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ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL

COMPETÈNCIES PPS

RESULTATS

CRITERIS D’AVALUACIÓ

CONTINGUTS

a) S'han identificat els diferents models d'intervenció en
unitats de convivència.

Planificació de la intervenció en la unitat
de convivència:
a – Concepte i tipologia de unitats de
convivència.
a - Concepte i tipologia de família.
a - Estils educatius familiars.
a - Cicle de la vida familiar.
a - Crisis que afecten a la família. (dol)
a - Models d'intervenció en unitats de
convivència.

b) S'han analitzat els recursos destinats a la intervenció en
unitats de convivència en l'àmbit estatal i autonòmic.

b - Anàlisi de serveis, programes i recursos
residencials en l'atenció a les unitats de
convivència i a les famílies.

c) S'han identificat les característiques de la intervenció en
el servei d'ajuda a domicili, programa de família,
teleassistència i recursos residencials per a col·lectius
específics.
d) S'han definit els objectius que cal aconseguir en una
intervenció en una unitat de convivència.

c, d - Disseny d'intervencions en unitats
de convivència.

e) S'han descrit les principals estratègies i tècniques per a
la intervenció en unitats de convivència.

e - Estratègies i tècniques específiques en
la intervenció en unitats de convivència.
f - Activitats dels projecte d'intervenció en
la unitat de convivència.

D’APRENENTATGE
a)
Elaborar
projectes
d'integració social, aplicant la
normativa legal vigent i
incorporant la perspectiva de
gènere.

A

b) Dirigir la implementació de
projectes d'integració social,
coordinant les actuacions
necessàries per dur-les a
terme
i
supervisant
la
realització de les activitats
amb criteris de qualitat.

Q

c)
Realitzar
actuacions
administratives associades al
desenvolupament
del
projecte,
aplicant
les
tecnologies de la informació i
la comunicació per gestionar
la documentació generada.
d)
Programar
activitats
d'integració social, aplicant els
recursos
i
estratègies
metodològiques
més
adequades.

C
O

RA 1. Planifica
la
intervenció en la unitat
de
convivència,
relacionant els models
d'intervenció amb els
aspectes generals de la
metodologia
d'intervenció social.

R
S

f) S'han definit les activitats dins del projecte d'intervenció
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en la unitat de convivència.

e) Dissenyar i posar en
pràctica
actuacions
per
prevenir
la
violència
domèstica,
avaluant
el
desenvolupament
de
les
mateixes.
g) Organitzar les activitats de
suport a la gestió domèstica,
en
funció
de
les
característiques de la unitat
de convivència, controlant i
avaluant el desenvolupament
de les mateixes.

g) S'han determinat les pautes per a la intervenció directa
en les unitats de convivència.

B
G
O
Q

ñ) Realitzar el control i
seguiment
de
la
intervenció amb actitud
autocrítica i aplicant criteris
de qualitat i procediments de
retroalimentació per corregir
les desviacions detectades.
o) Mantenir relacions fluïdes
amb les persones usuàries i
les seves famílies, membres
del grup de treball i altres
professionals,
mostrant
habilitats socials i aportant
solucions als conflictes que
sorgeixin.
q)

Resoldre

situacions,

RA 2. Organitza la
intervenció en unitats de
convivència, analitzant
les necessitats de les
mateixes
en
l'àmbit
domèstic, personal i
relacional.

g - Pautes d'intervenció directa en les
unitats de convivència.

a) S'han descrit els factors que intervenen en l'adquisició
de competències necessàries per a l'autonomia de les
unitats de convivència.

h - Valoració del treball en equip
interdisciplinar com a base de la
intervenció en unitats de convivència.
Organització de la intervenció en unitats
de convivència:
a - factors que intervenen en l'adquisició
de competències necessàries per a
l'autonomia de les unitats de convivència.

b) S'han identificat els nivells d'autonomia en les diferents
unitats de convivència.

b - Nivells d'autonomia en les unitats de
convivència.

c) S'han identificat les necessitats de les unitats de
convivència en l'àmbit domèstic, personal i relacional.

c - Anàlisi de necessitats a
domèstic, personal i relacional.

d) S'han determinat les necessitats de formació,
informació, supervisió i acompanyament de la unitat de
convivència.

d - Determinació de
formació,
informació,
acompanyament.

e) S'han relacionat els objectius i estratègies d'intervenció
social amb les necessitats que presenta la unitat de
convivència.

e - Aplicació de la planificació de la
intervenció en unitats de convivència.

f) S'han organitzat l'espai, els recursos i els temps
necessaris per a la posada en pràctica de la intervenció en
les unitats de convivència, tenint en compte la generació
d'entorns segurs.

f - Organització de l'espai en la unitat de
convivència.
f - Organització dels recursos i el temps.

h) S'ha valorat el treball en equip per a la planificació de la
intervenció.
A
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g) S'han relacionat les carències i alteracions en la vida
quotidiana de les unitats de convivència amb la intervenció
del tècnic superior en Integració Social.
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l'àmbit

necessitats de
supervisió
i

g - Relacionar les carències i alteracions
en la vida quotidiana de les unitats de
convivència amb la intervenció del tècnic
superior en Integració Social.
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problemes o contingències
amb iniciativa i autonomia en
l'àmbit
de
la
seva
competència, amb creativitat,
innovació i esperit de millora
en el treball personal i en el
dels membres de l'equip.
r) Organitzar i coordinar
equips
de
treball
amb
responsabilitat, supervisant el
desenvolupament del mateix,
mantenint relacions fluïdes i
assumint el lideratge, així com
aportant
solucions
als
conflictes grupales que es
presentin.
s) Comunicar-se amb els seus
iguals, superiors, clients i
persones
sota
la
seva
responsabilitat, utilitzant vies
eficaces
de
comunicació,
transmetent la informació o
coneixements
adequats
i
respectant
l'autonomia
i
competència de les persones
que intervenen en l'àmbit del
seu treball.
t) Generar entorns segurs en
el desenvolupament del seu
treball i el del seu equip,
supervisant i aplicant els
procediments de prevenció de
riscos laborals i ambientals,

h) S'ha argumentat la importància de respectar les
decisions de cada membre de la unitat de convivència.
A
D
O
Q
S

RA
3.
Dissenya
activitats del projecte
d'intervenció en les
unitats de convivència,
analitzant les estratègies
d'intervenció.

a) S'han identificat els protocols d'actuació, tenint en
compte les característiques de la unitat de convivència.
b) S'han planificat les activitats d'organització de les
tasques de manteniment del domicili, tenint en compte el
projecte d'intervenció.
c) S'han determinat estratègies i tècniques de suport social
i emocional en la unitat de convivència.

Curs:
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h - Respecte per les decisions de cada
membre de la unitat de convivència.
Disseny
d'activitats
del
projecte
d'intervenció en unitats de convivència:
a - Anàlisi de protocols d'intervenció.
a - Anàlisi de les relacions de convivència.
b - Planificació de les activitats
d'organització
de
les
tasques
de
manteniment del domicili, tenint en
compte el projecte d'intervenció.
c - Suport social i emocional.

d) S'ha previst el suport a la gestió domèstica de la unitat
de convivència.

d - Gestió domèstica i domiciliària.
d - Supervisió dels serveis de suport.

e) S'han descrit els suports de comunicació i les ajudes
tècniques necessàries en la unitat de convivència.

e - suports de comunicació.
e - Cuidats bàsics.
e - Acompanyament.

f) S'han dissenyat itineraris per a la participació de les
persones usuàries als espais i activitats d'oci i temps lliure.

f - Ocupació del temps lliure.
f - Itineraris per a la participació en espais
i activitats d'oci i temps lliure.

g) S'han establert processos i activitats d'educació afectiva
i sexual.
h) S'ha definit l'assessorament a la unitat de convivència
sobre les responsabilitats i accions que han d'assumir.
i) S'ha simulat la resolució de les contingències en la
intervenció en unitats de convivència.
j) S'ha valorat la importància que el tracte dispensat a les
persones de la unitat de convivència s'ajusti als criteris i

g - Educació afectivo sexual.
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h - Assessorament a la unitat de
convivència.
i - Simulació resolució contingències en la
intervenció en unitats de convivència.
j - Valoració del tracte dispensat a les
persones que formen la unitat de
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d'acord amb l'establert per la
normativa i els objectius de
l'empresa.
u)
Supervisar
i
aplicar
procediments de gestió de
qualitat,
d'accessibilitat
universal i de «disseny per a
tots»,
en
les
activitats
professionals incloses en els
processos de producció o
prestació de serveis.

A
B
E
O

RA
4.
Organitza
estratègies
d'intervenció en l'àmbit
de la prevenció de
violència
domèstica,
analitzant els factors
personals i socials.

Q
S

A
A
B
E
Q
S

RA
5.
Desenvolupa
estratègies
d'intervenció
en
violència
domèstica,
relacionant
les
característiques
de
la
situació amb el protocol
establert.
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normes d'atenció establertes.

convivència.

4a) S'han identificat els factors de risc en diferents
col·lectius.
4b) S'han identificat els diferents nivells de prevenció en la
intervenció social.
4c) S'han descrit diferents accions preventives per evitar
que es produeixin o agreugin situacions de violència
domèstica.
4d) S'han dissenyat estratègies que promoguin la
prevenció d'accions violentes.

a - Factors de risc en diferents col·lectius.

4e) S'han seleccionat instruments i materials que ofereixin
informació i formació.
4f) S'han determinat accions de sensibilització per a les
situacions de violència domèstica i l'entorn de les mateixes.
4g) S'han elaborat activitats de sensibilització sobre el
problema de la violència domèstica per a tots els sectors
de la població.
4h) S'ha valorat la utilització de les tecnologies de la
informació i la comunicació en la realització d'accions
preventives.
a) S'han definit les característiques de possibles
situacions de violència domèstica
b) S'han descrit els factors de risc en situacions de
violència domèstica.
c) S'han analitzat les prestacions dels serveis
existents relacionats amb la detecció i atenció de
situacions de violència.
d) S'han seleccionat els indicadors de violència
domèstica.
e) S'han identificat els protocols existents per actuar
en situacions de violència domèstica.

MD020202b-1

4

b - Nivells de prevenció en la intervenció
social.
c - Anàlisi d'accions preventives.
d - Promoció d'activitats de sensibilització
específiques de la prevenció de la
violència domèstica.
e - Instruments i materials d'informació i
formació.
f - Accions de sensibilització per a
situacions de violència domèstica.
g - Creació d'estratègies de promoció de la
prevenció.
h - Tecnologies de la informació i
comunicació en la realització d'accions
preventives.
a - Detecció de situacions de violència
domèstica.
b - Factors de risc en situacions de
violència domèstica.
c - Anàlisi de recursos per a la detecció i
atenció
a
situacions
de
violència
domèstica.
d - Violència domèstica.
e - Marc normatiu i procedimental en
casos de violència domèstica.
f - Acompanyament social, personal i
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A
B
G
Ñ
O
Q
R
T

RA 6. Realitza activitats
per
al
control
i
seguiment
de
la
intervenció en la unitat
de convivència, justificant
la
selecció
de
les
estratègies, tècniques i
instruments d'avaluació.

f) S'ha simulat l'acompanyament personal, social i
emocional en situacions de violència domèstica.
g) S'han aplicat tècniques d'atenció psicosocial per a
les persones que han sofert una situació de violència
domèstica.
h) S'ha valorat el compliment dels criteris i les
normes establertes en el protocol d'actuació pel que
fa el tracte dispensat a les persones que han sofert
violència domèstica.
a) S'han identificat els indicadors del procés de
control i seguiment de la intervenció en unitats de
convivència.

b)
S'han
seleccionat
les
diferents
tècniques,
instruments i protocols per a la realització del
seguiment de la intervenció en les unitats de convivència.
c) S'han elaborat els instruments d'avaluació que
valorin interna i externament la intervenció en la unitat de
convivència.
d) S'han aplicat tècniques i procediments d'avaluació per
valorar el nivell de satisfacció de les necessitats de les
unitats de convivència.
e) S'han registrat les dades en els suports establerts per
l'equip interdisciplinari.
f) S'ha transmès la informació a les persones implicades en
la intervenció tant directa com indirectament.
g) S'ha valorat la necessitat que el tècnic superior
d'Integració Social reflexioni sobre les seves pròpies
intervencions.
h) S'ha justificat la presa de decisions per modificar o
adaptar la intervenció en les unitats de convivència.
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emocional.
g - Tècniques d'atenció psicosocial per a
persones que han sofert violència
domèstica.
h - Valoració del tractament adequat a les
persones que han sofert violència
domèstica.
Realització
d'activitats
per
el
seguiment i control de la intervenció
en la unitat de convivència:
a - Determinació del moment i la
seqüència de les activitats d'avaluació.
a - Establiment d'indicadors d'avaluació en
la intervenció en unitats de convivència.
b - Establiment de tècniques, instruments i
protocols d'avaluació en la intervenció en
unitats de convivència.
c - Instruments d'avaluació.
d - Nivell de satisfacció de les necessitats
de les U de C.
e - Registre de dades en suports
adequats.
f - Elaboració d'informes i memòries.
g - Valoració de la importància de
l'avaluació com a recurs per a la millora de
la intervenció.
h - Valoració de l'avaluació com a
instrument útil en la presa de decisions.
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METODOLOGIA

L’alumnat és el subjecte actiu del seu propi aprenentatge, amb capacitat crítica, de raonament i d’opinió. Es pretén una metodologia de treball que fomenti per part
de l’alumnat.
Per assolir els objectius proposats i que la formació sigui útil en la vida laboral, l'aprenentatge ha de consistir en l’adquisició de capacitats de tot tipus i l’elaboració
progressiva dels coneixements, no es pot limitar a la memorització de conceptes. Per a què l’aprenentatge sigui funcional i significatiu l’alumne necessàriament ha
de transformar els seus esquemes de coneixement, establerts a partir d’idees prèvies.
Les activitats i la metodologia de treball tindran en compte la diversitat de formes d’aprenentatge i sempre estaran encaminades a aconseguir l’autoaprenentatge,
per a què en acabar el cicle formatiu puguin continuar la seva formació. Per tant, les activitats d’ensenyament aprenentatge tindran com a objectiu prioritari suscitar i
assolir la motivació, la reflexió, l’observació, el raonament i la participació de l’alumnat.

L’activitat ordinària d’aula consistirà en:
- Activitats d’iniciació per a sensibilitzar sobre el tema i valorar les idees prèvies de l’alumnat.
- Activitats de desenvolupament per modificar els esquemes de coneixement i construir-ne de nous.
- Activitats d’ampliació i reforç per poder atendre la diversitat del grup.
- Activitats de síntesi per reestructurar els continguts treballats.

Les activitats que es duran a terme a l’aula han estan pensades i programades perquè els alumnes les facin el temps de classe, en el cas que no s’hagin pogut acabar
en el temps establert, s’hauran d’acabar fora de l’aula.
Es fomentarà l’ús de les noves tecnologies fent ús de diferents aplicacions per dur a terme diferents activitats, l’entorn Moodle per a l’entrega d’activitats, gestió de
recursos, Symbaloo per gestionar recursos, Adittio per l’avaluació, presentacions powerpoint, etc.
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Pel que fa als recursos i material:
- Llibre de referència: Sorribas Pareja, M; Villuendas Garcia, C.; Ramos Sicart, E. (2014): “Atenció a les unitats de convivència”. Ed. Altamar
- Anàlisi de la premsa i els mitjans de comunicació en general, si surten durant la unitat.
- Casos pràctics.
- Activitats del llibre.
- Elaborar esquemes i mapes conceptuals.
- Activitats de consolidació (cinema, debats, sortides, jocs).
- Repàs de la unitat didàctica: esquemes, mapes conceptuals, autoavaluacions, jocs.


AVALUACIÓ

a.

Criteris de qualificació

La qualificació del mòdul serà numèrica, entre 1 i 10, sense decimals. El mòdul es superarà sempre i quan s’obtingui una mitjana de 5.

LES QUALIFICACIONS TRIMESTRALS I FINALS ES CONFORMARAN A PARTIR DE:
A) PROVES D’AVALUACIÓ: 40%
L’alumnat ha d’aprovar les proves teòrico-pràctiques objectives que es plantegin a final del primer i segon trimestre.
En relació a les proves teòrico-pràctiques objectives:
● Es farà promig de totes les notes obtingudes en aquest apartat sempre i quan aquestes siguin iguals o superiors a cinc (5), si alguna nota és inferior a
5 implica la suspensió automàtica de l’avaluació.
● Si el promig surt superior o igual a 5 (cinc), haurà aprovat aquesta part de l’avaluació.
● Si el promig surt inferior a cinc (5) suspèn tota l’avaluació i per aprovar s’haurà de presentar a la recuperació per avaluacions del mes de març.
MD020202b-1
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● Si un alumne no pot realitzar una prova durant l’avaluació i presenta el justificant corresponent, tindrà dret a realitzar-la durant la mateixa avaluació. En
el cas que l’absència no es justifiqui correctament, l’alumne perd el dret a realitzar la prova dins la mateixa avaluació, i per tant, es podrà presentar a
la recuperació del mes de març. En qualsevol cas, la qualificació obtinguda serà una nota numèrica entre 1 i 10.

B) TREBALLS I ACTIVITATS D’AULA: 60%
L’alumnat ha d’aprovar les activitats d’aula i els treballs que se li encomanin. L’alumne està obligat a lliurar totes les feines i treballs programats i requerits per la
professora dins dels terminis establerts. Seran avaluats:
● L’elaboració de les activitats i treballs obligatoris, individuals i en grup, que al llarg del curs seran requerits per la professora, generalment en temps
de classe.
● Els treballs s’hauran d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades per la professora.
● Les competències transversals relacionades amb les tasques individuals i en grup plantejades:
● Capacitat de resolució de problemes.
● Capacitat d’organització del treball.
● Responsabilitat a la feina.
● Capacitat per treballar en equip.
● Autonomia.
● Relació interpersonal.
● Capacitat d’iniciativa.
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El lliurament del treballs fora dels terminis indicats quedaran penalitzats.
El no lliurament de tots els treballs encomanats abans de la data de l'avaluació implica que aquesta queda suspesa.
En el cas que la no presentació dels treballs al llarg de l’avaluació sigui per un motiu justificat, la professora marcarà un nou termini de lliurament dins la
mateixa avaluació, sempre i quan sigui possible.
Qualificacions:
➢ La nota mínima per fer promig de cada una de les parts (A - B) ha de ser d’un cinc (5). És a dir, en el cas de suspendre alguna de les parts (A – B), no es farà
promig i l’avaluació quedarà suspesa.
➢ Per aprovar el curs s’han d’aprovar les dues avaluacions. S’obtindrà la nota com una mitjana ponderada a on la primera avaluació suposa un 40% de la nota
final i la segona avaluació un 60%.

b.

Instruments d’avaluació

A la programació d'aula es concretaran la metodologia específica, les activitats d’ensenyament-aprenentatge i els instruments d’avaluació per a cada una de les UT.
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4. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL
BLOCS DE CONTINGUTS
(segons currículum)
B-a B-b B-c B-d B-f

UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES

B-g

CRONOGRAMA
SET OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI JUN

x

0. UT: Presentació mòdul i programació

x

x

1. UT: La família com a unitat de convivència.

x

x

x

2. UT: Intervenció en violència domèstica.

x

x

3. UT: Les unitats de convivència

x

x

4. UT: Processos de intervenció en famílies

x

x
x

HORES

4
x
x

25
x
x

21
x
x

5. UT: Intervenció en unitats de convivència

18
x
x

x 6. UT: La gestió de la unitat familiar i convivencial

30
x
x

HORES TOTALS:

30
x

26
154
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