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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 

D’APRENENTATG

E 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS 

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.  

q)Resoldre situacions, problemes o 

contingències amb iniciativa i 

autonomia en l’àmbit de la seva 

competència, amb creativitat, innovació i 

RA 1:  

 

Implementa 

estratègies i 

tècniques per 

afavorir la 

comunicació ́i 

relació́ social amb el 

seu voltant, tot 

relacionant-les amb 

els principis de la 

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 

comunicació ́tant verbal com no verbal en les 

relacions interpersonals. 

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.  
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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 

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. 

intel·ligència 

emocional i social. 

 

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 

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. 

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 

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.  

 

 

 

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. 

h)Dinamitzar grups, aplicant tècniques 

participatives i de dinamització, gestionant 

els conflictes i 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 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 

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. 

 

 

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.  
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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. 

 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 

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. 

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 

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 el seu 

desenvolupament, mantenint relacions 

fluides i assumint-ne el lideratge, així com 

aportant solucions als conflictes grupals que 

es presentin. 

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.  

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. 
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h)Dinamitzar grups, aplicant tècniques 

participatives i de dinamització, gestionant 

els conflictes i promovent el respecte 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 

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 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.  

  

 

 

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 

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.  

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 

problemes i conflictes.  

4.6 Simulació de tècniques de resolució de 

conflictes. 

4.7 El procés de presa de decisions. 

 

 

 

 

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. 

 

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.  

 

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. 

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 
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2. 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. 
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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 
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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.  
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4. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL 

BLOCS DE 

CONTINGUTS 

(segons currículum) 

UNITATS DE TREBALL  SEQÜENCIADES CRONOGRAMA 

HORES 

B-a B-b B-c B-d B-e  S 0 N D G F M A M J 

     0. UT: Presentació del mòdul. x          1h 

X X    1. UT:  Què són les habilitats socials? x x         9h 

X X   X 2. UT: Com podem millorar les nostres habilitats socials?  x x x x x x x x x 24h 

X X X  X 3. UT: Programes d’entrenament en habilitats socials.    x x x     15h 

X X  X X 4. UT: Gestió de conflictes i presa de decisions.      x x    12h 

X X   X 5. UT: Caracterització de grups.       x x   9h 

X X    6. UT: Intervenció en grups.        x x x 18h 

X X X   7. UT: Intervenció en equips de treball.         x x 12h 

Hores totals  100 

 

5. BIBLIOGRAFIA BÀSICA DE REFERÈNCIA (NO OBLIGATÒRIA) 

 

CASTILO, S. & SÁNCHEZ, M. (2016). Habilitats socials. Barcelona: Altamar.  


