització de les aplicacions informàtiques adients. Els espais comuns es fan servir
en aquelles unitats que inclouen treball de camp.
Es procurarà que els recursos didàctics que es facin servir siguin propers a l’alumnat, capaç de despertar-ne l’interès i motivar-lo per realitzar tasques d’investigació i/o
recerca. D’entre els generals, aplicacions informàtiques com el padlet, documents diversos: activitats pràctiques, notes teòriques elaborades per la professora a partir
d’altres fonts, apartats puntuals de manuals i legislació, entre d’altres, documents reals (avaluacions de riscos laborals, manuals de prevenció...) i material audiovisual.
D’entre els específics per a l’alumnat es farà servir llibre de text, l’entorn moodle i el correu electrònic per posar a disposició de l’alumnat el material necessari durant el
curs així com el blogger/wordpress,... per la creació de la carpeta d’aprenentatge. A més, aquest serà complementat amb fotocòpies, apunts, exercicis i documents reals
(nòmines, contractes, parts d’accident de treball, rebut de salaris, model de CV, models de Pla de prevenció, etc.), com legislació (ET, conveni col·lectiu, LPRL, RSP,...) així
com diaris, revistes especialitzades i material audiovisual.
En el nostre mòdul és imprescindible per a la realització de certes activitats la utilització de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació ( TIC ), sobre tot la
navegació per Internet amb la visita de pàgines web (MITRAMISS, SEPE, de les Conselleries de les IB, PalmaActiva, sindicats, associacions empresarials, cercadors, INSHT,
CAEB...) per a la millora de la formació sobre sistemes de recerques que permetin localitzar documents o informació necessària per a l’aprenentatge de la matèria. També
farem servir el correu electrònic i l’entorn moodle pel lliurament de material i d’activitats i resolució de dubtes,... com l’ús de recursos audiovisuals com vídeos editats pel
SEPE i l’INSST, a més de pel·lícules. Totes les TIC anomenades les utilitzarem com a recurs del professor i de l’alumne/a.

●

AVALUACIÓ

Cal determinar la distribució temporal dels continguts per avaluació per a determinar els criteris de qualificació. En aquest cicle formatiu s’imparteix el
mòdul de FOL en el primer curs. La durada del mòdul és de 90 hores distribuïdes en 3 sessions de classe setmanals durant tres trimestres. La temporalització prevista per
al desenvolupament d’aquesta programació és:
PRIMERA AVALUACIÓ:
La Disposició addicional tercera del Títol professional estableix que el bloc temàtic corresponent a la prevenció de riscos professionals del mòdul de FOL s'ha d'impartir
amb un mínim de 45 hores lectives, amb el contingut establert en l’annex IV del RD 39/1997, de 17 de gener, per poder exercir les funcions de nivell bàsic de
prevenció de riscos professionals.
Per donar compliment a aquesta Disposició addicional tercera, la càrrega lectiva i treballs complementaris de les següents UT serà de 45 hores tenint en compte les hores
lectives i les tasques individuals i grupals encomanades per la professora per a realitzar fora de l’aula.
Unitat de Treball 1: La prevenció de riscos: conceptes bàsics
Unitat de Treball 2: Emergències i primers auxilis
Unitat de Treball 3: La prevenció de riscos: legislació i organització
Unitat de Treball 4: Factors de risc i la seva prevenció en els llocs de treball de promotors d’igualtat
El professor s’ha reunit a l’inici de curs amb l’equip docent que imparteix els mòduls de primer i segon curs ja que té una incidència en la nostra programació amb la
finalitat d’evitar duplicitat de continguts pel que fa al bloc de Seguretat i salut laboral (unitats de treball 1 a 4), en concret a la unitat de treball 2 a la matèria de primers
auxilis que s’impartirà en el mòdul de segon de primers auxilis.
SEGONA AVALUACIÓ:
Unitat de Treball 5: El Dret del Treball
Unitat de Treball 6: El contracte de treball

Unitat de Treball 7: La jornada de treball
Unitat de Treball 8: El salari i la nòmina
TERCERA AVALUACIÓ:
Unitat de Treball 9: Modificació, suspensió i extinció del contracte
Unitat de Treball 10: Participació dels treballadors
Unitat de Treball 11: Seguretat Social i atur
Unitat de Treball 12: Orientació laboral /Autoconeixement i mercat de treball
Marc legal:
● L’Ordre d’organització i funcionament del 13 de juliol del 2009 (BOIB núm. 108 de 25 de juliol de 2009) que especifica que cada mòdul podrà ser objecte

d’avaluació en 4 convocatòries, excepte el de FCT que ho serà en dues,
● L’article 34 d’aquest Ordre que especifica que, d’aquest nombre màxim de convocatòries, l’alumnat pot assistir de forma presencial a les activitats

programades per a cada mòdul un màxim de dos cursos. Estableix que les convocatòries no necessàriament han de ser consecutives.
● L’article 32 d’aquest que especifica que s’han d’avaluar els resultats esperats i que han de coincidir o formar part de les competències professionals

que han de ser assolides per l’alumnat. En aquests resultats esperats d’aprenentatge s’han d’incloure el saber fer, saber estar i saber ser de
l’alumnat en comportaments observables.

● Amb la finalitat de poder valorar de manera objectiva i precisa el saber estar i el saber ser, es vol posar èmfasi en l’avaluació de les competències personals i

socials que impregnen el currículum de la formació professional, entenent que les competències personals i socials fan que una persona professional desenvolupi
de forma eficaç la seva tasca, podent-les relacionar amb les conductes i les actituds de les persones.

● L’article 33 estableix que, l’avaluació serà contínua i formativa, la qual cosa vol dir que l’alumnat serà avaluat a partir del seu treball diari de classe,

proves escrites, activitats avaluatives i d’aprenentatge (elaboració de treballs, tríptics, pòsters, vídeos, esquemes, projectes...) i els procediments, les
estratègies i les actituds demostrades, així com l’interès per la matèria, la tolerància als diferents ritmes d’aprenentatge, la cooperació amb companys/es,
les aportacions fetes a classe, la iniciativa i l’entusiasme. S’intentarà potenciar un aprenentatge significatiu, dinàmic, participatiu, creatiu i motivador.
● Els articles 29 i 30 de l’ordre d’organització i funcionament afirma que per tenir dret a l’avaluació s’ha d’assistir a un 85% de les sessions del mòdul. En

cas de superar el 15% d’absentisme (ANJ) no continuat o el 10% continuat, el mòdul no podrà ser avaluat i es donarà de baixa d’ofici a l’alumne/a, prèvia
comunicació oficial i tenint en compte les causes que contempla la normativa.

Per avaluar es tindran en compte els següent principis:
1. L'avaluació serà Formativa.
2. L'avaluació ha d’identificar el grau en que l’alumnat ha desenvolupat cada competència.
3. És imprescindible implicar l’alumnat en el procés d’avaluació.
4. S’ha de basar en procediments pràctics i funcionals.
5. L'avaluació ha de ser transparent (L’alumnat ha de conèixer els paràmetres d’avaluació des del començament).

Aquesta avaluació es presenta com un procés continu i global de retroalimentació sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge. Aquest es basarà en els
resultats d’aprenentatge associats al mòdul que ha d’adquirir l’alumnat. Aquests són ponderats en funció en funció del temps que es treballa i de la importància que en
tenen per la competència del perfil professional, social i personal i del mòdul. (veure-n cuadre d'ancoratje: taules per RA’s i percentatge). Tots aquests elements es
treballaran i es temporalitzaran en distintes unitats de treball i activitats avaluatives i d’aprenentatge.

Totes les activitats avaluables desenvolupades durant el curs s'avaluen mitjançant els Criteris d'avaluació associats als Resultats
d'aprenentatge. Aquestes notes es ponderen en relació a les CPPS vinculades a cada R,A. Finalment la nota de cada avaluació surt de la ponderació de
les CPPS avaluades en el mateix període.

D'aquesta manera contemplam per a la nota final:

CPPS
COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Percentatge
Qualificació
p) Adaptar-se a les noves situacions laborals utilitzant les tecnologies de
l'informació i la comunicació.(R.A.1)
t) Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i el del seu
equip de trenall. (R.A.5) (R.A.6) (R.A.7)
u) Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat.
(R.A.2)(R.A.3)(R.A.4)

15
25
5

COMPETÈNCIES SOCIALS

COMPETÈNCIES PERSONALS

w) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva
activitat professional. (R.A.3) (R.A.4)
q) Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i
autonomia en l'àmbit de la seva competència. (R.A.2)
r) Organitzar i coordinar equips de treball aportant solucions als conflictes
grupals que es presentin. (R.A.2)
s) Comunicar-se amb els seus iguals, (R.A.2)
p) gestionar la seva formació. (R.A.1)

25
5
5
10
10
100

I per a cada avaluació:

Distribució CPPS per Avaluacions // Percentatge qualificació

CPPS
COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

COMPETÈNCIES SOCIALS

1Av
p) Adaptar-se a les noves situacions laborals utilitzant les tecnologies
de l'informació i la comunicació.
t) Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i el
del seu equip,
u) Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat,
w) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de
la seva activitat professional,
q) Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i
autonomia en l'àmbit de la seva competència,
r) Organitzar i coordinar equips de treball aportant solucions als

2 Av

3Av
40

50

Av Ord

Av
extraord

15

15

25

25

5
20

5
60

5
10

5
25

5
25

5

10

10

5

5

10

5

5

COMPETÈNCIES PERSONALS

conflictes grupals que es presentin.
s) Comunicar-se amb els seus iguals,
p) gestionar la seva formació

10
10
100

15
10
100

15
10
100

10
10
100

10
10
100

● L’alumnat està obligat a lliurar totes les feines i treballs programats i requerits pel professorat dins dels terminis establerts. El lliurament fora de termini sense
justificació serà avaluat però no qualificat i haurà de lliurar-ho amb la nova data data programada per a ser qualificat. Seran avaluats:
● L’elaboració de les activitats i treballs obligatoris, individuals i en grup, que al llarg del curs seran requerits pel professorat.
● Els treballs s’hauran d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel professorat i pel departament.
● Les competències professionals, personals i socials relacionades amb les tasques individuals i en grup plantejades.
Per aprovar el curs s’han d’assolir les CPPS imprescindibles del mòdul. La qualificació final del mòdul s’obtindrà per la ponderació de cadascuna de les
competències vinculades als Resultats d'aprenentatge, tenint en compte els diversos paràmetres indicats abans. La nota mínima per a superar el mòdul és d’un cinc. Per a
obtenir la qualificació final del mòdul s’arrodonirà al número sencer més proper (A partir 0,50 per la següent unitat).
Si l’alumnat té conductes contràries a la integritat i honradesa acadèmiques: presentar un treball que no és original, presentar un treball sense referir-se a les

fonts d’informació, copiar en un examen, permetre que et copiïn en un examen o en la realització d’un treball, disposar de material no autoritzat per fer els exàmens,
copiar, col·lidir, plagiar, se li aplicarà la sanció de suspendre la matèria i sanció d’acord amb els articles 53 i 58 del Decret 121/2010 de 10 de desembre, pel qual
s'estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.

1. Instruments d’avaluació:
Els instruments d’avaluació seran diversos. No s’utilitzarà un únic instrument, sinó la combinació de diferents mitjans com, entre d’altres, la realització de proves
objectives, activitats i casos pràctics i d’expressió oral, així com l’observació sistemàtica. Es concretarà entre els següents:

● Rúbriques d’avaluació per les activitats i casos pràctics, exposicions orals, simulacions (individuals o en grup), plantejats en classe i realitzats per l’alumnat
amb regularitat a l’aula o a casa. S’avaluarà l’ordre, pulcritud i correcció gramatical en la presentació, a més dels continguts, així com la realització i lliurament dels
treballs dins del termini oportú. També s’avaluarà haver assumit la responsabilitat i dut a terme la feina corresponent com a membre del grup.i en el cas de les
exposicions orals, el nivell d’expressió oral, la claredat i correcció en l’exposició dels continguts, així com els recursos i mitjans utilitzats com a suport. En resum les
rúbriques han de relacionarse amb els criteris d’avaluació.

● Qüestionaris d'autoavaluació i coavaluació: Necessaris per fer l’alumnat partícip i conscient del procés avaluador com a part del procés d'ensenyamentaprenentatge. L’alumnat ha de valorar el seu procés i el del seu grup.
● Carpeta d’aprenentatge/ BLOG on l’alumnat anirà recopilant i reflexionant sobre allò que ha après i el seu aprenentatge per activitats o unitats de treball.
● Observació directa mitjançant el quadern del professorat de l’actitud i interès vers el mòdul, professorat i companys/es, el comportament adequat a l’aula,
aprofitament, assistència i participació, així com una actitud de respecte per l’alumnat, el professorat i les instal·lacions.

● Les proves individuals objectives seran de caràcter periòdic, concretant-se en 1 prova escrita com a mínim en cadascuna de les avaluacions i constaran de
preguntes curtes, supòsits pràctics i, si escau, de preguntes tipus test (part pràctica i teòrica).
● Activitats complementàries com sortides i visites programades així com tallers impartits per personal extern.
●

Avaluació docent: enquesta d’avaluació del professor per a omplir per l’alumnat de forma anònima: L’alumnat avaluarà la metodología, materials, funcionament
i dinàmica de les classes, per tal de fer anàlisi del procés en relació a modificar qualque element que no enriqueix el procés d’aprenentatge. La propia
autoavaluació en relació als objectius marcats i assolits serà altra eina en aquest sentit.

Instrument de qualificació:

La ponderació de les qualificacions a les CPPS (Vinculades als RA) es farà amb l’aplicació Gestib. Aquesta eina pot ser consultada per l’alumnat per tal de fer seguiment
de la seva avaluació.
Pel que fa al sistema de recuperació, l’alumnat que suspèn una o més competències amb una qualificació inferior a 4 haurà d’examinar-se d’aquesta part en una prova
de recuperació global corresponent a la 1a convocatòria. Així, el professor indicarà la prova escrita, activitats, casos pràctics i/o treballs adients a dur a terme, segons el
seu criteri professional. S’haurà d’haver presentat tots els treballs i activitats d’aula realitzats durant les avaluacions.
Si l’alumnat per causes degudament justificades no ha pogut realitzar una prova objectiva durant una avaluació, tindrà dret a realitzar aquesta prova dins l’avaluació
corresponent, si és possible per raó de calendari.
Pel que fa a l’alumnat que després de la 2a convocatòria, dugui suspès el mòdul, , haurà de matricular-se de nou al següent curs acadèmic per a repetir de manera

presencial els mòduls no superats o bé podrà recuperar seguint una Fitxa de recuperació individualitzada de mòdul que se facilitarà a l’alumnat afectat: la prova escrita,
activitats, casos pràctics i/o treballs adients a dur a terme, segons el seu criteri professional, la data i hora per a la seva presentació i els criteris de qualificació que es

tindran en compte.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I A LES NECESSITATS EDUCATIVES DE L’ALUMNAT:
El Real Decret 1147/2011, de 29 de juliol, d'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, la Llei Orgànica 2/2006, de 3
de maig, d'Educació y la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, para la millora de la qualitat educativa determinen la importància esencial
dels procesos inclusius i no discriminatoris dins el procés educatiu. D'acord amb el Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a
la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics (BOIB 5/5/2011 núm. 67) s'ha dut a
terme l'anàlisi de la diversitat en aquest centre, segons l'articulat en concret el número 12 i l'article 9, amb l’objectiu d’eliminar barreres a
l’aprenentatge i fomentar la participació. Les mesures ordinàries de suport tenen com a finalitat proporcionar una atenció adequada a cada
alumne per tal que assoleixi els objectius i les competències de cada etapa. 36 Per això, definim, la diversitat com una característica intrínseca
dels grups humans, ja que cada persona té una manera especial de pensar, de sentir i d'actuar, independentment que, des del punt de vista
evolutiu, existeixin uns patrons cognitius, afectius i conductuals amb unes certes semblances. Tot i que dins la Formació professional no es
modificaran o suprimiran objectius o continguts hem de proposar mesures d'atenció a la diversitat adequades per tal d’aconseguir que el
procés d’ensenyament - aprenentatge permeti la futura inserció laboral d’aquells/es alumnes que les presentin necessitats específiques de
recolzament educatiu. Entre les actuacions o vies que es plantegen per al tractament de la diversitat podem trobar les següents: - S'empraran
metodologies didàctiques diferents, que s'adeqüin als diferents graus de capacitats prèvies, als diferents nivells d'autonomia i responsabilitat
dels alumnes i a les dificultats detectades en processos d'aprenentatge anteriors. - S'adaptaran les activitats a les motivacions i necessitats de
l'alumnat, plantejant aquelles a un nivell situat entre el que ja saben fer autònomament i el que són capaços de fer amb l'ajuda i guia del
professor o dels seus companys. S'establirà de menor a major la dificultat de les tasques, de tal forma que tots els alumnes puguin trobar

espais de resposta adequats a les seves capacitats. - Les activitats/pràctiques grupals propostes es desenvoluparan en grups heterogenis,
parant esment al repartiment de tasques i a una assignació de funcions flexible. - Es respectaran els ritmes d'aprenentatge dels/les alumnes,
en funció dels seus interessos, motivacions i capacitats. - En les activitats de recuperació programades, per als alumnes amb més dificultats
d'aprenentatge es definiran de manera clara els conceptes que els costa treball comprendre. Es plantejaran aquestes activitats tenint present
els nivells mínims que hauran d'aconseguir els alumnes. - Es plantejaran activitats d'ampliació per als alumnes que poden ampliar el procés
d'aprenentatge. - Es millorarà l'hàbit d'estudi i la responsabilitat. - Es fomentaran les relacions socials i la integració dels alumnes del grup.
S’ha de destacar que es manté un diàleg continu durant tot el curs amb el departament d’orientació per tal de coordinar les adaptacions
d’accés i no significatives per casos d’integració tardana, altes capacitats, NESE, NEE
DISTRIBUCIÓ TEMPORAL
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12. UT Orientació laboral / Autoconeixement i mercat de treball

x

HORES TOTALS:

●

9

8
x

11
90

BIBLIOGRAFIA BÀSICA DE REFERÈNCIA

El professor la utilitzarà per a realitzar la seva tasca docent, tant per aprofundir i actualitzar els nostres coneixements com per a facilitar-nos el procés d’ensenyament –
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MÒDUL DESENVOLUPAMENT COMUNITÀRI
DOCENT: Maria Morano Aguiló
1.

ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL

COMPETÈNCIES PPS

RESULTATS D’APRENENTATGE

CRITERIS D’AVALUACIÓ

CONTINGUTS

a) Obtenir informació utilitzant
recursos, estratègies i instruments
d'anàlisi de la realitat, per tal d'adequar
la intervenció en matèria d'igualtat a
les necessitats i característiques de les
persones destinatàries i del context.

RA 1: Dissenya projectes comunitaris,
seleccionant estratègies que
garanteixin la participació dels agents
socials en l'anàlisi de la realitat social i
en la planificació de la intervenció

a) S'han identificat els elements
estructurals de la comunitat i els
principals agents del procés
comunitari.

Anàlisi de l'estructura comunitària.
●
Organització de la comunitat.
Delimitació d'estructures comunitàries.
●
Concepte de comunitat.
●
Elements estructurals de la
comunitat.
●
Territori, població, demanda i
recursos. Xarxa social, grups, col·lectius i
barri.
Desenvolupament comunitari:
●
Concepcions del desenvolupament.
●
Antecedents històrics.
●
Contextos, àmbits i sectors
●
d'intervenció.
●
Àmbit rural i desenvolupament
●
comunitari.

c) Incorporar la perspectiva de gènere
en totes les fases de la intervenció,
seleccionant estratègies i tècniques
que permetin la visualització de les
dones.

b) S'han identificat els diferents
contextos,
àmbits
i
sectors
d'intervenció del desenvolupament
comunitari.

d) Dirigir la implementació de projectes
de promoció d’igualtat de gènere,
coordinant les actuacions d’altres
professionals, supervisant la realització
de les activitats amb criteris de
qualitat i facilitant el treball en equip.
f) Organitzar departaments, programes
i activitats de promoció d’igualtat de
gènere, gestionant la documentació i
els recursos així com el finançament i
el control del pressupost assignat.
q) Resoldre situacions, problemes o
contingències amb iniciativa i

c) S'han definit estratègies
per crear i mantenir relacions
amb els diferents agents
comunitaris

Agents del procés comunitari:
○
Administració i institucions.
○
Població i les seves organitzacions.
○
Recursos tècnics i professionals.
●
L'equip comunitari.
●
El dinamitzador comunitari. Paper i
funcions. Protocols de presentació.
●
Creació i manteniment de relacions
amb els agents comunitaris. Estratègies

autonomia en l'àmbit de la seva
competència, amb creativitat,
innovació i esperit de millora en el
treball personal i en el dels membres
de l'equip.

●
Anàlisi de programes i experiències
concretes de desenvolupament comunitari.

r) Organitzar i coordinar equips de
treball amb responsabilitat, supervisant
el desenvolupament del mateix,
mantenint relacions fluïdes i assumint
el lideratge, així com aportant
solucions als conflictes grupals que es
presentin.

e) S'han analitzat programes i
experiències de desenvolupament
comunitari.
f) S'han definit instruments
per identificar les aspiracions i
interessos de les persones,
col·lectius, grups i institucions.
g) S'han determinat les fases,
estratègies i instruments per a
la planificació participativa de
projectes comunitaris.

s) Comunicar-se amb els seus iguals,
superiors, clients i persones sota la
seva responsabilitat, utilitzant vies
eficaces de comunicació, transmetent
la informació o coneixements adequats
i respectant l'autonomia i competència
de les persones que intervenen en
l'àmbit del seu treball.

3. Aplica recursos i estratègies per
promoure la comunicació i
l'intercanvi d'informació entre els

d) S'han creat bases de dades
d'agents, xarxes socials,
projectes i programes
comunitaris.
h) S’ha argumentat la
importància de mantenir
actualitzades les dades
relatives a les vies i fonts
d’informació
d) S'han identificat les
principals fonts d'informació
en la dinamització
comunitària.
e) S'han elaborat instruments per
recollir i sistematitzar la

●
Gestió de la informació en l'àmbit
comunitari:
○
Vies i fonts d'informació.
○
Bases de dades.
○
Actualització de la informació.
●
Elaboració de bases de dades en
l'àmbit comunitari:
●
Selecció, classificació i arxiu de la
informació. Principis bàsics.
●
Criteris per a la seva realització:
fiabilitat, fàcil actualització i aprofitament
autònom per part dels membres de la
comunitat.
●
Accessibilitat.
●
Manteniment i actualització de la
informació.

a) Obtenir informació utilitzant
recursos, estratègies i instruments
d'anàlisi de la realitat, per tal d'adequar
la intervenció en matèria d'igualtat a
les necessitats i característiques de les
persones destinatàries i del context.
b) Programar intervencions que
promoguin la igualtat entre homes i
dones, interpretant i tenint en compte
la normativa legal, així com el pla
estratègic, i polítiques públiques de
referència.
c) Incorporar la perspectiva de gènere
en totes les fases de la intervenció,
seleccionant estratègies i tècniques
que permetin la visualització de les
dones.
f) Organitzar departaments, programes
i activitats de promoció d’igualtat de
gènere, gestionant la documentació i
els recursos així com el finançament i
el control del pressupost assignat
g) Proporcionar suport tècnic,
documental i logístic per a la
constitució i funcionament de

agents comunitaris, identificant
les característiques del territori i la
comunitat i les seves necessitats
informatives

informació generada en els
processos comunitaris

RA 2: Realitza activitats per a
promoure la participació ciutadana en
la construcció de processos
comunitaris, relacionant-les amb el
marc legal i els recursos disponibles.

a) S'han caracteritzat els
processos de participació
social i ciutadana i el seu
marc legal.
c) S'han identificat els factors
que faciliten o inhibeixen la
participació comunitària.
d) S'han seleccionat recursos i
estratègies per promoure la
participació i col·laboració
dels agents comunitaris.

e) S'han caracteritzat les
intervencions comunitàries
basades en el suport social.
f) S'ha definit el paper del
dinamitzador o la
dinamitzadora comunitària en els
processos de suport
social.
g) S'han identificat els espais
de trobada formals i informals
existents en una comunitat o

●
Participació social i ciutadana:
○
Origen.
○
Història.
○
Situació actual.
●
Marc legal de la participació
ciutadana:
○
Reglaments de participació
ciutadana.
○
Anàlisi dels factors influents en el
procés de participació social:
○
Actituds i motivació per a la
participació social.
○
Estratègies de participació
○
Sensibilització i motivació.
○
Preparació i capacitació de la
comunitat.
●
Voluntariat social:
○
Evolució històrica.
○
Marc legal del voluntariat a nivell
internacional, estatal i autonòmic.
○
Voluntariat i cooperació.
○
El paper del voluntariat en
l'actualitat.
●
Suport social per a la intervenció
comunitària:
○
Xarxes socials. Tipus i conformació
de xarxes socials.
○
Grups d'autoajuda.
○
El paper del professional.
●
Els espais com a recurs
metodològic.
●
Espais de trobada. Gestió

grups i associacions, capacitant els
participants per a l’autogestió i
facilitant les relacions entre els
diferents agents que configuren una
comunitat o una zona territorial.
i) Realitzar intervencions de foment de
la participació de les dones en els
diferents àmbits de la vida social i en
els processos de presa de decisions,
promovent la creació i el manteniment
de xarxes i espais de trobada i
col·laboració.
q) Resoldre situacions, problemes o
contingències amb iniciativa i
autonomia en l'àmbit de la seva
competència, amb creativitat,
innovació i esperit de millora en el
treball personal i en el dels membres
de l'equip.
r) Organitzar i coordinar equips de
treball amb responsabilitat, supervisant
el desenvolupament del mateix,
mantenint relacions fluïdes i assumint
el lideratge, així com aportant
solucions als conflictes grupals
que es presentin.
s) Comunicar-se amb els seus iguals,
superiors, clients i persones sota la
seva responsabilitat, utilitzant vies
eficaces de comunicació, transmetent
la informació o coneixements adequats
i respectant l'autonomia i competència

zona.
h) S'han establert protocols
per al control i gestió
participativa dels materials i
espais de trobada.

RA 4: Realitza actuacions de suport i
suport tècnic al teixit associatiu,
analitzant el marc legal i administratiu
per a la seva constitució i gestió

a) S'ha interpretat el marc
legal i els procediments
administratius per a la
constitució i gestió d'una
entitat o associació.
b) S'han emplenat els
documents de constitució
d'una entitat o associació.
c) S'ha caracteritzat
l'estructura organitzativa i
funcional de les entitats i

participativa:
○
Protocols d'ús i funcionament.
○
Importància dels espais de trobada
com a recurs per a la participació
●
Organitzacions no governamentals
(ONG), fundacions i associacions de
caràcter social:
○
Marc històric.
●
Marc legal:
○
Llei d'associacions.
○
Llei de fundacions.
●
Procés per a la creació d'una
associació/fundació
●
Característiques de cada fase.
●
Anàlisi de l'estructura organitzativa
i funcional de les associacions i entitats
socials:
○
Organització del treball.
○
Comunicació.
○
Formació interna.
○
Gestió del personal.
○
Perfils i funcions.
●
Organització administrativa: arxius
i procediments.
●
Els recursos humans en
associacions, fundacions i organitzacions
no governamentals.
●
Paper i funcions del professional en
el suport i suport tècnic al teixit associatiu.
●
L'Administració pública en el suport
associatiu.
●
Selecció de recursos de suport al
teixit associatiu:
○
Elaboració de bases de dades.

de les persones que intervenen en
l'àmbit del seu treball.

a) Obtenir informació utilitzant
recursos, estratègies i instruments
d'anàlisi de la realitat, per tal d'adequar
la intervenció en matèria d'igualtat a
les necessitats i característiques de les
persones destinatàries i del context.
b) Programar intervencions que
promoguin la igualtat entre homes i
dones, interpretant i tenint en compte
la normativa legal, així com el pla
estratègic, i polítiques públiques de
referència.

associacions.
d) S'ha descrit el paper i les
funcions del dinamitzador
comunitari en el
desenvolupament i
manteniment del teixit
associatiu.
e) S'han identificat les vies
per sol·licitar documentació
de diferents organismes,
institucions i recursos que
gestionen informació.
f) S'han identificat les ajudes
i prestacions que poden rebre
les entitats o associacions per
part de les administracions.
g) S'han elaborat bases de
dades i guies sobre recursos
de suport al teixit associatiu.
RA 1: Dissenya projectes comunitaris,
seleccionant estratègies que
garanteixin la participació dels agents
socials en l'anàlisi de la realitat social i
en la planificació de la intervenció.

f) S'han definit instruments
per identificar les aspiracions i
interessos de les persones,
col·lectius, grups i institucions.
g) S'han determinat les fases,
estratègies i instruments per a
la planificació participativa de
projectes comunitaris.

RA 2: Realitza activitats per a
promoure la participació ciutadana en
la construcció de processos
comunitaris, relacionant-les amb el

b) S'han elaborat instruments
per identificar el nivell de
participació dels grups,
col·lectius, entitats i

○
Criteris per a la seva elaboració.
○
Elaboració de guies. Criteris per a
la seva elaboració.
○
Obtenció de recursos.
○
Tipus de finançament:
subvencions, convenis, contractes i
prestació de serveis.

●
La planificació participativa:
○
La planificació participativa
orientada a processos i resultats:
enfocament del marc lògic.
●
Anàlisi participatiu de la realitat:
○
Instruments per identificar les
aspiracions i interessos de les persones,
col·lectius, grups i institucions.
●
Anàlisi de la participació
comunitària:
○
Tècniques i instruments.
○
Criteris i indicadors.
●
Aplicació de mètodes i tècniques

c) Incorporar la perspectiva de gènere
en totes les fases de la intervenció,
seleccionant estratègies i tècniques
que permetin la visualització de les
dones.
d) Dirigir la implementació de projectes
de promoció d’igualtat de gènere,
coordinant les actuacions d’altres
professionals, supervisant la realització
de les activitats amb criteris de
qualitat i facilitant el treball en equip.

marc legal i els recursos disponibles.

institucions de la comunitat o
zona.

RA 3: Aplica recursos i estratègies per
promoure la comunicació i l'intercanvi
d'informació entre els agents
comunitaris, identificant les
característiques del territori i la
comunitat i les seves necessitats
informatives.

b) S'han elaborat instruments
per identificar les necessitats
informatives de la comunitat.

RA 6: Realitza activitats d'avaluació
dels projectes comunitaris,

a) S'han seleccionat
estratègies i instruments

e) Desenvolupar activitats d'informació,
comunicació i sensibilització de les
dones i la població en general,
utilitzant diversos suports
de comunicació, promovent l'ús
d'imatges no estereotipades de les
dones i la utilització d'un
llenguatge no sexista.
f) Organitzar departaments, programes
i activitats de promoció d’igualtat de
gènere, gestionant la documentació i
els recursos així com el finançament i
el control del pressupost assignat.
i) Realitzar intervencions de foment de
la participació de les dones en els
diferents àmbits de la vida social i en
els processos de presa de decisions,
promovent la creació i el
manteniment de xarxes i espais de
trobada i col·laboració.

a) S'han seleccionat tècniques
i estratègies de comunicació,
atenent les característiques
del territori i la comunitat.
c) S'han identificat els
diferents instruments de
comunicació formal i informal
existents al territori
d'actuació.
f) S'han utilitzat recursos i
estratègies de comunicació i
difusió de projectes i
actuacions comunitàries.
g) S'han elaborat protocols
d'intercanvi i difusió
d'informació en l'àmbit
comunitari.
h) S'han definit indicadors per
valorar el nivell de difusió de
les activitats i l'impacte de la
informació transmesa

per a la detecció de necessitats
informatives a la comunitat.
●
Valoració de la participació com a
eix del desenvolupament comunitari
●
Tècniques comunicatives aplicades
a la participació social.
●
Factors que intervenen en la
comunicació en el marc de la dinamització
comunitària.
●
Identificació de mitjans de
comunicació en l'entorn comunitari:
○
Mitjans formals i informals.
○
Investigació de recursos.
○
Realització de campanyes
informatives i formatives en el
desenvolupament comunitari.
●
Protocols d'intercanvis
d'informació.
●
Criteris d'elaboració: eficiència en
la recepció, adaptació a les característiques
dels receptors, vies, suports, temps,
períodes i rentabilització dels instruments.
●
Impacte de la informació.
Indicadors.

●
L'avaluació en l'àmbit comunitari:
característiques i procés.
●
Avaluació participativa:

o) Avaluar el procés d'intervenció i els
resultats obtinguts, amb actitud
autocrítica, elaborant i gestionant la
documentació associada al procés amb
criteris de qualitat.
t) Generar entorns segurs en el
desenvolupament de la seva tasca i del
seu equip, supervisant i aplicant
procediments de prevenció de riscos
laborals i ambientals, d’acord amb
l’establert per la normativa i els
objectius de l’empresa, i els protocols
de prevenció i protecció davant
l’assetjament sexual i l’assetjament per
raó de sexe.
q) Resoldre situacions, problemes o
contingències amb iniciativa i
autonomia en l'àmbit de la seva
competència, amb creativitat,
innovació i esperit de millora en el
treball personal i en el dels membres
de l'equip.
r) Organitzar i coordinar equips de
treball amb responsabilitat, supervisant
el desenvolupament del mateix,
mantenint relacions fluïdes i assumint
el lideratge, així com aportant
solucions als conflictes grupals
que es presentin.
s) Comunicar-se amb els seus iguals,
superiors, clients i persones sota la

seleccionant estratègies, tècniques i
instruments que possibilitin la
participació dels diferents agents.

d'avaluació participativa,
atenent les característiques de
la comunitat i els objectius
que cal aconseguir.
b) S'han elaborat instruments
per fer el seguiment dels
processos de participació, en
col·laboració amb els diferents
agents.
c) S'han adequat 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 a tots
els membres de l'equip i
agents implicats.
e) S'han identificat els
instruments d'anàlisi que
permetin identificar la relació
establerta entre els diferents
agents comunitaris i el seu
nivell de coordinació.
f) S'han establert criteris i
indicadors per verificar la
utilitat de les estratègies i
instruments de comunicació
emprats en el projecte
comunitari.
g) S'han emprat les
tecnologies de la informació i
la comunicació per a
l'elaboració, presentació i
difusió d'informes d'avaluació i
memòries.

○
Tècniques i instruments.
○
Adequació de les tècniques i
instruments als diferents agents.
●
Avaluació dels processos de
participació.
●
Instruments, criteris i indicadors.
●
Avaluació de les relacions i nivell
de coordinació entre els diferents agents.
●
Instruments, criteris i indicadors.
●
Avaluació de les estratègies i
instruments de comunicació. Instruments,
criteris i indicadors. Indicadors de difusió i
impacte de la informació.
●
Coordinació amb avaluadors
externs.
●
Elaboració d'informes i memòries
en l'àmbit comunitari:
○
Adequació als diferents agents
comunitaris.
●
Presentació i difusió de resultats.
●
La gestió de la qualitat en l'àmbit
comunitari.

seva responsabilitat, utilitzant vies
eficaces de comunicació, transmetent
la informació o coneixements adequats
i respectant l'autonomia i competència
de les persones que intervenen en
l'àmbit del seu treball.
a) Obtenir informació utilitzant
recursos, estratègies i instruments
d'anàlisi de la realitat, per tal d'adequar
la intervenció en matèria d'igualtat a
les necessitats i característiques de les
persones destinatàries i del context.
c) Incorporar la perspectiva de gènere
en totes les fases de la intervenció,
seleccionant estratègies i tècniques
que permetin la visualització de les
dones.
h) Dinamitzar grups, aplicant tècniques
participatives i de dinamització,
gestionant els conflictes i promovent el
respecte i la solidaritat.
q) Resoldre situacions, problemes o
contingències amb iniciativa i
autonomia en l'àmbit de la seva
competència, amb creativitat,
innovació i esperit de millora en el
treball personal i en el dels membres
de l'equip.
r) Organitzar i coordinar equips de
treball amb responsabilitat, supervisant
el desenvolupament del mateix,
mantenint relacions fluïdes i assumint

h) S'han establert els
procediments generals per a
la gestió de la qualitat de la
intervenció.
RA 5: Desenvolupa processos de
mediació comunitària, analitzant les
característiques del amb conflicte i
dels agents socials implicats.

a) S'ha obtingut informació
rellevant per caracteritzar la
situació de conflicte.
b) S'ha argumentat si la
situació analitzada és
susceptible de mediació.
c) S'han respectat les fases i
condicions de realització del
procés de mediació
comunitària.
d) S'ha argumentat la selecció
de les tècniques i
procediments emprats.
e) S'ha mantingut una actitud
d'escolta activa durant el
procés de mediació.
f) S'han establert les línies
d'actuació per a realitzar
l'avaluació del procés i el
seguiment dels acords.
g) S'ha emplenat la
documentació associada al
procés de mediació.
h) S'ha valorat la necessitat
que la informació associada al
procés sigui fiable, vàlida i
confidencial.

●
Gestió de conflictes en l'àmbit
comunitari:
○
Característiques.
○
Definició i tipus de conflicte
habituals.
○
Components del conflicte en
l'àmbit comunitari.
○
Cicles del conflicte.
●
La mediació comunitària:
○
Tipus, característiques i
protagonistes en la gestió de conflictes en
l'àmbit comunitari.
○
El procés de mediació en la
dinamització comunitària.
○
Principis de la mediació
comunitària.
○
Àmbits d'aplicació.
○
Beneficiaris de la mediació
comunitària.
○
Avantatges i desavantatges de la
mediació comunitària.
○
Realització de processos de
mediació comunitària:
○
Identificació de les etapes.
○
Característiques de cada fase.
○
Aplicació de tècniques de gestió de
conflictes en la comunitat.
○
Els acords en la mediació
comunitària.
○
Característiques i condicions.

el lideratge, així com aportant
solucions als conflictes grupals
que es presentin.
s) Comunicar-se amb els seus iguals,
superiors, clients i persones sota la
seva responsabilitat, utilitzant vies
eficaces de comunicació, transmetent
la informació o coneixements adequats
i respectant l'autonomia i competència
de les persones que intervenen en
l'àmbit del seu treball.
2.

○
El paper dels implicats en la
mediació comunitària.
○
El professional en el procés de
mediació.
○
Funcions i habilitats.
○
Avaluació i seguiment dels
processos de mediació:
○
Coordinació amb avaluadors
externs en la mediació comunitària.
○
Emplenament de la documentació
associada al procés de mediació.

METODOLOGIA

Partim de la idea que l’alumnat és el subjecte actiu del seu propi aprenentatge, amb capacitat crítica, de raonament i d’opinió. Per tant, la metodologia de treball
dissenyada per aquest mòdul fomentarà l’elaboració progressiva dels coneixements (dels continguts del mòdul) per part de l’alumnat, i això implicarà un treball constant,
diari de tasques que s’aniran fent dins i fora de la classe. Pensem que és l’alumnat el responsable del seu aprenentatge.
Les activitats i la metodologia de treball tindran en compte la diversitat de formes d’aprenentatge i sempre estaran encaminades a aconseguir l’autoaprenentatge, per a
què en acabar el cicle formatiu, puguin continuar la seva formació. Per tant, les activitats d’ensenyament-aprenentatge tindran com a objectiu prioritari suscitar i assolir la
motivació, la reflexió, l’observació, el raonament i la participació de l’alumnat.
S’ alternarà la teoria amb la pràctica mitjançant: presentacions, exposicions, activitats de recerca i treball autònom, tant individual com en petit o gran grup. A més, es
fomentarà l’anàlisi, la reflexió i el debat a partir de vídeos i la lectura de documents, articles diversos, entre d’altres.
Es procurarà que l’alumnat vagi descobrint els interessos personals per determinats temes. El professorat intentarà canalitzar aquests interessos animant a l’alumnat a
aprofundir-hi i a cercar informació. Així es valoraran les lectures, els treballs, les recopilacions,... que l’alumnat dugui a terme de forma voluntària sobre temes del seu

interès.
A la plataforma Classroom es compartirà gran part dels elements esmentats anteriorment, a més es potenciarà l’ús de les eines que aquest posseeix com: fòrum, notícies,
enquestes... Serà un recurs de comunicació i participació.
No s’utilitzarà llibre de text, tot i que es tindrà com a referència el de:
“Desarrollo Comunitario”
Editorial: Paraninfo. Autora: M, Velasco.

3.

AVALUACIÓ

L’avaluació d’aquest mòdul té com a referència el marc legal que la regula.

Per avaluar es tindrà en compte el RD 1147/2011:

●

L’article 51.2 el qual assenyala que l’avaluació es realitzarà prenent com a referència els objectius expressats en RA i CA.

●

L’article 3 que marca els principis i objectius generals, destacant entre aquests:

○

c) Consolidar hàbits de disciplina treball individual i en equip, així com la capacitat d’autoaprenentatge i capacitat crítica i apartat

○

d) Establir relacions interpersonals i socials, en l'activitat professional i personal, basades en la resolució pacífica dels conflictes, el respete a les altres persones i el

rebuig a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als comportaments sexistes
○

g) Potenciar la creativitat, la innovació i la iniciativa emprendedora.

○

i) Comunicar-se de forma efectiva en el desenvolupament de l’activitat professional i personal.

A més es basarà en els següents principis:

●

L'avaluació serà Formativa.

●

L'avaluació ha d’identificar el grau en que l’alumnat ha desenvolupat cada competència.

●

És imprescindible implicar l’alumnat en el procés d’avaluació.

●

S’ha de basar en procediments pràctics i funcionals.

●

L'avaluació ha de ser transparent (L’alumnat ha de conèixer els paràmetres d’avaluació des del començament).

Per això, aquesta avaluació es copsarà com un procés continu i global de retroalimentació sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge. Aquest es basarà amb les
competències PPS, els resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i objectius generals associats al mòdul, els que ha d’adquirir l’alumnat. Aquests RA’s són ponderats en
funció del temps que es treballa i de la importància que en tenen per la competència del perfil professional i del mòdul. Tots aquests elements es treballaran i es
temporalitzaran en distintes unitats de treball i activitats avaluatives i d’aprenentatge. El present mòdul consta d’una part a treballar en anglès, aquesta s’avaluarà
mitjançant activitats d’ensenyament-aprenentatge vinculades als RA corresponents a cada unitat de treball. Per tant:

●

La qualificació trimestral s’extraurà a partir dels instruments d’avaluació associats als Resultats d’Aprenentatge treballats.

●

La qualificació final s’extraurà de la ponderació dels Resultats d’Aprenentatge.

a.

Criteris de qualificació

La qualificació del mòdul serà numèrica, entre 1 i 10, sense decimals. El mòdul es superarà sempre que s’obtingui una nota igual o superior a 5.

Seguint l’estructura de les Unitats de Treball (UT), es plantejarà una avaluació contínua per fer el seguiment i reconduir el procés d’ensenyament i aprenentatge de
l’alumnat, partint de:
- Una avaluació inicial (no avaluable) en què s’obtindrà la informació sobre els coneixements previs de l’alumnat.

- Una avaluació de procés (avaluable) en què es valoraran totes les activitats dutes a terme en la UT com treballs, casos pràctics, elaboració de material, visites dins o
fora del centre, etc. que es determinaran a cada UT. L’alumnat ha de realitzar i lliurar les activitats i treballs dins els terminis establerts i s’haurà d’ajustar a l’estructuració i
a les pautes d’elaboració fixades pel departament.
Cada treball o activitat serà avaluada segons les competències que treballen i els criteris que s’estableixen, els que seran comunicats a l’alumnat en el moment en què
s’encomana la tasca i els quals podran consultar per mitjà del GESTIB, fent-ne possible així la transparència d’aquest des del principi.
- Una avaluació final o de síntesi (avaluable) consistent amb una prova escrita competencial i teòrica-pràctica sobre les competències treballades, per tal de verificarne la seva adquisició. Aquesta prova pot constar de diverses parts: preguntes a desenvolupar, preguntes tipus test, realització d’esquemes o mapes conceptuals,
identificació d’imatges, comentaris i/o reflexions, resolució de casos, etc. Aquesta prova no superarà el 50% de la nota final del trimestre, tal i com es va acordar a nivell
de Departament de Família Professional.
Si l’alumnat no pot realitzar una activitat d’ensenyament-aprenentatge o una prova d’avaluació de manera justificada, tindrà dret a realitzar-la durant la mateixa avaluació.
a.

Instruments d’avaluació

L’avaluació del procés d’aprenentatge es durà a terme mitjançant diversos instruments d’avaluació globals, ja que així és com ho exigeix el model d’avaluació formativa,
per tal d’assegurar i comprovar l’assoliment de les competències i els resultats d’aprenentatge seguint l’ancoratge curricular (criteris d’avaluació i objectius associats). Els
procediments i instruments d’avaluació que s’empraran es concretaran a la programació d’aula i podran ser:

-

Proves individuals d’avaluació competencial objectives, escrites i/o orals.

-

Rúbriques d’avaluació (avaluació, autoavaluació i coavaluació). L’autoavaluació i coavaluació es copsen com a necessàries perquè l’alumnat sigui partícip i

conscient del seu propi procés.
-

Projecte intermòduls. Es durà a terme un projecte que implicarà els mòduls de Metodologia de la Intervenció Social, Participació Social de les Dones i

Desenvolupament Comunitari.
-

Registres d’observació i fulls de seguiment de l’actitud i interès vers el mòdul, professorat i companys/es, el comportament adequat a l’aula, l’assistència i la

participació, l’actitud de respecte per l’alumnat, el professorat i les instal·lacions...
-

Diàlegs, entrevistes, role-playings, debats, reflexions...

-

Enquestes i qüestionaris.

-

Jocs de gamificació com Kahoot, genially, padlet, passaparaula...

-

Sortides i visites tècniques.

-

Altres.

També es contemplarà l’avaluació docent i de la tasca del professorat, com un procés necessari de millora contínua.

La tasca docent també s’avaluarà a partir de les reunions de coordinació amb els membres de l’equip docent, avaluadors externs que poden oferir pautes d’orientació.

4.

DISTRIBUCIÓ TEMPORAL
BLOCS DE CONTINGUTS
(segons currículum)

B-a

X

B-b

B-c

X

B-d

B-e

UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES

CRONOGRAMA
HORES

B-f

SET

0. UT: Presentació del mòdul

X

1. UT: Elements estructurals de la comunitat. Agents del procés

X

OCT

NOV

X

X

DES

GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

25

comunitari. Contextos, àmbits i sectors d’intervenció.-

X
X

X

X

2. UT: Participació social i ciutadana

X

X
X

3. UT: Metodologia de la intervenció comunitària
4. UT: Mediació comunitària

HORES TOTALS:

5.

X

X

X

X
X

35
X

X
X

25
X

X

20
105

BIBLIOGRAFIA BÀSICA DE REFERÈNCIA

●
M. Velasco. Desarrollo Comunitario. Editorial Paraninfo.
●
Reial decret 779/2013, d'11 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Superior en Promoció d'Igualtat de Gènere i es fixen els seus ensenyaments mínims.
●
Ordre ECD/1545/2015, de 21 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Promoció
d'Igualtat de Gènere.

MÒDUL AIPI
DOCENT: Remeis Martorell Muñoz
ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL

COMPETÈNCIES PPS
a) Obtenir informació utilitzant
recursos, estratègies i instruments
d'anàlisi de la realitat, per tal d'adequar la
intervenció en matèria d'igualtat a les
necessitats i característiques de les
persones destinatàries i del context.

RESULTATS
D’APRENENTATGE
RA 1. Caracteritza l'entorn
d'intervenció des de la perspectiva
de gènere, determinant les
necessitats i demandes de la
població destinatària i els factors
que afecten la seva qualitat de
vida.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

CONTINGUTS

a) S’han identificat els factors que
afecten a la qualitat de vida de les
persones i la relació d’aquesta amb la
conciliació de la vida personal, familiar i
laboral.

✔ Qualitat de vida des de la perspectiva
de gènere.
✔ Diagnòstic en matèria de salut,
educació, oci, conciliació de la vida
personal, familiar i laboral, mobilitat i
gestió de temps, amb perspectiva de
gènere. Indicadors.
o Indicadors de salut i benestar des
de la perspectiva de gènere.
o Indicadors de gènere en matèria
de conciliació de la vida
personals, familiar i laboral.
o Indicadors de gènere en matèria
d’esport i urbanisme.
✔ Anàlisi de les relacions entre qualitat
de vida i conciliació de la vida
personal, familiar i laboral.
✔ Anàlisi del biaix i bretxa de gènere:
procediments i tècniques.
✔ Influència de la bretxa de gènere en
els diferents àmbits de la vida
personal, laboral i familiar. Salut i
sexualitat. Esport, urbanisme, oci i
gestió de temps.

g) S’ha valorat la importància de la
incidència del biaix de gènere en la
valoració de l’autonomia i dependència
d’homes i dones.
f) S'han definit, des de la perspectiva de
gènere, les necessitats en els diferents
àmbits de la població destinatària.

b) S'han detectat els tipus de
discriminació que pateixen homes i
dones en els diferents àmbits.
c) S'han identificat les necessitats
derivades o relacionades amb la
desigualtat entre homes i dones.
e) S'han identificat les necessitats i
demandes així com les causes de
segregació entre homes i dones en
l'espai públic, privat i domèstic.
f) S'han definit, des de la perspectiva de
gènere, les necessitats en els diferents
àmbits de la població destinatària.
d) S'ha definit l'ús dels espais i temps
que utilitzen homes i dones en la seva
vida quotidiana.
a) Obtenir informació utilitzant
recursos, estratègies i instruments
d'anàlisi de la realitat, per tal d'adequar la
intervenció en matèria d'igualtat a les
necessitats i característiques de les
persones destinatàries i del context.

RA 2. Dissenya estratègies per a
la igualtat efectiva entre homes i
dones, analitzant recursos, serveis
i accions amb perspectiva de
gènere.

a) S'han identificat organismes
relacionats amb la igualtat
d'oportunitats.
b) S'ha interpretat el marc legal en
matèria d'igualtat efectiva.

✔ Anàlisi de rols i estereotips de gènere
en els diferents àmbits de la vida
personal, laboral i familiar. Salut i
sexualitat. Esport, urbanisme, oci i
gestió de temps.
✔ Salut i qualitat de vida: tipologia i
caracterització. Relació. Models de
salut. Espai públic, privat i domèstic.
Relació.

✔ Ús d’espais i temps. Diferències entre
homes i dones en relació amb l’oci, la
salut i la sexualitat. L’esport,
l’urbanisme, el benestar i la qualitat.
✔ Organismes relacionats amb la
igualtat d'oportunitats de gènere.
✔ Normativa en matèria de salut,
educació, oci, conciliació de vida
personal, familiar i laboral, mobilitat i
gestió de temps i la millora de qualitat
de vida.

c) S'han identificat els recursos, serveis i
accions que s'ofereixen a la ciutadania
en un entorn d'intervenció tipus.
d) S'ha identificat l'ús de recursos, espais
i temps que utilitzen homes i dones.
e) S'han identificat criteris per a
l'organització de la informació
obtinguda sobre els recursos, serveis i
accions existents.
f) S'han interpretat les necessitats en les
diferents dimensions de la salut des de la
perspectiva de gènere.
g) S'han establert suports de
comunicació per donar a conèixer els
serveis, recursos i accions de l'entorn
d'intervenció.
h) S'ha valorat la importància de
mantenir actualitzada la informació.

a) Obtenir informació utilitzant
recursos, estratègies i instruments
d'anàlisi de la realitat, per tal d'adequar la
intervenció en matèria d'igualtat a les
necessitats i característiques de les
persones destinatàries i del context.
b) Programar intervencions que

RA 3. Organitza accions per
informar i sensibilitzar sobre el
treball no remunerat desenvolupat
per les dones en l'àmbit domèstic,
seleccionant estratègies i
tècniques per a la visibilització i
el reconeixement del valor de les

a) S'han identificat les tasques i els
temps dedicats al treball no remunerat
dins de l'àmbit domèstic.
f) S'ha valorat la importància dels valors
que es desenvolupen a través de la
realització de les cures per a la vida.

✔ Caracterització d'associacions,
institucions i principals serveis
relacionats amb la igualtat efectiva
entre dones i homes.
✔ Serveis de salut. Centres de Salut
sexual i reproductiva i de planificació
familiar.
✔ Serveis d'oci i temps lliure.
✔ Ajudes, beques i recursos per a
accions d'oci, cultura i esports, entre
unes altres.

✔ Anàlisi de guies i manuals en matèria
de conciliació de la vida personal,
laboral i familiar, salut, oci i gestió de
temps, des d'una perspectiva de
gènere.
✔ Les cures per a la vida: higiene,
alimentació, abric, atenció emocional,
psíquica i sexual, entre altres.
✔ Tasques i temps dedicats a les cures
per a la vida.
o Divisió sexual del treball. El
pacte sexual.

promoguin la igualtat entre
homes i dones, interpretant i
tenint en compte la normativa
legal, així com el pla estratègic, i
polítiques públiques de referència.
e) Desenvolupar activitats d'informació,
comunicació i sensibilització de les dones
i la població en general, utilitzant
diversos suports de comunicació,
promovent l'ús d'imatges no
estereotipades de les dones i la utilització
d'un llenguatge no sexista.
f) Organitzar departaments, programes i
activitats de promoció d'igualtat de
gènere, gestionant la documentació i els
recursos així com el finançament i el
control del pressupost assignat.
i) Realitzar intervencions de foment de la
participació de les dones en els diferents
àmbits de la vida social i en els processos
de presa de decisions, promovent la
creació i manteniment de xarxes i espais
de trobada i col·laboració.

cures per a la vida.

b) S'han establert les repercussions del
✔ Anàlisi de l'impacte del treball no
treball no remunerat en l'àmbit domèstic,
remunerat i les cures per a la vida a
a nivell personal i familiar i en
nivell personal, familiar i en
l'estructura socioeconòmica.
l'estructura socioeconòmica.
c) S'han determinat les conseqüències
Conseqüències negatives derivades de
del treball no remunerat per a la qualitat
la realització de treball no remunerat,
de vida de les dones que el realitzen.
en la qualitat de vida de les dones.
d) S'han caracteritzat estratègies i
✔ Valor associat del treball no remunerat
tècniques per a la visibilització i el
en l'àmbit domèstic i aplicació en
reconeixement del treball no remunerat.
altres contextos.
✔ Referències normatives.
✔ Desenvolupament d'activitats
d'informació i sensibilització sobre
treball no remunerat:
o Anàlisi d’estratègies i tècniques
per a la visibilització i el
reconeixement del treball no
remunerat de les dones.
e) S'han seleccionat estratègies que
✔ Estratègies i eines per afavorir la
potencien la coresponsabilitat d'homes i
corresponsabilitat en l'àmbit domèstic
dones de les cures per a la vida.
i les cures per a la vida.
✔ Disseny i adaptació de projectes
socials en pro de la igualtat entre
dones i homes.

b) Programar intervencions que
promoguin la igualtat entre homes i
dones, interpretant i tenint en compte la
normativa legal, així com el pla
estratègic, i polítiques públiques de
referència.
d) Dirigir la implementació de
projectes de promoció d'igualtat de
gènere, coordinant les actuacions d'altres
professionals, supervisant la realització
de les activitats amb criteris de qualitat i
facilitant el treball en equip.
e) Desenvolupar activitats d'informació,
comunicació i sensibilització de les dones
i la població en general, utilitzant
diversos suports de comunicació,
promovent l'ús d'imatges no
estereotipades de les dones i la utilització
d'un llenguatge no sexista.
f) Organitzar departaments, programes i
activitats de promoció d'igualtat de
gènere, gestionant la documentació i els
recursos així com el finançament i el
control del pressupost assignat.
i) Realitzar intervencions de foment de la
participació de les dones en els diferents
àmbits de la vida social i en els processos
de presa de decisions, promovent la
creació i manteniment de xarxes i espais
de trobada i col·laboració.
o) Avaluar el procés d'intervenció
i els resultats obtinguts, amb actitud
autocrítica, elaborant i gestionant la
documentació associada al procés amb

RA 4. Aplica estratègies per
informar i sensibilitzar sobre les
mesures de conciliació en els
diferents àmbits i contextos
d'intervenció, adequant-les a
diferents tipologies de persones,
grups socials i col·lectius.

RA 5. Realitza activitats de
control i seguiment de la
intervenció en
matèria d'igualtat, seleccionant

a) S'han definit des de la perspectiva de
gènere les necessitats en l'àmbit de la
salut, l'educació, l'oci, la conciliació de
vida personal i familiar, la mobilitat i la
gestió de temps.
b) S'han seleccionat els recursos per
atendre les necessitats de persones i
col·lectius.
c) S'ha adequat la informació sobre els
diferents recursos, espais i temps a la
diversitat de les persones, grups socials i
col·lectius.
d) S'han posat en pràctica accions per al
canvi d'usos del temps de dones i homes.
e) S'han realitzat activitats per informar i
sensibilitzar sobre mesures de
conciliació.
f) S'ha argumentat la importància de
tenir en compte la diversitat de les dones
i de les seves necessitats

✔ Estratègies per al canvi en els usos del
temps de dones i homes en l'àmbit
productiu: mesures de conciliació.
✔ L'equip d'intervenció en promoció
d'igualtat efectiva.
✔ Conciliació i treball en equip de
professionals en matèria d'igualtat
d'oportunitats.

a) S'han identificat els diferents
moments de l'avaluació.
b) S'han seleccionat instruments per
valorar l'eficàcia, eficiència i efectivitat

✔ Avaluació i seguiment d'accions en
matèria d'igualtat efectiva.
✔ Criteris i indicadors d'avaluació.
✔ Comunicació i divulgació de resultats.

✔ Implementació d'accions en matèria
de salut, educació, oci, conciliació de
la vida personal, familiar i laboral,
mobilitat i gestió de temps, amb
perspectiva de gènere.
✔ Difusió i presentació de la informació
sobre projectes socials en pro de la
igualtat efectiva.

criteris de qualitat.

instruments i indicadors per
comprovar l'efectivitat i l'impacte
de la mateixa.

de les accions en matèria d'igualtat
efectiva.
c) S'han establert criteris i indicadors per
valorar l'impacte de les intervencions en
matèria d'igualtat.
d) S'han aplicat instruments per al
seguiment de les accions
desenvolupades.
e) S'han identificat protocols per a la
comunicació i divulgació dels resultats.
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.

✔ La gestió de qualitat en les
intervencions en matèria d'igualtat
efectiva entre dones i homes.

METODOLOGIA
Els resultats d’aprenentatge que han d’assolir-se en aquest mòdul professional parteixen de les competències professionals, personals i socials que haurà de tenir el o
la professional en promoció de la igualtat de gènere, raó per la qual, la relació entre la formació i la realitat laboral ha de ser molt estreta.
Les activitats didàctiques que es plantegin estaran relacionades amb els RA i els criteris d’avaluació especificats a l’apartat anterior i s’intentarà que parteixin d'allò que
l’alumnat ja sap sobre el tema de cada unitat (tenint en compte el perfil del nostre alumnat), fet que el duu a construir nous coneixements i valors obligant-lo a
completar constantment els seus continguts mentals sobre la matèria.
En el desenvolupament de totes les unitats aplicarem els principis de l’aprenentatge significatiu:
●

Oferirem una visió general de la unitat de treball presentant la seva relació amb les competències professionals del mòdul, els objectius, els continguts, les
activitats i els resultats d’aprenentatge amb els seus criteris d’avaluació.

●

Farem activitats inicials, per determinar idees prèvies; de desenvolupament per afavorir la construcció de nous coneixements, que consistiran en activitats
per qüestionar les idees prèvies, provocant el dubte, per tal d’aconseguir un canvi conceptual o reestructurar el coneixement; i activitats de síntesi, que
han de permetre la transferència dels coneixements apresos i la seva aplicació a la resolució de problemes o situacions pràctiques en diferents contextos,
per tal de consolidar els nous aprenentatges i reconèixer-ne la seva utilitat.

Partim de la idea que l’alumnat és el subjecte actiu del seu propi aprenentatge, amb capacitat crítica, de raonament i d’opinió. Per tant, la metodologia de treball
dissenyada per aquest mòdul fomentarà l’elaboració progressiva dels coneixements (dels continguts del mòdul) per part de l’alumnat, i això implicarà un treball
constant, diari de tasques que aniran fent-se dins i fora de la classe. Pensam que és l’alumne el responsable del seu aprenentatge.
Les activitats i la metodologia de treball tindran en compte la diversitat de formes d’aprenentatge i sempre estaran encaminades a aconseguir l’autoaprenentatge, pera
què en acabar el cicle formatiu puguin continuar la seva formació. Per tant, les activitats d’ensenyament aprenentatge tindran com a objectiu prioritari suscitar i assolir
la motivació, la reflexió, l’observació, el raonament i la participació de l’alumnat.
S’intentarà alternar la teoria amb la pràctica a través de: presentacions, activitats de recerca i treball autònom, tant individual com en grup. A més, es fomentarà
l’anàlisi, la reflexió i el debat a partir de vídeos i la lectura de documents, articles diversos, entre d’altres.

Es potenciarà l’ús de les TIC en les diferents activitats que es realitzin a l’aula a través de:
●

Ús de recursos i eines audiovisuals.

●

Recerca i selecció d’informació a internet relacionada amb els continguts a treballar. Es tracta de fer una anàlisi crítica dels continguts, discernint el que és
fiable i adient per la temàtica tractada i reelaborar la informació per a ajustar-la al que es demana.

●

Presentació de treballs emprant programes de processament de textos, tractament de la imatge i del so, etc.

S’utilitzarà la plataforma Classroom per anar posant a disposició de l’alumnat les presentacions utilitzades per a desenvolupar el contingut i els materials que s’hagin
d’utilitzar, així com també per a l’entrega de les activitats encomanades. També es farà ús de la plataforma Additio i Edvoice amb tot el relacionat amb l’avaluació
(visionat de rúbriques, rúbriques avaluades, comentaris de les tasques, etc.)
Es realitzaran reunions de coordinació amb el professorat dels mòduls de Prevenció de la violència de gènere, Participació social de les dones i FOL per tal d’evitar
possibles solapaments i duplicitats en el desenvolupament dels continguts que són compartits i comuns amb aquests mòduls.

AVALUACIÓ
Per avaluar es tindran en compte els següent principis:
1. L’avaluació es basa tant en els objectius propis del títol com en els principis i objectius generals de la Formació Professional (article 3 del RD 1147/2011),
posant especial esment, pel que fa a la competència personal i social de l’alumnat en:
c. Consolidar hàbits de disciplina, treball individual i en equip, així com la capacitat d’autoaprenentatge i capacitat crítica.
d. Establir relacions interpersonals i socials, en l'activitat professional i personal, basades en la resolució pacífica dels conflictes, el
respecte a les altres persones i el rebuig a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als comportaments sexistes.
g. Potenciar la creativitat, la innovació i la iniciativa emprenedora.
i. Comunicar-se de forma efectiva en el desenvolupament de l’activitat professional i personal.
2. L'avaluació serà formativa.
3. L'avaluació ha d’identificar el grau en que l’alumnat ha desenvolupat cada competència.

4. És imprescindible implicar l’alumnat en el procés d’avaluació.
5. S’ha de basar en procediments pràctics i funcionals.
6. L'avaluació ha de ser transparent (l’alumnat ha de conèixer els paràmetres d’avaluació des del començament).
L’avaluació s’entén com un procés continu i global de retroalimentació sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge, per tant, es basarà en les competències PPS, els
resultats d’aprenentatge, els criteris d’avaluació i els objectius generals associats al mòdul, elements que ha d’adquirir l’alumnat. Les competències es ponderaran en
funció del pes que tenen (temps que es treballen i de la importància que tenen per la competència del perfil professional) dins el mòdul. Tots aquests elements es
treballaran i es temporalitzaran en distintes unitats de treball i activitats avaluatives i d’aprenentatge. Per tant:
●

La qualificació trimestral s’extraurà a partir dels criteris d’avaluació dels diferents RA, prèviament relacionats amb les competències del mòdul.

●

La qualificació final s’extraurà de la ponderació de les competències.

Cada una de les produccions de l’alumnat serà avaluada segons els criteris relacionats a les competències professionals, personals i socials que s’estableixin
en la mateixa i que seran comunicats a l’alumnat en el moment en que se li encomani la realització de la tasca.

a) Criteris de qualificació (concretar aspectes no recollits als generals, si escau)
Pel que fa als criteris de qualificació, les notes de cada avaluació es conformaran a partir de:

●

El % assignat a cada competència en funció dels RA que té vinculats i del pes que suposa respecte al contingut a desenvolupar en el mòdul. La nota per a cada
competència s’obté de la suma de les notes ponderades obtingudes amb cada un dels instruments d'avaluació utilitzats per desenvolupar i treballar els
continguts vinculats.

●

El % assignat a les competències transversals definits a l’article 3 del RD 1147/2011).

La nota final del mòdul s’obtendrà de la suma dels % assignats a les competències del mòdul, que suposarà el 80%, i la nota f inal del % assignat a les competències
transversals que suposarà un 20%.

Per tal de tenir el mòdul superat cal haver assolit totes les competències professionals, personals i socials que hi té associades. Es consideren APTES les puntuacions
iguals o superiors a 5 punts. La qualificació del mòdul serà numèrica, entre 1 i 10, sense decimals. Aquesta nota final s’obtindrà de la ponderació de les diferents
qualificacions obtingudes en les competències vinculades al mòdul. Al final de cada trimestre es farà una devolució individual a cada alumna/e amb la finalitat de
concretar la seva evolució respecte a les competències relacionades amb el mòdul.

Seran avaluats:

●

L’elaboració de les activitats i treballs obligatoris, individuals i en grup, que al llarg del curs seran requerits per la docent, tant per fer a classe com a casa.

●

Els treballs s’hauran d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades per la docent i pel departament de Serveis Socioculturals i a la Comunitat.

Els treballs lliurats fora dels terminis indicats no es qualificaran. Si un/a alumne/a no pot realitzar una producció durant l’avaluació i presenta el justificant
corresponent, tindrà dret a realitzar-la durant la mateixa avaluació sempre que sigui possible. El primer treball lliurat amb retard es qualificarà i es donaran les eines per
millorar aquesta situació. Els posteriors treballs lliurats fora termini no es qualificaran.

SISTEMA DE RECUPERACIONS
En cas que no es superi alguna de les avaluacions per no haver lliurat els treballs i/o les activitats plantejades dins els terminis o per haver-se considerat algun
treball com a no apte, es valorarà cada cas de manera individual i es definirà el pla de treball corresponent per tal de poder assolir les competències
professionals que poden estar-hi associades.

b) Instruments d’avaluació (generals per al mòdul, a concretar a la programació d’aula)
L’avaluació serà contínua i formativa. El model d’avaluació formativa exigeix un ús d’instruments variats i adaptats a la diversitat de l’alumnat i de les
situacions d’aprenentatge, per aquest motiu utilitzarem:
●

Treballs i activitats d’aula.

●

Rúbriques d’avaluació pels diferents treballs i activitats que es plantegin a l’aula. S’utilitzaran diferents tipus de rúbriques (coavaluació,
autoavaluació, d’avaluació d’exposicions orals i/o treballs escrits, etc.) que es presentaran a l’alumnat amb les tasques a realitzar.

●

Mètodes d’observació directa

●

Sortides i visites tècniques.

●

Proves d’avaluació, si escau.

També es contemplarà l’avaluació docent i de la tasca del professorat, com un procés necessari de millora contínua. L’alumnat avaluarà el procés
d’ensenyament-aprenentatge de la docent i plasmarà el seu grau de satisfacció amb un qüestionari anònim.

DISTRIBUCIÓ TEMPORAL

BLOCS DE
CONTINGUTS

UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES

CRONOGRAMA

(segons currículum)

B-1

B-2

B-3

B-4

B-5

1. UT: Caracterització de l’entorn d’intervenció

X

O

T

CT

X

X

2. UT: Organismes, institucions, recursos, serveis, agents i accions

X

3. UT: Treball no remunerat desenvolupat per les dones en l'àmbit

X

X

SE

domèstic.
4. UT: Conciliació, usos del temps i corresponsabilitat

X

X

5. UT: Activitats de control i seguiment de la intervenció en matèria
d'igualtat
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O
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X

X

X

X
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X

X
X
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X
X
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MÒDUL HHSS
DOCENT: MIQUEL GARCIA TORRALBO
Des del CIFP Son Llebre, entenem la programació de mòdul com una declaració d’intencions respecte a cada mòdul concret per a un curs escolar, serà, la
programació d’aula el document que permeti la flexibilització per adequar-nos a la realitat que es vagi plantejant al llarg del curs així com el seguiment d’aula.
Cal tenir en compte que pel que fa a l’avaluació del mòdul també caldrà tenir presents les competències bàsiques de l’alumnat, com queda recollit en l’article 3 del
RD1147/2011 en els principis i objectius generals indica que cal, entre d’altres,
c) consolidar hàbits de disciplina treball individual i en equip, així com la capacitat d’autoaprenentatge i capacitat crítica i apartat
d) Establir relacions interpersonals i socials, en la activitat professional i personal, basades en la resolució́ pacífica dels conflictes, el respecte a les
altres persones i el rebuig a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als comportaments sexistes
g) Potenciar la creativitat, la innovació́ i la iniciativa emprenedora
i) Comunicar-se de forma efectiva en el desenvolupament de l’activitat professional i personal.
Aquests principis i objectius quedaran recollits en l’avaluació de les diferents tasques i/o activitats que es duguin a terme al llarg de tot el curs vinculats als RA i als
criteris d’avaluació.
1.

ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL

COMPETÈNCIES

RESULTATS

CRITERIS D’AVALUACIÓ

CONTINGUTS

1.a) S'han descrit els principis de la intel·ligència
emocional i social.
1.b)S'ha valorat la importància de les habilitats socials
en l'acompliment de la labor professional.
1.c)S'han caracteritzat les diferents etapes d'un
procés comunicatiu.
1.d)S'han identificat els diferents estils de
comunicació,́ els seus avantatges i limitacions.
1.e)S'ha valorat la importància de l’ús de la
comunicació́ tant verbal com no verbal en les
relacions interpersonals.
1.f)S'ha establert una eficaç comunicació per assignar
tasques, rebre instruccions i intercanviar idees o
informació.
1.g)S'han utilitzat les habilitats socials adequades a la

1.1. Habilitats socials i conceptes afins.
1.2. La intel·ligència emocional: educació
emocional; les emocions i els sentiments.
1.3. La relació entre l'educació emocional i
l'autoestima.
1.4 Components de les habilitats socials:
conductuals, emocionals, cognitius.
1.5 Valoració de la importància de les actituds en
la relació d'ajuda.
1.6 El procés de comunicació. La comunicació
verbal i no verbal.
1.7 Els estils comunicatius.
1.8 Valoració comunicativa del context: facilitadors
i obstaculitzadors de la comunicació.
1.9 Anàlisi de la relació entre la comunicació i

D’APRENENTATG
E
e)Desenvolupar activitatsd’informació,
comunicació i sensibilització de les
dones i la població en general, utilitzant
diversos suports de comunicació, promovent
l’ús d’imatges no estereotipades de les
dones i la utilització d’un llenguatge no
sexista.
q)Resoldre situacions, problemes o
contingències amb iniciativa i
autonomia en l’àmbit de la seva
competència, amb creativitat, innovació i
esperit de millora en el treball personal i en
el dels membres de l’equip.
s)Comunicar-se amb els seus iguals,
superiors, clients i persones que estan sota

RA 1:
Implementa
estratègies i
tècniques per
afavorir la
comunicació́ i
relació́ social amb el
seu voltant, tot
relacionant-les amb
els principis de la
intel·ligència
emocional i social.

la seva responsabilitat, utilitzant vies
eficaces de comunicació, transmetent la
informació o coneixements adequats i
respectant l’autonomia i competència de les
persones que intervenen en l’àmbit del seu
treball.

d) Dirigir la implementació de projectes
de promoció d'igualtat de gènere,
coordinant les actuacionsd’altres
professionals, supervisant la realització de
les activitats amb criteris de qualitat i
facilitant el treball en equip.
h)Dinamitzar grups, aplicant tècniques
participatives i de dinamització, gestionant
els conflictes i promovent elrespecte i la
solidaritat.
i)Realitzar intervencions de foment de la
participació de les dones en els diferents
àmbits de la vida social i en els processos
de presa de decisions, promovent la
creació i el manteniment de xarxes i
espais de trobada i col·laboració.
q)Resoldre situacions, problemes o
contingències amb iniciativa i
autonomia en l’àmbit de la seva
competència, amb creativitat, innovació i
esperit de millora en el treball personal i en
el dels membres de l’equip.
r)Organitzar i coordinar equips de
treball amb responsabilitat, supervisant el
seu desenvolupament, mantenint relacions
fluides i assumint-ne el lideratge, així com
aportant solucions als conflictes grupals
que es presentin.

RA 2:
Dinamitza el treball
en grup, aplicant-ne
les tècniques
adequades i
justificant-hi la seva
selecció en funció
de les
característiques,
situació i objectius
del grup.

situació i atenent a la diversitat cultural.
1.h)S'ha demostrat interès per no jutjar a les
persones i respectar els seus elements diferenciadors
personals: emocions, sentiments, personalitat.
1.i)S'ha demostrat una actitud positiva cap al canvi i a
aprendre de tot el que succeeix.
1.j)S'ha valorat la importància de l'autocrítica i
l'autoavaluació en el desenvolupament d'habilitats de
relació interpersonal i de comunicació adequades.

qualitat de vida en els àmbits de la intervenció.
1.10 La personalitat; els mecanismes de defensa.
1.11 La millora de la competència social.
1.12 La reestructuració cognitiva.
1.13 Escolta activa i assertivitat.
1.14 Programes i tècniques de comunicació i
habilitats socials.

2.a) S'han descrit els elements fonamentals d'un
grup, la seva estructura i dinàmica així com els
factors que poden modificar-les.
2.b)S'han analitzat i seleccionat les diferents
tècniques de dinamització i funcionament de grups.
2.c) S'han explicat els avantatges del treball en equip
enfront de l'individual.
2.d) S'han diferenciat els diversos rols que poden
donar-se en un grup i les relacions entre ells.
2.e) S'han identificat les principals barreres de
comunicació grupal.
2.f) S'han plantejat diferents estratègies d'actuació
per aprofitar la funció de lideratge i els rols en
l'estructura i funcionament del grup.
2.g) S'ha definit el repartiment de tasques com a
procediment pel treball grup.
2.h) S'ha valorat la importància d'una actitud tolerant
i d'empatia per aconseguir la confiança del grup.
2.i) S'ha aconseguit un ambient de treball relaxat i
cooperatiu.
2.j) S'han respectat les opinions diferents a la pròpia i
els acords de grup.

2.1 La socialització.
2.2 El grup. Tipologia i característiques.
2.3 Desenvolupament grupal.
2.4 Rols i lideratge. La organització i la distribució
de tasques.
2.5 L'assumpció de responsabilitats.
2.6 Anàlisi de l'estructura i processos de grup.
2.7 Tècniques per l'anàlisi de grups.
2.8 Valoració de la importància de la comunicació
en el desenvolupament del grup.
2.9 La comunicació en els grups. Estils
comunicatius. Comunicació verbal i gestual. Altres
llenguatges: icònic, audiovisual, tic.
2.10 Cooperació i competència en els grups i la
seva relació amb els obstacles i barreres a la
comunicació.
2.11 Dinàmiques de grup.
2.12 Tècniques i enfocaments: dinàmiques de
presentació, coneixement i confiança; la cohesió i
col·laboració; habilitats socials i resolució de
conflictes; conducció de dinàmiques de grup.
2.13 Fonaments psicosociològics aplicats a les
dinàmiques de grup.
2.14 El treball individual i el treball en grup.
Avantatges i adequació.
2.15 L'equip de treball.
2.16 Estratègies de treball cooperatiu.
2.17 Organització i repartiment de tasques i la
seva relació amb els estils de lideratge.
2.18 Valoració de la importància de la confiança

d) Dirigir la implementació de projectes
de promoció d'igualtat de gènere,
coordinant les actuacionsd’altres
professionals, supervisant la realització de
les activitats amb criteris de qualitat i
facilitant el treball en equip
n)Aplicar els protocols establerts en
matèria de primers auxilis en situacions
d’accident o emergència.
q)Resoldre situacions, problemes o
contingències amb iniciativa i
autonomia en l’àmbit de la seva
competència, amb creativitat, innovació i
esperit de millora en el treball personal i en
el dels membres de l’equip.
r)Organitzar i coordinar equips de treball
amb responsabilitat, supervisant elseu
desenvolupament, mantenint relacions
fluides i assumint-ne el lideratge, així com
aportant solucions als conflictes grupals que
es presentin.
h)Dinamitzar grups, aplicant tècniques
participatives i de dinamització, gestionant
els conflictes i promovent elrespecte i la
solidaritat.
n)Aplicar els protocols establerts en
matèria de primers auxilis en situacions
d’accident o emergència.
q)Resoldre situacions, problemes o
contingències amb iniciativa i
autonomia en l’àmbit de la seva

RA 3:
Condueix reunions
analitzant
les
distintes formes o
estils d’intervenció i
d’organització
en
funció
de
les
característiques dels
destinataris i
el
context.

3.a) S'han descrit els diferents tipus i funcions de les
reunions.
3.b) S'han descrit les etapes del desenvolupament
d'una reunió.
3.c) S'han aplicat tècniques de moderació de
reunions, justificant-les.
3.d) S'ha demostrat la importància de la capacitat
d'exposar idees de manera clara i concisa.
3.e) S'han descrit els factors de risc, els sabotatges
possibles d'una reunió, justificant les estratègies de
resolució.
3.f) S'ha valorat la necessitat d'una bona i diversa
informació en la convocatòria de reunions.
3.g) S'ha descrit la importància de la motivació i de
les estratègies emprades, per aconseguir la
participació en les reunions.
3.h) S'han aplicat tècniques de recollida d'informació i
avaluació de resultats d'una reunió.
3.i) S'han demostrat actituds de respecte i tolerància
en la conducció de reunions.

dins el grup.
2.19 Valoració de la importància de la motivació
dins el grup i les seves dinàmiques.
2.20 Valoració de la importància de la empatia
dins el grup i les seves dinàmiques.
2.21 El respecte vers els altres i la presa de
consciència de la seva importància.
2.22 Presa de consciència de la importància de
l'ambient de treball i les seves repercussions.
3.1 La reunió com a instrument de treball en grup.
3.2 Tipologia de reunions i la seva funcionalitat.
3.3 Tècniques per a parlar en públic.
3.4 Etapes en el desenvolupament d'una reunió.
3.5 Valoració de la importància de la
documentació associada a la reunió: convocatòries
i actes
3.6 Tècniques de moderació de reunions.
Importància del respecte vers els altres.
3.7 Ús de dinàmiques de grup a les reunions.
3.8 Importància de la motivació i la seva relació
amb la participació.
3.9 Tècniques i estratègies per afavorir i
desenvolupar la motivació.
3.10 Identificació de la tipologia de participants a
una reunió.
3.11Anàlisi de factors que afecten el
comportament d'un grup: sabotejadors i
col·laboradors.
3.12 Instruments de recollida de dades.

RA 4:
Implementa
estratègies de
gestió de conflictes i
resolució de
problemes,
seleccionant-les en
funció de les
característiques del
context i analitzant

4.a) S'han analitzat i identificat les principals fonts
dels problemes i conflictes grupals
4.b) S'han descrit les principals tècniques i estratègies
per a la gestió de conflictes.
4.c) S'han identificat i descrit les estratègies més
adequades per a la cerca de solucions i resolució de
problemes.
4.d) S'han descrit les diferents fases del procés de
presa de decisions.
4.e) S'han resolt problemes i conflictes aplicant els

4.1 Valoració del conflicte en les dinàmiques
grupals. Les fonts del conflicte.
4.2 Anàlisi de tècniques de resolució de
problemes.
4.3 La gestió de conflictes grupals. Causes dels
conflictes grupals.
4.4 Vies per a la gestió dels conflictes. La
negociació i la mediació. El desplegament de
tècniques fonamentades en la competència social.
4.5 El respecte i la tolerància en la resolució de

competència, amb creativitat, innovació i
esperit de millora en el treball personal i en
el dels membres de l’equip.
r)Organitzar i coordinar equips de treball
amb responsabilitat, supervisant elseu
desenvolupament, mantenint relacions
fluides i assumint-ne el lideratge, així com
aportant solucions als conflictes grupals que
es presentin.

els diferents
models.

d) Dirigir la implementació de projectes
de promoció d'igualtat de gènere,
coordinant les actuacionsd’altres
professionals, supervisant la realització de
les activitats amb criteris de qualitat i
facilitant el treball en equip.

RA 5:
Avalua
els
processos de grup i
la
pròpia
competència social
per
al
desenvolupament
de
les
seves
funcions
professionals,
identificant-hi
els
aspectes
susceptibles
de
millora.

2.

procediments adequats a cada cas.
4.f) S'han respectat les opinions dels altres respecte a
les possibles vies de solució de problemes i conflictes.
4.g) S'han aplicat correctament tècniques de mediació
i negociació.
4.h) S'ha tingut en compte a les persones (usuàries),
sigui el que sigui la seva edat o condició física i
mental, en el procés de presa de decisions.
4.i) S'ha planificat la tasca de presa de decisions i
l'autoavaluació del procés.
4.j) S'ha valorat la importància de l'intercanvi
comunicatiu en la presa de decisions.
5.a) S'han seleccionat els indicadors d'avaluació.
5.b) S'han aplicat tècniques de recerca social i
sociomètriques.
5.c) S'ha autoavaluat la situació personal i social de
partida del professional.
5.d) S'han dissenyat instruments de recollida
d'informació.
5.e) S'han registrat les dades en suports establerts.
5.f) S'ha interpretat les dades recollides.
5.g) S'han identificat les situacions que necessitin
millorar.
5.h) S'han marcat les pautes a seguir en la millora.
5.i) S'ha realitzat una autoavaluació final del procés
treballat pel professional.

problemes i conflictes.
4.6 Simulació de tècniques de resolució de
conflictes.
4.7 El procés de presa de decisions.

5.1 Conceptes de sociometria bàsica.
5.2 Anàlisi d'estratègies i instruments per a
l'estudi de grups.
5.3 La recollida de dades. Tècniques.
5.4 Avaluació de la competència social.
5.5 Avaluació de l'estructura i els processos
grupals.
5.6 Identificació dels indicadors d'avaluació.
5.7 Aplicació de les tècniques d'investigació social
al treball en grups.
5.8 Valoració de l'autoavaluació com a estratègia
per a la millora de la competència social.
5.9 La documentació associada: els informes.
Estructura i elaboració

METODOLOGIA

Seguint les indicacions que marca el títol del cicle, les línies d'actuació en el procés ensenyament aprenentatge que es duran a terme seran les següents:
• La selecció i implementació d'estratègies que permetin l'establiment de relacions de comunicació i interpersonals adequades, la dinamització i conducció de grups, la
gestió eficaç dels conflictes, la presa de decisions.
• El treball en equip: petit i gran grup.
• La reflexió sobre les actituds professionals.
• L'autoavaluació de la competència social professional.
Es proposarà una activitat inicial de reflexió i/o discussió grupal a través de qüestions generals plantejades. A partir
d'aquestes reflexions s'obtindran unes conclusions que serviran per a marcar els coneixements previs de l’alumnat sobre la UT

i es vehicularan cap al plantejament dels objectius de la UT i dels criteris d’avaluació que es tindran en compte a l’hora
d’avaluar-la, així com la vinculació amb els RA.
Es realitzaran classes expositives per presentar els continguts, amb les ampliacions o adaptacions necessàries, amb la intenció que s'assimilin els conceptes clau i s'adquireixin els
coneixements suficients per portar-los a la pràctica. Tot i que aquest mòdul és eminentment pràctic, incorpora una densitat conceptual important, pel que és convenient que els diferents
continguts que es tractin es consolidin sòlidament. S’utilitzaran recursos addicionals com són la visualització de vídeos, la comparació de documents, combinació entre teoria i
activitats, distribució d'informacions obtingudes d'internet, consulta de bibliografia especialitzada , etc. També es duran a terme classes de treball autònom de l’alumnat, algunes
de treball individual i d’altres per grups, per a l'aprenentatge de procediments o tècniques.
També s’utilitzaran diferents recursos didàctics com la realització treballs de recerca de recursos, simulacions o role
playing, plantejament debats, visionat de vídeos o pel·lícules, elaboració de murals, etc. Es realitzaran activitats que propiciïn en
l’alumnat l’aplicació́ dels seus coneixements, habilitats i creativitat, per a trobar solucions a qüestions complexes. El mòdul comptarà̀ amb Classroom i Drive i altres
recursos útils que puguin ser d’interès per l’alumnat.
3.
AVALUACIÓ
En les presentacions de les diferents UT, s’anirà̀ informant de la ponderació dels RA així com dels diferents instruments d’avaluació́ que es vagin realitzant tal i com
queda recollit a la programació́ general de cicle per garantir l’avaluació́ contínua.
Cada RA tindrà una ponderació de la nota final del mòdul vinculada als criteris d’avaluació i a la dedicació horària total. Per tant, cada trimestre l’alumnat obtindrà una
nota que vindrà a ser una fotografia del moment dels RA treballats en les diferents activitats de les UT del trimestre. La nota final del mòdul s’anirà completant al
llarg dels trimestres i es coneixerà en acabar el mòdul, quan es tingui l’avaluació de cada un dels RA.
La prova escrita/reflexió́ trimestral, en cas d’haver, no superarà mai el 50% de la nota final dels trimestres, tal i com es va acordar a nivell de Departament de Família
Professional.
Es tindran en compte, com a referent per a l’avaluació́ els RA i els CA del mòdul tal i com queda recollit a l’article 51.2 del RD 1147/2011. Es faran servir instruments
diferents incloent l’autoavaluació́ i la coavaluació com a procediments complementaris a l’heteroavaluació́. L’avaluació́ es realitzarà en els moments idonis al llarg del
procés d’ensenyament-aprenentatge per garantir una avaluació́ que ajudi a l’alumnat a mostrar el que ha après. Les devolucions de les qualificacions que s’aniran
realitzant mostraran i ajudaran a l’alumnat a poder corregir allò̀ que ha de millorar.
Com queda recollit a l’inici d’aquesta programació, pel que fa a les competències bàsiques de l’alumnat, l’article 3 del RD1147/2011 recull en els principis i objectius
generals, entre d’altres, c)consolidar hàbits de disciplina treball individual i en equip, així com la capacitat d’autoaprenentatge i capacitat crítica i
apartat d) Establir relacions interpersonals i socials, en la activitat professional i personal, basades en la resolució́ pacífica dels conflictes, el
respecte a les altres persones i el rebuig a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als comportaments sexistes g) Potenciar la creativitat, la
innovació́ i la iniciativa emprenedora i) Comunicar-se de forma efectiva en el desenvolupament de l’activitat professional i personal. Aquests
principis i objectius quedaran recollits en l’avaluació de les diferents tasques i/o activitats que es duguin a terme al llarg de tot el curs vinculats als RA i als criteris
d’avaluació.

a.

Criteris de qualificació́.

Per superar el mòdul cal tenir una nota final igual o superior a un 5 a l’avaluació final.
Es realitzarà una avaluació inicial per conèixer el punt de partida en les diferents unitats de treball. Es recollirà de manera sistemàtica informació, a través dels
diferents instruments d’avaluació, per conèixer el progrés de l’alumnat. Durem a terme una avaluació́ formativa del procés d’ensenyament-aprenentatge per facilitar a
l’alumnat aprendre a través dels encerts i les errades, plantejant la manera de recuperar tot el que no hagi après. D’aquesta manera s’anirà adequant el procés
d’ensenyament-aprenentatge segons les necessitats de l’alumnat al llarg del curs per tal de garantir que assoleix els resultats d’aprenentatge plantejats així com les
competències bàsiques i les transversals al llarg de les unitats de treball. S’informarà a l’alumnat de la ponderació́ de cada un dels RA en la nota final del mòdul així
com dels RA que es treballin a cada UT i la seva ponderació en relació a la nota dels diferents trimestres, al igual que la de les activitats que es realitzin que siguin
avaluables i que estiguin associades a aquests. És farà una devolució́ de les mateixes a través dels mitjans acordats per a què pugui saber què ha de millorar al llarg
del curs. La qualificació trimestral s'extraurà a partir de la ponderació dels RA i del resultat dels instruments d'avaluació associats als criteris d’avaluació per confirmar
en quin grau l’alumnat està assolint els RA.
Els treballs/activitats lliurats fora del termini indicat no es qualificaran. En el cas que la no presentació fora de termini sigui per un motiu justificat, el docent
marcarà un nou termini de lliurament dins la mateixa avaluació, sempre i quan sigui possible. El primer treball/activitat lliurat amb retard sense justificació es
qualificarà i es donaran les eines per millorar aquesta situació. Els posteriors treballs/activitats lliurats fora termini sense justificació no es qualificaran.
b.

Instruments d’avaluació́

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Avaluacions inicials a cada Unitat de Treball.
Proves (escrites i orals). Aquest instrument no superarà el 50% de la nota final trimestral/final.
Rúbriques de control i observació́.
Activitats avaluades amb rúbriques.
Llistes de verificació.
Qüestionaris.
Autoavaluació́ i coavaluació.
Assajos (reflexions sobre determinats continguts).
Treball en grups cooperatius per a resoldre un repte i individuals.
Participació́ en debats i/o converses en grup.
Exposicions orals.
Visites, xerrades...

Projectes i col·laboracions
-

El mòdul de HS queda obert a altres col·laboracions i projectes amb altres mòduls que puguin sorgir al llarg del curs.

Activitats complementàries
-

S’aportaran les hores oportunes a les visites a centres i entitats, xerrades i altres participacions que vagin sorgint al llarg del curs i que contribueixin a

l’assoliment de les competències professionals, personals i socials del cicle.

4.

DISTRIBUCIÓ TEMPORAL
BLOCS DE
CONTINGUTS

UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES

CRONOGRAMA
HORES

(segons currículum)
S

B-a B-b B-c B-d B-e

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

0. UT: Presentació del mòdul.

x

1. UT: Què són les habilitats socials?

x

X

2. UT: Com podem millorar les nostres habilitats socials?

X

3. UT: Programes d’entrenament en habilitats socials.

X

4. UT: Gestió de conflictes i presa de decisions.

0

N

D

G

F

M

A

M

J
1h

x
x

9h
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

24h
15h

x

12h

X

X

X

X

X

X

X

5. UT: Caracterització de grups.
6. UT: Intervenció en grups.

X

7. UT: Intervenció en equips de treball.

x

x
x

9h
x

x

18h

x

x

12h

Hores totals
5.
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MÒDULMETODOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL
DOCENTS: JOANA VARÓN/ RUTH MUÑOZ

1.

ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL

COMPETÈNCIES PPS

RESULTATS D’APRENENTATGE

CRITERIS D’AVALUACIÓ

CONTINGUTS

a) Obtenir informació utilitzant
recursos, estratègies i instruments
d’anàlisi de la realitat, amb la finalitat
d’adequar la intervenció en matèria
d’igualtat a les necessitats i
característiques de les persones
destinatàries i del context.

1.Determina els mètodes, tècniques i
instruments d'anàlisi de la realitat
social, interpretant les seves
característiques i l'àmbit d'aplicació.

●
Mètodes i tècniques de la
investigació
●
social.
●
Anàlisi de les principals fonts i
sistemes de registre d’informació.
●
Elaboració i aplicació
d’instruments de
●
recollida d’informació.
●
Possibilitats i limitacions de les
diferents tècniques i instruments.
●
Les fonts d’informació.
●
Fiabilitat i validesa de la
informació.
●
Ús de les TIC en la
investigació.
●
Valoració dels aspectes ètics de
la recollida d’informació.

b) Programar intervencions que
promoguin la igualtat entre homes i
dones, interpretant i tenint en compte
la normativa legal, així com el pla
estratègic i polítiques públiques de
referència.
c) Incorporar la perspectiva de

2. Determina els elements que
constitueixen un projecte d'intervenció
social, relativa amb
els diferents models de planificació.

a)
S’han identificat els principals
mètodes, tècniques i instruments
d’obtenció d’informació..
b)
S’han concretat els requisits
d’aplicació dels diferents instruments i
recursos.
c)
S’han identificat les
aplicacions, possibilitats i limitacions de
les diverses tècniques i instruments.
d)
S’ han elaborats instruments
coherents amb la seva finalitat.
e)
S’han fet servir les tecnologies
de la comunicació en la elaboració
d’instruments per l’obtenció
d’informació.
f)
S’han seleccionat les tècniques
d’anàlisi adequades a la situació.
g)
S’ha justificat el paper de
l’anàlisi de la realitat en l’èxit de la
intervenció.
h)
S’han valorat els aspectes ètics
de la recollida i el tractament de la
informació.
a) S’han estat comparat diferents
models teòrics d'intervenció social.
b) S'han identificat diferents nivells
de planificació en la intervenció
social.
c) S’han comparat diferents models
de planificació.

●
Models teòrics en la intervenció
social.
●
La planificació en la intervenció
social.
●
Tècniques de programació
●
característiques de la
intervenció social.

gènere en totes les fases de la
intervenció, seleccionant
estratègies i tècniques que permetin la
visualització de les dones.
e) Desenvolupar activitats
d’informació, comunicació i
sensibilització de les dones i la
població en general, utilitzant
diversos suports de comunicació,
promovent l’ús d’imatges no
estereotipades de les dones i la
utilització d’un llenguatge no
sexista.
o)Avaluar el procés d’intervenció i els
resultats obtinguts, amb actitud
autocrítica, elaborant i gestionant la
documentació associada al procés amb
criteris de qualitat.
q) Resoldre situacions, problemes o
contingències amb iniciativa i
autonomia en l’àmbit de la seva
competència, amb creativitat,
innovació i esperit de millora en el
treball personal i en el dels membres
de l’equip.
r) Organitzar i coordinar equips de
treball amb responsabilitat,
supervisant el seu desenvolupament,
mantenint
relacions fluides i assumint-ne el
lideratge, així com aportant
solucions als conflictes grupals que es
presentin.
c) Incorporar la perspectiva de
gènere en totes les fases de la
intervenció, seleccionant

3. Determina estratègies de
promoció i difusió de projectes
d’intervenció social, relacionant els

d) S’han descrit les fases del procés
de planificació.
e) S’ha justificat la necessitat de
fonamentar adequadament els
projectes d’intervenció social.
f) S’han identificat els elements
fonamentals de la planificació.
g) S’han comparat mètodes,
tècniques i instruments aplicables en
la intervenció social.

●
El procés de planificació.
●
Valoració del projecte com a
eix de la intervenció del tècnica.

a) S’han explicat els conceptes i
processos bàsics relatius a la
publicitat i els mitjans de

●
Conceptes bàsics de publicitat i
comunicació.
●
Publicitat i mitjans de

estratègies i tècniques que permetin la
visualització de les dones.
e) Desenvolupar activitats
d’informació, comunicació i
sensibilització de les dones i la
població en general, utilitzant
diversos suports de comunicació,
promovent l’ús d’imatges no
estereotipades de les dones i la
utilització d’un llenguatge no
sexista.

recursos disponibles amb els
objectius que se persegueixen.

b) Programar intervencions que
promoguin la igualtat entre homes i
dones, interpretant i tenint en compte
la normativa legal, així com el pla
estratègic i polítiques públiques de
referència.
c) Incorporar la perspectiva de
gènere en totes les fases de la
intervenció, seleccionant

4. Incorpora la perspectiva de
gènere en l’elaboració dels
projectes d’intervenció social,
relacionant les estratègies i criteris
utilitzats amb el marc teòric i legal
vigent.

comunicació.
b) S’ha argumentat la importància
dels mitjans de comunicació en la
promoció i difusió dels projectes
socials.
c) S’han identificat els elements
fonamentals d’una campanya de
promoció i difusió.
d) S’han descrit els principals
mitjans, estratègies i tècniques per
la promoció i difusió dels projectes
socials.
e) S’han utilitzat les tecnologies de
la informació i la comunicació per
l’elaboració de materials de
promoció i difusió.
f) S’han dissenyat campanyes de
promoció i difusió de projectes
socials utilitzant recursos de diversa
índole.
g) S’ha argumentat la necessitat de
promocionar i difondre els projectes
socials.
h) S’ha justificat la necessitat de
garantir la veracitat informativa en
els processos de promoció i difusió
dels projectes socials.
a) S’ha argumentat la importància de
l’anàlisi de la realitat des de la
perspectiva de gènere.
b) S’ha argumentat la necessitat
d’incorporar la perspectiva de gènere
en l’elaboració dels projectes
d’intervenció social.
c) S’ha interpretat el marc legislatiu
que promou la igualtat

comunicació en la intervenció social.
●
Elaboració de materials per la
promoció i difusió de projectes socials.
●
Ús de tecnologies de la
informació i comunicació en la
promoció i difusió de projectes socials.

Anàlisi de la realitat des de la
perspectiva de gènere.
La perspectiva de gènere en el disseny
de projectes d’intervenció social.
Marc legal de la igualtat d’oportunitats.
Anàlisi de diferents recursos i/o
organismes que promouen la igualtat
entre homes i dones.
Protocols internacionals. Guies i

estratègies i tècniques que permetin la
visualització de les dones.

c) Incorporar la perspectiva de
gènere en totes les fases de la
intervenció, seleccionant
estratègies i tècniques que permetin la
visualització de les dones.
o)Avaluar el procés d’intervenció i els
resultats obtinguts, amb actitud
autocrítica, elaborant i gestionant la
documentació associada al procés amb
criteris de qualitat.
u) Supervisar i aplicar procediments de
gestió de qualitat, d’accessibilitat
universal i de “disseny per a
tothom” i de gestió de la diversitat, en
les activitats professionals incloses en
els processos de producció o prestació
de serveis.

5. Defineix procediments
d’avaluació de projectes
d’intervenció social, analitzant els
diferents models teòrics i tenint en
compte la perspectiva de gènere.

d’oportunitats.
d) S’ha analitzat la informació i els
recursos de les institucions i
organismes d’igualtat que existeixen
a l’entorn de la intervenció.
e) S’han identificat els criteris per
incorporar la perspectiva de gènere
en els projectes.
f) S’han analitzat els protocols
internacionals sobre l’ús del
llenguatge no sexista.
g) S’ha assegurat l’ús no sexista del
llenguatge en la planificació dels
projectes d'intervenció social.
h) S’han identificat les estratègies per
incorporar la perspectiva de gènere
als instruments de promoció i difusió.

manuals de llenguatge no sexista.
Incorporació de la perspectiva de
gènere en els instruments de promoció
i difusió.

a) S’han descrit models, tècniques i
instruments d’avaluació en la
intervenció social.
b) S’han explicat las funcions i
principis generals de l’avaluació.
c) S’han descrit les diferents fases de
l’avaluació.
d) S’han concretat les tècniques,
indicadors, criteris i instruments
d’avaluació de projectes d’intervenció
social.
e) S’han establert els procediments
generals per la gestió de la qualitat
als projectes dissenyats.
f) S’han determinat estratègies i
instruments per verificar la
incorporació de la perspectiva de
gènere en projectes d’avaluació de

Avaluació de projectes.
Anàlisi del procés d’avaluació.
Els suports informàtics en el tractament
i organització de la informació.
Elaboració d’informes i memòries.
La gestió de la qualitat en els projectes
d’intervenció social.
Avaluació i seguiment en les
intervencions per a impulsar la igualtat
entre homes i dones.
Valoració de l’objectivitat en l’avaluació.

projectes.
Anàlisi del procés d’avaluació.
Els suports informàtics en el tractament
i organització de la informació.
Elaboració d’informes i memòries.
La gestió de la qualitat en els projectes
d’intervenció social.
Avaluació i seguiment en les
intervencions per a impulsar la igualtat
entre homes i dones.
Valoració de l’objectivitat en
l’avaluació.d’intervenció
social.
g) S’ha argumentat la necessitat de
l’avaluació per optimitzar el
funcionament dels programes i
garantir la seva qualitat.
h) S’han empleat les tecnologies de
la informació i la comunicació per
l’elaboració i presentació d’informes
d’avaluació i memòries.

2.

METODOLOGIA
Partim de la idea que l’alumnat és el subjecte actiu del seu propi aprenentatge, amb capacitat crítica, de raonament i d’opinió. Per tant, la metodologia de treball

dissenyada per aquest mòdul fomentarà l’elaboració progressiva dels coneixements (dels continguts del mòdul) per part de l’alumnat, i això implicarà un treball constant,
diari de tasques que s’aniran fent dins i fora de la classe. Pensem que és l’alumnat el responsable del seu aprenentatge.
Les activitats i la metodologia de treball tindran en compte la diversitat de formes d’aprenentatge i sempre estaran encaminades a aconseguir l’autoaprenentatge,

per a què en acabar el cicle formatiu, puguin continuar la seva formació. Per tant, les activitats d’ensenyament-aprenentatge tindran com a objectiu prioritari suscitar i
assolir la motivació, la reflexió, l’observació, el raonament i la participació de l’alumnat.
S’intentarà alternar la teoria amb la pràctica a través de: presentacions, exposicions, activitats de recerca i treball autònom, tant individual com en petit o gran
grup. A més, es fomentarà l’anàlisi, la reflexió i el debat a partir de vídeos i la lectura de documents, articles diversos, entre d’altres.
Es procurarà que l’alumnat vagi descobrint els interessos personals per determinats temes. El professorat intentarà canalitzar aquests interessos animant a
l’alumnat a aprofundir-hi i a cercar informació. Així es valoraran les lectures, els treballs, les recopilacions,... que l’alumnat dugui a terme de forma voluntària sobre temes
del seu interès.
A la plataforma Classroom es compartirà gran part dels elements esmentats anteriorment, a més es potenciarà l’ús de les eines que aquest posseeix com: fòrum, notícies,
enquestes... Serà un recurs de comunicació i participació.
La part del mòdul en llengua anglesa (3 hores setmanals) es destinarà a la pràctica de les habilitats comunicatives orals i escrites, emprant el vocabulari i continguts
bàsics de la matèria. Aquests respondran i seguiran els continguts treballats dins l'aula amb el professor titular per tal d'assolir els R.A. i les CPPS incloses al mòdul. Es
partirà d’un enfocament AICLE (Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera) des del qual es durà a terme andamiatge per a l’adquisició de les competències
de comprensió i expressió oral i escrita així com la mediació i la interacció en llengua anglesa a fi de que aquesta no esdevingui un obstacle per a poder accedir als
continguts.
La metodologia i els materials seran diversos, i s'adaptaran als diferents continguts que s'aniran explicant. Es promourà la participació activa per part de l'alumnat
mitjançant projectes, presentacions, exercicis pràctics, comentari de textos, videos, etc., emprant l'ús de la llengua dins contextos específics del mòdul. També s'explicaran
i revisaran aquells continguts lingüístics necessaris pel tractament dels continguts del mòdul. A principi de curs, es realitzaran proves de nivell de la llengua anglesa, oral i
escrita, per a determinar les necessitats grupals i individuals de l'alumnat.
Atès que alguns continguts del mòdul estan relacionats amb els mòduls de Desenvolupament Comunitari i Habilitats socials, es duran a terme reunions de coordinació
amb el professorat d’aquests mòduls per tal de coordinar el treball dels continguts i definir possibles projectes de treball comuns. A la programació d’aula s'especifiquen

quins són els continguts comuns.
Les línies d'actuació en el procés d'ensenyament-aprenentatge que permetran assolir els objectius del mòdul versaran sobre:
- L'anàlisi documental de programes i documents.
- El treball en equip per a:
• Elaborar i aplicar instruments d'anàlisi de la realitat social.
• Dissenyar estratègies i campanyes de promoció i difusió, elaborant els materials pertinents.
• Avaluar projectes d'intervenció social.
- La utilització de tecnologies de la informació i comunicació per obtenir, gestionar i comunicar informació així com per promocionar i difondre projectes.
-

3.

La

sensibilització

sobre

el

valor

de

la

planificació

en

la

intervenció

social.

AVALUACIÓ
L’avaluació parteix del marc legal i es basa amb:

-

L’Ordre d’organització i funcionament del 13 de juliol del 2009 (BOIB núm. 108 de 25 de juliol de 2009) que especifica que cada mòdul podrà ser objecte

d’avaluació en 4 convocatòries, excepte el de FCT que ho serà en dues.
-

L’article 34 d’aquest Ordre que especifica que, d’aquest nombre màxim de convocatòries, l’alumnat pot assistir de forma presencial a les activitats programades

per a cada mòdul un màxim de dos cursos. Estableix que les convocatòries no necessàriament han de ser consecutives.
-

L’article 32 d’aquest que especifica que s’han d’avaluar els resultats esperats i que han de coincidir o formar part de les competències professionals que han

de ser assolides per l’alumnat. En aquests resultats esperats d’aprenentatge s’han d’incloure el saber fer, saber estar i saber ser de l’alumnat en comportaments
observables.

Amb la finalitat de poder valorar de manera objectiva i precisa el saber estar i el saber ser, es vol posar èmfasi en l’avaluació de les competències personals i
socials que impregnen el currículum de la formació professional, entenent que les competències personals i socials fan que una persona professional
desenvolupi de forma eficaç la seva tasca, podent-les relacionar amb les conductes i les actituds de les persones.

-

L’article 33 estableix que, l’avaluació serà contínua i formativa, la qual cosa vol dir que l’alumnat serà avaluat a partir del seu treball diari de classe, proves

escrites, activitats avaluatives i d’aprenentatge (elaboració de treballs, tríptics, pòsters, vídeos, esquemes, projectes...) i els procediments, les estratègies i les actituds
demostrades, així com l’interès per la matèria, la tolerància als diferents ritmes d’aprenentatge, la cooperació amb companys/es, les aportacions fetes a classe, la iniciativa
i l’entusiasme. S’intentarà potenciar un aprenentatge significatiu, dinàmic, participatiu, creatiu i motivador.
-

Els articles 29 i 30 de l’Ordre d’organització i funcionament afirma que per tenir dret a l’avaluació s’ha d’assistir a un 85% de les sessions del mòdul. En cas de

superar el 15% d’absentisme (ANJ) no continuat o el 10% continuat, el mòdul no podrà ser avaluat i es donarà de baixa d’ofici a l’alumne/a, prèvia comunicació oficial i
tenint en compte les causes que contempla la normativa.

Per avaluar es tindran en compte els següent principis:
1.

L’avaluació es basa tant amb els objectius del títol com els generals de l’FP (article 3 del RD 1147/2011)
c) Consolidar hàbits de disciplina treball individual i en equip, així com la capacitat d’autoaprenentatge i capacitat crítica i apartat
d) Establir relacions interpersonals i socials, en l'activitat professional i personal, basades en la resolució pacífica dels conflictes, el respete a les altres persones i
el rebuig a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als comportaments sexistes
g) Potenciar la creativitat, la innovació i la iniciativa emprendedora
i) Comunicar-se de forma efectiva en el desenvolupament de l’activitat professional i personal.

2.

L'avaluació serà Formativa.

3.

L'avaluació ha d’identificar el grau en que l’alumnat ha desenvolupat cada competència.

4.

És imprescindible implicar l’alumnat en el procés d’avaluació.

5.

S’ha de basar en procediments pràctics i funcionals.

6.

L'avaluació ha de ser transparent (L’alumnat ha de conèixer els paràmetres d’avaluació des del començament).
Per això, aquesta avaluació es copsarà com un procés continu i global de retroalimentació sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge. Aquest es basarà amb les
competències PPS, els resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i objectius generals associats al mòdul, els que ha d’adquirir l’alumnat. Aquests RA’s són ponderats
en funció del temps que es treballa i de la importància que en tenen per la competència del perfil professional i del mòdul. Tots aquests elements es treballaran i es
temporalitzaran en distintes unitats de treball i activitats avaluatives i d’aprenentatge. Per tant:

●

La qualificació trimestral s’extraurà a partir dels instruments d’avaluació associats als Resultats d’Aprenentatge treballats.

●

La qualificació final s’extraurà de la ponderació dels Resultats d’Aprenentatge.

Tal com recull la normativa (RD 1147/2011 a l’article 3), els ensenyaments de formació professional tenen per objecte aconseguir que l'alumnat adquireixi les
competències professionals, personals i socials, segons el nivell de què es tracti (annex I), necessàries per a:

h) Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, així com les llengües estrangeres necessàries en la seva activitat professional.

L'objectiu general de les sessions en anglès serà la d'adquirir les destreses lingüístiques necessàries per a comunicar continguts bàsics relacionats amb el mòdul, a més de
proporcionar a l'alumnat una eina essencial i pràctica per la seva vida professional. L'avaluació i qualificació d'aquesta part s'integra dins cada RA, amb la ponderació
corresponent a les activitats desenvolupades. Podem destacar la major incidència dins el R.A.1 i la Competència social (R). S'utilitzarà la plataforma classroom pel
desenvolupament del mòdul en anglès amb la previsió d'adaptació a diferents escenaris.

Criteris de qualificació

La qualificació del mòdul serà numèrica, entre 1 i 10, sense decimals. El mòdul es superarà sempre que s’obtingui una nota igual o superior a 5.

Seguint l’estructura de les Unitats de Treball (UT), es plantejarà una avaluació contínua per fer el seguiment i reconduir el procés d’ensenyament i aprenentatge de
l’alumnat, partint de:
●
Una avaluació inicial (no avaluable) en què s’obtindrà la informació sobre els coneixements previs de l’alumnat.
●
Una avaluació de procés (avaluable) en què es valoraran totes les activitats dutes a terme en la UT com treballs, casos pràctics, elaboració de material, visites
dins o fora del centre, etc. que es determinaran a cada UT. L’alumnat ha de realitzar i lliurar les activitats i treballs dins els terminis establerts i s’haurà d’ajustar a
l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel departament.
Cada treball o activitat serà avaluada segons les competències que treballen i els criteris que s’estableixen, els que seran comunicats a l’alumnat en el moment en
què s’encomana la tasca i els quals podran consultar per mitjà del GESTIB, fent-ne possible així la transparència d’aquest des del principi.
●
Una avaluació final o de síntesi (avaluable) consistent amb una prova escrita competencial i teòrica-pràctica sobre les competències treballades, per tal de
verificar-ne la seva adquisició. Aquesta prova pot constar de diverses parts: preguntes a desenvolupar, preguntes tipus test, realització d’esquemes o mapes conceptuals,
identificació d’imatges, comentaris i/o reflexions, resolució de casos, etc. Aquesta prova no superarà el 50% de la nota final del trimestre, tal i com es va acordar a nivell
de Departament de Família Professional.
Si l’alumnat no pot realitzar una activitat d’ensenyament-aprenentatge o una prova d’avaluació de manera justificada, tindrà dret a realitzar-la durant la mateixa
avaluació.
a.

Instruments d’avaluació

L’avaluació del procés d’aprenentatge es durà a terme mitjançant diversos instruments d’avaluació globals, ja que així és com ho exigeix el model d’avaluació
formativa, per tal d’assegurar i comprovar l’assoliment de les competències i els resultats d’aprenentatge seguint l’ancoratge curricular (criteris d’avaluació i objectius
associats). Els procediments i instruments d’avaluació que s’empraran es concretaran a la programació d’aula i podran ser:

-

Proves individuals d’avaluació competencial objectives, escrites i/o orals.

-

Rúbriques d’avaluació (avaluació, autoavaluació i coavaluació). L’autoavaluació i coavaluació es copsen com a necessàries perquè l’alumnat sigui partícip i

conscient del seu propi procés.
-

Registres d’observació i fulls de seguiment de l’actitud i interès vers el mòdul, professorat i companys/es, el comportament adequat a l’aula, l’assistència i la

participació, l’actitud de respecte per l’alumnat, el professorat i les instal·lacions...
-

Diàlegs, entrevistes, role-playings, debats, reflexions...

-

Enquestes i qüestionaris.

-

Jocs de gamificació com Kahoot, genially, padlet, passaparaula...

-

Sortides i visites tècniques.

-

Altres.

També es contemplarà l’avaluació docent i de la tasca del professorat, com un procés necessari de millora contínua.

La tasca docent també s’avaluarà a partir de les reunions de coordinació amb els membres de l’equip docent, avaluadors externs que poden oferir pautes
d’orientació...
4.

DISTRIBUCIÓ TEMPORAL
BLOCS DE
CONTINGUTS

UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES

CRONOGRAMA
HORES

(segons currículum)
B-1

B-2

x

B-3

B-4

B-5

SET

UT 0: Introducció al mòdul

x

OCT

x

NOV

DES

GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

UT 1: La investigació social: detecció de necessitats

x

UT 2: La intervenció social

x

UT 3: Disseny i execució de projectes

x

UT 4: L’avaluació del projecte d’intervenció social

x
x

UT 5: La promoció i difusió de projectes
HORES TOTALS: 200

5.

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
200
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MÒDUL PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
DOCENT: Maria del Mar Florit Orell
La programació és un projecte obert, flexiu i reflexiu, on el professorat adapta la normativa a la realitat d’aula i a la diversitat d’interessos i capacitats de l’alumnat,
disposant-hi així una declaració d’intencions d’aquells aspectes principals en relació amb el seu mòdul (objectius, competències, continguts, metodologia, avaluació...).
Aquesta programació té un caràcter viu i es troba en constant revisió segons les circumstàncies, imprevists, necessitats i dificultats que poden aparèixer durant el
transcurs, desenvolupament i aplicació de la programació.
Tal com queda recollit a l’annex 3 del pla de contingència del CIFP Son Llebre i pel que respecta als instruments d’avaluació, s’han previst, a la programació d’aula, tots
aquells que puguin ser eficients en qualsevol dels nivells d’alerta o fàcilment adaptables. Igualment, quan es dissenyin les activitats d’ensenyament-aprenentatge es
diversificaran prou per a poder-les dur a terme i perquè els elements curriculars es puguin assolir en qualsevol dels escenaris pandèmics i en els diferents nivells d’alerta.
S’anirà informant de la ponderació dels diferents instruments d’avaluació que es vagin realitzant i dels criteris de qualificació que es vagin aplicant, tal com queda recollit a
la programació general de cicle, per garantir l’avaluació contínua. Pel que fa a aquest mòdul, tots els continguts es consideren prioritaris i adaptables a qualsevol escenari.

1. ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL
COMPETÈNCIES PPS
a) Obtenir informació
utilitzant recursos,
estratègies i instruments
d'anàlisis de la realitat,
amb la finalitat d'adequar la
intervenció en matèria
d'igualtat a les necessitats i
característiques de les
persones destinatàries i del
context.

RESULTATS
D’APRENENTATGE
RA1. Caracteritza
les situacions de
violència de gènere,
relacionant-les amb els
processos psicològics i
sociològics que les
sustenten.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
1a) S'han definit els elements que
configuren la violència de gènere i
les relacions entre ells.
1b) S'han caracteritzat els
processos bàsics que intervenen en la
violència de gènere.
1c) S'han descrit els factors que
afavoreixen o inhibeixen les
situacions de violència de gènere.
1d) S'han definit els tipus de
violència de gènere.
1e) S'han determinat els indicadors

CONTINGUTS
Caracterització de situacions de violència de gènere:
- La violència de gènere en el context de la igualtat entre
dones i homes
La violència: definició, característiques i tipologia.
La violència invisible i la violència contra les dones. Els
micromasclismes.
Relació entre violència contra les dones i la desigualtat entre
dones i homes.
- Processos bàsics que intervenen en les situacions de
violència contra les dones:
Tipus de violència de gènere: dins de la família, la comunitat i
l'Estat. Violència en conflictes armats.

b) Programar
intervencions que
promoguin la igualtat entre
homes i dones, interpretant i
tenint en compte la
normativa legal, així com
el pla estratègic, i
polítiques públiques de
referència.
m) Assessorar i
acompanyar a les dones en
situació de violència de
gènere, aplicant la

RA2. 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.

de violència de gènere.
1f) S'han descrit els factors de risc
relacionats amb la violència de gènere.
1g) S'han identificat les
característiques de possibles situacions
de violència de gènere.
1h) S'ha valorat la incidència dels
mitjans de comunicació en les
situacions de violència de gènere.

Violència contra la dona i discriminació múltiple.
- Tipus de violència i delictes contra la llibertat sexual de les
dones:
Violència física, psicològica, econòmica, social i sexual.
Indicadors de violència de gènere per a la realització de
diagnòstics.
Signes i símptomes.
El procés dels maltractaments en la dona. Factors que els
afavoreixen o els inhibeixen.
Teories i models explicatius dels maltractaments. Factors de
risc.
La persona agressora. Perfil i característiques.
Aspectes psicosociològics i socials de la violència de gènere.
La violència de gènere i els mitjans de comunicació.
La víctima. Situació de les dones amb diversitat funcional.
Tipus i graus de diversitat funcional. Dificultats per a
incorporar-se als diferents àmbits de la vida.

2a) 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.
2b) S'han identificat mesures
d'intervenció preventiva en violència
de gènere.
2c) S'han caracteritzat els serveis
existents relacionats amb la detecció i
atenció de la violència contra les dones i
la seva descendència.
2d) S'ha argumentat la importància
de la formació de professionals en

Caracterització del marc de la intervenció preventiva
en violència de gènere i recursos d’atenció integral per
víctimes de violència de gènere:
Mesures de sensibilització contra la violència de gènere.
Mesures de prevenció de la violència de gènere: prevenció en
l’àmbit educatiu, sanitari, laboral i en els mitjans de
comunicació. Campanyes publicitàries.
Guies i manuals de prevenció de la violència de gènere i
d'atenció a víctimes de violència de gènere familiar, domèstica
i sexual.
Principis metodològics per la intervenció en prevenció de la
violència de gènere.
Atenció a col·lectius especialment vulnerables: dones amb

normativa legal en
matèria de drets, serveis i
recursos de protecció.

a) Obtenir informació
utilitzant recursos,
estratègies i instruments
d'anàlisis de la realitat,
amb la finalitat d'adequar la
intervenció en matèria
d'igualtat a les necessitats i
característiques de les
persones destinatàries i del
context.
b) Programar
intervencions que
promoguin la igualtat entre
homes i dones, interpretant i
tenint en compte la

RA3. Planifica
activitats de
prevenció, analitzant
els recursos
d'assistència integral i
protecció a les
víctimes.

matèria d'atenció a les víctimes de
violència de gènere.
2e) S'ha definit l'actual marc jurídic i
administratiu en matèria de violència de
gènere.
2f) S'han identificat els protocols
existents per a actuar en situacions de
violència contra les dones.
2g) 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.

diversitat funcional, dones immigrants i menors a càrrec de
dones víctimes de violència de gènere.
Caracterització dels serveis, institucions, recursos i prestacions
d'assistència integral i protecció a les víctimes de violència de
gènere.
Referències normatives i procedimentals de violència contra les
dones:
La violència contra les dones i els drets humans. Nacions
Unides. Fonaments i referències normatives: internacionals,
europees, estatals i autonòmiques.
Protocols i procediments per a l'atenció a les dones víctimes de
la violència.
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.

3a) S'ha valorat la importància
d'informar i orientar a les víctimes
sobre els seus drets i els recursos
existents.
3b) S'han caracteritzat els serveis
d'atenció a les dones víctimes de
violència.
3c) S'han caracteritzat els recursos
d'atenció física i mental de les víctimes
impulsant la recuperació de les seqüeles
de la violència.
3d) S'han identificat les mesures
d'atenció a les necessitats d'acolliment
temporal, garantint la manutenció,
l'allotjament, l'accessibilitat i la seguretat

Planificació d’activitats de prevenció en violència de
gènere:
Recursos per a la intervenció en situacions de violència contra
les dones. Institucions implicades en els processos de violència
contra les dones:
Tipologia i caracterització.
Serveis d'atenció a les dones víctimes de violència:
Recursos d'atenció i informació, d'allotjament, de protecció i
de seguretat.
Recursos en l'àmbit de la justícia i d'assistència/assessorament
jurídics.
Ajudes econòmiques i accés preferent a recursos.
Recursos i ajudes per a l'ocupació i la formació.
Recursos i materials per a dones amb diversitat funcional.
Serveis d'atenció especialitzada per a dones víctimes de

normativa legal, així com el
pla estratègic, i polítiques
públiques de referència.
e) Desenvolupar
activitats d'informació,
comunicació i
sensibilització de les dones
i la població en general,
utilitzant diversos suports de
comunicació, promovent l'ús
d'imatges no estereotipades
de les dones i la utilització
d'un llenguatge no sexista.
k) Dissenyar estratègies
per a prevenir la violència
de gènere, detectant els
possibles factors de risc.
l) Implementar
programes i accions de
prevenció de violència de
gènere, aplicant els protocols
d'actuació per a evitar els
processos de victimització
secundària.
ny) Desenvolupar accions
d'intervenció
socioeducativa en matèria

de les mateixes en els casos en els quals
procedeixi.
3e) S'ha valorat la importància de
proporcionar seguretat a la víctima a
través dels mitjans tècnics possibles.
3f) 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.
3g) S'han caracteritzat els serveis
d'atenció especialitzada per a dones
víctimes de violència de gènere i/o per a
menors al seu càrrec.
3h) S'han identificat les funcions i
competències de l'Observatori
Estatal de Violència sobre la Dona i
els recursos de coordinació existents.

violència de gènere i/o per a menors al seu càrrec.
Recursos de coordinació i Observatori Estatal de Violència
sobre la Dona.
Principis metodològics per la intervenció en prevenció de la
violència de gènere.
Importància de l’acompanyament i de la supervisió en el
procés d’intervenció: metodologia i principis.

d'igualtat de gènere,
sensibilitzant a la població
sobre la seva importància per
al canvi social i la prevenció
de la violència de gènere.

e) Desenvolupar
activitats d'informació,
comunicació i
sensibilització de les dones
i la població en general,
utilitzant diversos suports de
comunicació, promovent l'ús
d'imatges no estereotipades
de les dones i la utilització
d'un llenguatge no sexista.
l) Implementar
programes i accions de
prevenció de violència de
gènere, aplicant els protocols
d'actuació per a evitar els
processos de victimització
secundària.
m) Assessorar i
acompanyar a les dones en
situació de violència de
gènere, aplicant la
normativa legal en
matèria de drets, serveis i
recursos de protecció.

RA4. Desenvolupa
estratègies
d'intervenció en
violència de gènere,
relacionant les
característiques de la
situació amb el
protocol establert.

4a) S'han identificat els protocols
existents per a actuar en situacions de
violència de gènere.
4b) S'han establert els protocols
d'intervenció en casos de violència de
gènere.
4c) S'ha valorat el paper del
professional en situacions de violència
de gènere.
4d) S'han caracteritzat els protocols
d'intervenció familiar en casos de
violència de gènere.
4e) S'ha seleccionat el servei idoni
per a cada moment de l'itinerari
d'assessorament integral a les víctimes
indicant els passos que cal seguir.
4f) S'ha justificat l'acompanyament
de la víctima al servei especialitzat
prioritari.
4g) 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 sofert
violència de gènere.

Desenvolupament d’estratègies
violència de gènere:

d’intervenció

en

Planificació d’activitats per la prevenció de la violència de
gènere: factors funcionals, factors de risc a tenir en compte i
factors de protecció en la planificació d’activitats.
Implementació i posada en pràctica de programes de
prevenció: elements, fases i exemples.
Protocols d’actuació en casos de violència de gènere: procés
d’atenció i models. Estratègies d’intervenció familiar.
Intervenció amb fills.
Assessorament jurídic, psicològic i social integral a víctimes.
Tècniques d’assessorament per dones immigrants i per dones
amb diversitat funcional.
Intervenció en situacions de crisis.
Protocols d'actuació en els casos de violència de gènere.
Protocols d'atenció inicial. Actuació davant crisi d'ansietat.
Protocols d'actuació per a dones víctimes de violència de
gènere en la intervenció policial, en els serveis de salut i a
nivell judicial.

ny) Desenvolupar accions
d'intervenció
socioeducativa en matèria
d'igualtat de gènere,
sensibilitzant a la població
sobre la seva importància per
al canvi social i la prevenció
de la violència de gènere.
a) Obtenir informació
utilitzant recursos,
estratègies i instruments
d'anàlisis de la realitat,
amb la finalitat d'adequar la
intervenció en matèria
d'igualtat a les necessitats i
característiques de les
persones destinatàries i del
context.
o) Avaluar el procés
d’intervenció i els
resultats obtinguts, amb
actitud autocrítica, elaborant
i gestionant la documentació
associada al procés amb
criteris de qualitat.
p) Adaptar-se a les noves
situacions
laborals,
mantenint actualitzats els
coneixements
científics,
tècnics i tecnològics relatius

El paper del professional en les situacions de violència de
gènere. Perfil com a dinamitzador i formador. La deontologia
del o de la professional.

RA5.
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.

5a) S'han identificat els indicadors
del procés de control i seguiment de
la intervenció en violència de gènere.
5b) S'han seleccionat tècniques,
instruments i protocols per a la
realització del seguiment de la intervenció
en violència de gènere.
5c) S'han registrat les dades en els
suports establerts per l'equip
interdisciplinari.
5d) S'ha garantit la privacitat de les
dades de caràcter personal.
5e) S'ha transmès la informació a les
persones implicades en la intervenció tan
directament com indirectament.
5f) S'ha justificat la presa de
decisions per a modificar o adaptar la
intervenció en violència de gènere.

Seguiment i control de la intervenció en violència de
gènere:
Tècniques i instruments per a la realització del control i
seguiment en situacions de violència de gènere.
L’avaluació com a recurs per la millora de la intervenció.
Concepte, funcions i tipus. Recollida de dades. Tècniques
d'elaboració i emplenament de registres.
Elaboració de protocols, registres d’avaluació, informes i
memòries. Indicadors de control i seguiment.
Valoració de la importància de l'avaluació com a recurs per a la
millora de la intervenció. Importància de la confidencialitat.
Justificació de l'avaluació com un instrument útil en la presa
de decisions.

al seu entorn professional,
gestionant la seva formació i
els recursos existents en
l'aprenentatge al llarg de la
vida
i
utilitzant
les
tecnologies de la informació i
la comunicació.
u) Supervisar i aplicar
procediments de gestió
de qualitat, d'accessibilitat
universal i de «disseny per a
tots» i de gestió de la
diversitat, en les activitats
professionals incloses en els
processos de producció o
prestació de serveis.
COMPETÈNCIES PERSONALS I SOCIALS, TRANSVERSALS A TOTS ELS RESULTATS D’APRENENTATGE:
q) Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l'àmbit de la seva competència, amb creativitat, innovació i esperit de
millora en el treball personal i en el dels membres de l'equip.
r) Organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat, supervisant el desenvolupament d'aquest, mantenint relacions fluides i assumint el lideratge,
així com aportant solucions als conflictes grupals que es presentin.
s) Comunicar-se amb els seus iguals, superiors, clients i persones sota la seva responsabilitat, utilitzant vies eficaces de comunicació, transmetent la
informació o coneixements adequats i respectant l'autonomia i competència de les persones que intervenen en l'àmbit del seu treball.
2. METODOLOGIA
La competència general del títol de CFGS de Promoció de la Igualtat de gènere consisteix a programar, desenvolupar i avaluar intervencions relacionades amb la
promoció de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, aplicant estratègies i tècniques de l'àmbit de la intervenció social, detectant situacions de risc de
discriminació per raó de sexe i potenciant la participació social de les dones.
Els continguts que han de treballar-se en tota la formació professional, parteixen de les competències professionals, personals i socials que haurà de tenir el/la
professional, raó per la qual, la relació entre la formació i la realitat laboral ha de ser molt estreta. Aquests continguts han de proporcionar a l'alumnat els conceptes

teòrics i procedimentals necessaris i, al mateix temps, fomentar les actituds associades a la qualificació professional.
Quant a la metodologia utilitzada i per tal d’orientar la intervenció educativa, fomentar l’adquisició de les competències i assolir els objectius generals del mòdul
s’adoptaran diferents estratègies didàctiques i metodològiques, tenint en compte que l’aprenentatge constitueix un procés de construcció personal. Per tant, els mètodes
utilitzats i els criteris seguits a l’hora de desenvolupar el procés es basen en l’enfocament i mètode constructivista i amb el foment d’un aprenentatge actiu,
participatiu, significatiu i funcional, on l’alumnat és el constructor i protagonista del seu aprenentatge.
Partim de la idea que l’alumnat és el subjecte actiu del seu propi aprenentatge, amb capacitat crítica, de raonament i d’opinió. Per tant, la metodologia de treball
dissenyada per aquest mòdul fomentarà l’elaboració progressiva dels coneixements per part de l’alumnat, i això, implicarà un treball constant i diari de tasques que
s’aniran fent dins i fora de la classe. Es fomentarà, doncs, l’autoaprenentatge de l’alumne i s’usaran diverses metodologies (com el treball cooperatiu i el treball per a
projectes) per a fomentar el treball en equip i per atendre la diversitat de formes d’aprenentatge que es presenten dins l’aula.
Les sessions de treball seran teòric-pràctiques i la metodologia de treball tindrà com a objectiu prioritari suscitar i assolir la motivació, la implicació, la reflexió,
l’observació, el raonament i la participació de l’alumnat. S’intentarà alternar aquesta teoria amb la pràctica a través de: presentacions, exposicions, activitats de recerca i
treball autònom, tan individual com en petit o gran grup. A més, es fomentarà l’anàlisi, la reflexió i el debat a partir de vídeos i la lectura de documents, articles
diversos..., entre d’altres.
Es procurarà que l’alumnat vagi descobrint els interessos personals per determinats temes. El professorat intentarà canalitzar aquests interessos animant a l’alumnat a
aprofundir-hi i a cercar informació. Així es valoraran les lectures, els treballs, les recopilacions... que l’alumnat dugui a terme de forma voluntària sobre temes del seu
interès.
Les competències, els resultats d’aprenentatge i els continguts associats al mòdul es treballaran en diferents unitats de treball amb diferents tipus d’activitats:
- Activitats d’inici, per a la introducció i sensibilització de la unitat de treball: idees i coneixements previs i presentació d’objectius i continguts. Aquestes
activitats tenen l’objectiu de conèixer el nivell competencial que té l’alumnat, a la vegada que s’introdueixen els primers continguts de la unitat de treball.
- Activitats de desenvolupament i aprenentatge: explicació de conceptes, rolles playings, creació de tríptics, exposicions i presentacions orals, resolució de casos
pràctics, creació de projectes...
- Activitats de síntesi i consolidació: reestructuració dels continguts, relació de conceptes, resum i aclariment de dubtes i reforç i consolidació de
coneixements i aprenentatges. Activitats de gamificació com Kahoot i Passa Paraula, activitats de resoldre dubtes com ‘’sac de dubtes’’...
Totes aquestes activitats es complementaran amb visites i/o sortides a entitats que ens puguin mostrar la realitat laboral i d'intervenció real sobre els continguts
del mòdul, estudi de casos, estudi de sistemes, tallers per a confecció de material, etc.

Es fomentarà l'ús de les TIC i TAC, facilitant l’accés a la informació i posant a disposició una gran varietat de recursos i eines. Per una banda, s’utilitzarà l’Aula
Virtual (Google Classroom) com a eina bàsica de seguiment, on es compartirà tot el material, recursos, eines, instruments... treballats a cada unitat de treball,
per tal que l’alumnat pugui accedir-hi en tot moment i pugui consultar el material, entregar treballs i activitats, compartir tasques... Es potenciarà l’ús de les
eines que aquest posseeix com: fòrum, notícies, enquestes... com un recurs de comunicació i participació. Per altra banda, l’ús de les TIC es farà per la recerca
d’informació, selecció de les referències bibliogràfiques, utilització de traductors i correctors ortogràfics...
Quant a les TAC, es fomentarà el seu ús per tal de potenciar i millorar els processos d’ensenyament aprenentatge, on l’alumnat crearà, plasmarà i consolidarà el
seu propi coneixement a través de les distintes eines i aplicacions com Padlet, Clipchamp, Kahoot, Loom, Genially...
S’utilitzarà

el

llibre

de

text

com

a

material

complementari

i

opcional

per

a

l’alumna

3. AVALUACIÓ
L’avaluació parteix del marc legal i es basa en:
L’Ordre d’organització i funcionament del 13 de juliol del 2009 (BOIB núm. 108 de 25 de juliol de 2009) que especifica que cada mòdul podrà ser objecte
d’avaluació en 4 convocatòries, excepte el de FCT que ho serà en dues.
L’article 34 d’aquest Ordre que especifica que, d’aquest nombre màxim de convocatòries, l’alumnat pot assistir de forma presencial a les activitats programades
per a cada mòdul un màxim de dos cursos. Estableix que les convocatòries no necessàriament han de ser consecutives.
L’article 32 d’aquest que especifica que s’han d’avaluar els resultats esperats i que han de coincidir o formar part de les competències professionals que han
de ser assolides per l’alumnat. En aquests resultats esperats d’aprenentatge s’han d’incloure el saber fer, saber estar i saber ser de l’alumnat en comportaments
observables.
Amb la finalitat de poder valorar de manera objectiva i precisa el fet de saber estar i el fet de saber ser, es vol posar èmfasi en l’avaluació de les competències personals i
socials que impregnen el currículum de la formació professional, entenent que les competències personals i socials fan que una persona professional desenvolupi de forma
eficaç la seva tasca, podent-les relacionar amb les conductes i les actituds de les persones.
L’article 33 estableix que, l’avaluació serà contínua i formativa, la qual cosa vol dir que l’alumnat serà avaluat a partir del seu treball diari de classe, proves
escrites, activitats avaluatives i d’aprenentatge (elaboració de treballs, tríptics, pòsters, vídeos, esquemes, projectes...) i els procediments, les estratègies i les actituds
demostrades, així com l’interès per la matèria, la tolerància als diferents ritmes d’aprenentatge, la cooperació amb companys/es, les aportacions fetes a classe, la iniciativa
i l’entusiasme. S’intentarà potenciar un aprenentatge significatiu, dinàmic, participatiu, creatiu i motivador.
Els articles 29 i 30 de l’ordre d’organització i funcionament afirma que per tenir dret a l’avaluació s’ha d’assistir a un 85% de les sessions del mòdul. En cas de
superar el 15% d’absentisme (ANJ) no continuat o el 10% continuat, el mòdul no podrà ser avaluat i es donarà de baixa d’ofici a l’alumne/a, prèvia comunicació oficial i
tenint en compte les causes que contempla la normativa.
Per avaluar es tindran en compte els següents principis:
14. L’avaluació es basarà tant en els objectius del títol com els generals de l’FP (article 3 del RD 1147/2011), tals com:
c) Consolidar hàbits de disciplina treball individual i en equip, així com la capacitat d’autoaprenentatge i capacitat crítica.
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d) Establir relacions interpersonals i socials, en l'activitat professional i personal, basades en la resolució pacífica dels conflictes, el respecte a les altres persones i el
rebuig a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als comportaments sexistes.
g) Potenciar la creativitat, la innovació i la iniciativa emprenedora.
i) Comunicar-se de forma efectiva en el desenvolupament de l’activitat professional i personal.
15. L'avaluació serà Formativa.
16. L'avaluació ha d’identificar el grau en què l’alumnat ha desenvolupat cada competència.
17. És imprescindible implicar l’alumnat en el procés d’avaluació.
18. S’ha de basar en procediments pràctics i funcionals.
19. L'avaluació ha de ser transparent (L’alumnat ha de conèixer els paràmetres d’avaluació des del començament).
Per això, aquesta avaluació es copsarà com un procés continu i global de retroalimentació sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge. Aquest es basarà en les
competències PPS, els resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i objectius generals associats al mòdul, els que ha d’adquirir l’alumnat. Aquests RA’s són ponderats
en funció del temps que es treballa i de la importància que en tenen per la competència del perfil professional i del mòdul. Tots aquests elements es treballaran i es
temporalitzaran en distintes unitats de treball i activitats avaluatives i d’aprenentatge, els quals seran qualificats a partir de diversos instruments d’avaluació. Per tant:



La qualificació trimestral s’extraurà a partir dels instruments d’avaluació associats als Resultats d’Aprenentatge treballats.
La qualificació final s’extraurà de la ponderació dels Resultats d’Aprenentatge.
a. Criteris de qualificació

La qualificació del mòdul serà numèrica, entre 1 i 10, sense decimals. El mòdul es superarà sempre que s’obtingui una nota igual o superior a 5.
Seguint l’estructura de les UT, es plantejarà una avaluació contínua per fer el seguiment i reconduir el procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat, partint de:
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- Una avaluació inicial (no avaluable) en què s’obtindrà la informació sobre els coneixements previs de l’alumnat.
- Una avaluació de procés (avaluable) en què es valoraran totes les activitats dutes a terme en l’UT les quals podran ser treballs, casos pràctics, elaboració de material,
carpeta d’aprenentatge, visites dins o fora del centre, etc. que es determinaran a cada UT.
L’alumnat ha de realitzar i lliurar les activitats i treballs dins els terminis establerts i s’haurà d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel departament.
Cada treball o activitat serà avaluada segons les competències i els resultats d’aprenentatge que treballen i els criteris que s’estableixen, els que seran comunicats a
l’alumnat en el moment en què s’encomana la tasca i els quals podran consultar per mitjà de l’eina Google Classroom i Addittio, fent-ne possible així la transparència
d’aquest des del principi.
- Una avaluació final o de síntesi (avaluable) consistent amb una prova escrita competencial i teòrica-pràctica sobre els resultats d’aprenentatge i les competències
treballades, per tal de verificar-ne la seva adquisició. Aquesta prova pot constar de diverses parts: preguntes a desenvolupar, preguntes tipus test, realització d’esquemes
o mapes conceptuals, identificació d’imatges, comentaris i/o reflexions, resolució de casos, etc.
Aquesta prova no superarà el 50% de la nota final del trimestre, tal com es va acordar a nivell de Departament de Família Professional.
Si l’alumnat no pot dur a terme una activitat d’ensenyament-aprenentatge o una prova d’avaluació de manera justificada, tindrà dret a realitzar-la durant la mateixa
avaluació sempre que sigui possible.

b. Instruments d’avaluació
L’avaluació del procés d’aprenentatge es durà a terme mitjançant diversos instruments d’avaluació globals, ja que així és com ho exigeix el model d’avaluació formativa,
per tal d’assegurar i comprovar l’assoliment dels resultats d’aprenentatge i de les competències seguint l’ancoratge curricular (criteris d’avaluació i objectius associats). Els
procediments i instruments d’avaluació que s’empraran es concretaran a la programació d’aula i podran ser:
- Proves individuals d’avaluació competencial objectives, escrites i/o orals.
- Rúbriques d’avaluació (avaluació, autoavaluació i coavaluació). L’autoavaluació i coavaluació es copsen com a necessàries perquè l’alumnat sigui partícip i conscient del
seu propi procés.
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- Quaderns i diaris de classe, carpetes d’aprenentatge i/o portafolis. La carpeta d’aprenentatge consisteix en una eina d’aprenentatge i autoavaluació que recull i engloba
les evidències del mateix procés de l’alumnat, il·lustrant l’assoliment de les competències i on es recull una opinió crítica i una reflexió de les activitats d’ensenyamentaprenentatge, tasques... desenvolupades i que particularitzen el procés.
- Registres d’observació i fulls de seguiment de l’actitud i interès vers el mòdul, professorat i companys/es, el comportament adequat a l’aula, l’assistència i la participació,
l’actitud de respecte per l’alumnat, el professorat i les instal·lacions...
- Diàlegs, entrevistes, debats...
- Enquestes i qüestionaris.
- Jocs de gamificació com Kahoot, Passa paraula...
- Sortides i visites tècniques.
-Altres.
També es contemplarà l’avaluació docent i de la tasca del professorat com un procés necessari de millora contínua. L’alumnat avaluarà el procés d’ensenyamentaprenentatge del docent i plasmarà el seu grau de satisfacció i la seva opinió a través de dues eines bàsiques: la carpeta d’aprenentatge en els casos que es dugui a
terme i un qüestionari de Google Forms (omplert al final de cada avaluació de manera anònima) on apareixen preguntes tipus Likert i preguntes obertes. L’anàlisi
d’aquestes farà possible l’ajustament òptim i la millora d’aquest procés.
Aquestes eines contemplaran tant la metodologia utilitzada, la temporalització, el nivell i la dificultat dels resultats d’aprenentatge, dels continguts i competències
treballades, de les activitats fetes, així com la distribució de les unitats de treball, l’avaluació, els recursos i els materials emprats...
L’objectiu d’aquestes eines és que siguin una guia per la millora i reflexió docent, per tal d’incorporar els aspectes necessaris i corregir aquells que ho requereixin.
La tasca docent també s’avaluarà a partir de les reunions de coordinació amb els membres de l’equip docent.

Nota: Com queda explicitat al pla de contingència la programació de mòdul davant la possibilitat d’un nivell d’alerta o un altre pot
haver de modificar els criteris de qualificació plantejats.
4. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL
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BLOCS DE
CONTINGUTS
(segons currículum)
B1

B2

B3

B4

UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES

CRONOGRAMA
HORES
SE
T

B5
UT0: Presentació del mòdul i del grup

x

UT2: Caracterització del marc de la intervenció preventiva
x

UT3: Planificació d’activitats de prevenció
x

5
x

x

44

x
x

40

x
x

UT4: Desenvolupament d’estratègies d’intervenció
x

MA AB MA JU
R
R
I
N

x

UT1: Caracterització de les situacions de violència de gènere
x

OC NO DE GE FE
T
V
S
N B

x

x

UT5: Realització d’activitats de control i seguiment

30

x

x

HORES TOTALS:

26

x
x

20
165
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MÒDUL PARTICIPACIÓ SOCIAL DE LES DONES
DOCENT: Maria Morano Aguiló
La programació és un projecte obert, flexiu i reflexiu, on el professorat hi fa una declaració d’intencions amb caràcter viu, que fa possible adaptar la normativa a
la realitat de l’aula i a la diversitat d’interessos i capacitats de l’alumnat.
Tal i com queda recollit a l’annex 3 del pla de contingència del CIFP Son LLebre, pel que fa als instruments d’avaluació s’han previst, a la programació d’aula, tots
aquells que puguin ser eficients en qualsevol dels nivell d’alerta o fàcilment adaptables. Igualment quan es dissenyin les activitats d’ensenyament-aprenentatge
diversificaran suficientment per a poder-les dur a terme en els diferents nivell d’alerta. S’anirà informant de la ponderació dels diferents instruments d’avaluació que es
vagin realitzant tal i com queda recollit a la programació general de cicle per garantir l’avaluació contínua. Pel que fa en aquest mòdul, tots els continguts es consideren
prioritaris i adaptables a qualsevol escenari.
6. ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL
COMPETÈNCIES PPS

a) Obtenir informació utilitzant
recursos, estratègies i
instruments d'anàlisis de la
realitat, amb la finalitat
d'adequar la intervenció en
matèria d'igualtat a les
necessitats i característiques de
les persones destinatàries i del
context.

RESULTATS
D’APRENENTATGE

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

CRITERIS D’AVALUACIÓ

CONTINGUTS

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

1 Caracterització de la participació social de les
persones:

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

− Participació social i gènere.
− El paper de la dona en la història recent.

c) S'han seleccionat les fonts d'informació en funció dels
diferents àmbits de vida de les persones.
d) S'han elaborat instruments per recollir dades de
diverses fonts d'informació.

− Processos de socialització diferenciada i
l'impacte de gènere.
− Àmbits de participació.
− Tipus de participació i conseqüències socials.

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

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

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

− Identificació de la bretxa de gènere en
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per sexes.

diferents àmbits.

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

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

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

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

promoguin la igualtat entre
homes i dones, interpretant i

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

tenint en compte la normativa
legal, així com el pla estratègic,
i polítiques públiques de
referència.
e) Desenvolupar activitats
d'informació, comunicació i
sensibilització de les dones i la
població en general, utilitzant
diversos suports de
comunicació, promovent l'ús
d'imatges no estereotipades de
les dones i la utilització d'un
llenguatge no sexista.
i) Realitzar intervencions de
foment de la participació de les
dones en els diferents àmbits de
la vida social i en els processos
de presa de decisions,
promovent la creació i el

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

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

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 les
mateixes.

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

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

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

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.
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− Estructures de col·laboració.

− Estratègies per afavorir la participació. −
Creació d'espais de trobada.
• Anàlisi dels interessos dels agents de
l'entorn.
• Metodologia participativa.

manteniment de xarxes i espais
de trobada i col·laboració.
a) Obtenir informació utilitzant
recursos, estratègies i
instruments d'anàlisis de la
realitat, amb la finalitat
d'adequar la intervenció en
matèria d'igualtat a les
necessitats i característiques de
les persones destinatàries i del
context.
f) Organitzar departaments,
programes i activitats de
promoció d'igualtat de gènere,
gestionant la documentació i els
recursos així com el
finançament i el control del
pressupost assignat.
g) Proporcionar suport tècnic,
documental i logístic per a la
constitució i funcionament de
grups i associacions, capacitant
als participants per a
l'autogestió i facilitant les
relacions entre els diferents
agents que configuren una
comunitat o una zona territorial.

h) Dinamitzar grups aplicant

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

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

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

− Discriminació i desigualtat per raons sexegènere.

c) S'han identificat estratègies basades en el
“mainstreaming” de gènere.
RA3. Dissenya
estratègies per
promoure
l'empoderament de
les dones, analitzant
el context i el
projecte d'intervenció

RA4. Desenvolupa

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 coresponsabilitat en la
presa de decisions.

− 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.
− Marco estratègic.
− Serveis, estructures i organitzacions que
afavoreixen l'apoderament de les dones.
− La presa de decisions i el gènere.

g) S'han organitzat accions de sensibilització atenent a
les característiques del sector social al que van dirigides.

− El canvi actitudinal. Processos socials de
canvi.

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

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

a) S'han plantejat estratègies de dinamització de grups

4 Desenvolupament d'estratègies d'intervenció
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participatives tècniques
dinamització, gestionant els
conflictes i promovent el
respecte i la solidaritat.

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

que permetin buscar noves metes i interessos personals
i grupals.
b) S'han seleccionat tècniques grupals, atenent a 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
*grupales que incorporen la perspectiva de gènere.
f) S'ha valorat la importància de considerar les
característiques individuals i de grup per seleccionar les
estratègies i tècniques d'intervenció.

en processos grupals:
− 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 unes 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.

g) S'han establert diferències entre els processos
*grupales que incorporen la perspectiva de gènere i
altres vies d'actuació.
h) S'han caracteritzat les fases d'evolució dels grups,
relacionant-se amb la seva activitat professional.
d) Dirigir la implementació de
projectes de promoció d'igualtat
de gènere, coordinant les
actuacions d'altres
professionals, supervisant la
realització de les activitats amb
criteris de qualitat i facilitant el
treball en equip.

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

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

5 Desenvolupament de processos
d'acompanyament i assessorament a dones:

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

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

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

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

d) S'han aplicat protocols d'actuació per a

− Identificació i interpretació de demandes
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i) Realitzar intervencions de
foment de la participació de les
dones en els diferents àmbits de
la vida social i en els processos
de presa de decisions,
promovent la creació i el
manteniment de xarxes i espais
de trobada i col·laboració.

l'acompanyament i assessorament de dones en els
àmbits de la participació social i l'apoderament.

relacionades amb la participació i la presa de
decisions.

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

− Anàlisi de protocols d'acompanyament i
assessorament.

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

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

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

o) Avaluar el procés
d'intervenció i els resultats
obtinguts, amb actitud
autocrítica, elaborant i
gestionant la documentació
associada al procés amb criteris
de qualitat.

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 de
les mateixes

b) S'han elaborat instruments per 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 verificar la
utilitat de les estratègies i instruments de comunicació
emprats.
f) S'han emprat les tecnologies de la informació i la
comunicació per a l'elaboració, presentació i difusió
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6 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.

d'informes d'avaluació i memòries.
g) S'han establert els procediments generals per a la
gestió de la qualitat de la intervenció.

7. METODOLOGIA
Els continguts que han de treballar-se en tota la formació professional, parteixen de les competències professionals, personals i socials que haurà de tenir el/la
professional, raó per la qual, la relació entre la formació i la realitat laboral ha de ser molt estreta. Aquests continguts han de proporcionar a l'alumnat els conceptes
teòrics i procedimentals necessaris i, al mateix temps, fomentar les actituds associades a la qualificació professional.
Per tot això:
a. Contextualitzarem el mòdul al perfil professional del cicle
b. Partirem dels interessos i dels coneixements previs de l’alumnat
c. Afavorirem la funcionalitat dels aprenentatges, assegurant que puguin ser utilitzats en circumstàncies reals
d. Potenciarem la interacció dins l ́aula com a motor d’aprenentatge
e. Atendrem els diferents ritmes d ́aprenentatge de l ́alumnat
f. L’alumnat será el protagonista del seu propi aprenentatge
g. Potenciarem l’aprenentatge significatiu i constructiu
Es realitzaran classes expositives i classes de treball autònom de l’alumnat, algunes de treball individual i d’altres per grups, per tal de poder desenvolupar
competències transversals i les tan relacionades amb l’organització i la responsabilitat com amb el treball en equip. També es podrá fer ús de recursos audiovisuals,
visites/videoxerrades de persones tècniques en la matèria i si la situació sanitària ho permetés es realitzarien visites a entitats i serveis.
Es realitzaran activitats que propiciïn en l’alumnat l’aplicació dels seus coneixements, habilitats i creativitat, per a trobar solucions a qüestions complexes. Es
tindran en compte, com a referent per a l’avaluació principalment, els resultats d’aprenentatge. Es faran servir instruments diferents per poder avaluar les competències
incloent l'autoavaluació i la coavaluació com a procediments complementaris a l'heteroavaluació.
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El mòdul comptarà amb Classroom i Drive, on l’alumant trobarà materials complementaris i didàctics i altres recursos útils i que puguin ser d’interès per l’alumnat.
A més serà clau la coordinació amb la resta de l’equip docent per part de poder coordinar els continguts que en ells es treballen.
8. AVALUACIÓ
L'avaluació d’aquest mòdul té com a referència el marc legal que la regula.
Per avaluar es tindran en compte el Reail Decret 1147/2011:


L’article 51.2 el qual assanyala que l’avalaució es realitzarà prenent com a referència els objetius expressats en RA i CA.



L’article 3 que marca els principis i objetius generals:
c) Consolidar hàbits de disciplina treball individual i en equip, així com la capacitat d’autoaprenentatge i capacitat crítica i apartat.
d) Establir relacions interpersonals i socials, en l'activitat professional i personal, basades en la resolució pacífica dels conflictes, el respete a les altres persones i
el rebuig a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als comportaments sexistes.
g) Potenciar la creativitat, la innovació i la iniciativa emprendedora.
i) Comunicar-se de forma efectiva en el desenvolupament de l’activitat professional i personal.

A més es basarà en els següents principis:
1. L'avaluació serà Formativa.
2. L'avaluació ha d’identificar el grau en que l’alumnat ha desenvolupat cada competència.
3. És imprescindible implicar l’alumnat en el procés d’avaluació.
4. S’ha de basar en procediments pràctics i funcionals.
5. L'avaluació ha de ser transparent (L’alumnat ha de conèixer els paràmetres d’avaluació des del començament).
Per això, aquesta avaluació es copsarà com un procés continu i global de retroalimentació sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge. Aquest es basarà amb les
competències PPS, els resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i objectius generals associats al mòdul, els que ha d’adquirir l’alumnat. Aquests RA’s són ponderats en
funció del temps que es treballa i de la importància que en tenen per la competència del perfil professional i del mòdul. Tots aquests elements es treballaran i es
temporalitzaran en distintes unitats de treball i activitats avaluatives i d’aprenentatge. Per tant:
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La qualificació trimestral s’extraurà a partir dels instruments d’avaluació associats als Resultats d’Aprenentatge treballats.
La qualificació final s’extraurà de la ponderació dels Resultats d’Aprenentatge.

a.

Criteris de qualificació

La qualificació del mòdul serà numèrica, entre 1 i 10, sense decimals. El mòdul es superarà sempre que s’obtingui una nota igual o superior a 5.
Si l’alumnat no pot realitzar una activitat d’ensenyament-aprenentatge o una prova d’avaluació de manera justificada, tindrà dret a realitzar-la durant la mateixa avaluació
o s’establirà un nou termini de lliurament per part de la professora.
Seguint l’estructura de les Unitats de Treball (UT), es plantejarà una avaluació contínua per fer el seguiment i reconduir el procés d’ensenyament i aprenentatge de
l’alumnat, partint de:
- Una avaluació inicial (no avaluable) en què s’obtindrà la informació sobre els coneixements previs de l’alumnat.
- Una avaluació de procés (avaluable) en què es valoraran totes les activitats dutes a terme en la UT com treballs, casos pràctics, elaboració de material, carpeta
d’aprenentatge, visites dins o fora del centre, etc. que es determinaran a cada UT. L’alumnat ha de realitzar i lliurar les activitats i treballs dins els terminis establerts i
s’haurà d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel departament.
Cada treball o activitat serà avaluada segons les competències que treballen i els criteris que s’estableixen, els que seran comunicats a l’alumnat en el moment en què
s’encomana la tasca i els quals podran consultar per mitjà del GESTIB, fent-ne possible així la transparència d’aquest des del principi.
- Una avaluació final o de síntesi (avaluable) consistent amb una prova escrita competencial i teòrica-pràctica sobre les competències treballades, per tal de
verificar-ne la seva adquisició. Aquesta prova pot constar de diverses parts: preguntes a desenvolupar, preguntes tipus test, realització d’esquemes o mapes
conceptuals, identificació d’imatges, comentaris i/o reflexions, resolució de casos, etc. Aquesta prova no superarà el 50% de la nota final del trimestre, tal i com es
va acordar a nivell de Departament de Família Professional.
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b. Instruments d’avaluació
L’avaluació del procés d’aprenentatge es durà a terme mitjançant diversos instruments d’avaluació globals, ja que així és com ho exigeix el model d’avaluació
formativa, per tal d’assegurar i comprovar l’assoliment de les competències i els resultats d’aprenentatge seguint l’ancoratge curricular (criteris d’avaluació i objectius
associats). Els procediments i instruments d’avaluació que s’empraran es concretaran a la programació d’aula i podran ser:











Proves individuals d’avaluació competencial objectives, escrites i/o orals.
Rúbriques d’avaluació (avaluació, autoavaluació i coavaluació). L’autoavaluació i coavaluació es copsen com a necessàries perquè l’alumnat sigui partícip i
conscient del seu propi procés.
Quaderns i diaris de classe, carpetes d’aprenentatge i/o portafolis.
Registres d’observació i fulls de seguiment de l’actitud i interès vers el mòdul, professorat i companys/es, el comportament adequat a l’aula, l’assistència i la
participació, l’actitud de respecte per l’alumnat, el professorat i les instal·lacions...
Diàlegs, entrevistes, role-playings, debats, reflexions...
Enquestes i qüestionaris.
Jocs de gamificació com Kahoot, genially, padlet, passaparaula...
Sortides i visites tècniques.
Projecte intermòdul: Es durà a terme un projecte que implicarà els mòduls de Metodologia de la Intervenció Social, Desenvolupament Comunitari i Participació
Social de les Dones.
Altres…

També es contemplarà l’avaluació docent i de la tasca del professorat, com un procés necessari de millora contínua. L’alumnat avaluarà el procés d’ensenyamentaprenentatge del docent i plasmarà el seu grau de satisfacció i la seva opinió a través de dues eines bàsiques: la carpeta d’aprenentatge i un qüestionari de Google Forms
(omplert al final de cada avaluació de manera anònima) on apareixen preguntes tipus Likert i preguntes obertes. L’anàlisi d’aquestes farà possible l’ajustament òptim i la
millora d’aquest procés.
La tasca docent també s’avaluarà a partir de les reunions de coordinació amb els membres de l’equip docent, avaluadors externs que poden oferir pautes d’orientació...
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9. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL
BLOCS DE CONTINGUTS
(segons currículum)
B-a

B-b

B-c

B-d

UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES

B-e B- f

CRONOGRAMA
SET

UT 0: Introducció i presentació del mòdul

x

x

UT 1: Participació social de les dones i perspectiva de gènere

x

x

UT 2: Història del feminisme

x
x

x

DES

GEN

x

x

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

x

12
x

x

20
x

UT 4: Empoderament i participació.

x

x

NOV

2

x

UT 3: Estratègies d’intervenció en processos grupals

x

OCT

HORES

x

15

x

x

15

x

UT 5: La promoció de la participació de les dones.

x

x

x

x

x

x

20

x

UT 6: Processos i estratègies d’assessorament i acompanyament

x

x

x

x

x

x

16

HORES TOTALS:
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100

10. BIBLIOGRAFIA BÀSICA DE REFERÈNCIA
Es farà ús del llibre “Feminismo para principiantes” de Nuria Varela.
Reial Decret 779/2013, de 11 d’octubre, pel qual s’estabeix el títol de Tècnic Superior en Promoció Igualtat de Gènere i es f itxen les seves ensenyances mínimes. Recollit
a: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12146
Ordre ECD/1545/2015, de 21 de juliol, pel queal s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al título de Tècnic Superior Igualtat de Gènere.
Recollit a: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8480
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MÒDUL PRIMERS AUXILIS
DOCENT: NEUS JAUME
10.
ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL
COMPETÈNCIES
PPS
Donar
resposta
a
situacions d'emergència i
risc per a la salut en el
desenvolupament de la
seva
activitat
professional,
aplicant
tècniques de primers
auxilis.

RESULTATS
D’APRENENTATGE
R.1.- Realitza la valoració
inicial de l’assistència en una
urgència descrivint riscos,
recursos disponibles i tipus
d’ajut necessari.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

s) S’ha assegurat la zona segons el
t)
u)
v)
w)
x)

procediment oportú.
S’han
identificat
les
tècniques
d’autoprotecció a la manipulació de les
persones accidentades
S’han detallat el contingut mínim d’una
farmaciola d’urgències i les indicacions
dels productes i medicaments
S’han establert les prioritats d’actuació
a múltiples víctimes
S’han descrit els procediments per a
verificar la permeabilitat de les vies
aèries
S’han identificat les condicions de
funcionament
adequades
de
la
ventilació-oxigenació.

CONTINGUTS
UT1. Valoració inicial de l’assistència en
una urgència
- Sistemes d'emergències.
- Objectius i límits dels primers auxilis.
- Marc
legal,
responsabilitat
i
ètica
professional.
- Farmaciola de primers auxilis.
o Classificació de material: materials
bàsics i complements útils.
o Característiques d'ús.
o Sistemes de magatzematge.
o Manteniment i revisió.
UT2. L’avaluació de l’estat de la víctima
- Signes de compromís vital en adult, nin o
nina i lactant.
o Parada cardiorespiratòria.

s)

S’han
descrit
i
executat
procediments d’actuació en
d’hemorràgia.

els
cas

t)

S’han descrit els procediments per
comprovar els nivells de consciència.

u) S’han pres les constants vitals.
v) S’ha identificat la seqüència d’actuació
segons el protocol establert per l’ILCOR
(Comitè de Coordinació Internacional
sobre la Ressuscitació)

o Trastorns del ritme cardíac.
- Mètodes i materials de protecció de la zona.
- Mesures de seguretat i autoprotecció
personal.
- Tipus d'accidents i les seves conseqüències.
- Prioritats d'actuació en múltiples víctimes:
o El triatge simple.
o Valoració por criteris de gravetat.
- Signes vitals:
o Nivell de consciència.
o Pols.
o Respiració.
- Exploració bàsica davant una urgència:
o Protocols d'exploració.
o Mètodes d'identificació d'alteracions.
o Signes i símptomes.
- Terminologia mèdica-sanitària en primers
auxilis.
- Protocol de transmissió de la informació.
Valoració de l'actuació amb seguretat i amb
confiança en si mateix.

R.2.- Aplica tècniques de
suport vital basic descrivintles i relacionant-les amb
l’objectiu a assolir

ee)

S’han descrit els fonaments de la
ressuscitació cardiopulmonar

ff)

S’han aplicat tècniques d’apertura
de la via aèria.

gg)

S’han aplicat tècniques de suport
ventilatori i circulatori.
hh) S’ha
realitzat la
desfibril·lació externa
semiautomàtica (DESA)
ii)

S’han aplicat
reanimació

jj)

S’han
indicat
les lesions i
traumatismes més freqüents.

mesures

de

post-

kk) S’ha descrit la valoració primària i
secundaria del lesionat.
ll)

S’han aplicat tècniques de primers auxilis
en lesions produïdes per agents físics,
químics i biològics.

mm) S’han aplicat tècniques de primers auxilis
en patologies orgàniques
d’urgència.
nn)

S’han especificat casos o circumstàncies
en els que no es deu intervenir.

UT4. Aplicació de tècniques de
suport vital bàsic
- Objectiu i prioritats del suport vital
bàsic.
- Control de la permeabilitat de les
vies aèries:
o Tècniques d'obertura de la
via aèria.
o Tècniques de neteja i
desobstrucció de la via aèria.
- Ressuscitació
cardiopulmonar
bàsica.
o Respiració boca-boca.
o Respiració boca-nas.
o Massatge cardíac extern.
U T5. Suport vital amb DESA
(Desfibril·lació
Externa
Semi
Automàtica)
- Desfibril·lació
externa
semiautomàtica (DESA):
oFuncionament i manteniment
del desfibril·lador extern.
Semiautomàtic.
oProtocol d'utilització.
oRecollida de dades d'un
desfibril·lador
extern
semiautomàtic
UT6. Primers auxilis per als
accidents més corrents
- Valoració continua de l'accidentat.
- Atenció inicial lesiones por agents
físics:
o Traumatismes:
fractures,
luxacions i altres lesiones
traumàtiques,
cossos
estranys en ull, oïda i nas;
ferides
i
hemorràgies.
Ennuegada.
o Calor o fred: cremades, cop

de
calor,
hipertèrmia,
hipotèrmia i congelació.
o Electricitat:
protocols
d'actuació en electrocució.
o Radiacions.
UT7.
Primers
auxilis
per
traumatismes químics i biològics
- Atenció inicial lesiones por agents
químics i biològics:
o Tipus d'agents químics i
medicaments.
o Vies d'entrada i lesiones.
o Actuacions segons tòxic i via
d'entrada.
o Mossegades i picades.
o Xoc anafilàctic.
UT8. Primers auxilis en patologia
orgànica d’urgència i en part
imminent
- Atenció
inicial
en
patologia
orgànica d'urgència:
o Protocols
d'actuació
en
trastorns
cardiovasculars
d'urgència:
cardiopatia
isquèmica,
insuficiència
cardíaca.
o Protocols
d'actuació
en
trastorns
respiratoris:
insuficiència
respiratòria,
asma bronquial.
o Protocols
d'actuació
en
alteracions
neurològiques:
accident vascular cerebral,
convulsions en nins i adults.
- Actuació inicial en el part imminent.
- Actuació limitada al marc de les
seves competències.
Aplicació de normes i
protocols de seguretat i
d'autoprotecció personal.

R.3.-Aplica procediments
d’immobilització i
mobilització de víctimes
seleccionant els medis
materials i les tècniques.

s) S'han efectuat les maniobres necessàries
per accedir a la víctima.
t) S'han identificat els mitjans materials
d'immobilització i mobilització.
u) S'han caracteritzat les mesures posturals
davant una persona lesionada.
v) S'han descrit les repercussions d'una
mobilització i trasllat inadequats.
w) S'han confeccionat sistemes per a la
immobilització i mobilització de malalts o
accidentats amb materials convencionals i
inespecífics o mitjans de fortuna.
x) S'han aplicat normes i protocols de seguretat
i d'autoprotecció personal.

UT3. Aplicació
de
procediments
d’immobilització i mobilització
- Protocol de maneig de víctimes.
- Avaluació de la necessitat de trasllat:
o Situació en la zona.
o Identificació de riscos.
o Indicacions i contraindicacions del
trasllat.
- Posiciones de seguretat i espera de
l'accidentat.
- Tècniques d'immobilització:
o Fonaments d'actuació davant
fractures.
o Indicacions de la immobilització.
o Tècniques
generals
d'immobilització.
- Tècniques de mobilització:
o Indicacions de la mobilització en
situació de risc.
o Tècniques de mobilització simple.
- Confecció de lliteres i materials
d'immobilització senzills.
Protocol de seguretat i autoprotecció
personal.

R.4.- Aplica tècniques de suport
psicològic i d’autocontrol a
l’accidentat i acompanyants,
descrivint i aplicant les estratègies
de comunicació adequades.

u) S’han descrit les estratègies
bàsiques de comunicació amb
l’accidentat i els seus
acompanyats.
v) S’han detectat les necessitats
psicològiques de l’accidentat.
w) S’han aplicat tècniques
bàsiques de suport psicològic
per millorar l’estat emocional
de l’accidentat.
x) S’ha valorat la importància
d’infondre confiança i
optimisme a l’accidentat
durant tota l’actuació.
y) S’han identificat els factors
que predisposen a l’ansietat de
les situacions d’accident,
emergència i dol.
z) S’han especificat les tècniques
a fer servir per controlar la
situació de dol, ansietat i
angoixa o agressivitat.
k) S’han especificat les
tècniques a utilitzar per
superar psicològicament el
fracàs en la prestació de
l’auxili.
aa) S’ha valorat la importància
de l’autocontrol davant
situacions d’estres.

UT1, UT2, UT3, UT4, UT5, UT6,
UT7 i UT8
Suport psicològic en primers
auxilis
- Estratègies
bàsiques
de
comunicació.
o Elements
de
la
comunicació.
o Tipus de comunicació.
o Dificultats
de
la
comunicació.
o Tècniques bàsiques de
comunicació
en
situacions d'estrès.
o Comunicació
amb
l'accidentat.
o Comunicació
amb
familiars.
- Valoració del paper del primer
intervinent.
o Reaccions a l'estrès.
o Tècniques
bàsiques
d'ajuda psicològica a
l'intervinent.
- Tècniques facilitadores de la
comunicació
interpersonal:
Habilitats bàsiques que milloren
la comunicació.
- Factors
estressors
en
situacions
d'accident
o
emergència.

-

11.

Mecanismes i tècniques de
suport psicològic.

METODOLOGIA

La metodologia que es proposa combina estratègies, mètodes i tècniques que faciliten la integració dels coneixements al mateix temps que dota de capacitats cognitives i
actituds positives per a l'autoaprenentatge, el treball en equip i la possibilitat de mobilitat laboral dins l'àrea de treball específic.
Es fomentarà la utilització de la tecnologia dins l’aula, fent ús de diferents aplicacions educatives per tal de que l’alumnat desenvolupi les competències digitals adients per
facilitar la gestió de la informació i el coneixement.
Se treballarà en l’entorn de la plataforma Classroom per a la gestió dels recursos educatius i per a la comunicació amb l’alumnat.
Es reforçarà l’aprenentatge significatiu per tal d’aprofitar i relacionar els coneixements i les experiències prèvies de l’alumnat amb els nous adquirits. Es potenciarà
l’aplicació pràctica dels nous coneixements perquè l’alumnat comprovi l’interès i la utilitat del que va aprenent en cada moment.
D'altra banda, l'adquisició de destreses específiques d'execució és pròpia de la Formació Professional específica, i per a aprendre aquest tipus de tasca està prou demostrat
la importància de la simulació i la repetició de tasques relacionades amb els conceptes treballats prèviament.
Per els continguts pràctics que requereixen una visualització de la tècnica a realitzar, el professorat podrà realitzar una demostració pràctica de tot un procés o d'una fase
determinada del mateix, segons els requeriments de la tècnica a efectuar. La demostració podrà recolzar-se amb material audiovisual, noves tecnologies, etc.
Posteriorment, l’alumnat practicarà la tècnica, segons els criteris fixats. Acabada la pràctica se realitzarà l’avaluació perquè l’alumnat pugui reconèixer les parts del
procediment que no ha assolit o que necessita millorar.
Durant totes les Unitats de Treball se realitzaran pràctiques de les diferents tècniques i processos, per tal de que l’alumnat se familiaritzi amb la tècnica i pugui adquirir la
destresa necessària per a la pràctica professional.
Per organitzar les unitats didàctiques i afavorir que el procés d'aprenentatge resulti de manera exitosa es seguiran les següents pautes:
•

Els continguts estaran agrupats de forma que les unitats didàctiques tinguin un fil conductor clar, explícit i coherent.

•
•

Partir dels coneixements previs de l'alumnat.
Començar les unitats didàctiques amb estructures simples per anar augmentant complexitat a mesura que es vagin assolint els coneixements i s'integren de nous.

•

Afavorir la motivació de l'alumnat a través d'activitats útils, resolent problemes pràctics i simulacions de situacions reals que és a partir d'on poden consolidar els continguts

teòrics impartits.
•

Les unitats didàctiques han de contenir activitats d'avaluació per garantir el bon assoliments dels objectius proposats.

Per finalitzar l’apartat de metodologia, recordar que la programació és un projecte obert, flexible i reflexiu, on el professorat hi fa una declaració d’intencions amb caràcter viu,
que fa possible adaptar la normativa a la realitat de l’aula i a la diversitat d’interessos i capacitats de l’alumnat.

12.

AVALUACIÓ

Per avaluar es tindran en compte els següent principis:
19. L’avaluació es basa tant amb els objectius del títol com els generals de l’FP (article 3 del RD 1147/2011)
c) Consolidar hàbits de disciplina treball individual i en equip, així com la capacitat d’autoaprenentatge i capacitat crítica i apartat
d) Establir relacions interpersonals i socials, en l'activitat professional i personal, basades en la resolució pacífica dels conflictes, el respecte a les altres persones i el rebuig a la
violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als comportaments sexistes
g) Potenciar la creativitat, la innovació i la iniciativa emprenedora
i) Comunicar-se de forma efectiva en el desenvolupament de l’activitat professional i personal.
20. L'avaluació serà Formativa.
21. L'avaluació ha d’identificar el grau en que l’alumnat ha desenvolupat cada competència.
22. És imprescindible implicar l’alumnat en el procés d’avaluació.
23. S’ha de basar en procediments pràctics i funcionals.
24. L'avaluació ha de ser transparent (L’alumnat ha de conèixer els paràmetres d’avaluació des del començament).
Per això, aquesta avaluació es copsarà com un procés continu i global de retroalimentació sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge. Aquest es basarà amb les competències PPS, els
resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i objectius generals associats al mòdul, els que ha d’adquirir l’alumnat. Aquests RA’s són ponderats en funció del temps que es treballa i de la

importància que en tenen per la competència del perfil professional i del mòdul. Tots aquests elements es treballaran i es temporalitzaran en distintes unitats de treball i activitats
avaluatives i d’aprenentatge.

Per tant:

●

La qualificació trimestral s’extraurà a partir dels instruments d’avaluació associats als Resultats d’Aprenentatge treballats.

●

La qualificació final s’extraurà de la ponderació dels Resultats d’Aprenentatge

d. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ GENERALS
La nota global de l’avaluació i del mòdul es treu aplicant la ponderació indicada a la següent graella:

RESULTATS D’APRENENTATGE
(RA)
RA1
RA2
RA3
RA4
TOTAL

PONDERACIÓ DE CADA RA
(%) AL FINAL DEL MÒDUL
20%
40%
20%
20%
100%

RA AVALUATS I PONDERATS
A 1a AVALUACIÓ
20%
40%
20%
20%
100%

RA AVALUATS I PONDERATS
A 2a AVALUACIÓ
70%
30%
100%

*Aquests percentatges són susceptibles a modificacions per motius justificats segons el criteri del professorat

RESULTATS D’APRENENTATGE
(RA)

PONDERACIÓ DE CADA RA (%)

EINES D’AVALUACIÓ PER RA

PONDERACIÓ DE LES EINES
D’AVALUACIÓ

RA1

RA2

RA3

RA4

20%

40%

20%

20%



Prova escrita UT1

30%

 UT1: Treball cooperatiu farmaciola
(canva, Powerpoint…)

20%



UT2: Prova escrita

30%



UT2: Cas pràctic

20%


UT4 i UT5: Prova pràctica (RCP,
DESA, OVACE...)

70%






30%

Prova teòrica
UT4 i UT5
UT6 i UT7
UT8

 UT3: Prova teòrica/pràctica en grups
(cas pràctic)

70%

 UT3: Proves teòriques test

30%


UT2: Cas pràctic triatge i/o
mesura constants vitals i valoració
comunicació amb accidentat

25%


UT4 i UT5: Prova pràctica
(RCP, DESA, OVACE...)

50%


UT3: Prova teòrica/pràctica en
grups (cas pràctic)

25%

*Aquests percentatges són susceptibles a modificacions per motius justificats segons el criteri del professorat
Les qualificacions trimestrals i finals es troben especificades a les graelles anteriors.
-

PROVES PRÀCTIQUES

A les proves pràctiques, Si l’alumnat no pot realitzar aquesta prova durant l’avaluació, encara que sigui per un motiu justificat, suspendrà l’avaluació, la qual podrà
recuperar el dia de l’avaluació pràctica del següent trimestre.
En el cas de suspendre la primera i/o segona, tindrà dret a una recuperació el mes de març.
Si l’alumnat no ha assolit els RA a final de curs tindrà dret a una convocatòria extraordinària marcada per les instruccions de Conselleria d’Educació.

- PROVES ESCRITES I TREBALLS
Aquestes poden incloure:
- Activitats d’aula individual o de grup i/o
- Exposicions orals individual o de grup i/o (que s’hauran d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel professor)
- Treballs de recerca i/o (s’hauran d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel professor)
- Proves escrites (tipus test, preguntes curtes, preguntes a desenvolupar, casos teòric-pràctics…)
 Criteris de qualificació de Treballs i tasques
L’alumnat està obligat a lliurar totes les feines i treballs programats i requerits pel professorat dins dels terminis establerts i amb les pautes d’elaboració fixades pel professorat.
- El lliurament dels treballs o tasques: si es lliura una feina posterior a la data límit d’entrega sense justificació oficial, en cas de que compleixi tots els requisits es qualificarà
amb una nota màxima de 5 punts dins la setmana posterior a la data d’entrega.

En el cas que la no presentació dels treballs i/o activitats d’aula i/o exposicions orals al llarg de l’avaluació sigui per un motiu justificat, el professorat marcarà un nou termini de
lliurament dins la mateixa avaluació, sempre i quan sigui possible.
Per avaluar els treballs i tasques escrites no tan sols es tindran en compte els continguts si no que també es valorarà com s'expressa i la pulcritud de la presentació.
 Criteris de qualificació de Proves escrites
Si l’alumnat no pot realitzar alguna prova escrita per un motiu justificat durant l’avaluació, sempre que sigui possible, es realitzarà dintre de la mateixa avaluació.

Recuperacions
En cas de suspendre algun RA s’haurà de recuperar els continguts suspesos relacionats amb aquest RA. L’alumnat tindrà dret a 2 convocatòries per recuperar, una convocatòria
ordinària en el mes de març i una convocatòria extraordinària fixada per les instruccions de Conselleria.
Per aprovar el mòdul s’han d’haver superat tots els RA.
Qualificació numèrica de l’avaluació ordinària i extraordinària
Donat que l'actual sistema de qualificació no permet posar notes numèriques decimals es seguiran els següents criteris:
– Les notes trimestrals s'arrodoniran a la baixa quedant el nombre enter.
– Els decimals que no s'han comptabilitzat seran reservats i afegits a la nota final del curs.
– Per a la mitjana global, les fraccions decimals per sota del 0,5 s'arrodoniran a la baixa. Si el decimal està comprès entre 0,5 i 0,7 es valorarà l'evolució de l'alumnat. Si és
igual o superior a 0,7 s'arrodonirà a l'alça, a excepció d'aquells casos que no es consideri adient aplicar aquesta pujada.
➢ Per aprovar el curs s’han d’aprovar les dues avaluacions on estaran incloses totes les competències associades al mòdul.

BLOCS DE
CONTINGUTS

a.

UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES

DISTRIBUCIÓ TEMPORAL

HORES

B-a

B-b

B-c

B-d

X
X

X
X

X

X

X

X

X

SET

UT 0: Presentació del mòdul

1

UT 1: Valoració inicial de l’assistència en una urgència

3

UT 2: L’avaluació de l’estat de la víctima.

NOV

DES

UT 7: Primers auxilis per traumatismes químics i biològics.

5
3
5
4
4

6

10
2

2

6

6
6

6

UT 8: Primers auxilis en patologia orgànica d’urgència i en part imminent
HORES TOTALS:

MAR

2
3

UT 5: Suport vital amb DESA (desfibril·lació externa semi-automàtica)

X

FEB

1

UT 4: Aplicació de les tècniques de SVB

UT 6: Primers auxilis en accidents més corrents

GEN

1

UT 3: Aplicació de procediments d’immobilització i mobilització.

X

X

OCT

4
4

6

8

6

8

6

4
4

42

Durada total del
mòdul: 42 (*) hores..
Hores setmanals: 2

(*) Tot i que la durada establerta del mòdul és de 35 h., impartir 2 h. setmanals durant el dos trimestres dona un total de 42.
(**)Aquesta distribució de sessions és susceptibles a modificacions per motius justificats segons el criteri del professorat

b.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA DE REFERÈNCIA
Primeros auxilios. Ciclo Formativo de Grado Medio- Grado superior. Editorial Mc Graw Hill: 2010.
Primers auxilis. Módulo transversal Servicios socioculturales y a la comunidad Sanidad. Editorial Altamar: 2013.

MÒDUL ISEI
DOCENT: Paz Barceló Ordinas
11. ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL
COMPETÈNCIES PPS

RESULTATS

CRITERIS D’AVALUACIÓ

CONTINGUTS

D’APRENENTATGE
b)

Programar

intervencions

que

1.

Caracteritza

la

b)

S'han

identificat

fonaments

 La intervenció socioeducativa en la prevenció

la

intervenció

de la violència contra les dones. Fonaments

promoguin la igualtat entre dones i

intervenció socioeducativa en

psicopedagògics

homes,

en

la prevenció de la violència

socioeducativa en la prevenció de la

compte la normativa legal, així com

contra les dones, relacionant-

violència contra les dones.

el

la amb les característiques

g) S'ha argumentat la necessitat dels

psicosocials dels col·lectius

programes d'intervenció socioeducativa en

destinataris i els diferents

la prevenció o resposta a situacions de

contextos d'actuació.

violència de gènere.

pla

interpretant

i

estratègic,

tenint

i

polítiques

públiques de referència.
c)

Incorporar

la

perspectiva

de

gènere en totes les fases de la

de

els

psicopedagògics.

intervenció, seleccionant estratègies i

a) S'ha identificat el paper i la importància

 L'educació no formal com a marc per a la

tècniques

de l'educació no formal en la prevenció de

intervenció socioeducativa en matèria de

visibilització de les dones.

la violència contra les dones.

coeducació i prevenció de la violència contra

q) Resoldre situacions, problemes o

f) S'ha valorat la influència de l'entorn en

les dones.

contingències

el procés i resultat de la intervenció.

que

permetin

amb

iniciativa

la

i

autonomia en l'àmbit de la seva

2.

competència,

formatives,

amb

creativitat,

Dissenya

accions

analitzant

les

o Principis de l’educació no formal

a) S'ha definit el procés d'ensenyamentaprenentatge en l'educació no formal.

innovació i esperit de millora en el

estratègies de l'educació no

b) S'ha argumentat la importància de

treball personal i en el dels membres

formal

l'educació

i

els

processos

no

formal

per

al

de l'equip.

d'ensenyament-

desenvolupament

r) Organitzar i coordinar equips de

aprenentatge.

efectiva entre dones i homes.

treball

1. Caracteritza la intervenció

c)

supervisant el desenvolupament del

socioeducativa

destinataris

mateix, mantenint relacions fluïdes i

prevenció

assumint

el

aportant

solucions

amb

responsabilitat,

 Col·lectius i àmbits d'intervenció:

socioeducativa en matèria de coeducació i

discapacitat, associacions de dones,

com

contra les dones, relacionant-

prevenció de la violència contra les dones.

professionals que treballen en l’àmbit

conflictes

la amb les característiques

de la violència contra les dones,

grupals que es presentin.

psicosocials dels col·lectius

formadors i altres.

s) Comunicar-se amb els seus iguals,

destinataris i els diferents

d) S'han establert les característiques

 Característiques psicosocials dels col·lectius

superiors, clients i persones sota la

contextos d'actuació.

psicosocials dels col·lectius d'intervenció

d'intervenció: infància, joventut, famílies,

seva responsabilitat, utilitzant vies

com a punt de partida de la mateixa.

dones amb discapacitat i altres.

eficaces

f) S'ha valorat la influència de l'entorn en

transmetent

de
la

als

així

comunicació,
informació

o

àmbits

col·lectius

violència

lideratge,

i

els

o Infància, joventut, famílies, dones amb

la

la

identificat

d'igualtat

d'intervenció

de

en

S'han

d'actituds

el procés i resultat de la intervenció.

 Desenvolupament

de

la

cognició

social.

Processos de categorització social. Atribució.

coneixements adequats i respectant

 La construcció de la identitat en la infància i

l'autonomia i competència de les

la joventut. Influència del gènere en la

persones que intervenen en l'àmbit

construcció de la identitat.

del seu treball.

e)

S'han

caracteritzat

tècniques

i

instruments per a la presa de consciència

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

de les actituds i creences pròpies en

o La violència de gènere entre els joves.

relació a la violència de gènere.

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.
h)

S'ha

valorat

la

intervenció

 Valoració de la importància de la intervenció

socioeducativa com un recurs per al canvi

socioeducativa en la prevenció de la violència

social i el desenvolupament d'actituds

de gènere.

d'igualtat entre dones i homes.
b)

Programar

intervencions

que

2.

Dissenya

promoguin la igualtat entre dones i

formatives,

homes,

accions

la violència contra les dones en diferents

estratègies de l'educació no

b) S'ha argumentat la importància de

col·lectius

compte la normativa legal, així com

formal

l'educació

dones

el

d'ensenyament-

desenvolupament

aprenentatge.

efectiva entre dones i homes.

pla

i

estratègic,

i

tenint

en

polítiques

públiques de referència.
c)

Incorporar

la

perspectiva

de

i

els

les

 La intervenció en coeducació i prevenció de

aprenentatge en l'educació no formal.

interpretant

analitzant

a) S'ha definit el procés d'ensenyament-

processos

no

formal
d'actituds

per

al

d'igualtat

(infància,

amb

adolescents,

discapacitat,

professionals,

entre

dones,

docents

i

d'altres).

Característiques específiques.
 Anàlisi

de

programes

d'intervenció

gènere en totes les fases de la

socioeducativa en coeducació i prevenció de

intervenció, seleccionant estratègies i

la violència contra les dones.

tècniques

que

permetin

la

visibilització de les dones.
d)

Dirigir

la

implementació

o Identificació

d'objectius

característiques generals.
de

o Continguts de treball.

i

projectes de promoció de la igualtat

o Metodologia

de gènere, coordinant les actuacions

i

procediments

d'intervenció.

d’altres professionals, supervisant la

o Dinàmiques de grup aplicades a la

realització de les activitats amb

intervenció

criteris de qualitat i facilitant el

prevenció de la violència contra la

treball en equip

dona.

f)

Organitza

departaments,

o Estratègies

socioeducativa

i

recursos

per

en

a

la

programes i activitats de promoció

construcció d’una identitat positiva i

de la igualtat de gènere, gestionant

diferenciada i el rebuig a la violència.

la documentació i els recursos això

Ús

com el finançament i el control del

d’intervenció en aquest àmbit

pressupost assignat
h)

Dinamitzar

tècniques

grups,

aplicant
i

gestionant

de

matèria

com

a

recurs

o Tipus

accions
de

d'accions

formatives.

Bones

 Disseny de programes d'educació en igualtat

per a diversos col·lectius.

de gènere i prevenció de la violència contra

en

d) S'han dissenyat programes i espais de

les dones per a diversos col·lectius.

gènere,

formació de formadors en prevenció de la

socioeducativa

d’igualtat

entre

pràctiques.
c) S'han dissenyat activitats de formació

Desenvolupar

Relacions

educació formal i no formal.

els

solidaritat.
d’intervenció

TIC

professionals.

conflictes i promovent el respecte i la
ny)

les

o La col·laboració amb altres agents i

participatives

dinamització,

de

sensibilitzant la població sobre la

violència contra les dones i la coeducació.

seva importància per el canvi social i

e)

S'han

seleccionat

metodologies

la prevenció de la violència de

d'intervenció d'acord amb els objectius de

gènere.

la mateixa.

o) Avaluar el procés d’intervenció i

f) S'ha valorat la importància de promoure

els resultats obtinguts, amb actitud

activitats

autocrítica, elaborant i gestionant la

específica i permanent sobre coeducació i

documentació associada al procés

violència contra les dones en els centres

amb criteris de qualitat.

de professorat.

q) Resoldre situacions, problemes o

g) S'han concretat les vies i estratègies de

contingències

col·laboració

amb

iniciativa

i

autonomia en l'àmbit de la seva
competència,

amb

creativitat,

de

formació

amb

i

capacitació

altres

agents

 La col·laboració amb altres agents: vies i
estratègies. Paper de la família.

significatius per a la intervenció.
accions

a) S'han establert canals i estratègies per

innovació i esperit de millora en el

formatives, seleccionant els

iniciar i mantenir relacions de col·laboració

amb

treball personal i en el dels membres

recursos per a la intervenció

amb

organitzacions

potencials destinatàries de la intervenció:

de l'equip.

en

potencials receptores de la intervenció

centres educatius, associacions de mares i

r) Organitzar i coordinar equips de

característiques del col·lectiu

socioeducativa.

pares, associacions de dones, centres de

treball

i el context d'intervenció.

amb

responsabilitat,

3.

Organitza

funció

de

les

institucions

i

 Estratègies per iniciar i mantenir el contacte
les

formació

organitzacions

del

professorat

i

institucions

i

formadors,

supervisant el desenvolupament del

institucions que treballen en l’àmbit de la

mateix, mantenint relacions fluïdes i

violència de gènere i altres.

assumint

el

lideratge,

aportant

solucions

als

així

com

conflictes

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

grupals que es presentin.
s) Comunicar-se amb els seus iguals,

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

c) S'ha informat sobre la necessitat de

 Tallers i accions formatives: tipologia i

superiors, clients i persones sota la

realitzar

seva responsabilitat, utilitzant vies

prevenció de la violència contra les dones.

eficaces

d)

transmetent

de
la

comunicació,
informació

tallers

S'han

sobre

seleccionat

coeducació
instruments

i

materials per oferir informació, formació i

coneixements adequats i respectant

accions de sensibilització als potencials

l'autonomia i competència de les

destinataris.

persones que intervenen en l'àmbit

e)

del seu treball.

materials a les característiques de les

adequat

els

instruments

destinatàries.

i

o

S'han

desenvolupament. Adequació a les persones

i

persones destinatàries.
g) S'han promogut tallers formatius en
diferents

institucions

i

organitzacions

 Organització de tallers:
o Coeducació.

dirigits a la prevenció de la violència de

o Violència de gènere.

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.
 Altres.

4.

Implementa

formatives

adreçades

diferents
analitzant

accions

el

d) S'han posat en pràctica estratègies i

 Tècniques

per

al

desenvolupament

a

pautes d'actuació davant de situacions

d'habilitats per a la prevenció de la violència

col·lectius,

problemàtiques que puguin sorgir en el

contra les dones i la victimització:

seu

desenvolupament del programa.

o Habilitats comunicatives no sexistes.

professional i les estratègies i

e) S'han establert estratègies d'actuació

o Habilitats de gestió de conflictes.

pautes

per participar en la capacitació i formació

d'intervenció

funció del context.

paper
en

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

 Habilitats personals i socials per

a

la

intervenció. Observació i escolta activa.

g) S'han aplicat habilitats comunicatives i
de gestió de conflictes.
f) S'han ajustat les pautes d'actuació al
paper específic del tècnic en cada àmbit
d'intervenció.

 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,

feministes

i

la

les

organitzacions

pròpia

pràctica

professional.
c) S'ha valorat la importància de la creació
d'un

clima

desenvolupament
formatives.

adequat
de

en
les

el

accions

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

a) S'han seleccionat recursos i materials
d'acord
3.

Organitza

accions

amb

els

objectius

de

la

comunicació en matèria de prevenció de la

f) S'ha valorat la importància de les

violència contra les dones.

tecnologies

recursos per a la intervenció

comunicació

en

d'intervenció socioeducativa en prevenció

de

les

característiques del col·lectiu

de les tecnologies de la informació i la

intervenció.
formatives, seleccionant els
funció

 Selecció de recursos. Possibilitats educatives

de

la

informació

en

els

i

la

processos

de la violència contra les dones.

i el context d'intervenció.
5.

Realitza

d'avaluació

activitats

a) S'han identificat sistemes d'avaluació

d'intervencions

de les accions de formació en l'educació

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

socioeducatives en prevenció

no formal.

de la violència contra les

b) S'ha seleccionat el sistema d'avaluació

amb dones que pateixen algun tipus de

dones, seleccionant elements

en

discapacitat.

i

desenvolupada.

instruments

propis

l'educació no formal.

de

funció

 Avaluació
de

l'activitat

de

formació

d'intervencions

socioeducatives

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

en

prevenció

de

la

violència contra les dones.
c) S'han elaborat protocols d'avaluació i
registre per recollir la informació de les
persones

participants

en

l'acció

de

 Elaboració de protocols i registres d'avaluació
d'accions formatives.
 Elaboració d'informes i memòries de la

formació.

intervenció socioeducativa.

g) S'han establert protocols d'ús dels
resultats de l'avaluació per millorar la
qualitat d'accions futures.
e) S'han seleccionat estratègies, tècniques
i

instruments

que

possibilitin

una

avaluació participativa de les accions de
formació.

 Avaluació
formal.

participativa
Coavaluació

en

l'educació
amb

no

altres

professionals..
 Valoració de la importància de la participació
de les persones destinatàries en el procés
d'avaluació.

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

 Estratègies i tècniques d'anàlisi de dades de
les avaluacions.

de la intervenció socioeducativa.

12. METODOLOGIA
Els continguts que han de treballar-se en aquest mòdul professional i, en general, en tota la formació professional, parteixen de les competències que haurà de tenir el o
la professional en promoció de la igualtat de gènere, raó per la qual, la relació entre la formació i la realitat laboral ha de ser molt estreta. Aquests continguts han de
proporcionar a l’alumnat els conceptes teòrics i procedimentals necessaris i, al mateix temps, fomentar les actituds associades a la qualificació professional del promotor
o promotora en igualtat de gènere.
Les activitats didàctiques parteixen d'allò que l’alumnat ja sap sobre el tema de cada unitat (tenint en compte el perfil del nostre alumnat), i el duu a construir nous
coneixements i valors obligant-lo a completar constantment els seus continguts mentals sobre la matèria. En el desenvolupament de totes les unitats aplicarem els

principis de l’aprenentatge significatiu:


Oferirem una visió general de la unitat de treball presentant la seva relació amb les competències professionals del mòdul, els objectius, els continguts, les
activitats i els resultats d’aprenentatge amb els seus criteris d’avaluació.



Farem activitats inicials, per determinar idees prèvies; de desenvolupament per afavorir la construcció de nous coneixements, seran activitats per qüestionar
les idees prèvies, provocant el dubte, per tal d’aconseguir un canvi conceptual o reestructurar el coneixement; i activitats de síntesi, que han de permetre la
transferència dels coneixements apresos i la seva aplicació a la resolució de problemes o situacions pràctiques en diferents contextos, per tal de consolidar
els nous aprenentatges i reconèixer-ne la seva utilitat.

Si la situació sanitària derivada de la pandèmia del COVID-19 ho permet, fonamentarem el procés d’ensenyament – aprenentatge en la metodologia d’aprenentatge
cooperatiu, entenent-lo com l’ús didàctic d’equips reduïts d’alumnes utilitzant una estructura de l’activitat que asseguri al màxim la participació equitativa i potenciï al
màxim la interacció simultània entre ells, amb la finalitat que totes les persones que composen un equip aprenguin els continguts proposats, cadascú al màxim de les
seves possibilitats i aprenguin, a més, a treballar en equip.
A més, aquest treball grupal des de l’enfocament metodològic de l’aprenentatge cooperatiu es veurà complementat amb explicacions teòriques per part de la professora
respecte als conceptes bàsics que es necessiten per poder aprofundir en el tema i amb activitats de caire més individual que afavoreixin l’anàlisi i la reflexió crítica de
certs aspectes relacionats amb els continguts.
D’aquesta manera les estratègies metodològiques que s’utilitzen fomenten l’adquisició de capacitats d’aprenentatge autònom (autoaprenentatge) i per tant la consecució
de l’autonomia professional que implica per part de l’alumnat aprendre a aprendre.
En cas que les activitats no es puguin desenvolupar de manera presencial, s’intentarà realitzar un treball grupal en línia, utilitzant eines com la plataforma GSuite o
altres, combinant-ho amb tasques de caire més individual que permetin valorar el grau d’assoliment dels RA de cada alumna/e.
Es potenciarà l’ús de les TIC en les diferents activitats que es realitzin a l’aula a través de:


Ús de recursos i eines audiovisuals.



Recerca i selecció d’informació a internet relacionada amb els continguts a treballar. Es tracta de fer una anàlisi crítica dels continguts, discernint el que és
fiable i adient per la temàtica tractada i reelaborar la informació per a ajustar-la al que es demana.



Presentació de treballs emprant programes de processament de textos, tractament de la imatge i del so, etc.

S’utilitzarà la plataforma Moodle i/o Classroom per anar posant a disposició de l’alumnat les presentacions utilitzades per a desenvolupar el contingut i els materials que
s’hagin d’utilitzar, així com també per a l’entrega de les activitats encomanades.

13. AVALUACIÓ
Per avaluar es tindran en compte els següent principis:
1. L’avaluació es basa tant en els objectius propis del títol com en els principis i objectius generals de la Formació Professional (article 3 del RD 1147/2011),
posant especial esment, pel que fa a la competència personal i social de l’alumnat en:
c. Consolidar hàbits de disciplina, treball individual i en equip, així com la capacitat d’autoaprenentatge i capacitat crítica.
d. Establir relacions interpersonals i socials, en l'activitat professional i personal, basades en la resolució pacífica dels conflictes, el respecte a les altres
persones i el rebuig a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als comportaments sexistes
g. Potenciar la creativitat, la innovació i la iniciativa emprenedora
i. Comunicar-se de forma efectiva en el desenvolupament de l’activitat professional i personal.
2. L'avaluació serà formativa.
3. L'avaluació ha d’identificar el grau en que l’alumnat ha desenvolupat cada competència.
4. És imprescindible implicar l’alumnat en el procés d’avaluació.
5. S’ha de basar en procediments pràctics i funcionals.
6. L'avaluació ha de ser transparent (L’alumnat ha de conèixer els paràmetres d’avaluació des del començament).

L’avaluació s’entén com un procés continu i global de retroalimentació sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge, per tant, es basarà en les competències PPS, els
resultats d’aprenentatge, els criteris d’avaluació i els objectius generals associats al mòdul, elements que ha d’adquirir l’alumnat. Els RA es ponderaran en funció del
temps que es treballen i de la importància que tenen per la competència del perfil professional i del mòdul. Tots aquests elements es treballaran i es temporalitzaran en
diferents unitats de treball i activitats avaluatives i d’aprenentatge. Per tant:


La qualificació trimestral s’extraurà a partir dels instruments d’avaluació associats als Resultats d’Aprenentatge treballats.



La qualificació final s’extraurà de la ponderació dels Resultats d’Aprenentatge, assignant-los un %, la suma dels quals definirà la nota global del mòdul.
a.

Criteris de qualificació

La qualificació dels mòduls ha de ser numèrica, entre 1 i 10, sense decimals.
Es consideren APTES les puntuacions iguals o superiors a cinc punts.
Pel que fa als criteris de qualificació, les notes de cada avaluació es conformaran a partir de:


El % assignat a cada RA en funció de les competències que té vinculades i del pes que suposa respecte al contingut a desenvolupar en el mòdul.
La nota per a cada RA s’obté de la suma de les notes ponderades obtingudes amb cada un dels instruments d’avaluació (activitats i/o treballs d’aula,
projecte d’intervenció socioeducativa, carpeta d’aprenentatge i mètodes d’observació directa per a la valoració de les competències personals i socials)
utilitzats per desenvolupar i treballar els continguts vinculats al RA.
Els treballs i activitats d’aula i el projecte d’intervenció socioeducativa tendran una aportació del 70% en la ponderació i la carpeta d’aprenentatge
tendrà una ponderació del 30%.
Cal tenir en compte que:
o Treballs i activitats d’aula: La professora definirà els terminis per a la presentació dels treballs en funció de les propostes que es realitzin
i dels continguts que han d’incloure. En cas de no lliurar els treballs o les activitats d’aula en els terminis establerts, es concretarà un nou
termini i aquests només tindran la consideració d’aptes o no aptes, considerant l’apte com la nota mínima establerta per cada treball. Si
passat el nou termini no s’ha fet entrega del treball i/o activitat, l’avaluació quedarà suspesa.

En cas que algun treball es consideri no apte l’alumnat l’haurà de refer seguint les recomanacions de la professora i l’haurà d’entregar en el
període establert a l’efecte.
En cas que es produeixi algun conflicte grupal que pugui interferir en el lliurement de les activitats o els treballs, s’analitzarà cada cas en
particular i es consensuarà una solució amb el grup.
Es poden realitzar proves orals o escrites que computaran com una activitat més d’aula.
També es contempla de possibilitat de realitzar proves de validació dels treballs i les activitats presentades que repercutiran directament en
la nota d’aquesta.
o Projecte: L’alumnat haurà de plantejar un projecte individual o grupal d’intervenció educativa. Aquest projecte es concretarà a principi de
curs i s’hauran d’anar lliurant tasques en els terminis establerts. Pel seu desenvolupament s’aniran seguint les pautes establertes per la
professora.
o Carpeta d’aprenentatge: Servirà de referent per a avaluar algunes competències personals pròpies del perfil professional de Promotor/a
de la Igualtat de Gènere. També oferirà informació referent a l’assoliment de les competències professionals relacionades amb el mòdul,
atès que recollirà evidències del procés d’ensenyament – aprenentatge que segueix cada alumna/e al llarg del desenvolupament del mòdul.
Els pactarà amb l’alumnat el contingut mínim que ha d’incloure la carpeta. Cada alumna/e podrà seleccionar els treballs que inclourà a la
carpeta (o almenys una part) i que cregui que reflecteixen bé el que està aprenent o ha après. Un element imprescindible d'aquesta carpeta
seran les reflexions en què l'alumnat pugui justificar el seu procés d’aprenentatge i, en cas que inclogui materials addicionals, per què ha
escollit aquells materials i no uns altres.
Es facilitarà a l’alumnat l’instrument d’avaluació que s’utilitzarà per a avaluar la carpeta, de manera que la pugui elaborar i estructurar a
partir dels ítems establerts.


El % assignat a les competències professionals q), r), s) que l’alumnat ha d’assolir a més de les competències personals i socials lligades als principis
esmentats abans i definits a l’article 3 del RD 1147/2011.

La nota final del mòdul s’obtendrà de la suma dels % assignats als RA, que suposarà el 80%, i la nota final del % assignat a les competències professionals q),
r), s) i a les competències personals i socials, que suposarà el 20%.
Per tenir tal de tenir el mòdul superat cal haver assolit totes les competències professionals, personals i socials associades al mòdul.
SISTEMA DE RECUPERACIONS
En cas que no es superi alguna de les avaluacions per no haver lliurat els treballs i/o les activitats plantejades dins els terminis, per haver-se considerat algun
treball i/o activitat com a no apte, o per no presentar la carpeta d’aprenentatge, es valorarà cada cas de manera individual i es definirà el pla de treball
corresponent per tal de poder assolir les competències professionals que poden estar-hi associades.
b.

Instruments d’avaluació

L’avaluació serà contínua i formativa. El model d’avaluació formativa exigeix un ús d’instruments variats i adaptats a la diversitat de l’alumnat i de les situacions
d’aprenentatge, per aquest motiu utilitzarem:


La carpeta d’aprenentatge com a instrument que facilita a l’alumnat fer evident el que ha après i com ho ha après al llarg d’un període de temps
(una setmana, una unitat de treball o projecte, un trimestre, un curs...) per mitjà del recull raonat d’evidències.



Treballs i activitats d’aula.



Projecte d’intervenció socioeducativa.



Rúbriques d’avaluació pels diferents treballs i activitats que es plantegin a l’aula. S’utilitzaran diferents tipus de rúbriques (coavaluació,
autoavaluació, d’avaluació d’exposicions orals i/o treballs escrits, etc.) que es presentaran a l’alumnat amb les tasques a realitzar.



Mètodes d’observació directa: Registres d’observació i fulls de seguiment de l’actitud i interès vers el mòdul, professorat i companys/es, el
comportament adequat a l’aula, l’assistència i la participació, l’actitud de respecte per l’alumnat, el professorat i les instal·lacions...



Proves d’avaluació.

També es contemplarà l’avaluació docent i de la tasca del professorat, com un procés necessari de millora contínua. L’alumnat avaluarà el procés d’ensenyamentaprenentatge de la docent i plasmarà el seu grau de satisfacció i la seva opinió a través de la carpeta d’aprenentatge.
La tasca docent també s’avaluarà a partir de les reunions de coordinació amb els membres de l’equip docent, avaluadors externs que poden oferir pautes
d’orientació...

14. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL
BLOCS DE CONTINGUTS

UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES

(segons currículum)
B-1

B-2

x

x

x

B-3

B-4

B-5

prevenció de la violència contra les dones
x

x

HORES

SET OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI JUN
1. UT: Caracterització de la intervenció socioeducativa en la

x

CRONOLOGÍA

2. UT: Disseny, organització, implementació i avaluació d’accions
formatives
HORES TOTALS:
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x

x

x

x

x

56

x

x

x

x

107
163

♦

Simón, Mª Elena (2010): La igualdad también se aprende. Cuestión de coeducación. Madrid: Narcea.

♦

Subirats, Marina i Tomé, Amparo (2007): Balones fuera. Reconstruir los espacios desde la coeducación. Barcelona. Octaedro.

♦

Proyecto Plurales: Educando en Igualdad. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Iguladad (disponible online).

MÒDUL INFICOM
DOCENTS: Remeis Martorell i Ruth Muñoz
1.

ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL

COMPETÈNCIES PPS

RESULTATS D’APRENENTATGE

CRITERIS D’AVALUACIÓ

CONTINGUTS

a) Obtenir informació utilitzant recursos,
estratègies i instruments d’anàlisi de la
realitat, amb la finalitat d’adequar la
intervenció en matèria d’igualtat a les
necessitats i característiques de les
persones destinatàries i del context.

RA 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.

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

Caracterització dels processos de
comunicació des de la perspectiva de gènere:
● Pensament, llenguatge i gènere.

c) Incorporar la perspectiva de gènere
en totes les fases de la intervenció,
seleccionant estratègies i tècniques que
permetin la visualització de les dones.
s) Comunicar-se amb els seus
iguals, superiors, clients i persones que
estan sota la seva responsabilitat,
utilitzant vies eficaces de
comunicació, transmetent la informació
o coneixements adequats i respectant
l’autonomia i competència de les
persones que intervenen en l’àmbit del
seu treball.

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.

MD020202b-1

570

● 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.

a) Obtenir informació utilitzant recursos,
estratègies i instruments d’anàlisi de la
realitat, amb la finalitat d’adequar la
intervenció en matèria d’igualtat a les
necessitats i característiques de les
persones destinatàries i del context.
c) Incorporar la perspectiva de gènere
en totes les fases de la intervenció,
seleccionant estratègies i tècniques que
permetin la visualització de les dones.
s) Comunicar-se amb els seus iguals,
superiors, clients i persones que estan
sota la seva responsabilitat, utilitzant
vies eficaces de comunicació,
transmetent la informació o
coneixements adequats i respectant
l’autonomia i competència de les
persones que intervenen en l’àmbit del
seu treball.

RA 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.

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.

● 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

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

convergent, entre d'altres. ● Processos i

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

◦ L'organització, programació i selecció de

formes de discriminació per raó de gènere en
la comunicació:
continguts en els mitjans de comunicació com
a mecanisme de discriminació per raó de
gènere.
● El tractament dels temes com a mecanisme
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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.
a) Obtenir informació utilitzant recursos,
estratègies i instruments d’anàlisi de la
realitat, amb la finalitat d’adequar la
intervenció en matèria d’igualtat a les
necessitats i característiques de les
persones destinatàries i del context.
b) Aplicar procediments de
planificació, relacionant les seves
diferents elements amb la informació
obtinguda de l'anàlisi de la realitat per
programar intervencions que promoguin
la igualtat entre homes i dones.
c) Incorporar la perspectiva de gènere
en totes les fases de la intervenció,
seleccionant estratègies i tècniques que
permetin la visualització de les dones.
s) Comunicar-se amb els seus iguals,
superiors, clients i persones que estan
sota la seva responsabilitat, utilitzant
vies eficaces de comunicació,
transmetent la informació o
coneixements adequats i respectant
l’autonomia i competència de les
persones que intervenen en l’àmbit del
seu treball.

RA 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

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

Disseny d'actuacions de comunicació i
informació des de la perspectiva de gènere:
● Anàlisi de pautes per al disseny d'actuacions

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

no sexistes en l'àmbit de la comunicació i la

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

en els estils comunicatius. Importància de la

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

● Elaboració d'estratègies per al canvi cap a

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.
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informació.
● Elements resistents i potenciadors de canvis
seva detecció per a l'èxit de la intervenció.
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 sexista ni
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.
c) Incorporar la perspectiva de gènere
en totes les fases de la intervenció,
seleccionant estratègies i tècniques que
permetin la visualització de les dones.
e) Desenvolupar activitats d’informació,
comunicació i sensibilització de les dones
i la població en general, utilitzant
diversos suports de comunicació,
promovent l’ús d’imatges no
estereotipades de les dones i la
utilització d’un llenguatge no sexista.

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

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

Implementació d'actuacions de comunicació i
informació no sexistes:
● Elaboració de textos i missatges en diversos

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

suports de comunicació des d'una perspectiva

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

de l'ús no sexista del llenguatge en diferents
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de gènere.
● Elaboració d'instruments per a la promoció
àmbits: educatiu, empresarial, informatiu,
tecnològic, administratiu i institucional, entre

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

p) Adaptar-se a les noves situacions
laborals, mantenint actualitzats els
coneixements científics, tècnics i
tecnològics relatius al seu entorn
professional, gestionant la seva
formació i els recursos existents en
l’aprenentatge al llarg de la vida i
utilitzant les tecnologies de
l'informació i la comunicació.

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.

s) Comunicar-se amb els seus iguals,
superiors, clients i persones que estan
sota la seva responsabilitat, utilitzant
vies eficaces de comunicació,
transmetent la informació o
coneixements adequats i respectant
l’autonomia i competència de les
persones que intervenen en l’àmbit del
seu treball.
b) Aplicar procediments de planificació,
relacionant les seves diferents elements
amb la informació obtinguda de l'anàlisi
de la realitat per programar
intervencions que promoguin la igualtat
entre homes i dones.
c) Incorporar la perspectiva de gènere
en totes les fases de la intervenció,
seleccionant estratègies i tècniques que
permetin la visualització de les dones.
s) Comunicar-se amb els seus iguals,
superiors, clients i persones que estan
sota la seva responsabilitat, utilitzant

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

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

RA 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.

h) S'ha respectat la normativa de protecció
de dades en els processos de comunicació i
informació
a) S'han planificat les activitats i estratègies
d'avaluació en les actuacions de
comunicació i informació.

e) Avaluació de les actuacions de comunicació i
informació des de la perspectiva de gènere:
● Estratègies d'avaluació en les activitats

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

d'informació i comunicació.

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

d'una perspectiva de gènere. indicadors:

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

perspectiva de gènere. La transmissió
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● Tècniques i instruments per avaluar les
actuacions de comunicació i informació des
Avaluació de l'impacte.
● Redacció d'informes i memòries des de la
d'informació des d'una perspectiva de gènere:

vies eficaces de comunicació,
transmetent la informació o
coneixements adequats i respectant
l’autonomia i competència de les
persones que intervenen en l’àmbit del
seu treball.

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.

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.

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

La majoria de competències són transversals a tots els resultats d'aprenentatge i continguts, per aquest motiu moltes es repeteixen a cada bloc de continguts.
Hi ha tres competències que apareixen al Títol i en realitat es treballen a altres mòduls, ja que no coincideixen ni amb els resultats
d'aprenentatge, ni amb els continguts d'aquest mòdul. Aquestes competències són la g, la t i la v:
● Es treballa als mòduls de Participació Social i Promoció de l'Ocupació Femenina:
g) Proporcionar suport tècnic, documental i logístic per a la constitució i funcionament de grups i associacions, capacitant els participants per a l’autogestió i facilitant les
relacions entre els diferents agents que configuren una comunitat o una zona territorial.
● Al mòdul de Formació i Orientació Laboral:
t) Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i del seu equip, supervisant i aplicant els procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals, d’acord
amb allò establert per la normativa i els objectius de l’empresa, els protocols de prevenció i protecció enfront a l’assetjament sexual i a la persecució per raó de sexe.
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● I al mòdul d'Empresa i Iniciativa emprenedora:
v) Realitzar la gestió bàsica per a la creació i funcionament d’una petita empresa i tenir iniciativa en la seva activitat professional amb sentit de la responsabilitat social.

2.

METODOLOGIA
Els resultats d’aprenentatge que han d’assolir-se en aquest mòdul professional parteixen de les competències professionals, personals i socials que haurà de tenir el o la
professional en promoció de la igualtat de gènere, raó per la qual, la relació entre la formació i la realitat laboral ha de ser molt estreta.
Les activitats didàctiques que es plantegin estaran relacionades amb els RA i els criteris d’avaluació especificats a l’apartat anterior i s’intentarà que parteixin d'allò que
l’alumnat ja sap sobre el tema de cada unitat (tenint en compte el perfil del nostre alumnat), fet que el duu a construir nous coneixements i valors obligant-lo a
completar constantment els seus continguts mentals sobre la matèria.
En el desenvolupament de totes les unitats aplicarem els principis de l’aprenentatge significatiu:
●

Oferirem una visió general de la unitat de treball presentant la seva relació amb les competències professionals del mòdul, els objectius, els continguts, les
activitats i els resultats d’aprenentatge amb els seus criteris d’avaluació.

●

Farem activitats inicials, per determinar idees prèvies; de desenvolupament per afavorir la construcció de nous coneixements, que consistiran en activitats
per qüestionar les idees prèvies, provocant el dubte, per tal d’aconseguir un canvi conceptual o reestructurar el coneixement; i activitats de síntesi, que han
de permetre la transferència dels coneixements apresos i la seva aplicació a la resolució de problemes o situacions pràctiques en diferents contextos, per tal
de consolidar els nous aprenentatges i reconèixer-ne la seva utilitat.

Partim de la idea que l’alumnat és el subjecte actiu del seu propi aprenentatge, amb capacitat crítica, de raonament i d’opinió. Per tant, la metodologia de treball
dissenyada per aquest mòdul fomentarà l’elaboració progressiva dels coneixements (dels continguts del mòdul) per part de l’alumnat, i això implicarà un treball constant,
diari de tasques que aniran fent-se dins i fora de la classe. Pensam que és l’alumne el responsable del seu aprenentatge.
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Les activitats i la metodologia de treball tindran en compte la diversitat de formes d’aprenentatge i sempre estaran encaminades a aconseguir l’autoaprenentatge, pera
què en acabar el cicle formatiu puguin continuar la seva formació. Per tant, les activitats d’ensenyament aprenentatge tindran com a objectiu prioritari suscitar i assolir la
motivació, la reflexió, l’observació, el raonament i la participació de l’alumnat.
S’intentarà alternar la teoria amb la pràctica a través de: presentacions, activitats de recerca i treball autònom, tant individual com en grup sempre que la situació
sanitària ho permeti. A més, es fomentarà l’anàlisi, la reflexió i el debat a partir de vídeos i la lectura de documents, articles diversos, entre d’altres.
En cas que les activitats no es puguin desenvolupar de manera presencial, s’intentarà realitzar un treball grupal en línia, utilitzant eines com el Google Drive o altres
plataformes, combinant-ho amb tasques de caire més individual que permetin valorar el grau d’assoliment de les competències vinculades als RA de cada alumna/e.
Es potenciarà l’ús de les TIC en les diferents activitats que es realitzin a l’aula a través de:
●

Ús de recursos i eines audiovisuals.

●

Recerca i selecció d’informació a internet relacionada amb els continguts a treballar. Es tracta de fer una anàlisi crítica dels continguts, discernint el que és
fiable i adient per la temàtica tractada i reelaborar la informació per a ajustar-la al que es demana.

●

Presentació de treballs emprant programes de processament de textos, tractament de la imatge i del so, etc.

S’utilitzarà la plataforma Classroom per anar posant a disposició de l’alumnat les presentacions utilitzades per a desenvolupar el contingut i els materials que s’hagin
d’utilitzar, així com també per a l’entrega de les activitats encomanades. També es farà ús de la plataforma Additio i Edvoice amb tot el relacionat amb l’avaluació
(visionat de rúbriques, rúbriques avaluades, comentaris de les tasques, etc.)
Es realitzaran reunions de coordinació amb el professorat dels mòduls de Prevenció de la violència de gènere, Participació social de les dones i FOL per tal d’evitar
possibles solapaments i duplicitats en el desenvolupament dels continguts que són compartits i comuns amb aquests mòduls.
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* La part del mòdul en llengua anglesa (2 hores setmanals) es destinarà a la pràctica de les habilitats comunicatives orals i escrites, emprant el vocabulari i continguts
bàsics de la matèria. Aquests respondran i seguiran els continguts treballats dins l'aula amb el professor titular per tal d'assolir els R.A. i les CPPS incloses al mòdul. Es

partirà d’un enfocament AICLE (Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera) des del qual es durà a terme andamiatge per a l’adquisició de
les competències de comprensió i expressió oral i escrita així com la mediació i la interacció en llengua anglesa a fi de que aquesta no esdevingui un
obstacle per a poder accedir als continguts.
La metodologia i els materials seran diversos, i s'adaptaran als diferents continguts que s'aniran explicant. Es promourà la participació activa per part de l'alumnat
mitjançant projectes, presentacions, exercicis pràctics, comentari de textos, videos, etc., emprant l’us de la llengua dins contextos específics del mòdul.
També s'explicaran i revisaran aquells continguts lingüístics necessaris pel tractament dels continguts del mòdul. A principi de curs, es realitzarà una prova de nivell de la
llengua anglesa, oral i escrita, per a determinar les necessitats grupals i individuals de l'alumnat.
L'objectiu general de les sessions en anglès serà la d'adquirir les destreses lingüístiques necessàries per a comunicar continguts bàsics relacionats amb el mòdul, a més
de proporcionar a l'alumnat una eina essencial i pràctica per la seva vida professional.

3.

AVALUACIÓ
Per avaluar es tindran en compte els següent principis:
1. L’avaluació es basa tant en els objectius propis del títol com en els principis i objectius generals de la Formació Professional (article 3 del RD 1147/2011),
posant especial esment, pel que fa a la competència personal i social de l’alumnat en:
c. Consolidar hàbits de disciplina, treball individual i en equip, així com la capacitat d’autoaprenentatge i capacitat crítica.
d. Establir relacions interpersonals i socials, en l'activitat professional i personal, basades en la resolució pacífica dels conflictes, el respecte

MD020202b-1

578

a les altres persones i el rebuig a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als comportaments sexistes.
g. Potenciar la creativitat, la innovació i la iniciativa emprenedora.
i. Comunicar-se de forma efectiva en el desenvolupament de l’activitat professional i personal.
2. L'avaluació serà formativa.
3. L'avaluació ha d’identificar el grau en que l’alumnat ha desenvolupat cada competència.
4. És imprescindible implicar l’alumnat en el procés d’avaluació.
5. S’ha de basar en procediments pràctics i funcionals.
6. L'avaluació ha de ser transparent (l’alumnat ha de conèixer els paràmetres d’avaluació des del començament).
L’avaluació s’entén com un procés continu i global de retroalimentació sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge, per tant, es basarà en les competències PPS, els
resultats d’aprenentatge, els criteris d’avaluació i els objectius generals associats al mòdul, elements que ha d’adquirir l’alumnat. Les competències es ponderaran en
funció del pes que tenen (temps que es treballen i de la importància que tenen per la competència del perfil professional) dins el mòdul. Tots aquests elements es
treballaran i es temporalitzaran en distintes unitats de treball i activitats avaluatives i d’aprenentatge. Per tant:
●

La qualificació trimestral s’extraurà a partir dels criteris d’avaluació dels diferents RA, prèviament relacionats amb les competències del mòdul.

●

La qualificació final s’extraurà de la ponderació de les competències.

Cada una de les produccions de l’alumnat serà avaluada segons els criteris relacionats a les competències professionals, personals i socials que s’estableixin en la mateixa i que
seran comunicats a l’alumnat en el moment en que se li encomani la realització de la tasca.

L'objectiu general de les sessions en anglès serà la d'adquirir les destreses lingüístiques necessàries per a comunicar continguts bàsics relacionats amb el mòdul, a més
de proporcionar a l'alumnat una eina essencial i pràctica per la seva vida professional. L'avaluació i qualificació d'aquesta part s'integra dins cada RA, amb la ponderació
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corresponent a les activitats desenvolupades.
a) Criteris de qualificació (concretar aspectes no recollits als generals, si escau)
Pel que fa als criteris de qualificació, les notes de cada avaluació es conformaran a partir de:

●

El % assignat a cada competència en funció dels RA que té vinculats i del pes que suposa respecte al contingut a desenvolupar en el mòdul. La nota per a cada
competència s’obté de la suma de les notes ponderades obtingudes amb cada un dels instruments d'avaluació utilitzats per desenvolupar i treballar els continguts
vinculats.

●

El % assignat a les competències transversals definits a l’article 3 del RD 1147/2011).

La nota final del mòdul s’obtendrà de la suma dels % assignats a les competències del mòdul, que suposarà el 80%, i la nota final del % assignat a les competències
transversals que suposarà un 20%.

Per tal de tenir el mòdul superat cal haver assolit totes les competències professionals, personals i socials que hi té associades. Es consideren APTES les puntuacions iguals
o superiors a 5 punts. La qualificació del mòdul serà numèrica, entre 1 i 10, sense decimals. Aquesta nota final s’obtindrà de la ponderació de les diferents qualificacions
obtingudes en les competències vinculades al mòdul. Al final de cada trimestre es farà una devolució individual a cada alumna/e amb la finalitat de concretar la seva
evolució respecte a les competències relacionades amb el mòdul.

Seran avaluats:

●

L’elaboració de les activitats i treballs obligatoris, individuals i en grup, que al llarg del curs seran requerits per la docent, tant per fer a classe com a casa.

●

Els treballs s’hauran d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades per la docent i pel departament de Serveis Socioculturals i a la Comunitat.
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Els treballs lliurats fora dels terminis indicats no es qualificaran. Si un/a alumne/a no pot realitzar una producció durant l’avaluació i presenta el justificant
corresponent, tindrà dret a realitzar-la durant la mateixa avaluació sempre que sigui possible. El primer treball lliurat amb retard es qualificarà i es donaran les eines per
millorar aquesta situació. Els posteriors treballs lliurats fora termini no es qualificaran.

SISTEMA DE RECUPERACIONS
En cas que no es superi alguna de les avaluacions per no haver lliurat els treballs i/o les activitats plantejades dins els terminis o per haver-se considerat algun
treball com a no apte, es valorarà cada cas de manera individual i es definirà el pla de treball corresponent per tal de poder assolir les competències
professionals que poden estar-hi associades.
b) Instruments d’avaluació (generals per al mòdul, a concretar a la programació d’aula)
L’avaluació serà contínua i formativa. El model d’avaluació formativa exigeix un ús d’instruments variats i adaptats a la diversitat de l’alumnat i de les situacions
d’aprenentatge, per aquest motiu utilitzarem:
●

Treballs i activitats d’aula.

●

Rúbriques d’avaluació pels diferents treballs i activitats que es plantegin a l’aula. S’utilitzaran diferents tipus de rúbriques (coavaluació,
autoavaluació, d’avaluació d’exposicions orals i/o treballs escrits, etc.) que es presentaran a l’alumnat amb les tasques a realitzar.
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●

Mètodes d’observació directa

●

Sortides i visites tècniques.

●

Proves d’avaluació, si escau.

També es contemplarà l’avaluació docent i de la tasca del professorat, com un procés necessari de millora contínua. L’alumnat avaluarà el procés
d’ensenyament-aprenentatge de la docent i plasmarà el seu grau de satisfacció amb un qüestionari anònim.

4.

DISTRIBUCIÓ TEMPORAL
BLOCS DE
CONTINGUTS

UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES

CRONOGRAMA
HORES

(segons currículum)
A

B

C

D

E

X

X

X

X

X

X

SET
0. UT: : INTRODUCCIÓ AL MÒDUL.

X

1. UT: : PENSAMENT, LLENGUATGE I COMUNICACIÓ

X

X

X

X

X

X

2. UT: EL SEXISME EN EL LLENGUATGE

X

X

X

X

X

3. UT: ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ.

X

X

X

X

OCT NOV DES

COM.
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FEB MAR

ABR

MAI

JUN
3

X
X

4. UT: : LES NOVES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I

GEN

X

22
X

44

X

X

X

X

52
X

X

46

X

X

X

5. UT: DISSENY, IMPLEMENTACIÓ I AVALUACIÓ

X

ACTUACIONS

X

X

X

X

HORES TOTALS:

5.

58
225
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MÒDUL PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ FEMENINA
DOCENT: Maria del Mar Florit Orell
La programació és un projecte obert, flexiu i reflexiu, on el professorat adapta la normativa a la realitat d’aula i a la diversitat d’interessos i capacitats de l’alumnat,
disposant-hi així una declaració d’intencions d’aquells aspectes principals en relació amb el seu mòdul (objectius, competències, continguts, metodologia,
avaluació...). Aquesta programació té un caràcter viu i es troba en constant revisió segons les circumstàncies, imprevists, necessitats i dificultats que poden aparèixer
durant el transcurs, desenvolupament i aplicació de la programació.
Tal com queda recollit a l’annex 3 del pla de contingència del CIFP Son Llebre i pel que respecta als instruments d’avaluació, s’han previst, a la programació d’aula,
tots aquells que puguin ser eficients en qualsevol dels nivells d’alerta o fàcilment adaptables. Igualment, quan es dissenyin les activitats d’ensenyament-aprenentatge
es diversificaran suficientment per a poder-les dur a terme i perquè els elements curriculars es puguin assolir en qualsevol dels escenaris pandèmics i en els diferents
nivells d’alerta. S’anirà informant de la ponderació dels diferents instruments d’avaluació que es vagin realitzant i dels criteris de qualificació que es vagin aplicant, tal
com queda recollit a la programació general de cicle, per garantir l’avaluació contínua. Pel que fa a aquest mòdul, tots els continguts es consideren prioritaris i
adaptables a qualsevol escenari.
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16. ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL
COMPETÈNCIES PPS
a) Obtenir informació utilitzant recursos,
estratègies i instruments d'anàlisi de la
realitat, amb la finalitat d'adequar la
intervenció en matèria d'igualtat a les
necessitats i característiques de les
persones destinatàries i del context.
b) Programar intervencions que promoguin
la igualtat entre homes i dones, interpretant
i tenint en compte la normativa legal, així
com el pla estratègic, i polítiques públiques
de referència.

RESULTATS
D’APRENENTATGE
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
perspectivade gènere.
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 enmatèria 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.
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CONTINGUTS
Caracterització de la situació de la dona
en matèria d'ocupació:
Treball. Definició i tipologia.
Ocupació. Definició i tipologia d'ocupació i
situacions laborals.
Anàlisi de les referències legislatives i
normatives
en
matèria
d'ocupació:
internacional, europea, estatal i autonòmica.
Necessitats i demandes laborals de les dones.
Anàlisi de la situació de les dones en l'àmbit
laboral. Sectors feminitzats i precarietat laboral.
Elaboració d'un diagnòstic de necessitats
laborals de les dones.
Descripció i anàlisi de la discriminació per raó de
sexe en el treball. Anàlisi d'actituds: estereotips
i prejudicis en l'àmbit laboral. L'assetjament
laboral per raó de sexe en l'ocupació.
L'acció sindical i la igualtat d'oportunitats. Les
dones en l'àmbit sindical.
Importància de la contribució de les dones al
desenvolupament del món laboral.

a) Obtenir informació utilitzant
recursos,
estratègies i instruments d'anàlisi de la
realitat, amb la finalitat d'adequar la
intervenció en matèria d'igualtat a les
necessitats i característiques de les persones
destinatàries i del context.
b) Programar intervencions que promoguin la
igualtat entre homes i dones, interpretant i
tenint en compte la normativa legal, així com
el pla estratègic, i polítiques públiques de
referència.
e) Desenvolupar activitats d'informació,
comunicació i sensibilització de les dones i la
població en general, utilitzant diversos
suports de comunicació, promovent l'ús
d'imatges no estereotipades de les dones i la
utilització d'un llenguatge no sexista.
g) Proporcionar suport tècnic, documental i
logístic per a la constitució i funcionament de
grups
i
associacions,
capacitant
als
participants per a l'autogestió i facilitant les
relacions entre els diferents agents que
configuren una comunitat o una zona.
h) Dinamitzar grups, aplicant tècniques
participatives i de dinamització, gestionant els
conflictes i promovent el
respecte i la
solidaritat.
k) Dissenyar estratègies per prevenir la
violència de gènere, detectant els possibles
factors de risc.

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.

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.
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Organització d'activitats de promoció
d'igualtat efectiva en matèria d'ocupació:
Conciliació. Corresponsabilitat. Gestió de temps.
Estratègies per a l'ús de temps de dones i
homes en l'àmbit productiu: mesures de
conciliació.
Normativa en matèria de conciliació de la vida
personal, familiar i laboral: guies i manuals.
Obstacles que dificulten o impedeixen l'accés al
mercat laboral. Definició de conceptes com a
sostre de cristall, gueto de vellut i sòl enganxós.
El paper dels diferents agents socials.Bones
pràctiques:
Bones pràctiques promocionades per la
iniciativa privada i pública.
Planificació d'activitats de sensibilització en
l'ocupació
en
perspectiva
de
gènere.
Campanyes de difusió. Diferents col·lectius.
Diferents contexts.
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.

a) Obtenir informació utilitzant recursos,
estratègies i instruments d'anàlisi de la
realitat, amb la finalitat d'adequar la
intervenció en matèria d'igualtat a les
necessitats i característiques de les
persones destinatàries i del context.
b) Programar intervencions que promoguin
la igualtat entre homes i dones, interpretant
i tenint en compte la normativa legal, així
com el pla estratègic, i polítiques públiques
de referència.
e) Desenvolupar activitats d'informació,
comunicació i sensibilització de les dones i
la població en general, utilitzant diversos
suports de comunicació, promovent l'ús
d'imatges no estereotipades de les dones i
lautilització d'un llenguatge no sexista.
i) Realitzar intervencions de foment de la
participació de les dones en els diferents
àmbits de la vida social i en els processos de
presa de decisions, promovent la creació i
manteniment de xarxes i espais de trobada.
j) Desenvolupar intervencions dirigides a la
inserció laboral de les dones, analitzant els
factors influents així com els potencials
jaciments d'ocupació.
l) Implementar programes i accions de
prevenció de violència de gènere, aplicant
els protocols d'actuació per evitar els
processos de victimització secundària.

RA3.
Organitza
activitats
d'assessorament a les
empreses, analitzant els
avantatges de l'aplicació
de la igualtat efectiva en
l'ocupació.

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.
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.

MD020202b-1

588

Organització d'activitats d'assessorament
i prospecció d’empreses:
Empresa, organitzacions i estructures
d'ocupació. Tipologia i característiques.
Aplicació de tècniques de recerca social.
Elaboració
d'instruments per a la
recollida d'informació en les activitats
de prospecció d'empreses.
Oferta d'ocupació. Anàlisi de les característiques
de l'oferta d'ocupació a l'entorn d'intervenció.
Desenvolupament de mapes de recursos.
Jaciments d'ocupació. 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.
Segell d'igualtat en l'empresa.
Entrenament i foment del lideratge.
Valoració de la igualtat real en ocupació.
Organització d'activitats d'informació i
sensibilització.

a) Obtenir informació utilitzant recursos,
estratègies i instruments d'anàlisi de la
realitat, amb la finalitat d'adequar la
intervenció en matèria d'igualtat a les
necessitats i característiques de les
persones destinatàries i del context.
g) Proporcionar suport tècnic, documental i
logístic per a laconstitució i funcionament
de grups i associacions, capacitant als
participantsper a l'autogestió i facilitant les
relacions entre els diferents agents que
configuren una comunitat o una zona
territorial.
h) Dinamitzar grups, aplicant tècniques
participatives i de dinamització, gestionant
els conflictes i promovent elrespecte i la
solidaritat.
i) Realitzar intervencions de foment de la
participació de les dones en els diferents
àmbits de la vida social i en els processos
de presa de decisions, promovent la creació
i manteniment de xarxes i espais de
trobada i col·laboració.
j) Desenvolupar intervencions dirigides a la
inserció laboral de les dones, analitzant els
factors influents així com els potencials
jaciments d'ocupació

RA4.
Desenvolupa
processos d'orientació i
informació a les dones
en matèria d'ocupació,
relacionant
la
seva
empleabilitat amb la
situació d’ocupabilitat.

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.
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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.
Processos d'acreditació de
competències.
Assessorament en matèria de creació,
accés i permanència en l'ocupació.
Promoció professional en condicions
d'igualtat.
Disseny d'itineraris personalitzats
d'inserció. Acompanyament en el
procés de cerca d'ocupació.
Estratègies d'informació sobre recursos
ocupacionals.
Aplicació de tècniques de cerca
d'ocupació.
L'autoocupació: procés de creació
d'una empresa. Referències bàsiques.
Plans i ajudes per a dones emprenedores.
Guies de mesures i bones pràctiques
emprenedores.
Importància del respecte a l'opinió de
cadascun i la confidencialitat de les
dades.

a) Obtenir informació utilitzant recursos,
estratègies i instruments d'anàlisi de la
realitat, amb la finalitat d'adequar la
intervenció en matèria d'igualtat a les
necessitats i característiques de les persones
destinatàries i del context.
b) Programar intervencions que promoguin la
igualtat entre homes i dones, interpretant i
tenint en compte la normativa legal, així com
el pla estratègic, i polítiques públiques de
referència.
j) Desenvolupar intervencions dirigides a la
inserció laboral de les dones, analitzant els
factors influents així com els potencials
jaciments d'ocupació.
l) Implementar programes i accions de
prevenció de violència de gènere, aplicant
els protocols d'actuació per evitar els
processos de victimització secundària.

RA5. Realitza activitats
de seguiment del procés
de
promoció
de
l'ocupació justificant la
selecció
de
les
estratègies, tècniques i
instruments d'avaluació.

a) S'han planificat les diferents
Realització d'activitats per al control i
activitats de seguiment i avaluació
seguiment de la intervenció en la unitat de
segons els diferents moments del convivència:
procés.
b) S'han identificat els indicadors del Determinació de la tècnica d'avaluació.
procés de promoció de l'ocupació.
Determinació del moment i la seqüència de les
c) S'han dissenyat instruments de activitats d'avaluació.
recollida de dades i registre de la
Establiment d'indicadors i protocols
informació.
d'avaluació en promoció de l'ocupació.
d) S'han analitzat les dades extretes Instruments d'avaluació:
durant les diferents activitats
Elaboració i selecció.
d'avaluació.
Elaboració i aplicació d'instruments d'avaluació
e) S'han elaborat informes i memòries en la promoció de l'ocupació.
finals sobre la promoció de l'ocupació. Registre de dades en suports
f) S'ha valorat la importància de
adequats: anàlisi de les dades obtingudes.
l'autoreflexió i autocrítica de
Elaboració de la documentació d'avaluació per a
l'acompliment professional.
la seva difusió entre els agents socials implicats
g) S'ha valorat l'avaluació com a
en la promoció de l'ocupació.
instrument útil en la presa de
Elaboració d'informes i memòries.
decisions.
Ús de les noves tecnologies de la
informació i la comunicació.
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 la necessitat que el tècnic
superior en Promoció d'Igualtat de
Gènere reflexioni sobre les seves pròpies
accions i decisions.
Valoració de l'avaluació com un instrument útil
en la presa de decisions.

2. METODOLOGIA
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Per orientar la intervenció educativa i assolir els objectius generals del mòdul s’adoptaran diferents estratègies didàctiques i metodològiques, tenint en
compte que l’aprenentatge constitueix un procés de construcció personal. Per tant, els mètodes utilitzats i els criteris seguits a l’hora de desenvolupar el
procés es basen en l’enfocament i mètode constructivista i amb el foment d’un aprenentatge actiu, participatiu, significatiu i funcional, on l’alumnat és
el constructor i protagonista del seu aprenentatge.
Partim de la idea que l’alumnat és el subjecte actiu del seu propi aprenentatge, amb capacitat crítica, de raonament i d’opinió. Per tant, la metodologia de
treball dissenyada per aquest mòdul fomentarà l’elaboració progressiva dels coneixements per part de l’alumnat, i això, implicarà un treball constant i diari
de tasques que s’aniran fent dins i fora de la classe. Es fomentarà, doncs, l’autoaprenentatge de l’alumne i s’usaran diverses metodologies (com el treball
cooperatiu i el treball per a projectes) per a fomentar el treball en equip i per atendre la diversitat de formes d’aprenentatge que es presenten dins l’aula.
Les sessions de treball seran teòric-pràctiques i la metodologia de treball tindrà com a objectiu prioritari suscitar i assolir la motivació, la implicació, la
reflexió, l’observació, el raonament i la participació de l’alumnat. S’intentarà alternar aquesta teoria amb la pràctica a través de: presentacions, exposicions,
activitats de recerca i treball autònom, tan individual com en petit o gran grup. A més, es fomentarà l’anàlisi, la reflexió i el debat a partir de vídeos i la
lectura de documents, articles diversos..., entre d’altres.
Es procurarà que l’alumnat vagi descobrint els interessos personals per determinats temes. El professorat intentarà canalitzar aquests interessos animant a
l’alumnat a aprofundir-hi i a cercar informació. Així es valoraran les lectures, els treballs, les recopilacions... que l’alumnat dugui a terme de forma voluntària
sobre temes del seu interès.
Les competències, els resultats d’aprenentatge i els continguts associats al mòdul es treballaran en diferents unitats de treball amb diferents tipus
d’activitats:
- Activitats d’inici, per a la introducció i sensibilització de la unitat de treball: idees i coneixements previs i presentació d’objectius i continguts.
Aquestes activitats tenen l’objectiu de conèixer el nivell competencial que té l’alumnat, a la vegada que s’introdueixen els primers continguts de la unitat de
treball.
- Activitats de desenvolupament i aprenentatge: explicació de conceptes, rolles playings, creació de tríptics, exposicions i presentacions orals,
resolució de casos pràctics, creació de projectes...
- Activitats de síntesi i consolidació: reestructuració dels continguts, relació de conceptes, resum i aclariment de dubtes i reforç i consolidació de
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coneixements i aprenentatges. Activitats de gamificació com Kahoot i Passa Paraula, activitats de resoldre dubtes com ‘’sac de dubtes’’...
Totes aquestes activitats es complementaran amb visites i/o sortides a entitats que ens puguin mostrar la realitat laboral i d'intervenció real sobre els
continguts del mòdul, estudi de casos, estudi de sistemes, tallers per a confecció de material, etc.
Es fomentarà l'ús de les TIC i TAC, facilitant l’accés a la informació i posant a disposició una gran varietat de recursos i eines. Per una banda, s’utilitzarà
l’Aula Virtual (Google Classroom) com a eina bàsica de seguiment, on es compartirà tot el material, recursos, eines, instruments... treballats a cada unitat de
treball, per tal que l’alumnat pugui accedir-hi en tot moment i pugui consultar el material, entregar treballs i activitats, compartir tasques... Es potenciarà
l’ús de les eines que aquest posseeix com: fòrum, notícies, enquestes... com un recurs de comunicació i participació. Per altra banda, l’ús de les TIC es farà
per la recerca d’informació, selecció de les referències bibliogràfiques, utilització de traductors i correctors ortogràfics...
Quant a les TAC, es fomentarà el seu ús per tal de potenciar i millorar els processos d’ensenyament aprenentatge, on l’alumnat crearà, plasmarà i
consolidarà el seu propi coneixement a través de les distintes eines i aplicacions com Padlet, Clipchamp, Kahoot, Loom, Genially...
S’utilitzarà el llibre de text com a material complementari i opcional per a l’alumnat.
3. AVALUACIÓ
L’avaluació parteix del marc legal i es basa amb:
L’Ordre d’organització i funcionament del 13 de juliol del 2009 (BOIB núm. 108 de 25 de juliol de 2009) que especifica que cada mòdul podrà ser objecte
d’avaluació en 4 convocatòries, excepte el de FCT que ho serà en dues.
L’article 34 d’aquest Ordre que especifica que, d’aquest nombre màxim de convocatòries, l’alumnat pot assistir de forma presencial a les activitats
programades per a cada mòdul un màxim de dos cursos. Estableix que les convocatòries no necessàriament han de ser consecutives.
L’article 32 d’aquest que especifica que s’han d’avaluar els resultats esperats i que han de coincidir o formar part de les competències professionals que
han de ser assolides per l’alumnat. En aquests resultats esperats d’aprenentatge s’han d’incloure el saber fer, saber estar i saber ser de l’alumnat en
comportaments observables.
Amb la finalitat de poder valorar de manera objectiva i precisa el saber estar i el saber ser, es vol posar èmfasi en l’avaluació de les competències personals i socials
que impregnen el currículum de la formació professional, entenent que les competències personals i socials fan que una persona professional desenvolupi de forma
eficaç la seva tasca, podent-les relacionar amb les conductes i les actituds de les persones.
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L’article 33 estableix que, l’avaluació serà contínua i formativa, la qual cosa vol dir que l’alumnat serà avaluat a partir del seu treball diari de classe,
proves escrites, activitats avaluatives i d’aprenentatge (elaboració de treballs, tríptics, pòsters, vídeos, esquemes, projectes...) i els procediments, les estratègies i les
actituds demostrades, així com l’interès per la matèria, la tolerància als diferents ritmes d’aprenentatge, la cooperació amb companys/es, les aportacions fetes a
classe, la iniciativa i l’entusiasme. S’intentarà potenciar un aprenentatge significatiu, dinàmic, participatiu, creatiu i motivador.
Els articles 29 i 30 de l’ordre d’organització i funcionament afirma que per tenir dret a l’avaluació s’ha d’assistir a un 85% de les sessions del mòdul. En cas de
superar el 15% d’absentisme (ANJ) no continuat o el 10% continuat, el mòdul no podrà ser avaluat i es donarà de baixa d’ofici a l’alumne/a, prèvia comunicació
oficial i tenint en compte les causes que contempla la normativa.
Per avaluar es tindran en compte els següents principis:
20. L’avaluació es basarà tant en els objectius del títol com els generals de l’FP (article 3 del RD 1147/2011), tals com:
c) Consolidar hàbits de disciplina treball individual i en equip, així com la capacitat d’autoaprenentatge i capacitat crítica.
d) Establir relacions interpersonals i socials, en l'activitat professional i personal, basades en la resolució pacífica dels conflictes, el respecte a les altres persones i
el rebuig a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als comportaments sexistes.
g) Potenciar la creativitat, la innovació i la iniciativa emprenedora.
i) Comunicar-se de forma efectiva en el desenvolupament de l’activitat professional i personal.
21. L'avaluació serà Formativa.
22. L'avaluació ha d’identificar el grau en què l’alumnat ha desenvolupat cada competència.
23. És imprescindible implicar l’alumnat en el procés d’avaluació.
24. S’ha de basar en procediments pràctics i funcionals.
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25. L'avaluació ha de ser transparent (L’alumnat ha de conèixer els paràmetres d’avaluació des del començament).
Per això, aquesta avaluació es copsarà com un procés continu i global de retroalimentació sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge. Aquest es basarà en les
competències PPS, els resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i objectius generals associats al mòdul, els que ha d’adquirir l’alumnat. Aquests RA’s són
ponderats en funció del temps que es treballa i de la importància que en tenen per la competència del perfil professional i del mòdul. Tots aquests elements es
treballaran i es temporalitzaran en distintes unitats de treball i activitats avaluatives i d’aprenentatge, els quals seran qualificats a partir de diversos instruments
d’avaluació. Per tant:



La qualificació trimestral s’extraurà a partir dels instruments d’avaluació associats als Resultats d’Aprenentatge treballats.
La qualificació final s’extraurà de la ponderació dels Resultats d’Aprenentatge.
a. Criteris de qualificació

La qualificació del mòdul serà numèrica, entre 1 i 10, sense decimals. El mòdul es superarà sempre que s’obtingui una nota igual o superior a 5.
Seguint l’estructura de les UT, es plantejarà una avaluació contínua per fer el seguiment i reconduir el procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat, partint de:
- Una avaluació inicial (no avaluable) en què s’obtindrà la informació sobre els coneixements previs de l’alumnat.
- Una avaluació de procés (avaluable) en què es valoraran totes les activitats dutes a terme en l’UT les quals podran ser treballs, casos pràctics, elaboració de
material, carpeta d’aprenentatge, visites dins o fora del centre, etc. que es determinaran a cada UT.
L’alumnat ha de realitzar i lliurar les activitats i treballs dins els terminis establerts i s’haurà d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel
departament.
Cada treball o activitat serà avaluada segons les competències i els resultats d’aprenentatge que treballen i els criteris que s’estableixen, els que seran comunicats a
l’alumnat en el moment en què s’encomana la tasca i els quals podran consultar per mitjà de l’eina Google Classroom i Addittio, fent-ne possible així la transparència
d’aquest des del principi.

MD020202b-1

594

- Una avaluació final o de síntesi (avaluable) consistent amb una prova escrita competencial i teòrica-pràctica sobre els resultats d’aprenentatge i les competències
treballades, per tal de verificar-ne la seva adquisició. Aquesta prova pot constar de diverses parts: preguntes a desenvolupar, preguntes tipus test, realització
d’esquemes o mapes conceptuals, identificació d’imatges, comentaris i/o reflexions, resolució de casos, etc.
Aquesta prova no superarà el 50% de la nota final del trimestre, tal com es va acordar a nivell de Departament de Família Professional.
Si l’alumnat no pot dur a terme una activitat d’ensenyament-aprenentatge o una prova d’avaluació de manera justificada, tindrà dret a realitzar-la durant la mateixa
avaluació sempre que sigui possible.

b. Instruments d’avaluació
L’avaluació del procés d’aprenentatge es durà a terme mitjançant diversos instruments d’avaluació globals, ja que així és com ho exigeix el model d’avaluació
formativa, per tal d’assegurar i comprovar l’assoliment dels resultats d’aprenentatge i de les competències seguint l’ancoratge curricular (criteris d’avaluació i objectius
associats). Els procediments i instruments d’avaluació que s’empraran es concretaran a la programació d’aula i podran ser:
- Proves individuals d’avaluació competencial objectives, escrites i/o orals.
- Rúbriques d’avaluació (avaluació, autoavaluació i coavaluació). L’autoavaluació i coavaluació es copsen com a necessàries perquè l’alumnat sigui partícip i conscient
del seu propi procés.
- Quaderns i diaris de classe, carpetes d’aprenentatge i/o portafolis. La carpeta d’aprenentatge consisteix en una eina d’aprenentatge i autoavaluació que recull i
engloba les evidències del mateix procés de l’alumnat, il·lustrant l’assoliment de les competències i on es recull una opinió crítica i una reflexió de les activitats
d’ensenyament-aprenentatge, tasques... desenvolupades i que particularitzen el procés.
- Registres d’observació i fulls de seguiment de l’actitud i interès vers el mòdul, professorat i companys/es, el comportament adequat a l’aula, l’assistència i la
participació, l’actitud de respecte per l’alumnat, el professorat i les instal·lacions...
- Diàlegs, entrevistes, debats...
- Enquestes i qüestionaris.
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- Jocs de gamificació com Kahoot, Passa paraula...
- Sortides i visites tècniques.
-Altres.
També es contemplarà l’avaluació docent i de la tasca del professorat com un procés necessari de millora contínua. L’alumnat avaluarà el procés d’ensenyamentaprenentatge del docent i plasmarà el seu grau de satisfacció i la seva opinió a través de dues eines bàsiques: la carpeta d’aprenentatge en els casos que es dugui a
terme i un qüestionari de Google Forms (omplert al final de cada avaluació de manera anònima) on apareixen preguntes tipus Likert i preguntes obertes. L’anàlisi
d’aquestes farà possible l’ajustament òptim i la millora d’aquest procés.
Aquestes eines contemplaran tant la metodologia utilitzada, la temporalització, el nivell i la dificultat dels resultats d’aprenentatge, dels continguts i competències
treballades, de les activitats fetes, així com la distribució de les unitats de treball, l’avaluació, els recursos i els materials emprats...
L’objectiu d’aquestes eines és que siguin una guia per la millora i reflexió docent, per tal d’incorporar els aspectes necessaris i corregir aquells que ho requereixin.
La tasca docent també s’avaluarà a partir de les reunions de coordinació amb els membres de l’equip docent.

Nota: Com queda explicitat al pla de contingència la programació de mòdul davant la possibilitat d’un nivell d’alerta o un altre pot
haver de modificar els criteris de qualificació plantejats.
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4. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL
BLOCS DE CONTINGUTS
B-a

B-b

B-c

B-d

B...

X
0.
UT:
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.

UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES
SET

0. UT: Presentació i introducció.

X

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

X

2. UT: Organització d’activitats de promoció d’igualtat efectiva
en matèria d’ocupació.
3. UT: Organització d’activitats d’assessorament i prospecció
d’empreses.

X

X

CRONOGRAMA
OCT

NOV

DES

GEN

FEB

MAR

HORES
ABR

MAI

JUN

5

X

43

X

X

48

X

X

33

4. UT: Desenvolupament de processos d’informació i orientació a
les dones en matèria d’ocupació.

X

X

26

5. UT: Realització d’activitats per al control i seguiment de la
intervenció en el procés de promoció de l’ocupació.

X

X

30

X
X

HORES TOTALS:

185
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Mòdul: Projecte de Promoció de la Igualtat de Gènere.
Professora: Remeis Martorell Muñoz

1. Introducció al mòdul

Aquest mòdul professional complementa la formació establerta per a la resta dels mòduls professionals
que

integren els títols en les funcions d’anàlisis del context, disseny del projecte i organització de

l’execució.
La funció d’anàlisis del context inclou les subfuncions de recopilació d’informació, identificació i priorització
de necessitats i identificació dels aspectes que faciliten o dificulten el desenvolupament de la possible
intervenció.
La funció de disseny del projecte té com a objectiu establir les línies generals per a donar resposta a les
necessitats plantejades, concretant els aspectes rellevants per a la seva realització. Inclou les subfuncions
de definició del projecte, planificació de la intervenció i elaboració de la documentació.
La funció d’organització de l’execució inclou les subfuncions de programació d’activitats, gestió de
recursos i supervisió de la intervenció.
Les activitats professionals associades a aquestes funcions es desenvolupen en els sectors de serveis a les
persones i serveis a la comunitat.
La formació del mòdul es relaciona amb la totalitat dels objectius generals dels cicles i de les
competències professionals, personals i socials dels títols.
Les línies d’actuació en el procés d’ensenyament–aprenentatge que permeten aconseguir els objectius del
mòdul estan relacionats amb:
➢ L'ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació
➢ L’execució de treballs en equip.
➢ La responsabilitat i l’autoavaluació del treball realitzat.
➢ L’autonomia i la iniciativa personal.

2. Objectius generals

a) Seleccionar recursos, estratègies i instruments d'anàlisi de la realitat analitzant-ne les 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.
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b) Aplicar procediments de planificació, relacionant les seves diferents elements amb la informació
obtinguda de l'anàlisi de la realitat per programar intervencions que promoguin la igualtat entre homes 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.
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 dirigir la implementació de projectes de promoció d'igualtat de gènere.
e) Seleccionar espais, estratègies i materials, analitzant les possibilitats dels avenços 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 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 donar 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 a 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
d'ocupació per a 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.
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.
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
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obtinguts.
p) Analitzar i utilitzar els recursos i oportunitats d'aprenentatge relacionats amb l'evolució científica,
tecnològica i organitzativa del sector i les tecnologies de la informació i la comunicació, per mantenir
l'esperit d'actualització i adaptar-se a noves situacions laborals i personals.
q) Desenvolupar la creativitat i l'esperit d'innovació per respondre als reptes 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
diferent àmbit i acceptant els riscos i la possibilitat d'equivocació en les mateixes, per afrontar i resoldre
diferents situacions, problemes o contingències.
s) Desenvolupar tècniques de lideratge, motivació, supervisió i comunicació en contextos de treball en
grup, per facilitar l'organització i coordinació d'equips de treball.
t) Aplicar estratègies i tècniques de comunicació, adaptant-se als continguts que es van a transmetre, a la
finalitat i a les característiques dels receptors, per assegurar l'eficàcia en els processos de comunicació.
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.
v) Identificar i proposar les accions professionals necessàries, per donar resposta a l'accessibilitat
universal i al «disseny per a tots» i de gestió de la diversitat
w) Identificar i aplicar paràmetres de qualitat en els treballs i activitats realitzats 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.
x) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura emprenedora, empresarial i d'iniciativa professional,
per realitzar la gestió bàsica d'una petita empresa o emprendre un treball.
y) Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, tenint en compte el marc legal que
regula les condicions socials i laborals, per participar com a ciutadà democràtic.

3. Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

1. Identifica necessitats del sector productiu, relacionant-les amb projectes tipus que
les puguin satisfer.
Criteris d'avaluació:
a) S'han classificat les empreses i entitats del sector per les seves característiques organitzatives
i el tipus de producte o servei que ofereixen.
b) S'han caracteritzat les empreses i entitats tipus, indicant l'estructura organitzativa i les
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funcions de cada departament.
c) S'han identificat les necessitats més demandades en el sector productiu.
d) S'han valorat les oportunitats de negoci previsibles al sector.
e) S'ha identificat el tipus de projecte requerit per donar resposta a les demandes previstes.
f) S'han determinat les característiques específiques requerides al projecte de promoció d'igualtat.
g) S'han determinat les obligacions fiscals, laborals i de prevenció de riscos i les seves condicions
d'aplicació.
h) S'han identificat possibles ajuts o subvencions per a la incorporació de noves tecnologies de
producció o de servei que es proposen.
i) S'ha elaborat el guió de treball que se seguirà per a l'elaboració del projecte de promoció
d'igualtat.
2. Dissenya projectes relacionats amb les competències expressades en el títol, incloent i
desenvolupant les fases que el componen.
Criteris d'avaluació:
a) S'ha recopilat informació relativa als aspectes que seran tractats en el projecte.
b) S'ha realitzat l'estudi de viabilitat tècnica del mateix.
c) S'han identificat les fases o parts que componen el projecte i el seu contingut.
d) S'han establert els objectius que es pretenen aconseguir, identificant el seu
abast. e) S'han previst els recursos materials i personals necessaris per a
realitzar-lo.
f) S'ha realitzat el pressupost econòmic corresponent.
g) S'han identificat les necessitats de finançament per a la posada en marxa del
mateix. h) S'ha definit i elaborat la documentació necessària per al seu disseny.
i) S'han identificat els aspectes que s'han de controlar per garantir la qualitat del projecte.
3. Planifica l'execució del projecte, determinant el pla d'intervenció i la documentació
associada.
Criteris d'avaluació:
a) S'han seqüenciat les activitats, ordenant-les en funció de les necessitats
d'implementació. b) S'han determinat els recursos i la logística necessària per a cada
activitat.
c) S'han identificat les necessitats de permisos i autoritzacions per dur a terme les
activitats. d) S'han determinat els procediments d'actuació o execució de les activitats.
e) S'han identificat els riscos inherents a l'execució, definint el pla de prevenció de riscos i
els mitjans i equips necessaris.
f) S'han planificat l'assignació de recursos materials i humans i els temps d'execució.
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g) S'ha fet la valoració econòmica que dóna resposta a les condicions de la
implementació. h) S'ha definit i elaborat la documentació necessària per a l'execució.
4. Defineix els procediments per al seguiment i control en l'execució del projecte, justificant
la selecció de variables i instruments emprats.
Criteris d'avaluació:
a) S'ha definit el procediment d'avaluació de les activitats o intervencions.
b) S'han definit els indicadors de qualitat per realitzar l'avaluació.
c) S'ha definit el procediment per a l'avaluació de les incidències que puguin presentar-se
durant la realització de les activitats, la seva possible solució i registre.
d) S'ha definit el procediment per gestionar els possibles canvis en els recursos i en les
activitats, incloent el sistema de registre dels mateixos.
e) S'ha definit i elaborat la documentació necessària per a l'avaluació de les activitats i del
projecte.
f) S'ha establert el procediment per a la participació dels usuaris o clients en l'avaluació i s'han
elaborat els documents específics.
g) S'ha establert un sistema per garantir el compliment del plec de condicions del projecte,
quan aquest existeix.

4. Continguts

a) Identificació de necessitats del sector productiu i de l'organització de l'empresa: Identificació de les
funcions dels llocs de treball. Estructura i organització empresarial del sector. Activitat de l'empresa i la
seva ubicació en el sector. Organigrama de l'empresa. Relació funcional entre departaments. Tendències
del sector: productives, econòmiques, organitzatives, d'ocupació i altres.

Procediments de treball en

l'àmbit de l'empresa. Sistemes i mètodes de treball. Determinació de les relacions laborals excloses i
relacions laborals especials. Conveni col·lectiu aplicable a l'àmbit professional. La cultura de l'empresa:
imatge corporativa. Sistemes de qualitat i seguretat aplicables al sector.
b) Disseny de projectes relacionats amb el sector: Anàlisi de la realitat local, de l'oferta empresarial del
sector a la zona i del context en què es va a desenvolupar el mòdul professional de Formació en centres
de treball. Recull d'informació. Estructura general d'un projecte. Elaboració d'un guió de

treball.

Planificació de l'execució del projecte: objectius, continguts, recursos, metodologia, activitats,
temporalització i avaluació. Viabilitat i oportunitat del projecte. Revisió de la normativa aplicable.
c) Planificació de l'execució del projecte: Seqüenciació d'activitats. Elaboració d'instruccions de treball.
Elaboració d'un pla de prevenció de riscos. Documentació necessària per a la planificació de l’execució del
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projecte. Compliment de normes de seguretat i ambientals. Indicadors de garantia de la qualitat del
projecte.
d) Definició de procediments de control i avaluació de l'execució del projecte: Proposta de solucions als
objectius plantejats en el projecte i justificació de les seleccionades. Definició del procediment d'avaluació
del projecte. Determinació de les variables susceptibles d'avaluació. Documentació

necessària per a

l'avaluació del projecte. Control de qualitat de procés i producte final. Registre de resultats.

5. Criteris de qualificació. Recuperacions

S’avaluarà el projecte individual entregat per l’alumnat (aquest és obligatori) segons la guia metodològica
(annex 1).
➢ La nota mínima per aprovar el projecte serà un cinc.
➢ Si un alumne no aconsegueix una puntuació igual o superior a cinc (5), haurà de tornar a presentar
el projecte a la convocatòria de setembre.

6. Temporalització del mòdul

Durada total del mòdul: 40 hores, durant un trimestre escolar, coincidint amb el mòdul de FCT.

7. Orientacions metodològiques

La metodologia serà activa i participativa, perquè sigui l’alumnat el que a partir de les eines obtingudes,
elabori i organitzi un projecte (vinculat a l’espai on realitzarà les pràctiques).
Les classes del mòdul tindran un component teòrico-pràctic. A la primera sessió, es donarà un esquema
general d’un projecte, i aquest s’anirà treballant a les distintes sessions, de manera que s’aprofitaran les
classes per aclarir qualsevol dubte que ells tinguin.

8. Bibliografia i webs

- García Herrero, GA & Ramírez Navarro, JM (1996). Diseño y evaluación de proyectos sociales.
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Editorial Certeza, Zaragoza.
- Millé Galá, JM (2001). Manual bàsic per a l’elaboració de projectes. Barcelona Associacions,
Barcelona.

9. ANNEXES

ANNEX 1. GUIA METODOLÒGICA DEL PROJECTE
*S'adjunta document amb guia metodològica que s'ha de seguir en el procés d'elaboració del mòdul de
projecte.
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PROGRAMACIÓ MÒDUL FCT
CFGS PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT DE GÈNERE
CURS 2022-2023
MÒDUL: FORMACIÓ A CENTRES DE TREBALL
PROFESSORA: REMEIS MARTORELL
1. Objectius del mòdul

a) Seleccionar recursos, estratègies i instruments d'anàlisi de la realitat analitzant-ne les 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 la realitat per programar intervencions que promoguin la igualtat entre homes 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.
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

dirigir

la

implementació

de

projectes

de

promoció

d'igualtat

de

gènere.

e) Seleccionar espais, estratègies i materials, analitzant les possibilitats dels avenços 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 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 donar 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 a 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 d'ocupació
per a desenvolupar intervencions dirigides a la seva inserció laboral.
k) Detectar factors potencials de risc, aplicant instruments i indicadors d'avaluació per dissenyar estratègies
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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.
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.
p) Analitzar i utilitzar els recursos i oportunitats d'aprenentatge relacionats amb l'evolució científica,
tecnològica i organitzativa del sector i les tecnologies de la informació i la comunicació, per mantenir l'esperit
d'actualització i adaptar-se a noves situacions laborals i personals.
q) Desenvolupar la creativitat i l'esperit d'innovació per respondre als reptes 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 diferent
àmbit i acceptant els riscos i la possibilitat d'equivocació en les mateixes, per afrontar i resoldre diferents
situacions, problemes o contingències.
s) Desenvolupar tècniques de lideratge, motivació, supervisió i comunicació en contextos de treball en grup,
per facilitar l'organització i coordinació d'equips de treball.
t) Aplicar estratègies i tècniques de comunicació, adaptant-se als continguts que es van a transmetre, a la
finalitat i a les característiques dels receptors, per assegurar l'eficàcia en els processos de comunicació.
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.
v) Identificar i proposar les accions professionals necessàries, per donar resposta a l'accessibilitat universal i
al «disseny per a tots» i de gestió de la diversitat.
w) Identificar i aplicar paràmetres de qualitat en els treballs i activitats realitzats 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.
x) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura emprenedora, empresarial i d'iniciativa professional, per
realitzar la gestió bàsica d'una petita empresa o emprendre un treball.
y) Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, tenint en compte el marc legal que
regula les condicions socials i laborals, per participar com a ciutadà democràtic.
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2. Relació entre objectius del cicle i mòdul
Aquest mòdul professional contribueix a completar les competències d'aquest títol i els objectius generals del
cicle, tant aquells que s'han aconseguit en el centre educatiu, com els que són difícils d'aconseguir en el
mateix.

3. Durada
La durada del mòdul és de 400 hores.

4. Requisit d’accés a les FCT
●

Haver-se matriculat al mòdul de formació en centres de treball.

●

Haver superat amb avaluació positiva tots els altres mòduls formatius del cicle que cursa, excepte el
mòdul de Projecte, que es realitza conjuntament amb el de FCT.

5. Períodes i jornades de realització
Períodes:
●

Ordinari (març - juny)

●

No ordinari (setembre-febrer)

Jornades de realització:
En el CFGS de Promoció d'Igualtat de Gènere ens trobam que la temporalització setmanal de la majoria
d'entitats és flexible i supera l'horari fixat com a període lectiu, ja que organitzen i realitzen part de la seva
activitat, tallers i/o jornades en dissabtes, diumenges, dies festius i/o en horaris nocturns, per adaptar-se a
les hores en què les associacions, dones i altres col·lectius a qui van adreçades les activitats i/o els serveis
tenen disponibilitat horària, per a poder facilitar així la seva participació i la conciliació. D'aquesta manera les
jornades de realització seran normalment de 35 hores setmanals i podran organitzar-se de manera flexible
segons les necessitats dels centres de treball. Així mateix, sempre que sigui viable, es facilitarà a l’alumnat
que treballa l'adaptació horària necessària per conciliar la vida laboral i les pràctiques formatives.

6. Tipologia dels centres de treball i característiques del sector productiu/serveis
El centres de treball en els que l’alumnat de CFGS de Promoció de la Igualtat de Gènere pot desenvolupar
les seves pràctiques poden ser molt diversos i tenen en comú ser institucions públiques o privades que
treballen temes d’igualtat de gènere, com per exemple:
●

Associacions, fundacions i altres entitats dedicades a la igualtat.

●

Sindicats, empreses o consultores que treballin temes d’igualtat.

●

Serveis municipals, insulars o autonòmics que treballen temes d’igualtat de gènere.

●

Altres organismes d'igualtat.
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7. Rotació en diversos centres de treball
Sempre que sigui possible, l’alumnat farà les pràctiques al mateix centre de treball. En el cas que s'hagi de
rotar, es farà de tal manera que puguin aprofitar al màxim la seva tasca formativa en diferents àmbits.

8. Programa formatiu genèric: capacitats terminals, criteris d'avaluació...
Els programes formatius, general i específics, queden recollits al PR0206 de FCT.
Hi ha un programa formatiu genèric, que reuneix totes les possibilitats formatives, i un programa formatiu
específic per a cada alumna o alumne segons el centre de treball on realitza l’estada formativa, que es
consensua amb el lloc de pràctiques abans de l’inici d’aquestes.

9. Sistema d'avaluació de l'aprenentatge
L'avaluació serà contínua, és a dir, es farà durant tot el procés formatiu corresponent.
Els instruments d'avaluació i de seguiment de les pràctiques formatives són:
●

Comunicat quinzenal de pràctiques formatives de l'alumna o alumne.

●

Programa formatiu específic per a cada alumna o alumne (annex 5b).

●

Informe valoratiu del tutor o tutora del centre de treball (annex 7).

●

Tutories realitzades en el centre educatiu amb l'alumnat que realitza les pràctiques formatives.

●

Entrevistes quinzenals amb la tutora o tutor del centre de treball.

●

Aquells instruments que la tutora del centre educatiu consideri necessaris per realitzar una avaluació
sistemàtica i objectiva.

10. Criteris de qualificació
La tutora disposa de la informació suficient per qualificar l'alumnat amb les pràctiques formatives a partir de
l'anàlisi de:
●

tota la documentació generada;

●

les conclusions obtingudes en les entrevistes i contactes amb les tutores o tutors del centre de
treball i l’alumnat

●

altra informació complementària.

●

implementació del mòdul Projecte de Promoció de la Igualtat de Gènere.

Si l’alumna o alumne realitza les pràctiques a dos centres de treball, l'avaluació haurà de ser positiva “APTE”
en cada una de les estades. En cas d'obtenir la qualificació de “NO APTE” en una d'elles, haurà de repetir les
pràctiques en el mateix centre o en un altre centre de treball d'idèntiques característiques per tal d'obtenir la
qualificació final d'APTE en la FCT.
L'alumnat amb qualificació final NO APTE pot repetir les pràctiques formatives, ja sigui en el mateix centre
de treball o en un altre, sempre que no hagi esgotat les convocatòries a les quals té dret.

11. Metodologia per al seguiment i periodicitat
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Es seguirà la següent metodologia:
1. Una tutoria quinzenal de grup d'alumnes en el centre educatiu:
1.1. Cada alumna/e aporta al grup la seva experiència a l’empresa.
1.2. La tutora de pràctiques assessora i orienta a l’alumnat en els dubtes i les incidències que s'hagin
produït durant aquest període.
1.3. Registre en els Comunicats quinzenals de l'alumnat de les activitats que s'han realitzat durant la
quinzena.
2. Una tutoria quinzenal de la tutora en el centre de treball:
2.1. La tutora del centre educatiu s'entrevista amb la tutora o el tutor de pràctiques del centre de treball.
2.2. La tutora del centre educatiu manté una reunió amb el grup d’alumnes i els assessora i orienta sobre
els dubtes i les incidències que ha plantejat el tutor o tutora del centre de treball i dels propis
alumnes.
3. Altres:
3.1. S'utilitzarà el correu electrònic per informar de diferents informacions comunicacions entre l'alumnat
i el seu tutor o tutora de pràctiques.
3.2. S’utilitzarà la plataforma Moodle o Classroom per comunicar informacions a l’alumnat, posar al seu
abast tota la documentació necessària i lliurar les memòries de pràctiques, etc.
3.3. Cada vegada que sorgeixi la necessitat s’establirà el contacte amb els tutors o tutores d’empresa,
sigui presencialment, per via telefònica o per correu electrònic.
3.4. Si sorgeix la necessitat es podrà convocarà l'alumna/e a una tutoria individual amb la tutora del
centre per a treballar, millorar o informar del desenvolupament de les pràctiques.

12. Materials i recursos
Els materials que s'utilitzaran seran: els programes formatius, els informes valoratius, registres i annexes
corresponents al mòdul de FCT.
Al igual que altre material referent a les empreses o entitats on es fan les pràctiques, i d'altre material
elaborat per la tutora: calendaris, documents informatius, etc.
13. Altres aspectes a determinar
1. Criteris d'assignació de l'alumne a les empreses.
●

L’assignació d’alumnes als llocs formatius la formalitza la tutora de pràctiques dels centres
educatius, d’acord amb les possibilitats dels llocs oferts o existents i les capacitats, les
habilitats i els condicionants personals de cada alumna/e.

●

Tenint en compte l’interès formatiu-productiu de la institució o empresa assignada es donarà
preferència a les de titularitat pública.
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●

Els centres de treball es localitzaran, sempre que sigui possible, en l'entorn productiu del
centre educatiu.

●

Es prioritzaran aquells centres de treball en què es presenti la possibilitat d'inserció laboral
de l'alumna/e.

●

Interès particular de l'alumna/e respecte al col·lectiu o tipus d'institució (persones amb
diversitat funcional, persones majors,...).

●

En cas d'empat la tutora podrà prendre la decisió final tenint en compte el perfil i les
característiques personals de l'alumna/e.

2. Mobilitat de l'alumne mitjançant programes europeus.
●

Aquest curs escolar el nostre centre participa per cinquè any al projecte ERASMUS+ amb
projecte propi per l’alumnat de CFGS, i és el quart any en què hi pot haver alumnat dels
cicles de grau superior, com és el cas, que hi accedeixin. D’aquesta manera alumnat del
nostre centre pot realitzar les seves pràctiques formatives en empreses d’un altre país de la
UE. De la mateixa manera que el nostre centre podrà rebre alumnat estranger per realitzar
les seves pràctiques.

3. Usuàries de l'aplicació informàtica per a la gestió de les pràctiques formatives.
●

Les usuàries de l'aplicació seran les tutores de pràctiques del centre educatiu.

4. Visita de presentació prèvia de l'alumna/e que ha de fer les pràctiques

formatives a l'empresa.
●

Sempre que es pugui a l'inici de les pràctiques formatives es realitzarà una visita o una
entrevista amb el tutor o tutora del centre de treball per conèixer les característiques de
l'empresa, l'assignació de les funcions a realitzar, horari, etc.

*Les pràctiques formatives segueixen el procés PR0206 (de Gestió de Qualitat) que
desenvolupa totes les passes a seguir i la documentació a tramitar.
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