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DOCENT: PILAR MORENTE LÓPEZ 
 

ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL:  DESTRESES SOCIALS 
 

COMPETÈNCIES PPS RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS 

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. 

 

- 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. 

-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. 

RA4. Valora el seu grau 
de competència social 

per al desenvolupament de 
les seves funcions 

professionals, analitzant la 

-  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. 

-Indicadors de la competència social. 
-Registre i interpretació de dades de la 
competència social. 

-Identificació d’ aspectes susceptibles de millora. 

Proposta d’ actuació. 
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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. 

-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. 

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. 

 
 

 

- 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. 
 

- 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. 
 

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 identificat els indicadors d'avaluació de la 

competència social. 
 

- S'han marcat les pautes a seguir en la millora. 
 

 

-Indicadors de la competència social. 
-Registre i interpretació de dades de la 

competència social. 
-Identificació d’ aspectes susceptibles de millora. 

Proposta d’ actuació 
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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. 
 

 
 

- 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. 

- 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. 

 

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'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. 

 

- 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: 
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* 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.  

 

 

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 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. 

 

Indicadors de la competència social. 
-Registre i interpretació de dades de la 

competència social. 
-Identificació d’ aspectes susceptibles de millora. 

Proposta d’ actuació 

t) Comunicar-se eficaçment, 
respectant l'autonomia i 

competència de les diferents 

persones que intervenen 
en l'àmbit del seu treball. 

 

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'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. 

- 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. 
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. 
 

RA1. Caracteritza 
estratègies i tècniques 

per afavorir la 
comunicació i relació 

social amb el seu entorn, 

analitzant els principis de la 

- S’han identificat les principals barreres i 
interferències que dificulten la comunicació. 

 -  S’han utilitzat les habilitats socials adequades a 
la situació. 

 

-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.  
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intel·ligència emocional i 
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: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 
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● 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:  
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● 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  

COM: Utilitzar estratègies i tècniques de 
comunicació. RA1 n, p, t, v 

20% 

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

emocional i social. RA1 n,p,t,v 

25% 

TG: Aplicar tècniques de treball en grup RA2 r 
15% 

GC: Gestionar conflictes i resoldre problemes. RA3 ñ 15% 

AC: Desenvolupar l'autoconeixement a partir de RA4 n,ñ,r 25% 
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l'autoavaluació. 

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 
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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.  
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DISTRIBUCIÓ TEMPORAL 
 

UNITATS DE TREBALL  SEQÜENCIADES CRONOGRAMA HORES 

B-a B-b B-c B-d  
SE

T 

O

CT 

N

O

V 

DE

S 

GE

N 

FE

B 

M

AR 

AB

R 

M

AI 

JU

N 
 

 X X X X 0. UT: Presentació del mòdul. Coneixements previs X          2 

 X    X 
1. UT:  Destreses socials en professionals d’atenció a la 

dependencia 
X X x x x x x    22 

 X    2. UT: Com podem millorar les nostres destreses socials?  X X X X X X    22 

   X  X 3. UT: Caracterització de grups   X X       10 

    X 4. UT: Tècniques d'intervenció en grups    X X      20 

  X   5. UT: Habilitats de resolució de conflictes.  x x x X X     24 

  X   6. UT: La valoració de la competència social del TAPD      X     15 

  X X  7. UT: L'equip de treball      X X    15 

x x x x 8. UT: Consciència corporal i relaxació x x x x x x x    15 

TOTAL HORES            145 
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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.  

 


