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1. RELACIÓ D’UNITATS FORMATIVES I NUCLIS FORMATIUS. 

 
 

 

 

 

MP 08 Habilitats socials 

Unitats formatives 
HC + 
HLLD 

Durada Data  inici Data final 

UF.1. Habilitats de comunicació. 60 + 6 66 18/9/2019 23/1/2020 

UF 2: Dinamització de grups. 60 + 6 66 27/1/2020 28/5/2020 

 
Degut a que a les dues UF els hi adjudiquem la mateixa importància, les hores de lliure 
disposició les hem repartit de manera equitativa.  

Aquest mòdul el cursem a segon curs, doncs els continguts que inclou es refereixen a 
la pràctica d’habilitats del professional en el desenvolupament de la seva feina, 
especialment pel que fa a la relació amb l’equip de treball, amb les famílies i 
també am les persones usuàries.  

Organitzem les Unitats Formatives  d’acord amb els Nuclis Formatius següents: 

Cursarem en primer lloc la Unitat Formativa 1 i després la Unitat Formativa 2, doncs 
alguns dels continguts que aprendrem a la UF1, seran útils per aplicar-los a la UF 2. 
Dintre de la UF2 els Nuclis Formatius estan numerats segons l’ordre de presentació del 
Llibre de text de referència per tal de facilitar a l’alumne la tasca de localització del 
contingut excepte el NF 2 Tècniques d’intervenció en grups que es realitza a final de 
curs donat el seu caràcter pràctic pel qual l’alumne ha d’estar preparat havent cursat 
abans el nuclis teòrics relacionats que serviran de base. 
 

Organització del Nuclis formatius 

Les Unitats Formatives s’ organitzen d’acord amb els Nuclis Formatius següents: 

 
 

FAMÍLIA: Serveis Socioculturals i a la Comunitat 

CICLE: Educació infantil GS 

MÒDUL PROFESSIONAL Habilitats socials CODI: M8 

HORES TOTALS: 132 HLLD: 12 
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UF.1. Habilitats de comunicació. 

Nucli formatiu Hores Resultats d’aprenentatge 

NF1. Aproximació a les habilitats socials 22 1, 3 

NF2. ¿Com millorar les habilitats socials? 24 1, 3 

NF3. Resolució de conflictes i presa de 
decisions 

20 2, 3 

 
 

UF.2. Dinamització de grups 

Nucli formatiu Hores Resultats d’aprenentatge 

NF4. Aproximació a la psicologia de grups 22 1, 3, 4 

NF5. Direcció de reunions i presa de decisions 
en grup 

16 2, 4 

NF6. Intervenció en grups 28 1, 4 

 
 
 
2. ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES I ORGANITZACIÓ DEL MP 

En quant a la concepció pedagògica, se segueix el model constructivista proposat en la 
normativa educativa vigent. Des d'aquesta perspectiva els conceptes s’han de treballar per 
fomentar l'elaboració progressiva dels coneixements per part de cada alumne/a. Per això 
és necessari que els continguts que es tractin es consolidin de forma sòlida abans 
d'avançar en l'adquisició d'altres nous. Així mateix, han d'establir-se quins són els 
coneixements clau i aprofundir en ells, tant des del punt de vista conceptual com 
procedimental, per tal de garantir una formació adequada. Altre principi que cal atendre 
durant tota la pràctica educativa és el tractament de la igualtat de gènere. 

Els continguts que s’han de treballar en aquest mòdul i, en general, en tot el cicle 
formatiu, parteixen de les competències que haurà de tenir el professional, raó per la qual, 
la relació entre la formació i la realitat laboral ha de ser molt estreta. Aquests continguts 
han de proporcionar a l'alumnat els conceptes teòrics i procedimentals necessaris i, al 
mateix temps, fomentar les actituds associades a la qualificació professional corresponent. 

Iniciem el curs amb una explicació de les Unitats formatives que composen el mòdul 
professional, indicant les dates que cadascuna ocupa, la metodologia que emprarem i el 
sistema d’avaluació. 
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A l’iniciar cadascuna de les unitats formatives es recordaran aquestes qüestions i es donarà 
una relació dels diferents mòduls professionals i la temporalització de cadascun. 

En tot el mòdul s’iniciarà l’estudi dels continguts, a partir dels mòduls formatius. El primer 
que caldrà fer es una petita exploració, en general, dels coneixements dels alumnes i 
l’establiment dels continguts que estudiarem al llarg de tot el curs i dels objectius que han 
d’assolir. Tot això ho vehiculem des de l’apartat -QUÈ APRENDRÀS? Amb que s’inicia 
cadascun dels mòduls formatius. 

Després s'explicaran els continguts curriculars, fent les ampliacions o adaptacions 
necessàries segons criteri del  professor, amb la intenció que s'assimilin els conceptes clau 
i s'adquireixin els coneixements suficients per portar-los a la pràctica. És el moment 
d'incorporar exemples reals o simulats (però amb base real), consells pràctics basats en 
l'experiència, anàlisi de situacions o notícies, etc. En aquesta fase es podran utilitzar tots 
els materials complementaris i d'ampliació pertinents: documents, presentacions, vídeos, 
informacions obtingudes d’Internet o bibliografia especialitzada, etc. 

Per a l'aprenentatge de procediments, protocols o tècniques (tot i que aquest mòdul 
professional es eminentment teòric), el professor procedirà a una demostració pràctica, 
tenint en compte la distribució de l’alumnat a l’aula, facilitant així, l’observació de la 
activitat. Durant la realització de la demostració de cada procediment s'aniran indicant els 
punts o situacions que requereixen una atenció especial, una dificultat afegida o un major 
nivell de risc per la persona usuària o pel propi professional. 

Paral·lelament a l'explicació dels continguts se seleccionaran les activitats més adients. Es 
poden dur a terme diferents tipus d'activitats, unes de caràcter individual, altres en 
parelles o grups petits i altres en gran grup. També farem servir diferents recursos 
didàctics com la realització treballs de recerca de recursos, anàlisi de casos, simulacions o 
role playing, debats, visionat de vídeos o pel·lícules, elaboració de murals, etc. Totes les 
activitats seran corregides i discutides en classe.  

L'educació de les actituds és un objectiu fonamental que cal promoure en classe. En 
aquest sentit cal insistir que totes les actuacions es facin amb la màxima responsabilitat, i 
el tracte cap a les persones usuàries, els familiars i l'equip de treball sigui el més educada i 
respectuosa possible. 

 

3. AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MP 
 
La finalitat de l'avaluació del mòdul és la de valorar si s'han adquirit els resultats 
d’aprenentatge establerts al currículum.  
 

3.1. L’AVALUACIÓ CONTINUA 

L'opció metodològica constructivista que hem proposat en aquest document apareix 
lligada a la idea d'avaluació contínua, en el sentit que han de proposar-se, al llarg 
del mòdul i amb certa freqüència, activitats avaluables que facilitin l'assimilació 
progressiva dels continguts proposats. I serà aquesta avaluació contínua la que 
determinarà l'avaluació final dels resultats aconseguits per l'alumnat quan acabi el 
procés d'aprenentatge.  
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3.2 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'arrodoniment de la nota es farà a partir de 0,6. 

 

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: 60% continguts 

 (30% examen de cada unitat formativa i 30% dels treballs que es facin en la 

unitat formativa), aquests treballs impliquen competències relacionades amb 

l’assoliment de les habilitats socials de manera transversal.  40% procediments 

(actitud, PARTICIPACIÓ, 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 
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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 cinc.  

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

bibliogràfiques consultades i citades.  El plagi està absolutament prohibit. 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 es tindran en compte les faltes d’ortografia, que poden descomptar. 

Si hi ha més de 10 faltes en un treball aquest s’haurà de repetir. En el cas 

d’exàmens es valorarà el tipus de faltes comeses. De la mateixa manera es 

valorarà la bona presentació, l’ordre i la netedat. 

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. 
La nota màxima per cada UF per als alumnes que es presentin a la segona 
convocatòria serà 10. 

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. 
 

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

 

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. 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: 
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◦ Els/les alumnes que lliurin pràctiques fora de termini tindran una puntuació 
màxima de 5, sempre i quan la pràctica es lliuri abans de la finalització de la 
UF.  

◦ Per a tenir dret a l'avaluació contínua la mitja de les pràctiques de la UF no 
podrà ser menor a 5. 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. 
 Prova escrita (PE): 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 4’5. 

 Graella d'actitud (GA): enregistrament del treball a classe, assistència i 
actitud. Dins de l'actitud es tindrà en compte el següent: 
◦ Puntualitat i assistència a classe. 

▪ Dos 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. 
◦ 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 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 = 0,5 PE + 0,4 P + 0,1 GA 

 
 
 

3.3. 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. 
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 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 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%. 

 

(*)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 un període de recuperació de les Ufs pendents: 

o  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 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. 

 

 
4. ESPAIS, EQUIPAMENTS I RECURSOS DEL MP 
 

Aquest mòdul s’impartirà bàsicament a l’aula 17 de CFGS de TEI,( degudament 
equipada amb ordinador connectat a internet i canó de projecció) on es treballaran els 
continguts teòrics. A la  “Sala comú de Serveis a la Comunitat” o be al pati del centre , 
depenent del caràcter de la classe, on es portaran a terme les pràctiques (simulacions, 
dinàmiques de grups, etc.). I a l’aula de Informàtica1 per tal d’incloure al currículum la 
utilització de les TAC. 
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El material bàsic per la realització del curs serà el llibre de text: 

CASTILLO S.; SÁNCHEZ, M. Habilitats socials. (nova edició 2016). Barcelona: Altamar. 

ISBN: 978-84-16415-13-7 

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, com ara: vídeos, 
power-points, reportatges, pel·lícules,... 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


