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1.RELACIÓ D’UNITATS FORMATIVES I NUCLIS FORMATIUS 

FAMÍLIA: Serveis Socioculturals i a la Comunitat.  

CICLE: Atenció a Persones en Situació de Dependència. GM 

MÒDUL: Destreses socials  

MP 09 Destreses socials 

Unitats Formatives HC 20% Data Inicial Data Final 

UF.1. Habilitats de comunicació. 
50h 10h 13/09/2019 16/01/2020 

UF 2: Dinamització de grups. 
49h 10h 20/01/2020 05/06/2020 

Es cursarà en primer lloc la Unitat Formativa 1 i després la Unitat Formativa 2. Amb la línia 

pedagògica d’aprenentatge significatiu, s’utilitzarà una de les 3 hores lectives setmanals per 

tal de posar en pràctica la Técnica de desenvolupament d’habilitats socials de “Dinàmica de 

Grups” 

 

2.RESULTATS D'APRENENTATGE, CRITERIS D'AVALUACIÓ 

UF1.  Habilitats socials del professional 

RA1 Aplica estratègies i tècniques per afavorir la comunicació i relació social amb el seu entorn, 

analitzant els principis de la intel·ligència emocional i social. 

Criteris d'avaluació 

1.a. Descriu els principis de la intel·ligència emocional i social. 

1.b. Valora la importància de les habilitats socials i comunicatives en l'acompliment de la tasca 

professional i en les relacions interpersonals. 
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1.c. Descriu les diferents etapes d'un procés comunicatiu. (contingut) 

1.d. Identifica els diferents estils de comunicació, els seus avantatges i limitacions. 

1.e. Identifica les principals barreres i interferències que dificulten la comunicació. 

1.f. Estableix una eficaç comunicació per rebre instruccions i intercanviar idees o informació. 

1.g. Utilitza les habilitats socials adequades a la situació 

1.h. Demostra interès per no jutjar les persones i respectar els seus elements diferenciadors 

personals: emocions, sentiments, personalitat. 

1.i. Demostra una actitud positiva cap al canvi i l'aprenentatge. 

1.j. Mostra interès en millorar les relacions socials, participant, si es necessari en programes 

d’entrenament en habilitats socials.  

1.k. Estableix una adequada relació d’ajuda (contingut) 

1.l. Valora la importància d’afavorir un entorn comunicatiu agradable. 

RA 2. Aplica tècniques de gestió de conflictes i resolució de problemes, interpretant les pautes 

d'actuació establertes. 

Criteris d'avaluació 

2.a. Analitza les fonts de l'origen dels problemes i conflictes.  

2.b. Identifica els tipus de conflictes. 

2.c. Analitza les actituds davant el conflicte. 

2.d. Relaciona els recursos tècnics utilitzats amb els tipus de problemes estàndard. 

2.e. Presenta, ordenadament i clarament, el procés seguit i els resultats obtinguts en la resolució 

d'un problema. 

2.f. Planifica les tasques a realitzar amb previsió de les dificultats i la manera de superar-les. 

2.g. Té en compte les persones, sigui quina sigui la seva edat o condició física i mental, en el procés 

de presa de decisions. 
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UF2 El treball en equip 

RA1  Aplica tècniques de treball en grup adequant-les al rol que exerceixi en cada moment. 

Criteris d'avaluació 

1.a. Descriu els elements fonamentals d'un grup i els factors que poden modificar la seva dinàmica. 

1.b. Analitza i selecciona les diferents tècniques de dinamització i funcionament de grups. 

1.c. Explica els avantatges del treball en equip davant l'individual. 

1.d. Diferencia els diversos rols i la tipologia dels integrants d'un grup i, en especial, la funció del 

líder. (*) 

1.e. Detecta les diferències individuals en el treball en grup. 

1.f. Identifica les principals barreres de comunicació grupal. 

1.g. Defineix el repartiment de tasques com a procediment per al treball en grup. 

1.h. Col·labora en la creació d'un ambient de treball relaxat, de confiança i cooperatiu 

1.i. Duu a terme una comunicació eficaç. 

1.j. Valora la importància de les relacions informals dins el grup de treball. (*) 

1.k. Identifica les relacions entre les persones que formen un grup a partir de l’elaboració d’un 

sociograma. (*) 

1.l. Identifica els diferents tipus de reunions segons la finalitat per la es convoquen i participa 

activament en elles. (*) 

RA2 Valora el seu grau de competència social per al desenvolupament de les seves funcions 

professionals analitzant la seva incidència en les relacions interpersonals i grupals. 

Criteris d'avaluació 

2.a. Identifica els indicadors d'avaluació de la competència social. 

2.b. Registra la situació personal i social de partida del professional. 

2.c. Registra les dades en suports establerts. 

2.d. Interpreta les dades recollides. 

2.e. Identifica les actuacions realitzades que és precís millorar. 

2.f. Marca les pautes a seguir en la millora. 

2.h. Efectua la valoració final del procés. 

2.i. Analitza com formar-se com a professional per millorar la competència social. 
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UF.1. Habilitats socials del professional. 50 h. Dinàmiques de grup 

Nucli formatiu Hores R.A. D. de presentació 

NF 1. Destreses socials en professionals 

d’atenció a la dependència 

11 
1 

D. de coneixement i 

confiança 

NF 2. Com podem millorar les nostres 

destreses socials? 

21 
1 

D. d’emocions i autoestima 

NF 3. Habilitats de resolució de conflictes i 

presa de decisions 

18 
2 

D. de resolució de conflictes 

i presa de decisions 

UF.2. El treball en equip. 49 h. Dinàmiques de grup 

Nucli formatiu Hores R.A. D. en diferents fases del 

cicle grupal 

NF 4. Caracterització de grups 11 1 D. de lideratge 

NF 5. Tècniques d’intervenció en grups 16 1 D. de creativitat 

NF 6. L’equip de treball 
11 

1 
D. d’emocions i autoestima 

cohesió a la feina 

NF 7. Valoració de la pròpia competència 

social 

11 
2 

D. d’auto descobriment 
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3.CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MÒDUL 

D’acord a la ponderació de cada Unitat Formativa, la qualificació del Mòdul Professional 

(QMP) s’obté a partir de la fórmula següent: 

QMP = (0,50 x QUF1) + (0,50 x QUF2) 

 

L’avaluació de les Unitat Formatives serà continua. La nota de cada unitat es calcularà a 

partir de les activitats d’avaluació. Els criteris d’avaluació es faran públics al correu 

electrònic de l’ institut i al taulell d’anuncis de la classe. 

El barem de puntuació ponderarà de la seguen manera: 80% continguts (exàmens, 

treballs, presentacions ja sigui grupals o individuals,...) 20% procediments (actitud, 

puntualitat tant en l’entrada a classe com en el lliurament de treballs, cura de l’entorn i del 

material de classe, participació en classe i treballs de classe, assistència, comportament...) 

L’assistència al 80% de les hores del mòdul (i de cada UF) és obligatòria per fer possible 

l’avaluació continua positiva. En el cas de que no es pugui assistir a una activitat 

d’avaluació (sigui examen o activitat pràctica) en el dia i hora indicats, es perdrà el dret a 

l’avaluació contínua excepte en casos de demostrada i documentada força major. S’entén 

com a força major malalties greus o assistències a tribunals. 

La puntualitat i l’acompliment dels terminis previstos per al lliurament dels treballs són 

una condició necessària i imprescindible per poder assolir una bona dinàmica de treball a 

l’aula i els objectius planificats. Els treballs no presentats dins els terminis establerts no 

podran ser avaluats positivament. Si un treball no s’ha presentat dins del termini establert, 

es podrà presentar com a molt tard en el termini d’una setmana posterior a la data de 

lliurament. En aquest últim cas obtindrà una nota màxima de 5.  

No serà admès cap treball individual o col·lectiu que no contingui les referències 

bibliogràfiques consultades i citades.  El plagi està penalitzat amb una nota inferior a 5. Hi 

ha l’obligació de citar tot allò que no sigui producció pròpia. Quan l’alumnat utilitza treballs 

anteriorment realitzats té obligació de fer-lo saber en el text i diferenciar les aportacions 

noves de les que va fer en el passat o en treballs presentats en altres mòduls. Les 

actuacions que no corresponguin amb aquestes normes tindran conseqüències en 

l’avaluació de l’alumne. 

En els treballs i exàmens es tindran en compte les faltes d’ortografia. Si hi ha més de 10 

faltes en un treball aquest s’haurà de repetir. De la mateixa manera es valorarà la bona 

presentació, l’ordre i la netedat. 
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Aquells alumnes que superin el 20% de les faltes d'assistència injustificades no tindran dret 

a l'avaluació contínua i hauran d'anar directament a la 2a convocatòria. 

    En el cas que una o vàries activitats d’avaluació de la Unitat Formativa no s’hagin realitzat 

o presentat en el límit de temps establert o bé no hagin obtingut una qualificació positiva, 

existeix  la possibilitat de presentar-se a segona convocatòria amb tota la matèria de la 

unitat formativa.  

Aquestes proves poden constar, segons la UF, d'una prova pràctica i/o prova escrita. 

El calendari i les estratègies de segona convocatòria de la o les UF que restin suspeses 

queda previst en aquesta programació per la segona convocatòria  del 11 al 15 de juny de 

2020.  

Per superar el Mòdul Professional cal superar independentment TOTES unitats formatives. 

L'arrodoniment de la nota es farà a partir de 0,6. 

La qualificació d'una UF s'obté segons la següent ponderació: 

 Prova escrita (PE)(60%) Examen sobre tots els continguts treballats. 

◦ Per tenir dret a l'avaluació contínua, la nota mitja dels exàmens de la UF no podrà 

ser menor a 4 punts. 

 Pràctiques (P) (20%) Es podran realitzar en grup o de manera individual segons indiqui 

el professor/a. S’inclouen en la categoria de practiques les sortides relacionades amb 

l’observació directa de l’àmbit de treball. Les sortides acadèmiques són curriculars, i 

per tant és obligatòria l’assistència.  

 El seu lliurament es farà dins del termini establert. Es tindrà en compte el següent: 

◦ Els/les alumnes que lliurin pràctiques fora de termini, sempre en els 8 dies següents,  

tindran una puntuació màxima de 5. Si no es presenta dins d’aquest terminis 

l’alumne anirà amb tota la UF a la 2a. Convocatòria. 

◦ Per a tenir dret a l'avaluació contínua la mitja de les pràctiques de la UF no podrà 

ser menor a 4. En el cas de ser menor, la/el alumne haurà d'anar a 2a convocatòria. 

◦ No s'admetran en cap cas pràctiques copiades ni d'Internet ni de companys. 

 Graella d'actitud (GA): (20%) Enregistrament del treball a classe, assistència i actitud. 

Dins de l'actitud es tindrà en compte el següent: 

◦ Puntualitat i assistència a classe. 

▪ Tres retards equivalen a una falta d'assistència injustificada. 

▪ Per tenir dret a l'avaluació contínua no es pot superar el 20% de les faltes 

d'assistència injustificades per cada UF. 

◦ Respecte als companys, professorat i material del centre. 
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◦ Participació a classe. 

◦ Pulcritud i ordre en el lliurament de les pràctiques. 

◦ Autonomia de treball. 

◦ Demostració d’interès 

◦ Raonament dels processos. 

◦ Respecte de les normes del centre (no utilitzar mòbils, no menjar, ni fumar a classe, 

l'accés a pàgines no autoritzades, jugar a classe, etc.) 

 

Així els resultats d'avaluació (RA) s'obtenen a partir de la següent fórmula: 

RA = 0,6 PE + 0,2 P + 0,2 GA 

 

 

 

4.ESPAIS, EQUIPAMENTS, MATERIALS I RECURSOS 

 

Aquest mòdul s’impartirà bàsicament a l’aula de TAPSD2, que està equipada amb un 

ordinador connectat a Internet i canó de projecció. A l’aula comú d’us múltiples “La Cuina”. 

Al pati del Centre. I a l’aula d’’Informàtica 1, equipada amb un ordinador per a cada alumne. 

 

El material bàsic per la realització del curs serà el llibre de text: 

CASTILLO S.; SÁNCHEZ, M. 

Destreses socials. (2012).  

ISBN   9788417144982 

Barcelona: Altamar.  

Recursos a: http://www.altamar.cat 

Aquests es complementarà amb els recursos –presentacions, vídeos, etc.– que es trobaran 

a la pàgina web de l’editorial.  

http://www.altamar.cat 

 

A més de tots aquells altres que la professora consideri adients. 


