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DOCENT: ÀNGELA MARIA COLOMAR VICH 
 

1. ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL 
 

COMPETÈNCIES PPS RESULTATS D’APRENENTATGE CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS 

a) Elaborar projectes 
d'integració social, 
aplicant la normativa 
legal vigent i 
incorporant la 
perspectiva de gènere. 

1. Caracteritza el suport a la intervenció 
educativa, relacionant-ho amb les competències 
i l'àmbit d'actuació del tècnic al centre escolar. 

1a) S'han identificat les persones susceptibles 
d'intervenció per part del tècnic, en el context educatiu. 
1c) S'ha analitzat la legislació vigent en relació amb 
l'atenció a la diversitat als centres educatius. 
1h) S'ha identificat l'àmbit d'actuació del tècnic en el 
context de l'atenció a la diversitat als centres educatius. 
1i) S'ha valorat la importància de la planificació i el 
treball en equip en el procés d'intervenció educativa. 
2d) S'han aplicat tècniques per a la programació 
d'activitats de suport a la intervenció educativa, atenent 
als principis d'inclusió i individualització. 
2e) S'han seleccionat criteris metodològics d'acord amb 
els objectius de la institució, el marc curricular i les 
necessitats i interessos de l'alumnat. 
2g) S'ha valorat el paper de les activitats 
complementàries en la integració escolar.  
2h) S'han descrit les funcions del tècnic per promoure 
la participació en les activitats complementàries de les 
persones destinatàries. 
 
3a) S'ha organitzat l'espai i el mobiliari, atenent als 
criteris establerts a la programació i a les característiques 
dels destinataris. 
3b) S'ha seqüenciat l'activitat, atenent a la 
temporalització establerta a la programació.  
3e) S'han aplicat criteris d'organització de l'espai, de 
materials i de mobiliari que garanteixen l'accessibilitat i el 
compliment de les normes de seguretat i higiene.  
3f) S'han identificat ajudes tècniques per afavorir 
l'autonomia a l'aula.  
3g) S'ha valorat l'ús de les tecnologies de l'informació i 
la comunicació en l'adaptació de materials curriculars a les 

a) Caracterització del SIE: 
– Alumnat amb necessitats específiques 
de suport educatiu. 
– La integració en l'àmbit educatiu. 
– Anàlisi de la legislació vigent en matèria 
d'integració escolar. 
– Paper del tècnic superior d'Integració 
Social en l'àmbit educatiu. 
– Valoració de la importància de la 
planificació en l'intervenció educativa. 
 
b) Organització del SIE: 
– Identificació dels principis 
psicopedagògics que sustenten la 
intervenció educativa amb l'ANESE 
– Programació d'activitats. 
– Paper de les activitats complementàries 
i extraescolars en la integració escolar. 
 
c) Desenvolupament d'activitats de 
SIE: 
– Organització de l'espai i del temps en el 
desenvolupament de les activitats. 
– Assignació d'espais, temps i recursos 
materials d'acord amb la planificació de la 
intervenció educativa. 
– Utilització d'ajudes tècniques. 
– Aplicació de normes de prevenció 
d'accidents i higiene a l'aula. 
– Valoració de l'ús de les tecnologies de la 
informació i la comunicació en el suport a 
la intervenció educativa. 

2. Organitza el suport a la intervenció 
educativa, aplicant les directrius de l'equip 
interdisciplinari i els principis d'inclusió i 
individualització. 

3. Desenvolupa activitats de suport a la 
intervenció educativa, adequant els materials 
curriculars a les directrius de l'equip 
interdisciplinari i les necessitats de l'alumnat. 

4. Realitza el seguiment dels processos de 

suport a la intervenció educativa, transmetent la 
informació a l'equip interdisciplinari o al tutor o 
tutora de l'alumnat pels canals establerts. 
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característiques de l'alumnat.  
3h) S'ha sensibilitzat a tots els que intervenen en el 
procés educatiu de l'importància de generar entorns segurs. 
4a) S'han descrit les tècniques i instruments per al 
control i seguiment del SIE.  
4b) S'han identificat les activitats d'avaluació del 

programa educatiu.  
4c) S'han seleccionat les estratègies i tècniques 
d'avaluació de les activitats del SIE.  
4d) S'han identificat indicadors d'avaluació en les ACI de 

la intervenció educativa.  
4i) S'ha valorat la importància de l'avaluació als diferents 
moments del procés.  
4f) S'han utilitzat instruments d'avaluació en l'aplicació de 

tècniques de prevenció d'accidents a l'aula.  
4g) S'ha interpretat la informació obtinguda dels diferents 

instruments.  
4h) S'ha argumentat sobre la importància del procés de 
seguiment de l'activitat del tècnic i de l'eficàcia de la 

intervenció. 

 
 
d) Realització del seguiment del 
procés de suport a la intervenció 
educativa: 
– L'avaluació del procés de suport a la 
intervenció educativa. Tipus, funcions, 
tècniques i instruments d'avaluació. 
– Selecció i elaboració d'instruments 
d'avaluació. 
– Emplenament d'instruments 
d'avaluació. 
– Interpretació i transmissió de la 
informació obtinguda dels processos 
d'avaluació. 
– Predisposició a l'autocrítica i 
autoavaluació. 

d) Programar 
activitats d'integració 
social, aplicant els 
recursos i estratègies 
metodològiques més 
adequades. 

1. Caracteritza el suport a la intervenció 
educativa, relacionant-ho amb les competències 
i l'àmbit d'actuació del tècnic al centre escolar. 

1a) S'han identificat les persones susceptibles 
d'intervenció per part del tècnic, en el context educatiu. 
1b) S'han descrit les estructures organitzatives dels 
centres que atenen ANESE. 
1c) S'ha analitzat la legislació vigent en relació amb l'AD 
als centres educatius. 
1d) S'han identificat els diferents nivells de concreció 
curricular i els elements bàsics del currículum. 
1e) S'ha relacionat la intervenció educativa dirigida a 
l'ANESE, amb el projecte educatiu i els documents de 
programació del centre. 
1f) S'han identificat les característiques, objectius, 
organització i funcionament dels programes d'AD. 

1g) S'ha identificat l'estructura organitzativa i 
funcional de l'equip interdisciplinari d'atenció a l'ANESE. 
1i) S'ha valorat la importància de la planificació i el 
treball en equip en el procés d'intervenció educativa. 

a) Caracterització del suport a la 
intervenció educativa: 
– Alumnat amb necessitats específiques 
de suport educatiu. 
– La integració en l'àmbit educatiu. 
– Anàlisi de la legislació vigent en matèria 
d'integració escolar. 
– Nivells de concreció curricular. 
– Identificació dels elements bàsics del 
currículum. 
– Documents de programació del centre 
educatiu. 
– El pla d'atenció a la diversitat. 

– L'equip interdisciplinari en l'atenció a les 
neae 
– Valoració de la importància de la 
planificació en l'intervenció educativa. 
 
b) Organització del SIE: 

2. Organitza el suport a la intervenció educativa, 
aplicant les directrius de l'equip interdisciplinari i 

2a) S'han descrit l'estructura i els elements d'una AC. 
2b) S'han relacionat les NESE amb les AC requerides. 
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els principis d'inclusió i individualització. 2c) S'han identificat les activitats que cal realitzar amb 
l'alumnat, analitzant les adaptacions curriculars individuals.
  
2d) S'han aplicat tècniques per a la programació 
d'activitats de suport a la intervenció educativa, atenent 
als principis d'inclusió i individualització. 
2e) S'han seleccionat criteris metodològics d'acord amb 
els objectius de la institució, el marc curricular i les 
necessitats i interessos de l'alumnat. 
2f) S'han identificat les mesures d'accés al currículum 
establertes en una adaptació curricular. 

– Adaptacions curriculars. 
– Identificació de necessitats específiques 
de suport educatiu. Adaptacions més 
freqüents. 
– El procés d'ensenyament- aprenentatge 
de l'ANESE. 
– Identificació dels principis 
psicopedagògics que sustenten la 
intervenció educativa amb l'ANESE 
– Programació d'activitats. 
 

f) Dissenyar activitats 
d'atenció a les necessitats 
físiques i psicosocials, en 
funció de les 
característiques dels 
usuaris i del context, 
controlant i avaluant el 
desenvolupament de 
les mateixes. 

1. Caracteritza el suport a la intervenció 
educativa, relacionant-ho amb les competències 
i l'àmbit d'actuació del tècnic al centre escolar. 

1a) S'han identificat les persones susceptibles 
d'intervenció per part del tècnic, en el context educatiu. 
1b) S'han descrit les estructures organitzatives dels 
centres que atenen ANESE. 
1g) S'ha identificat l'estructura organitzativa i 
funcional de l'equip interdisciplinari d'atenció a 
l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. 

a) Caracterització del suport a la 
intervenció educativa: 
– Alumnat amb necessitats específiques 
de suport educatiu. 
– La integració en l'àmbit educatiu. 
– L'equip interdisciplinari en l'atenció a les 
neae. 
 
b) Organització del SIE: 

– Identificació de necessitats específiques 
de suport educatiu. Adaptacions més 
freqüents. 
– El procés d'ensenyament- aprenentatge 
de l'ANESE. 
– Identificació dels principis 
psicopedagògics que sustenten la 
intervenció educativa amb l'ANESE 
– Programació d'activitats. 
– Paper de les activitats complementàries 
i extraescolars en la integració escolar. 

2. Organitza el suport a la intervenció educativa, 
aplicant les directrius de l'equip interdisciplinari i 

els principis d'inclusió i individualització. 

2d) S'han aplicat tècniques per a la programació 
d'activitats de suport a la intervenció educativa, atenent 

als principis d'inclusió i individualització. 
2e) S'han seleccionat criteris metodològics d'acord amb 
els objectius de la institució, el marc curricular i les 
necessitats i interessos de l'alumnat. 
2f) S'han identificat les mesures d'accés al currículum 
establertes en una adaptació curricular. 
2g) S'ha valorat el paper de les activitats 
complementàries en la integració escolar.  
2h) S'han descrit les funcions del tècnic per promoure la 
participació en les activitats complementàries de les persones 
destinatàries. 

h) Organitzar i 
desenvolupar 
activitats de suport 
psicosocial, mostrant 
una actitud 
respectuosa amb la 
intimitat de les persones i 

2. Organitza el suport a la intervenció 
educativa, aplicant les directrius de l'equip 
interdisciplinari i els principis d'inclusió i 
individualització. 

2d) S'han aplicat tècniques per a la programació 
d'activitats de suport a la intervenció educativa, atenent 
als principis d'inclusió i individualització. 
2e) S'han seleccionat criteris metodològics d'acord amb 
els objectius de la institució, el marc curricular i les 
necessitats i interessos de l'alumnat. 

b) Organització del SIE: 
– Identificació de NESE. Adaptacions més 
freqüents. 
– El procés d'ensenyament- aprenentatge 
de l'ANESE. 
– Identificació dels principis 
psicopedagògics que sustenten la 
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avaluant el 
desenvolupament de 
les mateixes. 

intervenció educativa amb l'ANESE 

3. Desenvolupa activitats de suport a la 
intervenció educativa, adequant els materials 
curriculars a les directrius de l'equip 
interdisciplinari i les necessitats de l'alumnat. 

3c) S'han seleccionat materials curriculars concordes 
amb les directrius establertes per l'equip interdisciplinari. 
3d) S'han adequat els materials curriculars a les 
característiques de l’alumnat.  
3e) S'han aplicat criteris d'organització de l'espai, de 
materials i de mobiliari que garanteixen l'accessibilitat i el 
compliment de les normes de seguretat i higiene.  
 

c) Desenvolupament d'activitats de 
SIE: 
– Organització de l'espai i del temps en el 
desenvolupament de les activitats. 
– Assignació d'espais, temps i recursos 
materials d'acord amb la planificació de la 
intervenció educativa. 
– Recursos curriculars. 
– Utilització d'ajudes tècniques. 
– Valoració de l'ús de les tecnologies de la 
informació i la comunicació en el suport a 
la intervenció educativa. 

4. Realitza el seguiment dels processos de 
suport a la intervenció educativa, transmetent 
la informació a l'equip interdisciplinari o al tutor 
o tutora de l'alumnat pels canals establerts. 

4a) S'han descrit les tècniques i instruments per al 
control i seguiment del SIE.  
4b) S'han identificat les activitats d'avaluació del 

programa educatiu.  
4c) S'han seleccionat les estratègies i tècniques 
d'avaluació de les activitats del SIE.  
4d) S'han identificat indicadors d'avaluació en les ACI de 

la intervenció educativa.  
4i) S'ha valorat la importància de l'avaluació als diferents 
moments del procés.  
4f) S'han utilitzat instruments d'avaluació en l'aplicació de 

tècniques de prevenció d'accidents a l'aula.  
4g) S'ha interpretat la informació obtinguda dels diferents 

instruments.  
4h) S'ha argumentat sobre la importància del procés de 
seguiment de l'activitat del tècnic i de l'eficàcia de la 

intervenció. 

d) Realització del seguiment del 
procés de suport a la intervenció 
educativa: 
– L'avaluació del procés de suport a la 
intervenció educativa. Tipus, funcions, 
tècniques i instruments d'avaluació. 
– Selecció i elaboració d'instruments 
d'avaluació. 
– Emplenament d'instruments 
d'avaluació. 
– Interpretació i transmissió de la 
informació obtinguda dels processos 
d'avaluació. 
– Predisposició a l'autocrítica i 
autoavaluació. 

j) Dissenyar i 
desenvolupar 
activitats d'intervenció 

socioeducativa dirigides a 
l'alumnat amb necessitats 
educatives específiques, 
col·laborant amb 
l'equip 
interdisciplinari 

3. Desenvolupa activitats de suport a la 
intervenció educativa, adequant els materials 
curriculars a les directrius de l'equip 

interdisciplinari i les necessitats de l'alumnat. 

3a) S'ha organitzat l'espai i el mobiliari, atenent als 
criteris establerts a la programació i a les característiques 
dels destinataris. 

3d) S'han adequat els materials curriculars a les 
característiques de l’alumnat.  
3g) S'ha valorat l'ús de les tecnologies de l'informació i 
la comunicació en l'adaptació de materials curriculars a les 
característiques de l'alumnat.  
3h) S'ha sensibilitzat a tots els que intervenen en el 

c) Desenvolupament d'activitats de 
SIE: 
– Organització de l'espai i del temps en el 

desenvolupament de les activitats. 
– Assignació d'espais, temps i recursos 
materials d'acord amb la planificació de la 
intervenció educativa. 
– Recursos curriculars. 
– Utilització d'ajudes tècniques. 
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procés educatiu de l'importància de generar entorns segurs. – Valoració de l'ús de les tecnologies de la 
informació i la comunicació en el suport a 
la intervenció educativa. 

ñ) Realitzar el control i 
seguiment de la 
intervenció amb actitud 
autocrítica i aplicant 
criteris de qualitat i 
procediments de 
retroalimentació per 
corregir les desviacions 
detectades. 

4. Realitza el seguiment dels processos de suport 
a la intervenció educativa, transmetent la 
informació a l'equip interdisciplinari o al tutor o 
tutora de l'alumnat pels canals establerts. 

4a) S'han descrit les tècniques i instruments per al 
control i seguiment del SIE.  
4b) S'han identificat les activitats d'avaluació del 

programa educatiu.  
4c) S'han seleccionat les estratègies i tècniques 
d'avaluació de les activitats del SIE.  
4d) S'han identificat indicadors d'avaluació en les ACI de 

la intervenció educativa.  
4i) S'ha valorat la importància de l'avaluació als diferents 
moments del procés.  
4f) S'han utilitzat instruments d'avaluació en l'aplicació de 

tècniques de prevenció d'accidents a l'aula.  
4g) S'ha interpretat la informació obtinguda dels diferents 

instruments.  
4h) S'ha argumentat sobre la importància del procés de 
seguiment de l'activitat del tècnic i de l'eficàcia de la 

intervenció. 

d) Realització del seguiment del 
procés de suport a la intervenció 
educativa: 
– L'avaluació del procés de suport a la 
intervenció educativa. Tipus, funcions, 
tècniques i instruments d'avaluació. 
– Selecció i elaboració d'instruments 
d'avaluació. 
– Emplenament d'instruments 
d'avaluació. 
– Interpretació i transmissió de la 
informació obtinguda dels processos 
d'avaluació. 
– Predisposició a l'autocrítica i 
autoavaluació. 

o) Mantenir relacions 
fluïdes amb les persones 
usuàries i les seves 
famílies, membres del 
grup de treball i altres 
professionals, mostrant 
habilitats socials i 
aportant solucions als 
conflictes que sorgeixin. 

1. Caracteritza el suport a la intervenció 
educativa, relacionant-ho amb les competències 
i l'àmbit d'actuació del tècnic al centre escolar. 

1a) S'han identificat les persones susceptibles 
d'intervenció per part el tècnic, en el context educatiu. 
1g) S'ha identificat l'estructura organitzativa i 
funcional de l'equip interdisciplinari d'atenció a 
l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. 
1h) S'ha identificat l'àmbit d'actuació del tècnic en el 
context de l'AD als centres educatius. 
1i) S'ha valorat la importància de la planificació i el 
treball en equip en el procés d'intervenció educativa. 

a) Caracterització del suport a la 
intervenció educativa: 
– Alumnat amb necessitats específiques 
de suport educatiu. 
– L'equip interdisciplinari en l'atenció a les 
neae 
– Paper del tècnic superior d'Integració 
Social en l'àmbit educatiu. 
– Valoració de la importància de la 
planificació en l'intervenció educativa. 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. 

1. Caracteritza el suport a la intervenció 
educativa, relacionant-ho amb les competències 
i l'àmbit d'actuació del tècnic al centre escolar. 

1a) S'han identificat les persones susceptibles 
d'intervenció per part del tècnic, en el context educatiu. 
1g) S'ha identificat l'estructura organitzativa i 
funcional de l'equip interdisciplinari d'ANESE. 

1h) S'ha identificat l'àmbit d'actuació del tècnic en el 
context de l'atenció a la diversitat als centres educatius. 
1i) S'ha valorat la importància de la planificació i el 
treball en equip en el procés d'intervenció educativa. 
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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. 

1. Caracteritza el suport a la intervenció 
educativa, relacionant-ho amb les competències 
i l'àmbit d'actuació del tècnic al centre escolar. 

1b) S'han descrit les estructures organitzatives dels 
centres que atenen ANESE. 
1g) S'ha identificat l'estructura organitzativa i 
funcional de l'equip interdisciplinari d'atenció a 
l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. 
1h) S'ha identificat l'àmbit d'actuació del tècnic en el 
context de l'atenció a la diversitat als centres educatius. 
1i) S'ha valorat la importància de la planificació i el 
treball en equip en el procés d'intervenció educativa. 

a) Caracterització del suport a la 
intervenció educativa: 
– L'equip interdisciplinari en l'atenció a les 
neae 
– Paper del tècnic superior d'Integració 
Social en l'àmbit educatiu. 
– Valoració de la importància de la 
planificació en l'intervenció educativa. 

t) Generar entorns 
segurs en el 
desenvolupament del seu 
treball i el del seu equip, 
supervisant i aplicant 

els procediments de 
prevenció de riscos 
laborals i ambientals, 
d'acord amb l'establert 
per la normativa i els 
objectius de l'empresa. 

1. Caracteritza el suport a la intervenció 
educativa, relacionant-ho amb les competències 
i l'àmbit d'actuació del tècnic al centre escolar. 

1a) S'han identificat les persones susceptibles 
d'intervenció per part del tècnic, en el context educatiu. 
1h) S'ha identificat l'àmbit d'actuació del tècnic en el 
context de l'atenció a la diversitat als centres educatius. 

a) Caracterització del suport a la 
intervenció educativa: 
– Alumnat amb necessitats específiques 
de suport educatiu. 
– Paper del tècnic superior d'Integració 

Social en l'àmbit educatiu. 
c) Desenvolupament d'activitats de 
SIE: 
– Organització de l'espai i del temps en el 
desenvolupament de les activitats. 
– Utilització d'ajudes tècniques. 
– Aplicació de normes de prevenció 
d'accidents i higiene a l'aula. 

3. Desenvolupa activitats de suport a la 

intervenció educativa, adequant els materials 
curriculars a les directrius de l'equip 
interdisciplinari i les necessitats de l'alumnat. 

3a) S'ha organitzat l'espai i el mobiliari, atenent als 

criteris establerts a la programació i a les característiques 
dels destinataris. 
3e) S'han aplicat criteris d'organització de l'espai, de 
materials i de mobiliari que garanteixen l'accessibilitat i el 
compliment de les normes de seguretat i higiene.  
3f) S'han identificat ajudes tècniques per afavorir 
l'autonomia a l'aula.  

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

4. Realitza el seguiment dels processos de suport 
a la intervenció educativa, transmetent la 
informació a l'equip interdisciplinari o al tutor o 
tutora de l'alumnat pels canals establerts. 

4a) S'han descrit les tècniques i instruments per al 
control i seguiment del SIE.  
4b) S'han identificat les activitats d'avaluació del 

programa educatiu.  
4c) S'han seleccionat les estratègies i tècniques 
d'avaluació de les activitats del SIE.  
4d) S'han identificat indicadors d'avaluació en les ACI de 

la intervenció educativa.  
4i) S'ha valorat la importància de l'avaluació als diferents 
moments del procés.  
4f) S'han utilitzat instruments d'avaluació en l'aplicació de 

d) Realització del seguiment del 
procés de suport a la intervenció 
educativa: 
– L'avaluació del procés de suport a la 
intervenció educativa. Tipus, funcions, 
tècniques i instruments d'avaluació. 
– Selecció i elaboració d'instruments 
d'avaluació. 
– Emplenament d'instruments 
d'avaluació. 
– Interpretació i transmissió de la 
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tècniques de prevenció d'accidents a l'aula.  
4g) S'ha interpretat la informació obtinguda dels diferents 

instruments.  
4h) S'ha argumentat sobre la importància del procés de 
seguiment de l'activitat del tècnic i de l'eficàcia de la 

intervenció. 

informació obtinguda dels processos 
d'avaluació. 
– Predisposició a l'autocrítica i 
autoavaluació. 

 

2. METODOLOGIA  
 

Les línies d'actuació que ens ajudaran a assolir les competències professionals, personals i socials (CPPS) vinculades a aquest mòdul es nodreixen de les metodologies 

d'ensenyament-aprenentatge cooperatiu, l’aprenentatge basat en projectes i l’aprenentatge-servei (APS). L’APS serà una de les metodologies actives que s’intentaran 

incloure al mòdul per tal d’apropar l’alumnat a la realitat professional, a través d’aquesta metodologia es posaran de manifest habilitats, actituds, valors i procediments 

necessaris per assolir les competències del mòdul. 

 

La metodologia que farem servir serà una metodologia activa i participativa, on el procés d’ensenyament-aprenentatge estigui dissenyat perquè l’alumnat pugui realitzar 

l’aprenentatge d’una forma significativa, sent aquest alumnat el protagonista del procés. Es plantejaran sessions participatives amb l’alumnat, treballant d’aquesta 

manera continguts teòrics i pràctics associats a les competències professionals, personals i socials associades al mòdul. Les activitats i la metodologia de treball 

tindran en compte la diversitat de formes d’aprenentatge i sempre estaran encaminades a aconseguir l’autoaprenentatge, per a què en acabar el cicle formatiu puguin 

continuar la seva formació. Per tant, les activitats d’ensenyament aprenentatge tindran com a objectiu prioritari suscitar i assolir la motivació, la reflexió, l’implicació, 

l’observació, el raonament i la participació. 

Les competències, els resultats d’aprenentatge i els continguts associats al mòdul es treballaran en diferents unitats de treball amb diferents tipus d’activitats: 
 

- Activitats d’inici, per a la introducció i sensibilització de la unitat de treball: idees i coneixements previs i presentació d’objectius i continguts. Aquestes 

activitats tenen l’objectiu de conèixer el nivell competencial que té l’alumnat, a la vegada que s’introdueixen els primers continguts de la unitat de treball. 

- Activitats de desenvolupament i aprenentatge: explicació de conceptes; creació de infografies; exposicions i presentacions orals per part de la docent, de 

l’alumnat o professionals del món de la integració social; resolució de casos pràctics; elaboració de projectes; activitats de recerca i treball autònom; activitats de treball 

cooperatiu; reflexions a partir d’articles i llibres; visualització de vídeos, entre d’altres., tant individual com en petit o gran grup.  

A més, es fomentarà l’anàlisi, la reflexió i el debat a partir de vídeos i la lectura de documents, articles diversos, i activitats complementàries, entre d’altres. 
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Els continguts més pràctics del mòdul seran on l’alumnat agafi un rol protagonista requerint així la seva implicació i partic ipació en dinàmiques, role-playing, creació i 

adaptació de materials. 

- Activitats de síntesi i consolidació: reestructuració dels continguts, relació de conceptes, resum i aclariment de dubtes i reforç i consolidació de coneixements i 

aprenentatges. Activitats de gamificació com Kahoot, activitats de resoldre dubtes com ‘’sac de dubtes’’... 

 

La major part d’activitats i produccions de l’alumnat estan pensades i organitzades per tal que es puguin desenvolupar durant el temps de classe durant les sessions 

presencials, ocasionalment si l’alumnat no ha pogut finalitzar-les dins l’horari lectiu haurà de dedicar un temps afegit fora de l’aula. Durant la realització de les activitats 

presencials la professora anirà realitzant observació, suport i avaluació de tot el procés.   

Aquest mòdul comparteix continguts amb el mòdul Sistemes alternatius i augmentatius de comunicació, per tal de no repetir-los, es consensuarà amb la 

docent del mòdul la distribució d’aquests continguts.  

Durant el transcurs d’aquesta programació, es podran dur a terme activitats/projectes inter-mòduls/inter-cicles per assolir de manera conjunta les competències 

professionals, personals i socials del cicle.  

També es duran a terme altres projectes individuals o grupals. 

 

Durant el curs es contactarà amb institucions, serveis i/o entitats, relacionades amb el cicle per tal de conèixer els recursos existents i facilitar la possibilitat de interactuar 

amb els usuaris dels diferents col·lectius. Així mateix, es participarà d’aquelles visites o activitats complementàries que proposi la comissió d’activitats complementàries 

del centre, utilitzant- les com a activitats pedagògiques. Es realitzaran visites a determinades Institucions (Llars per a persones sense sostre, persones amb addiccions,...) 

procurant impulsar la participació de l'alumnat en l'organització i la dinamització de tallers a fi de poder facilitar la seva interacció amb els usuaris i posar en pràctica la 

seva competència social. 
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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 e ls 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. 

Les classes s'imparteixen en llengua catalana, així com els enunciats dels exercicis i/o proves escrites. L’alumnat podrà escollir la llengua per desenvolupar les diferents 

tasques. La professora facilitarà l’adaptació i comprensió en el cas d’alumnat nouvingut. 

 
3. AVALUACIÓ 

 
Per avaluar es tindran en compte els següent principis: 

1. L’avaluació es basa tant en els objectius propis del títol com en els principis i objectius generals de la Formació Professional (article 3 del RD 1147/2011), 

posant especial esment, pel que fa a la competència personal i social de l’alumnat en: 

c. Consolidar hàbits de disciplina, treball individual i en equip, així com la capacitat d’autoaprenentatge i capacitat crítica.  

d. Establir relacions interpersonals i socials, en l'activitat professional i personal, basades en la resolució pacífica dels conflictes, el 

respecte a les altres persones i el rebuig a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als comportaments sexistes.   
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g.  Potenciar la creativitat, la innovació i la iniciativa emprenedora.  

i.  Comunicar-se de forma efectiva en el desenvolupament de l’activitat professional i personal.  

2. L'avaluació serà formativa. 

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

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

5. S’ha de basar en procediments pràctics i funcionals. 

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

 

L’avaluació és un procés continu i global de retroalimentació sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge, on l’alumnat és una persona activa dins aquesta. Per tant, 

aquesta avaluació es basarà en les competències Professionals, Personals i Socials, els resultats d’aprenentatge, els criteris d’avaluació i els objectius generals associats 

al mòdul, elements que ha d’adquirir l’alumnat. Els RA són ponderats en funció del temps que es treballen i de la importància que en tenen per la competència del perfil 

professional i del mòdul. Tots aquests elements es treballaran i es temporitzaran en distintes unitats de treball i activitats avaluatives i d’aprenentatge. Per tant: 

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

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

 

a) Criteris de qualificació  
 

Pel que fa als criteris de qualificació, les notes de cada avaluació es conformaran a partir de: 

● El % assignat a cada competència en funció dels RA que té vinculats i del pes que suposa respecte al contingut a desenvolupar en el mòdul. 

La nota per a cada competència s’obté de la suma de les notes ponderades obtingudes amb cada un dels instruments d'avaluació utilitzats per desenvolupar i 

treballar els continguts vinculats. 

● El % assignat a les competències transversals i als principis esmentats abans i definits a l’article 3 del RD 1147/2011). 

 

La nota final del mòdul s'obtindrà de la suma dels % assignats a les competències del mòdul, que suposarà el 80%, i la nota final del % assignat a les 
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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.  

- Els treballs s’hauran d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades per la docent i pel departament de Serveis Socioculturals i a la Comunitat.  

Els treballs lliurats fora dels terminis indicats no es qualificaran. Si un/a alumne/a no pot realitzar una producció durant l’avaluació i presenta el justificant 

corresponent, tindrà dret a realitzar-la durant la mateixa avaluació sempre que sigui possible. El primer treball lliurat amb retard es qualificarà i es donaran les eines 

per millorar aquesta situació. Els posteriors treballs lliurats fora termini no es qualificaran. 

Les produccions de l’alumnat seràn avaluades segons els criteris relacionats a les competències professionals, personals i socials que s’estableixin en la 

mateixa i que seran comunicats a l’alumnat en el moment en que se li encomani la realització de la tasca. 

En la qualificació de l’alumnat es valorarà, en tot el procés d’ensenyament aprenentatge, l’ús adient de l’expressió, l’ortografia i la gramàtica en les tasques escrites i 

orals. 

Amb el motiu de millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge, també es contempla l’avaluació de la tasca docent, a través d’un qüestionari anònim, com un procés 

necessari de millora contínua que permetrà la revisió de la metodologia, la temporització, activitats, recursos, etc. 
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b) Instruments d’avaluació (generals per al mòdul, a concretar a la programació d’aula) 

 

L’avaluació serà contínua i formativa. El model d’avaluació formativa exigeix un ús d’instruments variats i adaptats a la diversitat de l’alumnat i de les situacions 

d’aprenentatge, per aquest motiu utilitzarem:  

 

● Treballs individuals o en petit grup. 

● Projectes individuals i/o grupals. 

● Exposicions orals, xerrades,... 

● Resolució de casos pràctics. 

● Diàlegs, entrevistes, debats. 

● Rúbriques d’avaluació pels diferents treballs i activitats que es plantegin a l’aula. S’utilitzaran diferents tipus de rúbriques (coavaluació, autoavaluació, 

d’avaluació d’exposicions orals i/o treballs escrits, etc.) que es presentaran a l’alumnat amb les tasques a realitzar. 

● Mètodes d’observació directa. 

● Sortides i visites tècniques. 

● Proves d’avaluació, si escau.Proves escrites/orals (proves d’elaboració de resposta, de selecció de resposta, etc.), permeten una avaluació clara i detallada 

dels continguts més conceptuals. 

 

 

SISTEMA DE RECUPERACIONS 

En cas que no es superi alguna de les avaluacions per no haver lliurat els treballs i/o les activitats plantejades dins els terminis, per haver-se considerat algun treball 

com a no apte, es valorarà cada cas de manera individual i es definirà el pla de treball corresponent per tal de poder assolir les competències professionals que poden 

estar-hi associades.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL 
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BLOCS DE 

CONTINGUTS  

(segons currículum) 

UNITATS DE TREBALL  SEQÜENCIADES CRONOGRAMA HORES 

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

    0. UT: Presentació del mòdul. x          2 

x    1. UT: El sistema educatiu. Normativa vigent. x x         15 

x    2. UT: Projecte de recerca: els centres educatius  x x        20 

x    3. UT: Educació inclusiva i atenció a la diversitat. x x x x x x x    30 

x x   4. UT: Projecte d’experts: Alumnat amb NESE.   x x       17 

x x x x 5. UT: Projecte d’implicació per àmbits.    x x x x    31 

 HORES TOTALS:           115 h 

 
 
 
 

5. BIBLIOGRAFIA BÀSICA DE REFERÈNCIA 
 
- RD 1074/2012, de 13 de juliol, pel qual s’estableix el títol de Tècnic superior en Integració social i els corresponents ensenyaments mínims.  
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- Ordre ECD/106/2013, de 23 de gener, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic superior en 

Integració Social. 

- Decret 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació educativa als centres. 

- Web del Servei d’atenció a la diversitat. DG d’innovació i comunitat educativa  http://www.caib.es/sites/diversitat/ca/inici-56096/?campa=yes 

- Materials que s’aniran facilitant al llarg del curs per part de la professora.  

http://www.caib.es/sites/diversitat/ca/inici-56096/?campa=yes

