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1.- DADES TÍTOL 
 

Títol Grau 

Animació sociocultural i turística GS 

Família professional  Serveis Socioculturals i a la Comunitat 

 

Competència General Programar, organitzar, implementar i avaluar intervencions 
d’animació sociocultural i turística, promovent la participació activa de 
les persones i grups destinataris, i coordinant les actuacions dels 
professionals i voluntaris al seu càrrec. 

 

Durada La durada és de 2.000 hores (1.650 en el centre educatiu i 350 en un 
centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.  

 
 
2.- ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM  
 
Relació dels mòduls professionals i unitats formatives 
 
Mòdul professional 1: context de l’animació sociocultural  
Durada: 132 hores 
Hores de lliure disposició: 33 
Equivalència en crèdits ECTS: 7 
Unitats formatives que el componen: 
UF 1: caracterització de l’animació sociocultural 
UF 2: col·lectius de la intervenció  
 
Mòdul professional 2: metodologia de la intervenció social 
Durada: 132 hores  
Hores de lliure disposició: 0 
Equivalència en crèdits ECTS: 7 
Unitats formatives que el componen: 
UF 1: diagnòstic i anàlisi de la realitat 
UF 2: disseny de projectes d’intervenció social 
UF 3: difusió de projectes d’intervenció social 
 
Mòdul professional 3: animació turística  
Durada: 132 hores  
Hores de lliure disposició: 33 
Equivalència en crèdits ECTS: 9 
Unitats formatives que el componen: 
UF 1: organització del departament d’animació turística 
UF 2: projectes d’animació turística 
UF 3: Vetllades i espectacles en l’àmbit de l’animació turística 
 
Mòdul professional 4: activitats d’oci i temps lliure  
Durada: 198 hores  
Hores de lliure disposició: 33 
Equivalència en crèdits ECTS: 9 
Unitats formatives que el componen: 
UF 1: Aplicació de recursos lúdics en  projectes d’oci i temps lliure 
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UF 2: Recursos expressius per l’animació d’oci i temps lliure 
UF 3: Implementació d’activitats de lleure i temps lliure en el medi natural 
 
Mòdul professional 5: Dinamització grupal 
Durada: 132 hores  
Hores de lliure disposició: 11 
Equivalència en crèdits ECTS: 7 
Unitats formatives que el componen: 
UF 1: El grup i la seva dinamització 
UF 2: L’equip de treball 
 
Mòdul professional 6: animació i gestió cultural  
Durada: 198 hores  
Hores de lliure disposició: 33 
Equivalència en crèdits ECTS: 14 
Unitats formatives que el componen: 
UF 1: animació cultural. 
UF 2: gestió cultural 
UF 3: fons de productes culturals 
 
Mòdul professional 7: desenvolupament comunitari  
Durada: 165 hores  
Hores de lliure disposició: 33 
Equivalència en crèdits ECTS: 7 
Unitats formatives que el componen: 
UF 1: Diagnòstic del procés comunitari 
UF 2: Foment i suport de l’associacionisme i participació ciutadana 
UF 3: Mediació en conflictes comunitaris 
 
Mòdul professional 8: informació juvenil   
Durada: 66 hores  
Hores de lliure disposició: 0 
Equivalència en crèdits ECTS: 7 
Unitats formatives que el componen: 
UF 1: Informació juvenil 
 
Mòdul professional 9: intervenció socioeducativa amb joves  
Durada: 99 hores  
Hores de lliure disposició: 0 
Equivalència en crèdits ECTS: 7 
Unitats formatives que el componen: 
UF 1: intervenció socioeducativa amb joves 
 
Mòdul professional 10: primers auxilis 
Durada: 66 hores 
Hores de lliure disposició: no se n’assignen 
Equivalència en crèdits ECTS: 3 
Unitats formatives que el componen: 
UF 1: recursos i trasllat d’accidentats 
UF 2: suport vital bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors 
UF 3: atenció sanitària d’urgència 
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Mòdul professional 11: Formació i orientació laboral 
Durada: 99 hores 
Hores de lliure disposició: no se n’assignen 
Equivalència en crèdits ECTS: 5 
Unitats formatives que el componen: 
UF 1: Incorporació al treball  
UF 2: Prevenció de riscos laborals 
 
Mòdul professional 12: Empresa i iniciativa emprenedora 
Durada: 66 hores 
Hores de lliure disposició: No se n’assignen  
Equivalència en crèdits ECTS: 4 
Unitats formatives que el componen: 
UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora 
 
Mòdul professional 13: anglès tècnic  
Durada: 99 hores  
Hores de lliure disposició: 0 
Equivalència en crèdits ECTS: 7 
Unitats formatives que el componen: 
UF 1: Anglès tècnic.  
 
Mòdul professional 14: Projecte d’animació sociocultural i turística 
Durada: 66 hores 
Hores de lliure disposició: No se n’assignen  
Equivalència en crèdits ECTS: 4 
Unitats formatives que el componen: 
UF 1: Projecte d’animació sociocultural i turística 
 
Mòdul professional 15: Formació en centres de treball 
Durada: 350 hores 
Hores de lliure disposició: No se n’assignen  
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3.- DISTRIBUCIÓ PER CURSOS. HORARIS. LLENGUA D’ENSENYAMENT 
 
1r curs 
 

Mòduls/UF Hores totals 

MÒDUL 1 CONTEXT DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL   

UF 1 Marc de la intervenció social 42 

UF 2 Necessitats de les persones en situació de discapacitat, de malaltia mental, 
drogodependència o altres addicions 30 

UF 3 Necessitats de les persones en situació de risc social d’infants i adolescents, 
violència masclista i violència familiar 30 

UF4 Necessitats de les persones en situació d’exclusió social, de discriminació per 
raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura 30 

MÒDUL 2 METODOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL   

UF 1 Diagnòstic i anàlisi de la realitat 33 

UF 2 Disseny de projectes d’intervenció social 66 

UF 3 Difusió de projectes d’intervenció social 33 

MÒDUL 3 PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL   

UF 1 Entrenament d’habilitats d’autonomia personal i social 42 

UF 2 Intervenció en les activitats de la vida diària 39 

UF 3 Intervenció en l’adquisició de les competències bàsiques de mobilitat i 
orientació 39 

UF4 Entrenament per l’adquisició de les habilitats socials 39 

UF5 Estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives 39 

MÒDUL 6 ATENCIÓ A LES UNITATS DE CONVIVÈNCIA   

UF 1 Intervenció en famílies 45 

UF 2 Projectes d’intervenció en unitats de convivència 45 

UF 3 Gestió de la unitat de convivència 38 

UF 4 Intervenció en situacions de relacions abusives i de violència 37 

MÒDUL 9  HABILITATS SOCIALS   

UF 1 Habilitats de comunicació 66 

UF 2 Dinamització de grups 66 

MÒDUL 10  PRIMERS AUXILIS   

UF 1 Recursos i trasllat d’accidentat 22 

UF 2 Suport vital bàsic (SVB) i DEA 22 

UF 3 Atenció sanitària d’urgència 22 

MÒDUL 11 FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL    

UF 1 Incorporació al treball 66 

UF 2 Prevenció de riscos laborals 33 
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2n curs  
 

Mòduls/UF Hores totals 

Mòdul 3 ANIMACIÓ TURÍSTICA   

UF 1 Organització del departament d’animació turística 33 

UF 2 Projectes d’animació turística 30 

UF3 Vetllades i espectacles en l’àmbit de l’animació turística 36 

Mòdul 6 ANIMACIÓ I GESTIÓ CULTURAL   

UF 1 Animació cultural 54 

UF 2 Gestió cultural 28 

UF 3 Fons de productes culturals 83 

Mòdul 9 INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA AMB JOVES   

UF 1 Intervenció socioeducativa amb joves 99 

Mòdul 10 PRIMERS AUXILIS   

UF 1 Recursos i trasllat d’accidentat 22 

UF 2 Suport vital bàsic (SVB) i ús dels desfibril·ladors  22 

UF 3 Atenció sanitària d’urgència 22 

Mòdul 12 EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA   

UF 1 Empresa i iniciativa emprenedora 66 

Mòdul 13 ANGLÈS TÈCNIC   

UF 1 Anglès tècnic 99 

Mòdul 14 PROJECTE D’ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA   

UF 1 Projecte d’animació sociocultural i turística 66 

Mòdul 15 FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL   

UF 1 Formació en centres de treball 350 

 
 

 
 Horari: de dilluns a divendres de 8 a 14.30h 
 
 
 
Llengua d’ensenyament: català/castellà i anglès (mòdul 13) 
 
 

 
4.- CONTINGUTS   
 
Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives 
 
MÒDUL PROFESSIONAL 1: CONTEXT DE L’ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL  
 
UF 1: caracterització de l’animació sociocultural 
Continguts: 
 
1. Contextualització de l’animació sociocultural: 
1.1 Característiques de la societat actual. 

1.2 Anàlisi de models d’intervenció sociocultural en la societat actual. 
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1.3 Educació no formal. 

1.4 Animació sociocultural i educació no formal. 

1.5 Importància de la configuració de la societat actual en el desenvolupament de l’animació 
sociocultural. 
 
2. Caracterització dels processos d’animació sociocultural: 
2.1 Pedagogia social i animació sociocultural. 
2.2 L’animació sociocultural. 
2.3 Història de l’animació sociocultural  a Catalunya. 
2.4 Anàlisi d’aspectes històrics i evolutius de l’animació. 
2.5 Principis de l’animació sociocultural. 
2.6 Perfil professional de l’animadora o animador sociocultural. 
2.7 Importància de l’animació sociocultural com a promotora del desenvolupament de la 
comunitat. 
 
UF 2: Col·lectius d’intervenció  
Continguts 
 
1. Determinació de les característiques dels col·lectius d’intervenció: 
1.1 Psicologia evolutiva. Desenvolupament evolutiu de les persones. 
1.2 Característiques psicològiques i socials de les persones destinatàries de la intervenció 
sociocultural. 
1.3 Necessitats dels diferents col·lectius en intervenció sociocultural. 
1.4 Prevenció i seguretat en la intervenció sociocultural. 
1.5 Valoració del respecte i la tolerància a les necessitats dels col·lectius. 
 
2. Caracterització dels àmbits d’animació sociocultural: 
2.1 Àmbits d’intervenció sociocultural. 
2.2 Anàlisi dels diferents àmbits d’intervenció i les necessitats dels usuaris. 
2.3 Animació sociocultural i tercera edat. 
2.4 Animació sociocultural i persones amb discapacitat. 
2.5 Funcions de l’animador o animadora sociocultural, segons els àmbits d’intervenció. 
2.6 Les tecnologies de d’informació i l’aprenentatge com a font d’informació. 
2.7 Importància del respecte i la tolerància en la intervenció sociocultural. 
 
3. Caracterització de serveis i programes d’intervenció sociocultural: 
3.1 Marc legislatiu de l’animació sociocultural. 
3.2 Anàlisi dels serveis d’intervenció sociocultural. 
3.3 Programes d’animació sociocultural dirigits a: 
3.3.1 Infants i joves. 
3.3.2 Persones de la tercera edat. 
3.3.3 Persones amb discapacitat. 
3.3.4 Altres col•lectius d’intervenció. 
3.4 Accessibilitat en els serveis d’intervenció sociocultural. 
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MÒDUL PROFESSIONAL 2: METODOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL 
 
UF 1: Diagnòstic i anàlisi de la realitat 
Continguts: 
 
1. Determinació de mètodes, tècniques i instruments d’anàlisi de la realitat:  
1.1Mètodes i tècniques de la investigació social. 
1.2 Anàlisi de les principals fonts i sistemes de registre de la informació: l’observació. L’entrevista. El 

qüestionari. L’enquesta. La recopilació documental. Fiabilitat i validesa de la informació.  
1.3 Ús de les TIC en la investigació social.  
1.4 Anàlisi i interpretació de dades. 
1.5 Valoració dels aspectes ètics de la recollida d’informació.  
 
2. Incorporació de la perspectiva de gènere en els projectes d’intervenció social:  
2.1 Anàlisi de realitat des de la perspectiva de gènere.  
2.2 La perspectiva de gènere en el disseny d’instruments d’anàlisi de la realitat. 
2.3 Marc legal de la igualtat d’oportunitats. 
2.4 Anàlisi de diferents recursos i/o organismes que promouen la igualtat d’oportunitats entre 

homes i dones.  
2.5 Protocols internacionals. Guies i manuals de llenguatge no sexista. 
 
UF 2: Disseny de projectes d’intervenció social. 
Continguts: 
 
1. Caracterització del procés de planificació de projectes d’intervenció social.  
1.1. Models teòrics en la intervenció social. 
1.2. La planificació en la intervenció social. 
1.3. Nivells i fases de la planificació. 
 
2. Determinació dels elements de projectes d’intervenció social:  
2.1. Tècniques de programació característiques de la intervenció social.  
2.2. El procés de planificació. 
2.3. Determinació de les fases en el disseny de projectes:  
2.3.1 Diagnòstic: detecció de necessitats; establiment de prioritats; fonamentació del projecte; 

delimitació del problema. 
2.3.2 Planificació: objectius; metodologia; temporització; recursos. 
2.3.3 Aplicació: desenvolupament, seguiment i control del projecte. 
2.3.4 Avaluació: del diagnòstic, procés i final. 
3 Valoració del projecte com a eix de la intervenció del Tècnic.  
4 Execució sistemàtica i rigurositat en el disseny de projectes 
 
3. Definició de procediments d’avaluació de projectes d’intervenció social.  
3.1. Avaluació de projectes.  
3.2. Anàlisi del procés d’avaluació.  
3.3. Els suports informàtics en el tractament i organització de la informació.   
3.4. Elaboració d’informes i memòries.  
3.5. La gestió de la qualitat en els projectes d’intervenció social.  
3.6. Avaluació i seguiment en les intervencions per impulsar la igualtat entre homes i dones.  
3.7. Valoració de l’objectivitat en l’avaluació.  
 
4.  Incorporació de la perspectiva de gènere en el disseny de projectes d’intervenció social:  
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4.1. La perspectiva de gènere en el disseny de projectes d’intervenció social.  
4.2. Determinació de recursos i estratègies que promouen la igualtat d’oportunitats entre homes i 

dones en el disseny del projecte d’intervenció.  
4.3. Utilització de protocols internacionals, guies i manuals de llenguatge no sexista. 
 
 
UF 3: Difusió dels projectes socials 
Continguts: 
 
1. Determinació d’estratègies de promoció i difusió:  
1.1 Publicitat i mitjans de comunicació en la intervenció social.  
1.2 Elaboració de materials per a la promoció i difusió de projectes socials: cartells, tríptics, etc.  
1.3 Ús de les tecnologies i la comunicació en la promoció i difusió de projectes socials. 
1.4  Creativitat i innovació en la promoció i difusió de projectes socials. 
 
2. Incorporació de la perspectiva de gènere en la promoció i difusió dels projectes d’intervenció 
social:  
2.1 La perspectiva de gènere en la promoció i difusió de projectes d’intervenció social.  
2.2 Aplicació del marc legal de la igualtat d’oportunitats en la promoció i difusió dels projectes 

d’intervenció social. 
2.3 Utilització de protocols internacionals, guies i manuals de llenguatge no sexista.  
 
MÒDUL PROFESSIONAL 3: ANIMACIÓ TURÍSTICA  
 
UF 1: organització del departament d’animació turística.  
Continguts: 
 
1.Caracterització de l’animació turística: 

1.1. L’animació turística: 

1.1.1 Aspectes històrics i conceptuals de l’animació turística. 

1.1.2 Interpretació del marc legislatiu de l’animació turística. 

1.1.3 Concepte, objectius i funcions de l’animació turística. 

1.2. Àmbits d’aplicació i serveis de l’animació turística: 

1.2.1.Entitats, empreses i organismes demandants de serveis d’animació turística i les seves 

necessitats. 

1.2.2.Principals productes i/o serveis d’animació turística. 

1.2.3.L’Animació turística com a element complementari i dinamitzador en els productes i serveis 

turístics 

1.3.Tendències i àmbits emergents en l’animació turística. 

1.4. L’animador/a turístic: 

1.4.1.El  perfil del professional de l’animador/a turística. 

1.4.2. Deontologia professional de l’animador turístic. 

1.4.3. Tasques i funcions de l’animador turístic.  

1.5. Els clients de l’animació turística: 

1.5.1.Característiques de les persones destinatàries de l’animació turística: segons edat, motivació, 

procedència… 

1.5.2.Col·lectius de persones amb necessitats especials 
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2.Organització de l’àrea d’animació turística: 
2.1 Estructura organitzativa i funcional dels establiments turístics: Tipus d’establiments, àrees, 
departaments i relacions interdepartamentals. 
2.2 Models d’organització de l’àrea d’animació turística: Departamentalització i organigrames. 
2.3 Relacions intradepartamentals i interdepartamentals. 
2.4 Espais, instal·lacions, equips, mobiliari, estris i recursos materials de l’animació turística 
2.5 Importància de l’organització eficient en l’àrea o departament d’animació turística. 
 
3. Gestió econòmica i financera en l’àrea d’animació turística 
3.1. Pressupostos en l’àrea d’animació: 
3.1.1. Concepte i funcions del pressupost. 
3.1.2. Etapes d’un pressupost. 
3.1.3. Diferenciació i elaboració de pressupostos. 
 
3.2. Costos de l’animació: 
3.2.1.Concepte i estructura dels comptes de costos i resultats en les àrees d’animació turística.  
3.2.2. Càlcul i imputació de costos derivats de la gestió de l’àrea 
d’animació turística i mètodes de control pressupostari  
3.2.3. Càlcul del punt mort per la determinació del preu de venda del producte o servei. 
3.2.4.Utilització d’eines informàtiques de gestió. 
 
3.3. Gestió administrativa en l’àrea d’animació turística: 
3.3.1. Principals documents interns i externs. Circuits d’informació. Interrelació amb altres 
departaments. 
3.3.2.Utilització d’eines informàtiques de gestió en animació turística. 
3.3.3.Rigor en el control de la gestió de l’àrea d’animació turística. 
 
4.Gestió de recursos humans de l’àrea d’animació turística: 
4.1. Eines en la gestió dels recursos humans: 
4.1.1 Manual d’empresa.  
4.2. Funcions del director de l’àrea d’ànimació segons el tipus d’establiment.  
4.2.1. Direcció i dinamització d’equips i reunions de treball. 
4.2.2.Previsió de plantilles. 
4.2.4.Planificació del temps de treball del personal de l’àrea. 
4.2.5. Definició dels llocs de treball: 
4.2.6.Selecció de personal. 
4.2.7.Integració del personal. 
4.2.8.Motivació  del personal. 
4.2.9. Programes de formació 
4.2.10.Utilització d’aplicacions informàtiques per a la gestió del personal. 
   
UF 2: projectes d’animació turística.  
Continguts: 
 

1. Disseny de programes d’animació turística: 

1.1.Anàlisi de programes d’animació turística. 

1.2.Elaboració de programes d’animació turística: 
1.2.1.Selecció i seqüenciació d’activitats 
1.2.2.Determinació de les instal·lacions i mitjans. 
1.2.3 Determinació dels recursos humans. 
1.2.4. Determinació de la contractació externa de professionals. 
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1.2.4. Elaboració una estimació econòmica de despeses. 
1.2.5. Definició de programes alternatius per a contingències. 

1.2.6. Determinació de mesures de prevenció i seguretat. 

1.3. Promoció i comunicació de l’animació turística:  

1.4.Utilització de les tecnologies de la informació en la promoció i publicitat del programa 

  
2.Seguiment i avaluació dels programes i activitats d’animació turística. 

2.1. La qualitat en els serveis: 

2.1.1. Anàlisi dels sistemes i normes de qualitat.  

2.1.2.  Certificacions mediambientals 

2.1.3. Plans de millora i millora contínua  

2.2. Seguiment i avaluació del programa d’animació turística i les seves activitats: 

2.2.1.Anàlisi del procés d’avaluació dels programes i activitats d’animació turística. 

2.2.2.Determinació de tècniques, indicadors, criteris i instruments d’avaluació. 

2.2.3.Elaboració i emplenament de registres de seguiment. 

2.2.4.Utilització de les aplicacions informàtiques especifiques 2.2.5.Comunicació dels resultats i 
mesures correctives a aplicar en la millora continua del programa i les seves activitats. 
 
UF 3: Vetllades i espectacles en l’àmbit de l’animació turística.  
Continguts: 

 

1.Desenvolupament de vetllades i espectacles: 

1.1. Vetllades i espectacles en l’àmbit turístic:  

1.2. Anàlisi dels tipus d’activitats nocturnes. 

1.3.Estructuració de les activitats nocturnes. 

1.3.1.Estratègies metodològiques per al desenvolupament d’activitats nocturnes. 

1.3.1.Utilització de les tècniques de promoció i publicitat més adequades en cada vetllada. 

1.3.2.Aplicació de tècniques d’expressió i de representació  

1.4. Dinamització dels espectacles. 

1.5.Previsió i resposta a possibles contingències. Programes alternatius. 

1.6.Determinació de mesures de prevenció i seguretat. 

 

MÒDUL PROFESSIONAL 4: ACTIVITATS D’OCI I TEMPS LLIURE  
 

UF 1: Aplicació de recursos lúdics en projectes d’oci i temps lliure.  
Continguts: 

 

1. Planificació de projectes d’oci i temps de lleure: 

1.1. Oci i temps de lleure. Pedagogia del lleure. 

1.2. Fonaments pedagògics de l’educació en el temps lliure. 

1.3. Lleure inclusiu.  L’ocupació del temps lliure en les persones amb discapacitat. 

1.4. Planificació de projectes d’oci i temps de lleure. 

1.5. Planificació de projectes d’oci i temps de lleure per a col·lectius específics. 

1.6. Metodologia de l’animació d’oci i temps de lleure.  Estratègies i tècniques. 

1.7. Anàlisi de recursos i equipaments d’oci i temps de lleure . Centres d’oci i temps de lleure. 

1.8. El paper de l’animador en les activitats d’oci i temps de lleure. 
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1.9. Perfil, funcions i àmbits d’actuació del director/a  i del monitor/a d’activitats de lleure infantil 

i juvenil 

1.10. Valoració de l’oci i temps de lleure per a l’educació en valors. 

2.  Organització d’activitats de lleure i temps lliure educatiu: 

2.1. Pedagogia del joc. El valor educatiu del joc. 

2.2. El joc 

2.3. Ús del joc en l’animació de lleure i temps lliure. Paper del director/a  i del monitor/a en la 

selecció i dinamització de jocs.  

2.4. La joguina i coeducació. 

2.5. El joc per als diferents grups d’edat. 

2.6. Espais de joc: parcs infantils de lleure. Les ludoteques 

2.7. Tipus d’activitats lúdiques. 

3. Implementació d’activitats de lleure i temps lliure educatiu: 

3.1. Recursos lúdics.  

3.2. Adaptació dels recursos lúdics al col.lectiu a qui van dirigits. 

3.3. Jocs per al desenvolupament de les habilitats socials i intel·lectuals. 

3.4. Jocs per al desenvolupament motor de la persona. Els jocs físico-esportius 

3.5. Organització d’espais de lleure per a jugar. 

3.6. Organització i selecció de materials per a les activitats d’oci i temps de  lleure. 

3.7. Prevenció i seguretat en espais d’oci i temps de lleure. 

3.8. Valoració de la importància de la generació d’entorns segurs en les activitats d’oci i temps de 

lleure. 

4. Desenvolupament d’activitats de seguiment i avaluació de les activitats d’oci i temps de lleure: 

4.1. Elaboració d’instruments d’avaluació en relació  a l’activitat. 

4.2. Importància de la transmissió de la informació per al desenvolupament de projectes d’animació 

de lleure i temps lliure. 

4.3. Gestió de qualitat en els projectes i activitats de lleure i temps lliure. 

 

UF 2: Recursos expressius per l’animació d’oci i temps lliure.  
Continguts: 

 

1. Organització d’activitats d’oci i temps de lleure mitjançant recursos expressius 

1.1. Animació i tècniques d’expressió: 

1.1.1.Creativitat, significat i recursos. 

1.2. Tècniques expressives 

1.3. Adaptació de les tècniques expressives al col·lectiu de persones a qui van dirigits. 

1.4. Organització d’activitats per a infants i joves. 

1.5. Organització d’activitats per a persones grans. 

1.6. Organització d’activitats per a persones amb diversitat funcional 

1.7. Prevenció i seguretat en espais d’oci i temps de lleure. 

1.8. Valoració de la importància de la generació d’entorns segurs en les activitats d’oci i temps de 

lleure. 

2. Implementació d’activitats d’oci i temps de lleure 

2.1. Aplicació de tècniques per al desenvolupament de l’expressió oral, plàstica, motriu, musical i 

audiovisual. 
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2.2.Realització d’activitats per al desenvolupament de l’expressió. 

2.3. Els tallers en l’educació en el temps lliure. 

2.4. Aplicacions dels recursos audiovisuals e informàtics en l’animació d’oci i temps de lleure. 

2.5. Disseny d’activitats per al lleure i temps lliure a partir de recursos i tècniques expressives. 

2.6. Adequació dels recursos expressius a les diferents necessitats dels usuaris. 

2.7. Disseny d’activitats de lleure i temps lliure normalitzades per a persones amb discapacitat. 

3. Desenvolupament d’activitats de seguiment i avaluació de les activitats d’oci i temps de lleure: 

3.1. Elaboració d’instruments d’avaluació en relació  a l’activitat. 

3.2.Importància de la transmissió de la informació per al desenvolupament de projectes d’animació 

de lleure i temps lliure. 

3.3. Gestió de qualitat en els projectes i activitats de lleure i temps lliure. 

 

UF 3: Implementació d’activitats de lleure i temps lliure en el medi natural.  
Continguts: 

 

1. Planificació de projectes d’oci i temps de lleure en el medi natural 

1.1 Educació ambiental.  

1.1.1. Marc legislatiu en les activitats a l’aire lliure. 

1.1.2. Ús i manteniment dels recursos en l’entorn natural. 

1.2. Instal·lacions per a la pràctica d’activitats en l’entorn natural. 

1.3. Determinació del programa d’activitats. 

1.4. Determinació dels recursos i professionals. 

 

2. Realització d’activitats d’oci i temps de lleure en l’entorn natural: 

2.1. Organització i desenvolupament d’activitats per al medi natural. 

2.2. Tècniques de descobriment de l’entorn natural. 

2.3. Anàlisi i aplicació de recursos d’excursionisme. 

2.4. Activitats d’orientació en l’entorn natural. 

2.5. Rutes i campaments. 

2.6. Jocs i activitats mediambientals. 

2.7. Ecosistema urbà. 

2.8. Coordinació dels  tècnics al seu càrrec. 

2.9. Prevenció i seguretat en les activitats de lleure i temps lliure en l’entorn natural. 

2.10. Situacions d’emergència en l’entorn natural. 

 

3. Desenvolupament d’activitats de seguiment i avaluació de les activitats d’oci i temps de lleure en 

l’entorn natural: 

3.1. Elaboració d’instruments d’avaluació en relació  a l’activitat. 

3.2. Transmissió de la informació en el desenvolupament de projectes d’animació d’oci i temps 

de lleure  en l’entorn natural 

3.3. Gestió de qualitat en els projectes i activitats d’oci i temps de lleure. 
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MÒDUL PROFESSIONAL 5: DINAMITZACIÓ GRUPAL 
 
UF 1: El grup i la seva dinamització 
Continguts: 
 
1.Implementació de tècniques de comunicació: 
1.1. El procés de comunicació. Característiques i funcions. 
1.2. Elements en el procés de la comunicació. 
1.3. Estils de comunicació. Assertivitat. 
1.4. Sistemes de comunicació. Tipus de comunicació: verbal, no verbal i escrita. 
1.5. Aplicació de les noves tecnologies per a la comunicació. 
1.6. Barreres en la comunicació. 
1.7. Habilitats socials bàsiques de comunicació. 
2.Aplicació d’estratègies de solució de conflictes: 
2.1. Els conflictes individuals i col·lectius en el grup. 
2.2. La presa de decisions. Fases del procés de presa de decisions. 
2.3. Les actituds dels grups davant dels conflictes. 
2.4. Tècniques per a la gestió i resolució de conflicte. 
2.5. Importància de les estratègies de comunicació en la solució de problemes grupals. 
3.Principis d’intervenció amb grups. 
3.1. Anàlisi de l’àmbit d’intervenció dels tècnics superiors. 
3.2. Psicologia social aplicada a grups. 
3.3. Cognició social. Anàlisi d’elements relacionat amb la cognició social: esquemes socials, percepció 

social. 
3.4. Motivació social. 
3.5. Grup. 
3.6. Valoració del respecte a l’altre com a principi d’interacció en un grup. 
3.7. Mètodes actius i tècniques de participació grupal en animació turística. 
3.8. Importància de la participació en la creació de grups. 
4.Dinamització de grup: 
4.1. Processos i estructura d’un grup. 
4.2. Fenòmens que afecten el grup.  La cohesió social.  Factors que afavoreixen la cohesió grupal. 
4.3. El lideratge. 
4.4. Fases de desenvolupament d’un grup. 
4.5. Tècniques de dinàmica de grups com a metodologia d’intervenció. 
4.6. Espais i mitjans necessaris. 
4.7. Aplicació de tècniques de grup. 
4.8. Paper de l’animador com a iniciador i dinamitzador de processos grupals 
5. Avaluació dels processos de grup 
5.1. Recollida de dades. Tècniques. 
5.2. Avaluació de l’estructura i processos grupals. 
5.3. Aplicació de les tècniques d’investigació social al treball amb grups. 
5.4. Anàlisi d’estratègies i instruments per a l’estudi de grups. 
 
UF 2: : L’equip de treball  
Continguts: 

 
1. Organització d’equips de treball 
1.1. Coordinació i dinamització d’equips de treball dins d’una organització. 
1.2. El treball en equip. 
1.3. Comunicació horitzontal i vertical en l’equip de treball. 
1.4. Estratègies de distribució de tasques i funcions. 
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1.5. Tècniques de motivació i suport en el desenvolupament de les funcions dels membres de 
l’equip de treball. 

1.6. Conducció de reunions. 
1.7. Tècniques d’informació, motivació i orientació dins de l’equip de treball. 
1.8. L’ambient de treball. 
1.9. Valoració de la promoció de la igualtat en la generació d’equips de treball. 
1.10. Valoració de la importància dels processos de comunicació i coordinació dins d’un equip 

de treball 
 
2. Avaluació de la pròpia competència social 
2.1 Avaluació de la competència social. 
2.2 Valoració de l’autoavaluació com a estratègia per a la millora de la competència social. 
 
 
MÒDUL PROFESSIONAL 6: ANIMACIÓ I GESTIÓ CULTURAL  
 
UF 1: animació cultural.  
Continguts: 
 
1. Caracterització de la intervenció cultural: 
1.1. Cultura i societat. Situació actual. Transformació cultural. 
1.2. Anàlisi de la terminologia relacionada amb la cultura: aculturació, contracultura, 

multiculturalitat, interculturalitat, ètnia, etnocentrisme, teoria dels memes... 
1.3. Animació, gestió i màrqueting cultural. 
1.4. Diferències entre un animador cultural i un gestor cultural. 
1.5. Tasques de l’animador cultural 
1.6. Anàlisi d’institucions i espais d’acció 
1.7. Les polítiques culturals: polítiques patrimonials, la democratització de la cultura, la 

democràcia cultural i nous reptes de futur. 
1.8. Agents culturals. 
1.9. Sectors d’intervenció cultural. Fundacions i mecenatge 
1.10. Associacions i col·lectius en l’àmbit cultural. 
1.11. Marc legal de l’acció cultural. 
1.12. Anàlisi del territori en la intervenció cultural. 
1.13. Necessitats i demandes culturals. Mercat cultural. Indicadors. 
1.14. Importància de l’anàlisi del territori per fonamentar la intervenció. 
1.15. La cultura popular: formes d’expressió cultural popular al llarg del territori 
1.16. El calendari festiu a Catalunya 
 
2. Disseny de projectes d’animació cultural: 
2.1. L’animació cultural. 
2.2. L’animació cultural amb diferents col·lectius. 
2.3. Identificació de les necessitats especials dins del camp cultural amb col·lectius específics. 

Accessibilitat i disseny per a tots. 
2.4. La dinamització cultural. 
2.5. Anàlisi de models de participació en l’àmbit de la cultura. 
2.6. Elaboració de projectes d’animació cultural. Estructura i característiques. 
2.7. Disseny d’activitats d’animació cultural. Organització d’esdeveniments, tallers, circuits i 

itineraris culturals, visites guiades, concursos, certàmens i altres formes d’apropar-se a la 
cultura i a la creativitat cultural. 

2.8. Elaboració d’agendes culturals. 
2.9. Determinació dels recursos humans. 
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2.10. Les festes temàtiques com a projecte de dinamització cultural 
2.11. Anàlisi i disseny dels programes de festes 
 
UF 2: gestió cultural.  
Continguts: 
 
1. Disseny de programacions culturals: 
1.1. Anàlisi del marc conceptual de la gestió cultural. Referents teòrics. 
1.2. Societat de la informació i el coneixement en el marc de la gestió cultural. 
1.3. Models de gestió d’equipaments socioculturals 
1.4. Elaboració de programacions de gestió cultural. 
1.5. Anàlisi de projectes i organitzacions culturals. 
1.6. Instruments per a la gestió de la cultura a través de les tecnologies de la informació i la 

comunicació. 
1.7. Importància de les tecnologies de la informació i la comunicació en la gestió cultural. 
2. Realització d’activitats de gestió cultural: 
2.1. Equipaments i infraestructures culturals. 
2.2. Gestió d’espais i temps. 
2.3. Gestió de recursos materials i tècnics. 
2.4. Gestió de permisos i autoritzacions. 
2.5. Gestió de recursos humans. 
2.6. Gestió de recursos financers. Pressuposts públics. 
2.7. Gestió de la documentació associada a la logística i organització d’esdeveniments culturals. 
2.8. Importància de la necessitat d’optimitzar els recursos. 
 
UF 3: fons de productes culturals.  
Continguts: 
 
1. Organització d’activitats d’animació cultural: 
1.1. El patrimoni cultural.  
1.1.1. Anàlisi d’usos i possibilitats com a recurs per a l’animació cultural. 
1.1.2. Catalogació i inventaris del patrimoni 
1.1.3. Organització d’activitats d’animació cultural relacionades amb el patrimoni cultural. 
1.1.4. Patrimoni material i immaterial. Patrimoni mundial. 
1.2 Importància del patrimoni i els equipaments culturals especialitzats com recursos per a 
l’animació. 
1.3. Entitats culturals. 
1.4. Els fons de productes culturals com a recurs per a l’animació cultural. 
1.5. Els Camps d’Aprenentatge com a recurs educatiu del patrimoni. Oferta d’activitats. 
1.6. Biblioteques i mediateques: 
1.6.1. Anàlisi dels usos i possibilitats de la biblioteca i la mediateca com a recursos per a l’animació 
cultural. 
1.6.2. El sistema de lectura pública a Catalunya 
1.6.3. Organització d’activitats d’animació cultural des de la biblioteca. 
1.6.4. Paper de l’animador sociocultural a les biblioteques i mediateques. 
1.7. Museus: 
1.7.1. Anàlisi dels usos i possibilitats del museu com a recurs per a l’animació cultural. 
1.7.2. Gestió de museus a Catalunya 
1.7.3. Educació museística.  Organització d’activitats d’animació cultural des del museu. 
1.7.4. Paper de l’animador sociocultural als museus 
1.7.5. Recursos expositius i comunicatius en museus i centres d’interpretació 
1.8. La dinamització i el paper del l’animador als arxius. Investigació del patrimoni. 
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1.9. Jaciments arqueològics: propostes de dinamització, equips de reconstrucció històrica,  
1.10. Patrimoni monumental. Gestió dels monuments. Experiències i projectes. 
1.11. Espais Naturals: formes de protecció del patrimoni natural, dinamització d’activitats (rutes, 
laboratoris, treballs de camp...) Patrimoni geològic. Arbres monumentals. Rutes. 
1.12 Elaboració de guies de recursos culturals. 
2. Realització d’activitats d’animació cultural: 
2.1. Activitats d’animació cultural relacionades amb les expressions culturals: 
2.1.1. Les arts escèniques. L’animació teatral. 
2.1.2. Les arts plàstiques. Els suports i els materials. 
2.1.3. Llenguatges i mitjans audiovisuals: muntatge d’exposicions i projeccions, videoclips... 
2.1.3. Les arts literàries. Utilització de dites, refranys, contes, auques, rodolins... 
2.1.4. Les artesanies i el folklore lligats a les festes populars 
2.1.5. La ciència i la tecnologia. 
2.2. Desenvolupament d’activitats. Pautes d’actuació. 
2.3. Maneig bàsic d’equipaments i mitjans tècnics per a la realització d’activitats d’animació cultural. 
2.4. Importància de respectar els protocols de prevenció i seguretat. 
3. Realització d’activitats de comunicació i màrqueting en l’àmbit cultural. 
3.1. Patrocinadors i mecenatge en l’àmbit de la cultura. 
3.2. Comunicació i promoció de la cultura. 
3.3. Difusió de projectes culturals. 
3.4. Elaboració del pla de màrqueting. 
3.5. Difusió d’activitats culturals a través de les tecnologies de la informació i la comunicació. 
3.6. Responsabilitat social com a estratègia de comunicació. 
3.7. Avaluació del pla de màrqueting i el seu desenvolupament. 
4. Realització d’activitats de control, seguiment i avaluació de la intervenció cultural: 
4.1. L’avaluació en els projectes d’animació cultural. 
4.2. Elements per a l’anàlisi d’esdeveniments culturals. 
4.3. El full de ruta i sistemes de mesurament. 
4.4. Sistemes de gestió de qualitat en l’àmbit de la intervenció cultural. 
4.5. Els problemes operatius de la posada en pràctica de la intervenció cultural. 
 
MÒDUL PROFESSIONAL 7: DESENVOLUPAMENT COMUNITARI  
 
UF 1: Diagnòstic del procés comunitari.  
Continguts: 
 
1. Disseny de projectes comunitaris: 
1.1. Comunitat. Elements estructurals de la comunitat: indicadors socioculturals. Territori. 

Població. Demanda. Recursos. 
1.2. Organització de la comunitat: Grups socials. Col·lectiu. Comunitat. 
1.3. La pertinença a la comunitat: estatus i rols 
1.4. Agents del procés comunitari: Administració. Recursos tècnics i professionals. La població i 

les seves organitzacions. L’equip comunitari. El dinamitzador comunitari. 
1.5. Els 3 sectors de la societat: l’administració, l’empresa (el mercat) i el tercer sector. 
1.6. Creació i manteniment de relacions amb els agents comunitaris. Xarxes socials. 
1.7. Estratègies. 
1.8. Elaboració de bases de dades en l’àmbit comunitari: 
1.8.1.  Selecció, classificació i arxiu de la informació. 
1.8.2.  Criteris per a la seva realització. 
1.8.3.  Manteniment i actualització de la informació. 
1.9. Anàlisi participativa de la realitat. Observació i anàlisi documental. Investigació acció. Acció 

participativa 
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1.10. La planificació participativa. 
1.11. Disseny de Plans educatius d’entorn 
1.12. Disseny de Plans comunitaris. Plans de barris. 
1.13. Disseny de projectes de Desenvolupament Comunitari 
1.14. Valoració de la participació com a eix del desenvolupament comunitari. 
1.15. Rigorositat i sistematització en el treball comunitari 
 
2. Aplicació de recursos i estratègies per promoure la comunicació i l’intercanvi d’informació entre 
els agents comunitaris: 
2.1. Tècniques comunicatives aplicades a la participació social. 
2.2. Factors que intervenen en la comunicació en el marc de la dinamització comunitària. 
2.3. Aplicació de mètodes i tècniques per a la detecció de necessitats informatives en la 

comunitat. 
2.4. Identificació de mitjans de comunicació en l’entorn comunitari. 
2.5. Realització de campanyes informatives i formatives en el desenvolupament comunitari. 
2.6. Gestió de la informació en l’àmbit comunitari: 
2.6.1.  Protocols d’intercanvis d’informació. Criteris d’elaboració. 
2.6.2.  Impacte de la informació. Indicadors. 
 
3. Realització d’activitats d’avaluació dels projectes comunitaris: 
3.1. L’avaluació en l’àmbit comunitari: característiques i procés. 
3.2. Avaluació participativa. 
3.3. Avaluació dels processos de participació. 
3.4. Avaluació de les relacions i nivell de coordinació entre els diferents agents. 
3.5. Coordinació amb avaluadors externs. 
3.6. Avaluació de les estratègies i instruments de comunicació. 
3.7. Elaboració d’informes i memòries en l’àmbit comunitari. 
3.8. Presentació i difusió de resultats. 
3.9. La gestió de la qualitat en l’àmbit comunitari. 
3.10. Elaboració de diferents instruments d’avaluació. 
3.11. Identificació de les actituds i aptituds personals que intervenen en el procés d’avaluació. 
 
UF 2: Foment i suport de l’associacionisme i participació ciutadana.  
Continguts: 
 
1. Realització d’actuacions d’acompanyament i suport tècnic al teixit associatiu: 
1.1. El món associatiu, evolució històrica i situació actual. 
1.2. Marc legal: el dret a la participació i normativa vigent. 
1.3. El tercer sector: associacions i fundacions. El voluntariat. 
1.4. Organitzacions no governamentals (ONG).   
1.5. La cooperació internacional. 
1.6. Els moviments socials. 
1.7. Procés per a la creació d’una associació. Tràmits a realitzar. 
1.8. Anàlisi de l’estructura organitzativa i funcional de les associacions i entitats socials. 

Organització. Els recursos humans. Comunicació i formació interna. 
1.9. Organització administrativa: arxius i procediments 
1.10. Paper, funcions, tasques del professional en l’acompanyament i el suport tècnic al teixit 

associatiu. 
1.11. L’administració pública en el suport associatiu. 
1.12. Obtenció i selecció de recursos de suport al teixit associatiu.  
1.13. Tipus de finançament. Subvencions. Convenis. 
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2. Realització d’activitats per promoure la participació ciutadana en la construcció de processos 
comunitaris: 
2.1. Participació social i ciutadana: ciutadania responsable. 
2.2. Voluntariat social. 
2.3. Marc legal de la participació ciutadana. 
2.4. Anàlisi de la participació comunitària. 
2.5. Anàlisi dels factors influents en el procés de participació social: condicions sociològiques. 
2.6. Estratègies de participació. Sensibilització i motivació. Identificació dels participants. 
2.7. Aplicació de tècniques de participació (dinàmiques de grup, delegació de responsabilitats i 

funcions, tècniques de pensament creatiu i positiu, tècniques de negociació i resolució de 
conflictes, estil de líder-gestor, comunicació interna, presa de decisions col·legiada, 
autonomia basada en confiança i corresponsabilitat) 

2.8. Canals i vies de participació. 
2.9. Fases del procés participatiu: Informació i sensibilització-reflexió i treball-Síntesi i consens- 

Compromís-retorn. 
2.10. Mecanismes de participació: Consells consultius, audiències, fòrums, jurats ciutadans, 

referèndums, òrgans municipals de participació (Consell d’infants, Consell de joves, Senats, 
Consell de dones..) 

2.11. Els reglaments de participació ciutadana.  
2.12. Suport social per a la intervenció comunitària. 
2.13. Els espais, formals i informals, com a recurs per a la participació. Protocols per a la seva 

utilització. Infraestructures dels mateixos.  
2.14. Programació d’un procés participatiu. 
2.15. Disseny de l’avaluació d’un procés participatiu. 
 
 
UF 3: Mediació en conflictes comunitaris.  
Continguts: 
 
1.Desenvolupament de processos de mediació comunitària. 
1.1. Característiques dels conflicte en l’entramat comunitari.  
1.2. Gestió de conflictes en l’àmbit comunitari. 
1.3. La mediació comunitària. 
1.4. El paper dels implicats en la mediació comunitària. 
1.5. Realització de processos de mediació comunitària: 
1.5.1. Identificació de les etapes. Característiques. 
1.5.2. Aplicació de tècniques de gestió de conflictes en la comunitat. 
1.5.3. Els acords en la mediació comunitària 
1.5.4. El paper dels implicats en la mediació comunitària 
1.5.5. El professional en el procés de mediació. 
 
MÒDUL PROFESSIONAL 8: INFORMACIÓ JUVENIL   
 
UF 1: Informació juvenil.  
Continguts: 
 
1. Caracterització del context dels serveis d’informació juvenil: 
1.1.Anàlisi dels processos d’informació, orientació i assessorament juvenil: 
1.1.1. Processos d’informació, orientació i assessorament en l’àmbit de la joventut. Història de la 
informació juvenil. 
1.1.2. Fonaments i principis de la informació juvenil. 
1.2. Organització dels serveis d’informació juvenil (SIJ): 
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1.2.1.La informació juvenil en les polítiques de joventut. 
1.2.2.Marc legislatiu i normatiu de la informació juvenil. Procediment administratiu. Protecció de 
dades. 
1.2.3. Tipologia dels serveis d’informació juvenil. 
1.2.4. Xarxes d’informació juvenil 
1.3.Gestió dels serveis d’informació juvenil (SIJ): 
1.3.1.Recursos materials en els serveis d’informació juvenil: elements físics.  Organització d’espais 
informatius. 
1.3.2. Recursos econòmics: el pressupost. 
1.3.3. Recursos humans en els serveis d’informació juvenil: perspectiva professional. Coordinació 
entre professionals 
 
2. Planificació de la intervenció en informació juvenil: 
2.1. El perfil biopsicosocial de la realitat juvenil dels diferents entorns geogràfics i socioculturals 

d’intervenció. 
2.1.1. Tècniques d’investigació social en l’àmbit de la  joventut 
2.1.1. Observatoris de joventut. 
2.1.2. Fonts d’informació i documentació sobre joves 
2.2. La intervenció en el treball amb joves. Informació, equipaments i activitats. 
2.3. La planificació de la informació juvenil 
2.4. Elaboració i difusió de la informació per a joves:  
2.4.1. Disseny i organització de campanyes informatives per a la joventut. La seva difusió. 
2.4.2. Metodologia d’elaboració de la informació per a joves: llenguatges expressius. 
2.4.3. Selecció i tractament de la informació i documentació en els espais físics i virtuals. Treballs en 

xarxa. 
2.4.4. Difusió d’informació juvenil: suports, publicacions físiques i virtuals en la informació per a 

joves. Mitjans de comunicació.  
2.4.5. Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació. 
 
3. Selecció els  recursos d’informació per a joves 
3.1.  Recursos d’informació: 
3.1.1. Guies d’informació juvenil. 
3.1.2. La Xarxa Territorial d’oficines d’informació Juvenil.  
3.1.3. Serveis itinerants 
3.2. Anàlisi dels recursos existents per a joves: 
3.1.4. Recursos i serveis d’ habitatge  
3.1.5. Tecnologies de la informació i la comunicació. Xarxes socials 
3.1.6. Recursos de Treball, orientació i inserció laboral. Ocupació pública, recerca activa d’ocupació 
3.1.7. Recursos de Formació: formació reglada i no reglada. Ocupacional. 
3.1.8. Recursos d’aprenentatge d’idiomes .Escoles d’idiomes, cursos, estudiar i/o treballar a 

l’estranger. 
3.1.9. Recursos per a la mobilitat. Programes europeus. 
3.1.10. Recursos de  Salut i Prevenció en joves. 
3.1.11. Recursos d’informació cultural. 
3.1.12. Recursos d’activitats, artístiques,dansa,música, teatre,circ…. 
3.1.13. Recursos  sobre  Associacionisme i Participació 
3.1.14. Recursos de Cohesió social, recursos per a nouvinguts,recursos per   a joves discapacitats 
3.1.15. Recursos  i vies de participació en Voluntariat 
3.1.16. Recursos de Vacances i Estades Guies turístiques per a joves viatgers. Allotjaments juvenils. 

Xarxa espanyola d’albergs juvenils.  Federació internacional d’albergs juvenils. 
3.1.17. Recursos per al lleure i temps lliure 
3.1.18. Recursos  d’esports i salut física esportiva. 
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3.1.19. Recursos de  medi ambient, natura  i ecologia 
3.1.20. Recursos d’ Economia i consum responsable. 
3.1.21. Crèdits per a joves, Iniciativa emprenedora. Beques, subvencions i altres. 
 
4. Realització d’accions d’informació i assessorament als joves: 
4.1. Selecció de programes per a joves. 
4.1.1. Programes d’informació i assessorament. 
4.1.2. Programes d’emancipació. 
4.1.3. Programes de projectes europeus d’estudis i formació laboral.                
4.1.4. Projectes d’intercanvis de joves (Europa, Amèrica Llatina i d’altres) 
4.1.5. Programes de participació juvenil .Camps de treball. 
4.1.6. Programes i formació de Voluntariat. 
4.1.7. Programes de prevenció de salut per a joves. Hàbits saludables. Sexualitat. Addiccions. 
4.1.8.Programes d’educació vial i conducció 
4.1.9. Programes de paritat i prevenció de violència de gènere. 
4.2. Realització d’accions d’informació i assessorament sobre programes per a joves. 
4.3. Aplicació d’estratègies d’assessorament. Pautes d’actuació. 
4.4. Aplicació d’habilitats de comunicació.  
 
5. Desenvolupar el seguiment del procés d’avaluació. 
5.1. L’avaluació en el procés d’informació juvenil. 
5.2. Metodologia i eines d’avaluació participativa. 
5.3. Protocols i registres d’avaluació d’activitats formatives d’informació juvenil. 
5.4. Anàlisi de dades de les avaluacions. 
5.5. Elaboració d’informes i memòries de les activitats formatives d’informació juvenil. 
5.6. Valoració de l’avaluació com a element de qualitat a futures accions formatives. 
5.7. Apreciació de la importància de la coordinació i el treball en equip en l’avaluació de la 

intervenció. 
5.8. L’avaluació de la gestió de qualitat en els serveis d’informació juvenil. 
 
MÒDUL PROFESSIONAL 9: INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA AMB JOVES  
 
UF 1: intervenció socioeducativa amb joves.  
Continguts: 
 
1. Caracterització del context de la intervenció socioeducativa amb joves: 
1.1. La intervenció socioeducativa amb joves en l’àmbit de l’educació no formal. 
1.2. Marc legislatiu i competencial de la intervenció socioeducativa amb joves en l’àmbit de 
l’educació no formal. 
1.3. Anàlisi de les polítiques juvenils en l’àmbit estatal, autonòmic i municipal. 
1.4. L’educació no formal en les polítiques de joventut. 
1.5. Valoració de la importància de la intervenció socioeducativa en els processos de presa de 
decisions per part de la població jove. 
1.6. Reconeixement de l’educació no formal. 
 
2. Disseny d’accions formatives dirigides a la joventut: 
2.1. Anàlisi de necessitats i demandes formatives de la població jove. 
2.2.Anàlisi del procés d’ensenyament-aprenentatge en l’educació no formal. 
2.3.Disseny de projectes formatius. Activitats formatives. 
2.4.Anàlisi de mètodes d’educació activa. 
2.5. Tipus d’accions formatives. 
2.6. Criteris d’accessibilitat i disseny per a tots en el disseny de les accions formatives. 
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2.7. La perspectiva de gènere en els projectes destinats als joves. 
2.8. Valoració de la importància de l’educació no formal per al desenvolupament integral de les 
persones joves. 
 
3. Organització d’accions formatives: 
3.1. Anàlisi del perfil dels agents formatius en l’educació no formal. 
3.2. El treball en equip amb formadors: 
3.2.1. Coordinació i cooperació interprofessional en el disseny i desenvolupament d’accions 
formatives. 
3.2.2. Possibilitats de les tecnologies de la informació i la comunicació. 
3.3.Treball en xarxa i xarxes d’intervenció socioeducativa: 
3.3.1. Xarxes europees, estatals, autonòmiques i supramunicipals. 
3.3.2.Anàlisi dels processos de creació, manteniment i ús de xarxes. 
3.3.3.Centres coordinadors de xarxes d’informació en la formació per a 
joves. 
3.3.4.Estratègies per al treball en xarxa. 
3.4. Espais de trobada destinats a la població jove. 
3.5.Difusió de les ofertes formatives a través de les tecnologies de la informació i la comunicació. 
3.6. Valoració de la importància de les tecnologies de la informació i la comunicació en els processos 
d’intervenció amb joves. 
 
4. Desenvolupament d’accions formatives en educació no formal: 
4.1. Àmbits d’intervenció socioeducativa: 
4.1.1. Alfabetització informacional (ALFIN). 
4.1.2. Desenvolupament d’habilitats socials. 
4,1.3.Educació en valors. 
4.1.4.Promoció d’hàbits saludables, de sostenibilitat i ciutadania. 
4.1.5. Prevenció de la violència de gènere, de l'homofòbia, de la transfòbia i de la xenofòbia 
4.1.6.Bases de la formació en processos d’emancipació. 
4.2. Realització d’accions formatives. 
4.3. Valoració de la importància d’establir un clima adequat en el desenvolupament de les accions 
formatives. 
 
5. Realització d’activitats d’avaluació d’intervencions socioeducatives amb joves: 
5.1. Avaluació participativa en l’educació no formal. 
5.2.Estratègies d’avaluació i reconeixement de l’aprenentatge no formal. 
5.3. Elaboració de protocols i registres d’avaluació d’activitats formatives. 
5.4. Estratègies i tècniques d’anàlisi de dades de les avaluacions. 
5.5.Elaboració d’informes i memòries de les activitats formatives. 
5.6. L'avaluació com a element de qualitat en la intervenció socioeducativa amb joves. 
5.7. Valoració de la importància de la participació de les persones destinatàries en el procés 
d’avaluació. 
 
MÒDUL PROFESSIONAL 10: PRIMERS AUXILIS 
 
UF 1: recursos i trasllat d’accidentats 
Continguts 
1. Valoració inicial de l’assistència en una urgència: 
1.1 El sistema sanitari català: 
1.1.1 Centres de salut i equips terapèutics. 
1.1.2 Sistemes d’emergències. 
1.2 Marc legal: 



 22 

1.2.1 Objectius i límits dels primers auxilis. 
1.2.2 Responsabilitat i ètica professional. 
1.3 Farmaciola d’urgències: productes sanitaris, medicaments i material d’autoprotecció. 
1.4 Seguretat i autoprotecció: 
1.4.1 Mètodes i materials de protecció de la zona. 
1.4.2 Mesures d’autoprotecció personal. 
1.4.3 Protocols de seguretat. 
1.5 Fisiologia bàsica: 
1.5.1 Respiratòria: vies aèries, mecànica respiratòria, intercanvi de gasos. 
1.5.2 Cardiovascular: cor i vasos, sistema circulatori, mecànica de fluids. 
1.5.3 Neurològica: valoració de l’estat de consciència, activitat motora i sensitiva. 
1.6 Constants vitals: freqüència cardíaca, freqüència respiratòria i temperatura. 
1.7 Terminologia medicosanitària en primers auxilis. 
1.8 Protocol de transmissió de la informació. 
1.9 Prioritats d’actuació en múltiples víctimes. Mètodes de triatge simple. 
1.10 Objectius de la prevenció primària i secundària. 
 
2. Aplicació de procediments d’immobilització i de mobilització: 
2.1 Avaluació de la necessitat de mobilització. 
2.2 Mitjans materials d’immobilització i de mobilització. 
2.3 Confecció de lliteres i materials d’immobilització. 
2.4 Posicions de seguretat i d’espera. 
2.5 Immobilització: 
2.5.1 Fonaments d’actuació en fractures i luxacions. 
2.5.2 Indicacions de la immobilització. 
2.5.3 Tècniques generals d’immobilització. 
2.6 Mobilització, deambulació i transport de la persona assistida: 
2.6.1 Indicacions i contraindicacions. 
2.6.2 Tècniques de mobilització. 
2.7 Ergonomia. 
 
UF 2: suport vital bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors 
Continguts 
 
1. Aplicació de tècniques de suport vital bàsic: 
1.1 Ressuscitació cardiopulmonar bàsica: 
1.1.1 Indicacions. Causes de l’aturada cardiorespiratòria. 
1.1.2 Cadena de supervivència. 
1.1.3 Verificació de la permeabilitat de la via aèria. 
1.1.4 Tècniques d’obertura i desobstrucció de la via aèria. 
1.1.5 Tècnica de suport ventilatori: boca a boca, boca-nas. Suport vital bàsic instrumentalitzat de la 
via aèria. 
1.1.6 Tècnica de suport circulatori: massatge cardíac extern. 
1.2 Desfibril·lació externa automàtica (DEA) i semiautomàtica (DESA): 
1.2.1 Funcionament i manteniment del desfibril·lador extern semiautomàtic. 
1.2.2 Mort sobtada i significat de la fibril·lació ventricular. Importància de la desfibril·lació precoç. 
1.2.3 Protocol d’actuació. 
1.2.4 Recollida de dades dels aparells desfibril·ladors externs semiautomàtics. 
1.3 Protocol d’actuació de l’ILCOR (Comitè de Coordinació Internacional sobre la Ressuscitació) / 
Algoritme de l’European Resuscitation Council per al DEA. 
1.4 Mesures postreanimació. Posició lateral de seguretat. 
1.5 Mètode Utstein per a recollida de dades de forma sistemàtica. 
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1.6 Casos o circumstàncies de no intervenció. 
1.7 Problemes ètics. 
 
UF 3: atenció sanitària d’urgència 
Continguts 
 
1. Aplicació de primers auxilis en patologia d’urgència: 
1.1 Tipus d’accidents i conseqüències. 
1.2 Biomecànica dels accidents. 
1.3 Valoració i atenció inicial en lesions per agents físics. 
1.3.1 Traumatismes: fractures, luxacions i altres lesions traumàtiques, cossos estranys, ferides i 
hemorràgies, ennuegament. 
1.3.2 Calor i fred: cremades, cop de calor, hipotèrmia i congelació. 
1.3.3 Electricitat: protocols d’actuació en electrocucions. 
1.3.4 Radiacions. 
1.3.5 Ofegament. 
1.4 Valoració contínua de l’accidentat. 
1.4.1 Valoració primària. 
1.4.2 Valoració secundària. 
1.5 Valoració i atenció inicial en lesions per agents químics i biològics. 
1.5.1 Tipus d’agents químics i medicaments. 
1.5.2 Vies d’entrada i lesions. 
1.5.3 Actuacions segons tòxic i via d’entrada. 
1.5.4 Mossegades i picades. 
1.5.5 Reacció al·lèrgica. 
1.6 Valoració i atenció inicial en patologia orgànica d’urgència: 
1.6.1 Protocols d’actuació en signes cardiovasculars d’urgència: dolor toràcic, arítmies, dificultat 
respiratòria d’origen cardíac. 
1.6.2 Protocols d’actuació en trastorns respiratoris d’urgència: dificultat respiratòria, crisi asmàtica. 
1.6.3 Protocols d’actuació en alteracions neurològiques: pèrdua del nivell de consciència, alteracions 
motores i sensitives, convulsions en infants i adults. 
1.6.4 Protocols d’actuació en la diabetis. 
1.6.5 Protocols d’actuació en els quadres d’agitació psicomotriu. 
1.6.6 Protocols d’actuació en la febre. 
1.7 Actuació inicial en el part imminent. Atenció a la mare i al nadó. 
1.8 Límits en les actuacions. 
1.9 Normes i protocols de seguretat i d’autoprotecció personal. 
 
2. Aplicació de tècniques de suport psicològic i d’autocontrol: 
2.1 Estratègies bàsiques de comunicació. 
2.2 Valoració del paper del primer intervinent. 
2.3 Tècniques facilitadores de la comunicació interpersonal. 
2.4 Factors que predisposen a l’ansietat en situacions d’accident i d’emergència. 
2.5 Mecanismes i tècniques de suport psicològic. 
 
 
MÒDUL PROFESSIONAL 13: ANGLÈS TÈCNIC  
 
UF 1: Anglès tècnic.  
Continguts 
 
1. Producció de missatges orals aplicats als àmbits sociocultural i turístic: 
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1.1. Missatges orals: 
1.1.1. Registres utilitzats en l’emissió de missatges orals. 
1.2. Terminologia específica de l’activitat professional.  
1.3. Recursos gramaticals: temps verbals, preposicions, phrasal verbs, locucions, expressió de la 
condició i del dubte, ús de la veu passiva, oracions de relatiu, estil indirecte i verbs modals. 
1.4. Altres recursos lingüístics: acords i desacords, hipòtesi i especulacions, opinions i consells, 
persuasió i advertència. 
1.5. Fonètica. Sons i fonemes vocàlics i les seves combinacions i sons i fonemes consonàntics i les 
seves agrupacions. 
1.6. Marcadors lingüístics de relacions socials, normes de cortesia i diferències de registre. 
1.7. Manteniment i seguiment del discurs oral: 
1.7.1. Presa, manteniment i cessió del torn de paraula. 
1.7.2.Suport, demostració d’enteniment, petició d’aclariment, etc. 
1.7.3. Entonació com a recurs de cohesió del text oral: ús dels patrons d’entonació. 
 
2. Emissió de texts escrits: 
2.1. Expressió i emplenament de missatges i texts professionals i quotidians: 
2.1.1.Suports telemàtics: fax, e-mail i burofax, entre d’altres. 
2.1.2.Terminologia específica de l’activitat professional. 
2.1.3. Idea principal i idees secundàries. 
2.1.4. Recursos gramaticals: temps verbals, preposicions, phrasal verbs, verbs modals, locucions, ús 
de la veu passiva, oracions de relatiu i estil indirecte. 
2.1.5. Relacions lògiques: oposició, concessió, comparació, condició, causa, 
finalitat i resultat. 
2.1.6. Relacions temporals: anterioritat, posterioritat i simultaneïtat. 
 
3. Producció de missatges orals: 
3.1. Missatges orals: 
3.1.1. Registres utilitzats en l’emissió de missatges orals. 
3.1.2. Terminologia específica de l’activitat professional.  
3.1.2.1.Terminologia per a la creació i dinamització de grups en situació de lleure. 
3.1.2.2.Terminologia per a la dinamització d’activitats pròpies de l’animació turística. 
3.1.2.3. Terminologia per a la dinamització comunitària, cultural i socioeducativa. 
3.1.2.4. Terminologia per a la dinamització de la informació. 
3.1.3. Recursos gramaticals: temps verbals, preposicions, phrasal verbs, locucions, expressió de la 
condició i del dubte, ús de la veu passiva, oracions de relatiu, estil indirecte i verbs modals. 
3.1.4.Altres recursos lingüístics: acords i desacords, hipòtesi i especulacions, opinions i consells, 
persuasió i advertència 
3.1.5. Fonètica. Sons i fonemes vocàlics i les seves combinacions i sons i fonemes consonàntics i les 
seves agrupacions. 
3.1.6. Marcadors lingüístics de relacions socials, normes de cortesia i diferències de registre. 
3.2. Manteniment i seguiment del discurs oral: 
3.2.1. Presa, manteniment i cessió del torn de paraula. 
3.2.2.Suport, demostració d’enteniment, petició d’aclariment, etc... 
3.2.3.Entonació com a recurs de cohesió del text oral: ús dels patrons d’entonació. 
3.2.4. Sol•licitut i proporcionament d’informació . 
3.2.5. Resolució de queixes i reclamacións 
 
4. Emissió de texts escrits: 
4.1. Expressió i emplenament de missatges i texts professionals i quotidians: 
4.1.1. Currículum vitae i suports telemàtics: fax, e-mail i burofax, entre d’altres. 
4.1.2.Terminologia específica de l’activitat professional en els àmbits sociocultural i turístic. 
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4.1.3.Idea principal i idees secundàries. 
4.1.4.Recursos gramaticals: temps verbals, preposicions, phrasal verbs, verbs modals, locucions, ús 
de la veu passiva, oracions de relatiu i estil indirecte. 
4.1.5. Relacions lògiques: oposició, concessió, comparació, condició, causa, 
finalitat i resultat. 
4.1.6. Relacions temporals: anterioritat, posterioritat i simultaneïtat. 
4.2. Coherència textual: 
4.2.1. Adequació del text al context comunicatiu. 
4.2.2. Tipus i format de text. 
4.2.3. Varietat de llengua. Registre. 
4.2.4.Selecció lèxica, d’estructures sintàctiques i de contingut rellevant. 
4.2.5.Inici del discurs i introducció del tema. Desenvolupament i expansió: exemplificació, conclusió i/ 
o resum del discurs. 
4.2.6. Ús dels signes de puntuació. 
 
5. Identificació i interpretació dels elements culturals més significatius dels països de llengua anglesa 
5.1. Valoració de les normes socioculturals i protocol•làries en les relacions internacionals. 
5.2. Ús dels recursos formals i funcionals en situacions que requereixen un comportament soci-
professional a fi de projectar una bona imatge de l’empresa. 
5.3. Reconeixement de la llengua estrangera per a aprofundir en coneixements que resultin 
d’interès al llarg de la vida personal i professional. 
5.4. Ús de registres adequats segons el context de la comunicació, d’interlocutor i la intenció dels 
interlocutors. 
5.5. Trets més característiques en la parla i accent dels parlants de d’anglès com a llengua estrangera  
dels principals països emissors. 
 

5.- EMPRESES COL·LABORADORES 

• Progress 

• Ajuntament de Castelldefels 

• Banc de sang 

• Esplai Esplugues de Llobregat 

• Esplai de l’Hospitalet 

• Associació de Teatre 

• Ajuntament de Cornellà de Llobregat 

• Associació juvenil 

• Associació social Begues 

• Federació catalana de futbol 

• Ajuntament de Martorell 

• Casal d’infants del Raval 

• Ajuntament de Sant Vicenç del s Horts 

• Gene: Centre de cultura 
contemporània de Barcelona 

• Secrets BCN 

• Esplai al Prat de Llobregat 

• Generalitat de Catalunya: benestar 
social 

 


