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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. 
 
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 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. 
 
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. 

Caracterització dels processos de  
comunicació des de la perspectiva de gènere: 

● Pensament, llenguatge i gènere. 

● 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. 

● La societat de la informació i les dones: 
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Xarxes d'informació i comunicació amb 
enfocament de gènere. La dona a la xarxa. 

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. 
 
f) S'han utilitzat instruments per al registre 
de situacions de discriminació per raó de 
sexe, en la comunicació i la informació. 
 
g) S'ha valorat la utilitat i la seva ciència de 
la informació recollida. 

 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 

convergent, entre d'altres. ● Processos i 

formes de discriminació per raó de gènere en 

la comunicació:  

◦ L'organització, programació i selecció de 

continguts en els mitjans de comunicació com 

a mecanisme de discriminació per raó de 

gènere. 

 ● El tractament dels temes com a mecanisme 

de discriminació.  

● Protocols per a l'anàlisi amb perspectiva de 
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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. 
 
b) S'han establert estratègies per promoure 
canvis en els estils comunicatius cap a la 
igualtat de gènere. 
 
c) S'han definit alternatives no sexistes per 
a l'elaboració de missatges. 
 
d) S'han caracteritzat pautes comunicatives 
afavoridores d'un canvi cap a patrons de 
pensament i comunicació no sexistes. 

 
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. 

Disseny d'actuacions de comunicació i 
informació des de la perspectiva de gènere:  

● Anàlisi de pautes per al disseny d'actuacions 

no sexistes en l'àmbit de la comunicació i la 

informació. 

 ● Elements resistents i potenciadors de canvis 

en els estils comunicatius. Importància de la 

seva detecció per a l'èxit de la intervenció. 

 ● Elaboració d'estratègies per al canvi cap a 

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: 
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 ● 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.  
 
p) Adaptar-se a les noves situacions 
laborals, mantenint actualitzats els 
coneixements científics, tècnics i 
tecnològics relatius al seu entorn 
professional, gestionant la seva 

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.  
 
b) S'han aplicat pautes per a l'ús no sexista 
dels mitjans de comunicació social des d'una 
perspectiva de gènere. 
 
c) S'han elaborat instruments de difusió per 
promoure l'ús no sexista i discriminatori del 
llenguatge. 
 
d) S'han creat suports de comunicació que 
responguin als estàndards d'ús no sexista 
del llenguatge. 
 
i) S'han proposat accions d'informació 
basades en les pautes que promouen la no 

 Implementació d'actuacions de comunicació i 
informació no sexistes:  

● Elaboració de textos i missatges en diversos 

suports de comunicació des d'una perspectiva 

de gènere. 

 ● Elaboració d'instruments per a la promoció 

de l'ús no sexista del llenguatge en diferents 

àmbits: educatiu, empresarial, informatiu, 

tecnològic, administratiu i institucional, entre 

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 
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formació i els recursos existents en 
l’aprenentatge al llarg de la vida i 
utilitzant les tecnologies de 
l'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. 

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. 
  

g) S'han respectat els requeriments 
d'estàndards que promouen l'ús no sexista 
ni discriminatori del llenguatge. 
 
h) S'ha respectat la normativa de protecció 
de dades en els processos de comunicació i 
informació 

Internet, entre d'altres.  

● Aplicació de la normativa sobre la protecció 

de dades en el tractament de la informació 

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 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. 

a) S'han planificat les activitats i estratègies 
d'avaluació en les actuacions de 
comunicació i informació. 
 
b) S'han seleccionat tècniques i instruments 
per avaluar les actuacions de comunicació i 
informació des d'una perspectiva de gènere. 
 
c) S'han seleccionat indicadors per a 
l'avaluació dels processos de comunicació i 
informació des de la perspectiva de gènere. 
  
d) S'han registrat les dades en els formats 
establerts per orientar les accions de canvi 
cap a estils comunicatius no discriminatoris.  
 
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 

e) Avaluació de les actuacions de comunicació 
i informació des de la perspectiva de gènere:  

● Estratègies d'avaluació en les activitats 

d'informació i comunicació. 

 ● Tècniques i instruments per avaluar les 

actuacions de comunicació i informació des 

d'una perspectiva de gènere. indicadors: 

Avaluació de l'impacte. 

 ● Redacció d'informes i memòries des de la 

perspectiva de gènere. La transmissió 

d'informació 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. 
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que garanteixen l'equitat entre dones i 
homes des d'una perspectiva de gènere.  
 
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. 

 

● 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  
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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’opin ió. 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 impl icarà 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 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. 
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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. 

 

* 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.  
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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’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 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).  
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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 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). 
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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.  

 

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. 
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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. 
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4. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL 
 

BLOCS DE 

CONTINGUTS  

(segons currículum) 

UNITATS DE TREBALL  SEQÜENCIADES CRONOGRAMA 

HORES 

A B C D E  SET OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI JUN 

X X X X X 0. UT: : INTRODUCCIÓ AL MÒDUL. X          3 

X     1. UT:  : PENSAMENT, LLENGUATGE I COMUNICACIÓ X X         22 

X X X X X 2. UT: EL SEXISME EN EL LLENGUATGE  X X        44 

X X X X X 3. UT: ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ.   X X       52 

 X X X X 
4. UT: : LES NOVES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I 

COM. 
 X X X X X     46 

  X X X 
5. UT: DISSENY, IMPLEMENTACIÓ I AVALUACIÓ 

ACTUACIONS 
  X X X X X    58 

 HORES TOTALS:           225 
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