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1.RELACIÓ D’UNITATS FORMATIVES I NUCLIS FORMATIUS 

FAMÍLIA: SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT  

CICLE: ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA GS 

MÒDUL: MP 2 Metodologia de la intervenció social  

 

Nom de la Unitat formativa  Durada Data 

inicial 

Data final 

UF1: Diagnòstic i anàlisi de la realitat      33 hores 18-09-2019 08-11-2019 

UF2: Disseny de projectes d’intervenció social      66 hores 11-11-2019 27-03-2020 

UF3:Difusió de projectes d'intervenció social    33 hores 30-03-2020 29-05-2020 

 

Aquest mòdul s’imparteix al llarg d’un curs del cicle formatiu. 

Les hores de lliure disposició s’han repartit entre les UF 1, 2 i 3 per poder assolir els 

resultats  d’aprenentatge respectius amb el criteri de quadrar a 33 setmanes. 

 

Unitat Formativa 1: 

Diagnòstic i anàlisi de la 

realitat ( 33 h) 

  

Nuclis Formatius Hores Resultats d’aprenentatge 

NF1. 1. Determinació de mètodes, tècniques 
i instruments d’anàlisi de la realitat:  

20 RA1 

NF2. Incorporació de la perspectiva de 

gènere en els projectes d’intervenció social: 
13 RA2 
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Unitat Formativa 2: Disseny 

de projectes d’intervenció 

social ( 66 h) 

  

Nuclis Formatius Hores Resultats d’aprenentatge 

NF1. Caracterització del procés de 
planificació de projectes d’intervenció social. 

8 RA1 

NF2. Determinació dels elements de 
projectes d’intervenció social 

30 RA2 

NF3. Definició de procediments d’avaluació 
de projectes d’intervenció social. 

20 RA4 

NF4. Incorporació de la perspectiva de 
gènere en el disseny de projectes 
d’intervenció social:  

8 RA3 

 

 

Unitat Formativa 3: Difusió 

de projectes d’intervenció 

social ( 33 h) 

  

Nuclis Formatius Hores Resultats d’aprenentatge 

NF1.- Determinació d’estratègies de 
promoció i difusió 

20 RA1  

NF2.- Incorporació de la perspectiva de 

gènere en la promoció i difusió dels 
projectes d’intervenció social 

13 RA2  
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2.CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MÒDUL 

 

Per a superar el mòdul, l’alumne haurà de superar independentment les unitats formatives 1, 

2 i 3  amb una ponderació d'unitat formativa igual o superior a 5 (sobre 10). 

 

Criteris d'avaluació generals del mòdul: 

Assistència a classe 

Les característiques del MP exigeix la participació continuada de l’alumnat i, 

conseqüentment, l’obligatorietat de l’assistència a classe. En aquest sentit es segueixen les 

directrius marcades per les Orientacions d’inici de curs i per les NOFC. 

El conjunt de faltes d’assistència, justificades o no justificades, no pot superar, en cap cas el 

20% del total d’hores de la UF.  

A banda d’aquestes directrius, l’assistència i la puntualitat en les activitats del MP forma  part 

de la seva avaluació i, la insuficient participació en alguna d’aquestes activitats implicarà la 

impossibilitat d’avaluació de la mateixa i la no superació de la UF afectada.  

 

Instruments d’avaluació del MP 

 

L’avaluació del MP serà global i contínua. Es realitzarà de manera individual i col·lectiva  i 

atendrà tant el procés com el resultat i tindrà com a referent els RA marcats a les 

orientacions del Cicle. 

L’avaluació es durà a terme en diferents moments al llarg del curs i, d’acord amb el moment 

tindrà diferent finalitat: 

 Inicial: Situació d’entrada dels alumnes en relació als coneixements, capacitats, 

habilitats, etc. S’utilitzarà un qüestionari inicial. La finalitat és diagnòstica. L’avaluació 

inicial ens permetrà avaluar la programació prevista i realitzar les adaptacions i 

modificacions pertinents. 

 Processual: Avaluació del desenvolupament de l’alumne i progrés a través de 

l’observació d’activitats orals i escrites, exercicis, treballs,... La finalitat és formativa, ja 

que pretén la revisió dels assoliments per part de l’alumnat per tal de prendre decisions. 

 Final: Valorar els resultats d’aprenentatge en acabar cada Unitat Formativa. No implica 

una prova final, sinó la mitjana ponderada de les avaluacions formatives. 
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Al llarg del curs es duran a terme les següents activitats d’avaluació: 

 

Per a l´avaluació diagnòstica 

 

 Resolució d’un petit qüestionari sobre els coneixements previs. 

 

Per a l´avaluació  processual 

 

 Participació en un projecte d’investigació social, tenint en compte les diferents fases. 
Elaboració del projecte, amb el seguiment de les professores i presentació d’aquest en 
format dossier. Aquest projecte inclou continguts de totes les unitats didàctiques, i de 
manera transversal continguts d’altres mòduls. 

 Resolució d’exercicis pràctics estadístics i d’investigació social 

 Elaboració d’instruments de recollida de dades i d’avaluació a través dels instruments 
elaborats.  

 Comentari de pel·lícules, fotografies, articles,... 

 Aplicació directa dels programes i utilitats informàtiques. 

 Prova escrita per cada UF sobre els continguts desenvolupats al llarg del curs.  

 

 

 

Per a l´avaluació final 

 

La nota final de la UF és la mitjana ponderada de les notes de les diferents activitats de la 

UF. Cal tenir presentades i aprovades les diferents activitats per tal de superar la UF. 

La nota final del MP és la mitjana ponderada de les notes de les diferents UF. Cal tenir 

aprovada cada UF per tal de calcular (i aprovar) el MP. 

 En tot cas, el projecte final será presentat davant d’un tribunal compost pels professors del 

cicle de TAST. 

 

Avaluació del mòdul 

 

La qualificació del Mòdul professional s’obté segons la següent ponderació: 
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  QMP = 0,25 · QUF1 + 0,5 QUF2 + 0,25 QUF3 

 

Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment les 3 unitats formatives en  

primera o segona convocatoria en Juny. 

L'avaluació de cada Unitat Formativa es realitzarà de manera contínua. 

 

 Criteris d'avaluació de la UF1 en %: 

 

L’avaluació de la UF1 és contínua i implica la presentació i superació de totes les activitats plantejades. 

Els instruments d’avaluació  de la UF 1 són: 

 Prova escrita (PE1) 

 Anàlisi i presentació d'un projecte del context (APC) 

 Informe sobre perspectiva de gènere en una institució o entitat (IPG1) 

 Projecte, primera fase (Pr1) 

 

El Qüestionari d’avaluació inicial és bàsic per a la planificació de la UF però no comptabilitza 

en la qualificació ja que té un caire d’informació per la revisió de la programació. 

 

El següent quadre mostra el pes de cada RA, en funció dels instruments d’avaluació en la 

qualificació del MP: 

Qualificació 

dels 

Resultats 

d’Aprenent

atge 

Instruments d’avaluació 

(%) 

 

 

 

PE1 IPG1 Pr1 APC 

 

RA1 40 10 40 10  
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RA2 10 60 10 10  

 

La qualificació de la UF1 (QUF1) s’obté segons la següent ponderació: 

 

QUF1=0,8·RA1+0,2·RA2 

 

La segona convocatòria consistirà en la presentació de treballs que exigeixin les mateixes 

competències en la seva resolució i la realització d’una prova escrita similar a la de la 

primera convocatòria (no necessàriament en el mateix format).  

En resum, el pes de les diferents activitats suposa en la qualificació de la UF1: 

 

• Prova escrita tipus test : 40% 

• Anàlisi i presentació d’un projecte del context :10% 

• Informe anàlisi perspectiva de gènere d’una institució o entitat: 10% 

• Projecte (fase d’anàlisi): 40% 

 

 Criteris d'avaluació de la UF2 en %: 

 

L’avaluació de la UF2 és contínua i implica la presentació i superació de totes les activitats plantejades. 

Els instruments d’avaluació  de la UF 2 són: 

 Prova escrita (PE2) 

 Projecte (Pr2) 

 Informe anàlisi perspectiva de gènere (IPG2) 

 

El següent quadre mostra el pes de cada RA, en funció dels instruments d’avaluació en la 

qualificació del MP: 
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Qualificació dels 

Resultats 

d’Aprenentatge 

Instruments 

d’avaluació (%) 

  

PE2 IPG2 Pr2 

RA1 40 10 50 

RA2 40 10 50 

RA3 10 60 30 

RA4 40 10 50 

 

 

 

La qualificació de la UF2 (QUF2) s’obté segons la següent ponderació: 

 

QUF2=0,2·RA1+0,35·RA2+0,2·RA3+0,25·RA4 

 

La segona convocatòria consistirà en la presentació de treballs que exigeixin les mateixes 

competències en la seva resolució i la realització d’una prova escrita similar a la de la 

primera convocatòria (no necessàriament en el mateix format).  En cas que l’activitat no 

superada en primera convocatòria sigui de caire grupal, es preveu la presentació individual 

de l’activitat proposada en segona convocatòria. 

 

En resum, el pes de les diferents activitats suposa en la qualificació de la UF2: 

 

• Prova escrita: 40% 

• Projecte: planificació, avaluació i implementació (en aquest cas, reflexió sobre 

la possible implementació) i exposició: 50% 
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• Activitat anàlisi sobre perspectiva de gènere en el Projecte d’intervenció social: 

10% 

 

 Criteris d'avaluació de la UF3 en %: 

 

L’avaluació de la UF3 és contínua i implica la presentació i superació de totes les activitats plantejades. 

Els instruments d’avaluació  de la UF 3 són: 

 Prova escrita (PE3) 

 Programació campanya de difusió del Projecte (PCD3) 

 Activitat anàlisi perspectiva de gènere (IPG3) 

 

El següent quadre mostra el pes de cada RA, en funció dels instruments d’avaluació en la 

qualificació del MP: 

Qualificació dels 

Resultats 

d’Aprenentatge 

Instruments d’avaluació 

(%) 

  

PE3 PCD3 IPG3 

RA1 40 50 10 

RA2 10 30 60 

La qualificació de la UF3 (QUF3) s’obté segons la següent ponderació: 

 

QUF3=0,8·RA1+0,2·RA2 

 

La segona convocatòria consistirà en la presentació de treballs que exigeixin les mateixes 

competències en la seva resolució i la realització d’una prova escrita similar a la de la 

primera convocatòria (no necessàriament en el mateix format).  
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En resum, el pes de les diferents activitats suposa en la qualificació de la UF3: 

 

• Prova escrita : 40% 

• Programació de la campanya de la difusió: 50% 

• Informe perspectiva de gènere de la campanya de difusió: 10% 

 

 

Així els resultats d'avaluació (RA), com ja hem dit abans, s'obtenen a partir de la següent 

formula: 

 

 

QMP = 0,25 · QUF1 + 0,5 QUF2 + 0,25 QUF3 

 

 

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

 

 

3.SEGONA CONVOCATÒRIA 

 

En cas de no superar una UF dins de l'avaluació contínua, l'alumne es podrà presentar a 

les proves de la segona convocatòria segons marca el calendari del centre i es durà a 

terme durant el mes de juny. 

 

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

 

4. CRITERIS DE PROMOCIÓ / REPETICIÓ DE CURS PER ALUMNES DE PRIMER 

CURS 

 

Possibles situacions en que es pot trobar un alumne en finalitzar el primer curs: 
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 L’alumne/a SUSPEN un número d’UF’s/mòduls amb una càrrega horària igual o 
superior al 40% de les hores totals del curs. 

o L’alumne/a no promociona i per tant: 

 Repeteix les UF’s/mòduls no superats de primer curs. 

 L’alumne/a podrà cursar mòduls de segon curs sempre que hi hagi 
compatibilitat horària al 100% i el mòdul s’imparteixi. 

 No podrà cursar els mòduls de Síntesi i la FCT de segon curs. 

 

 L’alumne/a SUPERA un número d’UF’s/mòduls amb una càrrega horària igual o 
superior al 60% de les hores totals del curs. 

o L’alumne/a no té cap UF pendent 

 Cursa tots els mòduls de segons curs. 

o L’alumne/a té UF’s/mòduls pendents 

 Suspèn igual o menys del 20% d’hores de 1er curs 

 Cursa totes les UF’s/mòduls de segon curs. 

 L’alumne/a recupera les UF’s/mòduls pendents mitjançant el 
procediment establert pel centre (*). 

 Suspèn entre el 20% i el 40% d’hores de 1er curs 

 Ha de cursar obligatòriament les UF’s/mòduls suspesos de 1er 
curs només en el cas que s’imparteixin. Si no s’imparteixen no 
els podrà cursar. 

 Podrà cursar mòduls de 2n curs si hi ha compatibilitat horària 
al 100%. 

 

(*)Procediment per recuprar UF’s/mòduls pendents: 

El procediment ha de garantir l’avaluació contínua i l’avaluació de la part més procedimental 
per part del professorat: 

 S’estableixen dos períodes de recuperació de les Ufs pendents: 

o La primera serà durant la segona quinzena (del 18 al 22) de febrer. Es 
realitzaran proves escrites i/o exercicis pràctics de recuperació de les UF’s 
pendents i s’establirà un calendari d’exàmens. 

o La segona serà durant el mes de juny. Els alumnes amb pendents podran 
presentar-se a la segona convocatòria amb els alumnes de primer curs. 

 Per tal que l’avaluació sigui contínua, els alumnes amb UF’s pendents hauran de 
posar-se amb contacte amb el professor que imparteix la UF o el mòdul pendent. 
Aquest professor s’encarregarà de fer el seguiment de l’alumne/a mitjançant el 
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lliurament de tasques i/o activitats. La presentació d’aquestes tasques serà 
obligatòria. 

 En el cas que la UF/mòdul no s’imparteixi en el curs escolar, l’alumne haurà de parlar 
amb el tutor el qual li indicarà les tasques a fer per garantir l’avaluació contínua. 
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