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DOCENTS: ÀNGELA M. COLOMAR VICH / RUTH MUÑOZ FLORIT 

 

1. ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL 
 

COMPETÈNCIES PPS RESULTATS D’APRENENTATGE CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS 

 

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 

m)  

o)  

q)  

s) 

 

RA 1:  

 

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. 

 

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.  

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. 
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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.  

 

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.  

 

j) S'ha valorat la importància de 

l'autocrítica i l'autoavaluació en el 

desenvolupament d'habilitats de relació 

interpersonal i de comunicació adequades. 

 

q) 

 

r) 

 

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. 

 

 

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.  

  

 

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.  
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2.11. Instruments de recollida 

de dades. 

o) 

 

q) 

  

r)  

 

 

 

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.  

 

a) S'han descrit els diferents tipus i funcions 

de les reunions.  

b) S'han descrit les etapes del 

desenvolupament d'una reunió.  

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.  

3.1. La reunió com a treball en 

grup. 

3.2. Tipus de reunions i 

funcions. 

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..  

 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.  

  

 

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.  

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. 
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 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 

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.  

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)  

 

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.  

 

 

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.  

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. 
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i) S'ha realitzat una autoavaluació final del 

procés treballat pel professional.  

5.7. Valoració de l'autoavaluació 

com a estratègia per a la millora 

de la competència social. 

 

 

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.  
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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.  

 

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.  



 

 

 
PROGRAMACIÓ DEL MÒDUL D’HABILITATS 

SOCIALS 

CFGS INTEGRACIÓ SOCIAL 

 

Curs: 2022-2023 

 

MD020202b-1 
7 

 
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, 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. 
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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. 

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: 
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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  

 
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 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 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.  
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- 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:  

 

● Treballs individuals o en petit grup. 

● Projectes individuals i/o grupals. 

● Exposicions orals, xerrades,... 

● Resolució de casos pràctics. 
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● 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.  

S’inclouran a la Memòria de final de curs del Departament. 
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3. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL 

 

BLOCS DE 

CONTINGUTS 

(segons currículum) 

UNITATS DE TREBALL  SEQÜENCIADES CRONOGRAMA 

HORES 

B-a B-b B-c B-d B-e.  SET OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI JUN 

x x x x x 0. UT: Presentació del mòdul. X          2h 

X     1. UT:  Què són les habilitats socials? X X         10h 

X     2. UT: Com podem millorar les nostres habilitats socials?  X X        26h 

X    X 3. UT: Programes d’entrenament en habilitats socials.   X X       18h 

   X  4. UT: Gestió de conflictes i presa de decisions.    X       16h 

 X X X  5. UT: Caracterització de grups.     X X     12h 

 X   X 6. UT: Intervenció en grups.      X X    32h 

 X X X  7. UT: Intervenció en equips de treball.      X X    24h 

X     X   8. UT: Consciència corporal i relaxació. X X X X X X X    15h 

Hores totals  140h 
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