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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: ANIMACIÓ I GESTIÓ CULTURAL  

 

Nom de la Unitat formativa mín 

+ 

hlld 

Durada Data 

inicial 

Data final 

UF1 Animació cultural   66 h 19-09-2019 10-03-2020 

UF2 Gestió cultural   33 h 12- 03-2020 28-05-2020 

UF3 Fons de productes culturals   99 h   

 

UF 1 

NUCLIS FORMATIUS  Durada Data  inici Data final 

NF1: Cultura popular i festes temàtiques.   33 HORES 19-09-2019 03-12-2019 

NF2: Arts escèniques.   18 HORES 05-12-2019 30-01-2020 

NF3: De què parlem quan parlem de 

cultura? 

 15 HORES 04-02-2020 10-03-2020 
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UF 2 

NUCLIS FORMATIUS  Durada Data  inici Data final 

NF1: Gestió d’equipaments socioculturals 

i del seus recursos. 

  33 HORES 12-03-2020 28-05-2020 

 

Aquest mòdul s‟imparteix al llarg de dos cursos del cicle formatiu, ja que consta estructurat 

dins del model dual.  

Les unitats formatives 1 i 2 es realitzaran el primer curs. 

La unitat formativa 3 es realitzarà en el segon curs, inclosa els continguts de la mateixa en el 

pla d‟activitats adient amb la tasca laboral que es desenvolupi, dins del pla dual.  

 

Les hores de lliure disposició s‟han repartit entre les UF 1 i 2, adaptant les de la 3 al model 

dual, per poder assolir els resultats  d‟aprenentatge respectius: 

UF1: 66 hores 

Nuclis Formatius Hores Resultats d’aprenentatge 

NF1: Cultura popular i festes temàtiques. 33 HORES 1 i 3 

NF2: Arts escèniques. 18 HORES 1 

NF3: De què parlem quan parlem de cultura? 15 HORES 1 

 

UF 2: 33 hores 

Nuclis Formatius Hores Resultats d’aprenentatge 

NF1: Gestió d’equipaments socioculturals i del 

seus recursos. 
33 HORES 2 i 5 
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2.CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MÒDUL 

 

Per a superar el mòdul, l‟alumne haurà de superar independentment les UF amb una 

ponderació d'unitat formativa igual o superior a 5 (sobre 10). 

 

Criteris d'avaluació generals del mòdul: 

L‟avaluació de les diferents UF es realitza a partir de la valoració dels diferents resultats 

d‟aprenentatge implícits en les diferents proves escrites, activitats d‟aula avaluables, treballs 

individuals, treballs grupals, pràctiques, etc... 

Aquest Mòdul Professional consta de 3 Unitats formatives. La qualificació del Mòdul 

Professional s‟obté se la següent manera: QMP= 25%UF1+25%UF2+50%UF3.   

Tenim en compte que el cicle és de nova implantació al centre, i que esta immers dins de la 

FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL, existeixen alguns mòduls en els que queden reflectits 

el sistema dual. Aquest és un d‟aquests mòduls, ja que la unitat formativa 3: Fonts de 

productes culturals, que té una durada de 99 hores, s‟inclou en la dual. Per tant,  les hores 

dels mòduls 1 (66 hores) i 2 (33 hores), se distribuiran al llarg de tot l‟any. 

No se supera el Mòdul Professional si no es té superada cadascuna de les Unitats 

Formatives, a no ser que la junta d‟avaluació final consideri el contrari i s‟aprovi per junta. 

Condicions indispensables per a superar el mòdul són: 

- L‟assistència i la participació a les classes i en els treballs de grup serà imprescindible 
per a poder superar cada Unitat Formativa.  

- La puntualitat i l‟acompliment dels terminis fixats en el lliurament de les diferents 
activitats o treballs a presentar són condicions “sine quan non” per a que aquests puguin 
ser avaluats.  

- El lliurament acurat i sense faltes d‟ortografia dels treballs i presentacions realitzades. 
 

 

En el cas de no complir algun del requisits anteriors l'alumne s'haurà de presentar a la 

segona convocatòria durant el mes de juny si vol aprovar la Unitat Formativa. 

L'avaluació de cada Unitat Formativa es realitzarà de manera contínua. 
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 Criteris d'avaluació de la UF1 en %: 

Tenint en compte el resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació següents 

en la UF1: 

 

1. Caracteritza la intervenció cultural, relacionant-la amb el marc teòric i jurídic i les 
necessitats i demandes culturals. 
 
Criteris d‟avaluació 
1.1 Identifica les característiques significatives de l‟àmbit cultural en la societat. 
1.2 Analitza els conceptes d‟animació, gestió i màrqueting cultural. 
1.3 Descriu els camps i contexts de la intervenció cultural. 
1.4 Analitza les institucions culturals a nivell europeu, estatal, autonòmic i local. 
1.5 Descriu les característiques principals de les diferents polítiques culturals. 
1.6 Compara els models d‟intervenció dels diferents agents culturals. 
1.7 Interpreta el marc legal de l‟acció cultural i les fórmules jurídiques que regulen la col·laboració 
entre organismes públics i xarxes culturals. 
1.8 Descriu tècniques i instruments per a l‟anàlisi del territori i identifica les demandes i preferències 
culturals dels diferents segments de mercat. 
1.9 Valora la importància de l‟anàlisi del territori per fonamentar la intervenció. 
1.10 Coneix les formes més significatives d‟expressió en cultura popular a Catalunya. 
1.11 Respecta les diferents formes d‟expressió cultural pròpies de cada cultura i territori. 
 
2. Dissenya projectes d’animació cultural, relacionant-los amb els models i principis de la 
intervenció i la dinamització cultural. 
 
Criteris d‟avaluació 
2.1 Interpreta el marc conceptual de l‟animació cultural. 
2.2 Caracteritza l‟animació cultural en funció dels col·lectius i dels contexts d‟intervenció. 
2.3 Interpreta les polítiques culturals o empresarials com a directrius aplicables al disseny i 
desenvolupament d‟una programació cultural. 
2.4 Determina els elements d‟un projecte d‟animació cultural atenent la realitat i el context específic 
d‟intervenció. 
2.5 Descriu estratègies i instruments que promoguin la participació i la col·laboració de les xarxes 
associatives culturals en la planificació i en el desenvolupament de la intervenció. 
2.6 Analitza les característiques i les aplicacions de diversos tipus d‟activitats culturals. 
2.7 Valora la importància de les xarxes associatives culturals en el desenvolupament dels projectes. 
2.8 Incorpora criteris d‟accessibilitat i disseny per a tothom en la planificació dels projectes d‟animació 
cultural. 
2.9 Descriu l‟estructura i les característiques de programacions culturals. 
2.10 Dissenya projectes d‟intervenció cultural. 
2.11 Obté informació de diverses fonts i recursos per a la realització de la programació cultural. 
2.12 Demostra capacitat d‟iniciativa i implicació en el disseny de projectes d„animació cultural. 
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Tenint en compte les propostes i els instruments d’avaluació que farem servir  

en la  UF1: 

 

- Prova escrita conceptual (PEC) 

- Fitxa casa de la festa (FCF) 

- Fitxa teatre  (FT) 

- Pelicula el patio de mi carcel (P) 

- Observació i anàlisi obra de teatre (OOT) 

- Calendari festiu elaborat (CF) 

-Programació festa temàtica i disseny del programa. (PF) 

 

Aquestes propostes avaluatòries queden perfectament definides en la programació 

corresponent d‟aquest mòdul.  

 

 Instruments d‟avaluació (%) 

Qualificació dels Resultats 

d‟Aprenentatge 
PEC

1-2-3 

FCF 

FT 

P 

OOT 

CF PF 

RA1   

50% 

10% 15%  

RA2   
  25

% 

 

 

La qualificació de la UF1  s‟obté segons la següent ponderació: 

 

UF1= 50%RA1 + 50%RA2 
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 Criteris d'avaluació de la UF2 en %: 

Tenint en compte el resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació següents 

en la UF2: 

 

3. Dissenya programacions culturals, interpretant els criteris i les directrius de la planificació 
estratègica i relacionant-los amb el marc conceptual de la gestió cultural. 
 
Criteris d‟avaluació 
3.1 Interpreta el marc conceptual de la gestió cultural. 
3.2 Reconeix els diferents models de gestió d‟equipaments. 
3.3 Identifica les prioritats i els criteris rectors per al disseny i desenvolupament de programacions 
culturals, establerts en una planificació estratègica. 
3.4 Obté informació de diverses fonts i recursos per a la realització de la programació cultural.  
3.5 Estableix l‟organització temporal dels esdeveniments de la programació cultural, i els coordina 
amb la realització d‟altres esdeveniments. 
3.6 Estableix i desenvolupa de forma coherent els elements d‟una programació cultural, atenent els 
objectius de la planificació estratègica. 
3.7 Descriu estratègies per possibilitar la participació de les entitats o de les empreses del sector en el 
desenvolupament de la programació cultural. 
 
4. Realitza activitats de gestió cultural, analitzant els recursos disponibles relacionats amb 
l’acció cultural que es desenvoluparà. 
 
Criteris d‟avaluació 
4.1 Elabora inventaris d‟equipaments i d‟espais culturals. 
4.2 Reconeix les infraestructures de producció tècnica per als esdeveniments culturals i el seu ús. 
4.3 Selecciona equipaments i infraestructures culturals en funció de l‟esdeveniment o activitat que cal 
realitzar. 
4.4 Organitza els espais segons els usos i les necessitats. 
4.5 Revisa els espais per a l‟accés de tothom als equipaments culturals. 
4.6 Seqüencia les activitats, ordenant-les en funció de les necessitats de desenvolupament. 
4.7 Determina els recursos, els mitjans tècnics i la logística necessària per a cada esdeveniment o 
activitat cultural. 
4.8 Assigna recursos materials i humans, així com els temps d‟execució dels treballs relacionats amb 
el desenvolupament dels esdeveniments culturals. 
4.9 Elabora i emplena plantilles d‟organització per facilitar el coneixement de la previsió d‟actuacions 
a les persones implicades en el procés. 
4.10 Determina els perfils dels membres de l‟equip humà i les seves funcions i tasques. 
4.11 Dissenya plans de finançament per a projectes culturals. 
4.12 És eficaç i eficient en la gestió dels recursos. 
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Tenint en compte les propostes i els instruments d’avaluació que farem servir  

en la  UF2: 

 

Aquestes propostes avaluatòries queden perfectament definides en la programació 

corresponent d‟aquest mòdul.  

 

- Anàlisi de la realitat (articles) CIM 

- Gestió dels equipaments (FGE) 

- Prova conceptual escrita (PC) 

 

 

 Instruments d‟avaluació (%) 

Qualificació dels Resultats 

d‟Aprenentatge CIM FGE PC     

RA3 25%  

50% 

    

RA4  25%     

 

 

La qualificació de la UF  s'obté segons la següent ponderació: 

 

 

UF2= 50%RA3 + 50%RA4 

 

Aquest Mòdul Professional consta de 3 Unitats formatives. La qualificació del Mòdul 

Professional s‟obté se la següent manera: QMP= 25%UF1+25%UF2+50%UF3.   
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La nota final del mòdul s‟obtindrà a partir de la següent ponderació: 

 

QMP = 25%UF1 + 25%UF2 + 50%UF3 

 

 

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: 

 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. 
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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 recuperar UF’s/mòduls pendents: 

Cada UF té dues convocatòries per a ser superada durant el curs. La segona convocatòria 

serà en Juny. 

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 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. 

 

5.BIBLIOGRAFIA: 

El nostre llibre de seguiment bàsic, a part de  tot l’ampli amalgama de recursos bibliogràfics i 

webgràfics  que utilitzarem al llarg de tot el curs i que penjarem al moodle, será: “Cultura, 

animació i gestió cultural” reflexions, eines i dades; de l’autor Carles Monclús i Garriga.  

 

 

 


