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INSTITUT CAN VILUMARA 

 

 

CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR  
PROMOCIÓ D’IGUALTAT DE GÈNERE 

 

Per a què capaciten?  

Per a programar, desenvolupar i avaluar intervencions relacionades amb la promoció de la 
igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes aplicant estratègies i tècniques de 
l'àmbit de la intervenció social, detectant situacions de risc de discriminació per raó de sexe i 
potenciant la participació social de les dones. 

 

 

Durada 

2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos 
cursos acadèmics. 

 

Àmbits professionals 

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seva activitat en l’àmbit públic i privat, 
en el sector de la prestació de serveis d’igualtat de gènere, en diferents institucions i entitats 
que presten serveis de caràcter econòmic i comunitari orientats cap a la igualtat efectiva de 
dones i homes: associacions, fundacions, institucions, sindicats, empreses, consultores, 
serveis municipals, organismes d’igualtat i centres comunitaris, entre d’altres. 

 

 

Sortides professionals 
 
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a: 

 Promotor o promotora d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes 

 Promotor o promotora per a la igualtat efectiva de dones i homes 

 Tècnic o tècnica de suport en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes 

 

 

Sortides acadèmiques 

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir 
a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle 
formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. 
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Contingut (Mòduls, durada i distribució en INS Can Vilumara curs 19-20) 
 

1r Curs 2n Curs 

Mòduls Hores Mòduls Hores 

MP1 Informació i comunicació amb 
perspectiva de gènere 

165 
MP4. Desenvolupament comunitari 
(UF3) 

33 

MP2 Metodologia de la Intervenció 
Social  

132 
MP5 Participació social de les 
dones 

132 

MP3 Àmbits d'intervenció per a la 
promoció d’igualtat 

132 
MP6 Intervenció socioeducativa 
per a la igualtat 

132 

MP4. Desenvolupament comunitari 
(UF1, UF2) 

132 
MP8 Promoció del treball de les 
dones 

132 

MP7 Prevenció de la violència de 
gènere 

132 
MP9 Habilitats socials (UF2) 

66 

MP9. Habilitats socials (UF1) 66 MP10 Primers auxilis 66 

MP11 Formació i Orientació Laboral 99 
MP12 Empresa i Iniciativa 
Emprenedora 

66 

MP15 Fonamentació de la 
intervenció amb perspectiva de 
gènere (UF1) 

33 

MP13 Projecte de promoció 
d’igualtat de gènere 66 

Tutoria 1/set 

MP15 Fonamentació de la 
intervenció amb perspectiva de 
gènere (UF2) 

33 

  Tutoria  1/set 

Total 891 hores - 27 hores/setmana Total 726 hores - 22 hores/setmana 

Formació en centres de treball (FCT) 383 hores  
 

 

 
FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT) 383 HORES 

Centres de pràctiques: 
- Generalitat de Catalunya, ICD (Institut Català de les Dones) 
- Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació  
- Generalitat de Catalunya, Dept. Treball, Afers Social i Famílies, Direcció General d’Igualtat 
- Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, CAID (Centre d’atenció i informació a la dona) 
- Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, CIRD (Centre d’Informació i Recursos per a Dones) 
- Ajuntament de Cornellà de Llobregat, CIRD (Centre d’Informació i Recursos per a Dones) 
- Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, SIAD (Servei d’informació i Atenció a les Dones) 
- Ajuntament de Dosrius, Espai Dona 
- UGT, Departament d’Igualtat 
- FACEPA, Federació d’Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes (Barcelona) 
- Fundació Vicente Ferrer (Barcelona) 
- Espai Ariadna (Barcelona) 
- Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere 
- Associació Gitana de Dones DROM KOTAR MESTIPEN (Barcelona) 
- Associació Elia (Barcelona) 
- Criteria, consultoria (Barcelona) 
- Projé Pitágora, SL., consultoria (Barcelona) 
- Associació de dones Heura (Barcelona) 

Dades inserció:  

El 61’52% de l’alumnat que va acabar el cicle l’any 2018 treballa, d’aquest tant percent, un 
50% ho fa en l’àmbit del cicle cursat. Continua estudiant un 53’83%. 

Més informació del CFGS de Promoció d’Igualtat de Gènere 
http://queestudiar.gencat.cat/ca  
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