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1.RELACIÓ D’UNITATS FORMATIVES I NUCLIS FORMATIUS 

FAMÍLIA: SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT  

CICLE: EDUCACIÓ INFANTIL GS 

MÒDUL: M1. INTERVENCIÓ AMB FAMÍLIES I ATENCIÓ A MENORS EN RISC SOCIAL  

 

Nom de la Unitat formativa 

 

mín + hlld Durada Data inicial Data final 

UF1: Intervenció socioeducativa amb infants en 
risc social 

60 + 6 66 
19/09/19 28/01/20 

UF2: Intervenció socioeducativa amb famílies 60 + 6 66 30/01/20 25/05/20 

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

Aquest mòdul disposa de 12 hores de lliure disposició repartides el 50% a cada UF, de 

forma que se'n sumen 6 h. a cadascuna. 

 

2. CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MÒDUL 

 

UF 1: intervenció socioeducativa amb infants en risc social Durada: 60 hores 

  

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 

  

1. Planifica programes i activitats d’intervenció socioeducativa adreçats a infants en 

situació de risc social o acollits en centres analitzant el model d’atenció a la infància de la 

institució i la normativa legal vigent. 

  

Criteris d’avaluació  
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1.1 Identifica les diferències entre els diversos tipus de models d’atenció a la infància a la 

Unió Europea.  

1.2 Identifica i descriu les característiques més significatives de la xarxa de serveis socials 

d’atenció a la infància.  

1.3 Analitza la legislació vigent en relació amb els serveis de l’atenció a la infància.  

1.4 Descriu l’estructura organitzativa i funcional dels diferents centres d’atenció a la 

infància.  

1.5 Identifica els documents que regulen la intervenció socioeducativa en els centres.  

1.6 Formula objectius amb concordança a les característiques dels infants i del model 

socioeducatiu del centre.  

1.7 Proposa activitats, recursos i estratègies d’intervenció adequades.  

1.8 Preveu els espais i els temps necessaris.  

1.9 Estableix els canals i els mecanismes de coordinació i d’intercanvi d’informació amb 

altres professionals implicats en el procés.  

1.10 Valora la importància del treball en equip en l’èxit de la intervenció.  

1.11 Identifica la funció d’educador o d’educadora infantil en els serveis socials d’atenció a 

la infància. 

  

2. Implementa activitats socioeducatives adreçades a infants en situació de risc o acollits 

en centres relacionant-les amb els objectius i les estratègies metodològiques de la 

intervenció. 

  

Criteris d’avaluació  

 

2.1 Utilitza tècniques i instruments per a l’obtenció d’informació.  

2.2 Identifica les característiques i les necessitats del grup i el context assignat.  

2.3 Organitza els espais i els recursos materials i humans.  

2.4 Aplica estratègies metodològiques.  

2.5 Valora la necessitat de generar un clima familiar, de seguretat afectiva i de confiança. 

2.6 Afavoreix la conciliació de les rutines del centre amb els ritmes individuals.  

2.7 Resol les situacions d’urgència i imprevistos.  

2.8 Adopta mesures de prevenció i de seguretat.  

2.9 Adopta actituds d’escolta a les propostes dels infants i els permet participar activament 

en les decisions que els afecten.  

2.10 Justifica la necessitat del treball en equip i de la col·laboració amb altres 

professionals. 

2.11 Argumenta les diferents actuacions per mantenir els infants al nucli familiar. 
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3. Avalua el procés i el resultat de les intervencions socioeducatives amb els infants en 

situació de risc o acollits en centres relacionant l’avaluació amb les variables rellevants i 

els protocols establerts en la institució. 

  

Criteris d’avaluació  

 

3.1 Dissenya o selecciona instruments adequats per obtenir informació dels infants.  

3.2 Estableix les estratègies, les tècniques i els instruments de seguiment i d’avaluació de 

la intervenció.  

3.3 Aplica instruments d’avaluació seguint el procediment establert.  

3.4 Interpreta correctament la informació obtinguda.  

3.5 Identifica els aspectes que cal modificar en la intervenció.  

3.6 Proposa les mesures necessàries per millorar la intervenció.  

3.7 Informa els membres de l’equip seguint els protocols establerts.  

3.8 Identifica situacions que requereixen la participació d’altres professionals i les pautes 

d’actuació que cal seguir.  

3.9 Informa les famílies del progrés de l’infant de forma individualitzada i comprensible. 

3.10 Valora la importància de destacar els aspectes positius de l’evolució de l’infant en les 

informacions facilitades a la família. 

  

UF 2: intervenció socioeducativa amb famílies 

  

Resultats d’aprenentatge i criteris avaluació 

  

1. Planifica programes i activitats d’intervenció amb famílies justificant el seu paper en 

l’educació i el desenvolupament integral de l’infant. 

  

Criteris d’avaluació  

 

1.1 Identifica i descriu la influència de les pautes de criança en la família en el 

desenvolupament integral del nen i de la nena.  

1.2 Descriu programes d’ajut i d’intervenció amb famílies des dels àmbits educatius i 

social.  

1.3 Proposa estratègies, activitats i recursos per afavorir la participació de la família i, si 

escau, millora la seva competència educativa.  
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1.4 Identifica els criteris educatius, aspectes formals i actituds que s’han de tenir en 

compte en relació amb la col·laboració amb les famílies.  

1.5 Valora la importància de la col·laboració família-institució en els primers anys.  

1.6 Descriu les problemàtiques i els indicadors associats a les famílies en situació de risc 

social.  

1.7 Reconeix les característiques pròpies de les famílies multiproblemàtiques i la seva 

configuració.  

1.8 Identifica els indicadors i requisits que assenyalen l’existència de maltractament.  

1.9 Concreta els protocols d’actuació després de la detecció de situació de risc o 

maltractament en la família.  

1.10 Valora el paper de la persona educadora en la detecció i en la comunicació de les 

situacions de risc i/o maltractament infantil. 

1.11 Valora la necessitat de mantenir una actitud respectuosa cap a les diverses 

situacions familiars. 

  

2. Implementa activitats i estratègies que afavoreixen la col·laboració de la família en el 

procés socioeducatiu dels infants relacionant-les amb les característiques i necessitats de 

les famílies i els objectius de la intervenció. 

  

Criteris d’avaluació  

 

2.1 Identifica els canals de participació de les famílies en la institució.  

2.2 Identifica les necessitats educatives i/o de participació de la família.  

2.3 Prepara guions per a reunions i entrevistes amb famílies.  

2.4 Realitza reunions i entrevistes seguint l’objectiu i els guions establerts.  

2.5 Manté una actitud receptiva a les iniciatives i propostes de participació de les famílies. 

2.6 Organitza els recursos, espais i temps d’acord amb els objectius de l’activitat.  

2.7 Respon davant situacions imprevistes.  

2.8 Manté una actitud positiva en la relació amb les famílies.  

2.9 Valora la importància de les habilitats socials de la persona educadora en les relacions 

amb la família.  

2.10 Adapta la comunicació a les característiques de les famílies.  

2.11 Comprèn la necessitat de la confidencialitat de la informació. 

  

3. Avalua el procés i el resultat de les intervencions amb famílies identificant les variables 

rellevants en el procés i justificant la seva elecció. 
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Criteris d’avaluació  

 

3.1 Selecciona els indicadors d’avaluació.  

3.2 Dissenya o selecciona instruments adequats per obtenir informació sobre la situació 

familiar, les necessitats educatives de la família, les possibilitats i els desitjos familiars de 

participació.  

3.3 Aplica instruments d’avaluació.  

3.4 Recull i interpreta dades.  

3.5 Identifica les desviacions respecte al que estava previst en la intervenció.  

3.6 Proposa mesures de correcció en situacions problemàtiques.  

3.7 Valora la necessitat de la participació de la família en l’avaluació de la intervenció.  

3.8 Valora la importància de mantenir una actitud permanent de millora en l’eficàcia i en la 

qualitat del servei. 

 

 

Tenint en compte la ponderació de cada Unitat Formativa, la qualificació del Mòdul 

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

 

 

 

 

L’avaluació de les Unitat Formatives serà continua. Es realitzarà a partir de la valoració 

dels diferents resultats d’aprenentatge (RA) implícits en les diferents proves escrites, 

activitats d’aula avaluables, treballs individuals, treballs grupals, pràctiques, etc.. 

 

Els criteris d'avaluació s'especificaran a cada UF i estaran vinculats a l'avaluació de les 

activitats d'ensenyament-aprenentatge.  

 

A l'inici de cada UF, es farà una activitat d'avaluació inicial. L'objectiu és definir els 

coneixements previs de l'alumnat i ajustar la pràctica educativa. Es realitzarà a partir d'una 

pluja d'idees, un petit debat o responent a les diferents preguntes que plantegi la 

professora. 

 

          QMP = 0,50 X UF1 + 0,50 X UF2  
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Cal lliurar els treballs, activitats o pràctiques que s'especifiquin en el termini indicat. 

Requisit imprescindible per a ser avaluats. Si es presenta fóra de termini (entre 7 dies 

després de la data marcada), sols podrà obtindre una puntuació màxima de 5 punts.  

Cas de no presentar un treball o una activitat exigida, es perdrà el dret d'avaluació 

contínua però es podrà presentar a la 2na convocatòria amb tota la matèria. De la mateixa 

forma si la nota d'alguna prova és inferior a 4 punts, no es podrà aplicar la ponderació i 

per tant també es perd el dret d'avaluació contínua.  

 

Els treballs han de seguir un índex ben establer i sempre caldrà incloure les referències 

bibliogràfiques amb citació correcta. Cal tenir en compte que el plagi queda penalitzat i el 

treball quedaria suspès amb nota inferior a 5. És obligatori citar tot allò que no sigui 

producció pròpia i que s'ha extret de qualsevol document, diferenciant així les aportacions 

pròpies i noves de les ja existents.  

 

Tant en els treballs com als exàmens es tindrà en compte l'ortografia; es descomptarà 0,2 

per cada falta en els treballs. En els exàmens es descomptarà 0,1 per cada falta 

ortogràfica o de sintaxi. 

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

 

Per superar el Mòdul Professional cal superar  totes i cadascuna de les UFs. Cada UF ha 

de tenir una nota de 5 punts com a mínim (sobre 10), sinó no es consideraria superada.  

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

l’avaluació contínua positiva. És a dir, superar el 20% de faltes suposa perdre el dret 

d'avaluació contínua i cal anar, directament, a la 2a convocatòria (juny).  

Dos retards comptabilitzen com 1 falta. En el cas que no es pugui assistir a una activitat 

d’avaluació (de qualsevol tipus de les proposades) en el dia i hora indicades, 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. I cal que la falta 

estigui degudament justificada per l'entitat emissora.  

S’inclourà diferents models d’avaluació, entre elles que l’alumne/a practiqui tècniques 

reflexives d’autoavaluació i coavaluació. 
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L'alumnat que hagi d'anar a 2a convocatòria seguirà el calendari i les pautes 

específiques establertes amb suficient antelació. La data de la 2a convocatòria està 

prevista per al 11, 12 i 15 de juny.   

 

Les proves de la segona convocatòria constaran, segons la UF, d'una part pràctica i/ 

prova escrita i la nota màxima a la qual podran aspirar serà de 10. L’alumne/a te 

l’obligació d’entregar tots els treballs i exercicis que s’han demanat durant el curs en 

aquella UF (seguint indicacions del professor del mòdul). 

 

 Criteris d'avaluació de la UF1 en %: 

 

 PE P1 P2 P3 P4 P5 Dossier CC 

RA1 30 10 10 10 10 10 
 
10 
 

 
10 
 

RA2 30 10 10 10 10 10 10 10 

RA3 30 10 10 10 10 10 10 10 

 

 Criteris d'avaluació de la UF2 en %: 

 

 PE P1 P2 P3 P4 P5 Dossier CC 

RA1 30 10 10 10 10 10 
 
10 
 

 
10 
 

RA2 30 10 10 10 10 10 10 10 

RA3 30 10 10 10 10 10 10 10 

 

La qualificació de la UFx (QUFx) s'obté segons la següent ponderació: 

 

UF1 

QUF1= 0,50*QRA1 + 0,30*QRA2 + QRA3*0,20 
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UF 

QUF2= 0,50*QRA1 + 0,35*QRA2 + QRA3*0,15 

 

 

La nota final del mòdul s’obtindrà a partir de la següent ponderació: 

 

QMP =  0,50 X UF1 + 0,50 X UF2  

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

 

 Pràctiques (P): es podran realitzar en grup o de manera individual segons indiqui 

el professor/a. El seu lliurament es farà a través del Moodle o correu electrònic 

(infantil2@ iesjulioantonio.cat) dins del termini establert i en cap cas es podran 

lliurar després de la data fixada. 50% 

 treball equip:  autoavaluació per rúbriques, on també es valorarà l’aportació 

individual al treball d’equip. O per graella amb criteris d'avaluació. 

 treball individual: avaluació per rúbriques i/o coavaluació. O per graella amb 

criteris d'avaluació. 

 Prova escrita (PE /PO): prova escrita sobre tots els continguts treballats. En 

ocasions utilitzaré una prova oral per tal de valorar l'assimilació de continguts. 30% 

 Dossier: l'alumnat haurà de recollir els apunts, pràctiques, activitats del llibre, fitxes 

i tot el material del mòdul utilitzat per a impartir la matèria en un dossier que haurà 

d'entregar el dia de la prova teòrica de cada UF. 10% 

 Graella  de valoració de Capacitats Clau  (CC): On també es considerarà 

enregistrament del treball a classe i actitud cap a la matèria, professorat, 

companys,  material, normes. 10% 

 

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

 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

          Institut Julio Antonio 
          MÓRA D’EBRE 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

INTERVENCIÓ AMB FAMÍLIES I ATENCIÓ A 

MENORS EN RISC SOCIAL 

PCC - FP 

 

 Versió:  001  

Elaborat: 

Revisat: 

Coordinador de qualitat 

Director 

Pàgina 9 de 10 

Aprovat: Comissió de Qualitat  

   

 

RA = 0,5 P+ 0,3 PE/PO+ 0,1 D + 0,1CC 

 

 

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

 

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 jun (11, 12 i 15 de juny de 2020).  

Si tampoc supera el mòdul, s'anirà presentant a la tercera, i si cal la quarta convocatòria 

com marca la normativa actual. 

Criteris de promoció / repetició de curs per alumnat 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 Projecte 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. 
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o L’alumne/a té UF’s/mòduls pendents 

 Suspèn igual o menys del 20% d’hores de 1r 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 1r 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%. 

 

 

3.BIBLIOGRAFIA / WEBGRAFIA 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/servsocioculturals/ 
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