QUÈ ESTUDIARÀS? PLA DE FORMACIÓ (2000 hores de durada, 2 cursos)
Mòduls
Hores*
Hores
setmana
totals
1r curs

30 h.

960 h.

3 h.

100 h.

4 h.
3 h.

110 h.
90 h.

1128 Desenvolupament comunitari1

3 h.

105 h.

1402 Prevenció de la violència de gènere

5 h.

165 h.

1404 Àmbits de la intervenció per a la promoció d’igualtat

4 h.

140 h.

1405 Participació social de les dones

3 h.

100 h.

1408 Formació i orientació laboral

3 h.

90 h.

1409 Empresa i iniciativa emprenedora

2 h.

60 h.

30 h.

1040 h.

2 h.

40 h.

1401 Informació i comunicació amb perspectiva de
gènere
Mòdul impartit en anglès

9 h.
2 h.

185 h.
40 h.

1403 Promoció de l’ocupació femenina

9 h.

185 h.

1406 Intervenció socioeducativa per a la igualtat

8 h.

150 h.

35 h.

400 h.

0017 Habilitats socials

1

0344 Metodologia de la intervenció social
Mòdul impartit en anglès

1

2n curs
0020 Primers auxilis

1

Formació en centres de treball
Projecte de promoció de la igualtat de gènere

40 h.

1

Mòduls professionals transversals a altres títols de Formació Professional.
*Aquest cicle es fa en torn de d’horabaixa, de 15h a 21h i un dia comença a les
14h.
Accés a estudis universitaris des del cicle formatiu de grau superior
Hi ha correspondència de crèdits entre aquest cicle i els estudis universitaris dels
següents graus:
 Psicologia (18 crèdits)
 Educació social (30 crèdits)
 Treball social (18 crèdits)
CIFP SON LLEBRE (pitgeu aquí per la ubicació)
Centre Integrat de Formació Professional de Serveis Socioculturals i a la comunitat
C/ Inés Ribera, 8A 07141 Pla de na Tesa (Marratxí)
Tel: 971607432 Fax: 971607096
www.cifpsonllebre.cat cifpsonllebre@educaib.eu
DC010111-1

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Serveis socioculturals i a la comunitat
COMPETÈNCIA GENERAL
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
QUALIFICACIONS ASSOCIADES
Promoció per a la igualtat efectiva de dones i homes (SSC451_39
Dinamització comunitària (SSC321_3)
REQUISITS D’ACCÉS:
Accés via Batxiller:
 Títol de batxiller (LOGSE o LOE
 Títol de batxillerat unificat polivalent (BUP), Títol de tècnic superior, tècnic
especialista o titulació universitària.
 Ensenyaments de COU.
 Batxiller experimental o PREU.
Accés títol Grau Mitjà
S’ha d’aportar el títol de tècnic corresponent a un cicle formatiu de grau mitjà o
certificat acadèmic oficial que acredita que s’ ha superat un cicle formatiu de grau
mitjà.
Accés mitjançant prova (pels que no tinguin requisits anteriors)
Per a més informació sobre requisits d’accés pitgeu aquí o visiteu l’enllaç següent
http://www.caib.es/sites/fp/ca/admissia_curs_2018-2019/ on podeu consultar totes
les opcions de vies d’accés
Referències legislatives:
 RD 779/2013, de 11 d’octubre, pel qual s’estableix el títol de Tècnic superior
 Ordre ECD/1545/2015, de 21 de juliol, pel qual s’estableix el currículum
Títol que s’obté: Tècnic/a superior en Promoció d’Igualtat de Gènere

QUÈ APRENDRÀS I FARÀS?
 Obtenir informació utilitzant recursos, estratègies i instruments d'anàlisis
de la realitat, amb la finalitat d'adequar la intervenció en matèria d'igualtat
a les necessitats i característiques de les persones destinatàries i del
context.
 Programar intervencions que promoguin la igualtat entre homes i dones,
interpretant la normativa legal i el pla estratègic de referència.
 Incorporar la perspectiva de gènere en totes les fases de la intervenció,
seleccionant estratègies i tècniques que permetin la visibilització de les
dones.
 Desenvolupar activitats d'informació, comunicació i sensibilització de les
dones i la població en general, utilitzant diversos suports de comunicació.
 Dinamitzar grups, aplicant tècniques participatives i de dinamització,
gestionant els conflictes i promovent el respecte i la solidaritat.
 Realitzar intervencions de foment de la participació de les dones en els
diferents àmbits de la vida social i en els processos de presa de
decisions, promovent la creació i manteniment de xarxes i espais de
trobada i col·laboració.
 Dissenyar estratègies per prevenir la violència de gènere, detectant els
possibles factors de risc.
 Implementar programes i accions de prevenció de violència de gènere,
aplicant els protocols d'actuació per evitar els processos de victimització
secundària.
 Assessorar i acompanyar a les dones en situació de violència de gènere,
aplicant la normativa legal en matèria de drets, serveis i recursos de
protecció.
DE QUÈ TREBALLARÀS?
Promotor o promotora d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
Promotor o promotora per a la igualtat efectiva de dones i homes.
Tècnic o tècnica de recolzament en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes.
ON TREBALLARÀS?
Aquest/a professional exerceix 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.
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