
PROGRAMACIÓ PROVES LLIURES 2019 

ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA 

 

Módulo Profesional: Inglés 

Código: 0179 

Contenidos básicos: 

 

Análisis de mensajes orales: 

– Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos: 

o Mensajes directos, telefónicos, radiofónicos, grabados. 

o Terminología específica de la actividad profesional. 

o Ideas principales y secundarias. 

o Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, 

locuciones, expresión de la condición y de la duda, uso de la voz pasiva, 

oraciones de relativo, estilo indirecto y verbos modales. 

o Otros recursos lingüísticos: acuerdos y desacuerdos, hipótesis y 

especulaciones, opiniones y consejos, persuasión y advertencia. 

o Diferentes acentos de lengua oral. 

 

Interpretación de mensajes escritos: 

– Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos: 

o Soportes telemáticos: fax, e–mail, burofax. 

o Terminología específica de la actividad profesional. “False friends”. 

o Ideas principales y secundarias. 

o Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, I wish 

+ pasado simple o perfecto, I wish + would, If only; uso de la voz pasiva, 

oraciones de relativo, estilo indirecto y verbos modales. 

– Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, 

finalidad y resultado. 

– Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y simultaneidad. 

 

Producción de mensajes orales: 

– Mensajes orales: 

o  Registros utilizados en la emisión de mensajes orales. 

o  Terminología específica de la actividad profesional. “False friends.” 



o  Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, 

locuciones, expresión de la condición y de la duda, uso de la voz pasiva, 

oraciones de relativo, estilo indirecto y verbos modales. 

o Otros recursos lingüísticos: acuerdos y desacuerdos, hipótesis y 

especulaciones, opiniones y consejos, persuasión y advertencia. 

o  Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y 

fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 

o  Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y 

diferencias de registro. 

– Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: 

o Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 

o Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc. 

o Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los patrones de 

entonación. 

 

Emisión de textos escritos: 

– Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos: 

o  Currículo vitae y soportes telemáticos: fax, e–mail y burofax, entre otros. 

o  Terminología específica de la actividad profesional. 

o  Idea principal e ideas secundarias. 

o Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, verbos 

modales, locuciones, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo y estilo 

indirecto. 

– Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, 

finalidad y resultado. 

– Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y simultaneidad. 

– Coherencia textual: 

o  Adecuación del texto al contexto comunicativo. 

o  Tipo y formato de texto. 

o  Variedad de lengua. Registro. 

o  Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 

o  Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión: 

ejemplificación, conclusión y/ o resumen del discurso. 

o  Uso de los signos de puntuación. 

 

 



 

Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de 

los países de lengua extranjera (inglesa): 

– Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones 

internacionales. 

– Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un 

comportamiento socio–profesional con el fin de proyectar una buena imagen de la 

empresa. 

– Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos que 

resulten de interés a lo largo de la vida personal y profesional. 

– Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, el interlocutor 

y la intención de los interlocutores. 

 

Bibliografia bàsica 

 Walker, R. & Harding, K. (2006). Oxford English for Careers: Tourism 1, 

Student’s Book. Oxford: Oxford University Press. 

ISBN-13: 978 0 19 455100 7 

ISBN-10: 0 19 455100 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mòdul Professional: Metodologia de la intervenció social 

Codi: 0344 

Continguts: 

 

1.- Determinació de mètodes, tècniques i instruments d’anàlisi de la realitat: 

–  Mètodes i tècniques de la investigació social. 

–  Anàlisi de les principals fonts i sistemes de registre de la informació: 

l’observació, l’entrevista, el qüestionari, l’enquesta i la recopilació documental. 

–  Elaboració i aplicació d’instruments de recollida d’informació. 

–  Possibilitats i limitacions de les diferents tècniques i instruments. 

–  Les fonts d’informació. 

–  Fiabilitat i validesa de la informació. 

–  Ús de les TIC en la investigació social. 

–  Valoració dels aspectes ètics de la recollida d’informació. 

 

2.- Determinació dels elements de projectes d’intervenció social: 

–  Models teòrics en la intervenció social. 

–  La planificació en la intervenció social. 

–  Tècniques de programació característiques de la intervenció social. 

–  El procés de planificació. 

–  Valoració del projecte com a eix de la intervenció del tècnic. 

 

3.- Determinació d’estratègies de promoció i difusió de projectes d’intervenció: 

–  Conceptes bàsics de publicitat i comunicació. 

–  Publicitat i mitjans de comunicació en la intervenció social. 

–  Elaboració de materials per a la promoció i difusió de projectes socials. 

–  Ús de tecnologies de la informació i la comunicació en la promoció i 

difusió de projectes socials. 

 

4.- Incorporació de la perspectiva de gènere en els projectes d’intervenció 

social: 

–  Anàlisi de la realitat des de la perspectiva de gènere. 

–  La perspectiva de gènere en el disseny de projectes d’intervenció social. 

–  Marc legal de la igualtat d’oportunitats. 

–  Anàlisi de diferents recursos i / o organismes que promouen la igualtat 

entre dones i homes. 

–  Protocols internacionals. Guies i manuals de llenguatge no sexista. 



–  Incorporació de la perspectiva de gènere en els instruments de promoció i 

difusió. 

–  La violència de gènere. Factors. Manifestacions i conseqüències. 

 

5.- Definició de procediments d’avaluació de projectes d’intervenció social: 

–  Avaluació de projectes. 

–  Anàlisi del procés d’avaluació. 

–  Els suports informàtics en el tractament i organització de la informació. 

–  Elaboració d’informes i memòries. 

–  La gestió de la qualitat en els projectes d’intervenció social. 

–  Avaluació i seguiment en les intervencions per impulsar la igualtat entre 

homes i dones. 

–  Valoració de l’objectivitat en l’avaluació. 

  

BIBLIOGRAFIA 

- Gutiérrez, I & Sorribas, M (2013). Metodología de la Intervención Social. 

Editorial Altamar, Barcelona. 

- Ander-Egg, E. (1995). Técnicas de Investigación Social. Buenos Aires, Lumen. 

- Callejo, J. (2001). El grupo de discusión: Introducción a una práctica de 

investigación. Barcelona, Ariel. 

- Marchioni, M. (1987): Planificación social y organización de la 

comunidad. Madrid, Editorial Popular. 

- Mille Galán, J. (2004). Manual basic d’elaboració i avaluació de proyectes. 

Colección Útiles Prácticos. Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona – 

Participación ciudadana. 

- Pérez Serrano, G. (1997). Elaboración de Proyectos Sociales: Casos 

prácticos. Madrid, Narcea 

- Meana, por que las palabras no se las lleva el viento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mòdul professional: Activitats d’oci i temps lliure 

Codi: 1123 

Continguts: 

 

UNITAT 01: Contextualització de l’oci i temps lliure 

1. OCI I TEMPS LLIURE. 

1.1. Treball, obligacions i temps lliure. 

1.2. Concepte de l’oci. 

2. UNA VISIÓ HISTÒRICA DE L’OCI, TEMPS LLIURE I TREBALL. 

2.1. La cultura Hel·lènica. 

2.2. La cultura Romana. 

2.3. El Cristianisme. 

2.4. El Renaixement. 

2.5. L’oci en el segle de les revolucions. 

3. LA SOCIOLOGIA DE L’OCI. 

3.1. La sociologia de l’oci, una nova disciplina. 

3.1.1. L’oci després de la Segona Guerra Mundial. 

3.2. L’oci en la societat de coneixement. 

3.2.1. Factors que ho propicien. 

3.2.2. La globalització de l’oci. 

3.2.3. L’estandardització de l’oci i el consum. 

3.2.4. El turisme. 

3.2.5. Mitjans de comunicació social: la televisió i les xarxes socials. 

3.3. El temps lliure i l’oci com dret humà. 

4. LA PEDAGOGIA DE L’OCI. 

4.1. Els antecedents de la pedagogia de l’oci. 

4.1.1. Colònies d’estiu. 

4.1.2. Moviments juvenils. 

4.2. Factors que propicien la pedagogia de l’oci. 

4.2.1. Transformacions en l’hàbitat. 

4.2.2. Canvis en l’estructura familiar. 

4.2.3. Ampliació del temps lliure. 

4.2.4. Ampliació en el concepte d’educació. 

4.2.5. Desenvolupament de les noves tecnologies de la informació i 

la comunicació (TIC). 

4.3. Fonaments pedagògics de l’educació en el temps lliure. 

4.3.1. La missió de la pedagogia de l’oci. 



4.3.2. Objectius educatius de l’oci. 

4.3.3. Animació del temps lliure i educació. 

4.4. Els agents de l’educació de l’oci. 

4.4.1. La família. 

4.4.2. L’escola. 

4.4.3. La comunitat local. 

5. L’ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I L’EDUCACIÓ EN EL TEMPS LLIURE. 

5.1. Modalitats de l’educació. 

5.2. El mitja educatiu. 

5.2.1 L’animador com a configurador de mitja educatiu. 

5.3. Elements que en han de tenir en compte en els micromitjans de l’oci. 

5.3.1. Persones implicades. 

5.3.2. Formació de grups /grups petits. 

5.3.3. L’espai i l’entorn. 

5.3.4. El temps. 

5.3.5. Els sistemes de comunicació. 

5.3.6. Les normes. 

5.4 L’educació en valors en el temps lliure. 

5.5 L’oci inclusiu. 

5.5.1. L’estratègia integradora. 

5.5.2. L’estratègia inclusiva. 

5.5.3. Principals essencials en l’oci exclusiu. 

5.5.4. Diferents nivells d’inclusió en l’oci. 

 

UNITAT 02: Activitats lúdiques d’oci i temps lliure 

1. TEORIES SOBRE EL JOC. 

1.1. Les teories relacionades amb el consum d’energia. 

1.2. La teoria del preexercici de K. Gross. 

1.3. La teoria Claperède. 

1.4. Les teories psicoanalítiques. 

1.5. La teoria cognitiva de Piaget. 

1.6. L’aportació de Vygotski. 

2. EL JOC, UNA ACTIVITAT BÀSICA DE LA INFÀNCIA. 

2.1. Concepte de joc. 

2.2. Característiques del joc. 

2.3. Dret a jugar. 

2.4 . El joc segons l’etapa evolutiva. 



2.4.1. De 0 a 2 anys. El joc sensoriomotriu. 

2.4.2. De 2 a 7anys. El joc simbòlic i d’imitació. 

2.4.3. De 7 a 12 anys. El joc socialització i de regles. 

2.4.4. A partir dels 12 anys. Jocs organitzats i reglats. 

3. CLASSIFICACIONS DEL JOC. 

3.1. Segons l’edat. 

3.2. Segons el tamany. 

3.3. Segons l’espai. 

3.4. Segons l’origen. 

3.5. Segons la finalitat i les característiques. 

3.6. Segons els aspectes que desenvolupen. 

3.7. El joc segons el rol de l’animador. 

3.8. El joc competitiu i el joc cooperatiu. 

4. EL VALOR EDUCATIU DEL JOC. 

4.1. El joc com a instrument d’avaluació. 

4.2. El joc com a instrument d’integració. 

5. EL JOC EN L’ANIMACIÓ D’OCI I TEMPS LLIURE. 

5.1. Planificació dels jocs. 

5.2. L’organització dels jocs. 

 

UNITAT 03: Materials per les activitats lúdiques: Les joguines 

1. MATERIALS LÚDICS I JOGUINES. 

2. CLASSIFICACIÓ DE LES JOGUINES. 

3. LA JOGUINA COM A TRANSMISSOR DE VALORS. 

4. CRITERIS PER A L’ADQUISICIÓ DE JOGINES. 

4.1. Criteris de qualitat. 

4.2. Seguretat en les jogines. 

5. DISSENY DE JOGINES PER TOTS/ES. 

 

UNITAT 04: Espais de joc 

1. LA NECESSITAT D’ESPAIS PER A JUGAR. 

2. LES LUDOTEQUES. 

3. ALTRES ESPAIS LÚDICS. 

3.1. Espais de joc en els hospitals. 

3.2. Espais de joc en centres comercials. 

3.3. Espais de joc en hotels, càmpings i platges. 

3.4. Clubs de temps lliure. 



3.5. Els parcs infantils coberts. 

3.6. Els terrenys d’aventures o multiaventura. 

4. SEGURETAT EN ELS ESPAIS DE JOC. 

4.1. Espais de joc diferenciats. 

4.2. Espais de joc segurs. 

 

UNITAT 05: Recursos i tècniques d’expressió 

1. ACTIVITATS D’EXPRESSIÓ EN ANIMACIÓ. 

2. TALLERS D’EXPRESSIÓ I CREACIÓ. 

3. CANÇONS. 

4. DANSES I BALLS. 

5. EL CONTE O RELAT. 

6. EXPRESSIÓ CORPORAL I DRAMATITZACIÓ. 

7. RECURSOS AUDIOVISUALS. 

 

UNITAT 06 : Activitats en la naturalesa. Recursos 

1. LA NATURALESA, UN RECURS QUE ÉS NECESSARI CUIDAR. 

2. EXCURSIONISME: EXCURSIONS I RUTES. 

2.1. L’excursionisme. 

2.2. Les rutes. 

3. ACAMPADES, CAMPAMENTS I COLÒNIES. 

3.1. Les acampades i els campaments. 

3.2. Les colònies. 

3.3. La planificació dels campaments i les colònies. 

4. ELS ESPORTS EN LA NATURA. 

4.1. Esport i animació sociocultural. 

4.2. L’esport en els diferents sectors de la població. 

4.3. Altres activitats esportives en contacte amb la naturalesa. 

5. DINAMITZACIÓ DE LES ACTIVITATS EN LA NATURA. 

5.1. L’eix d’animació o el centre d’interès. 

5.2. El descobriment. Les vetllades. 

5.3. L’equipament per a les activitats en la natura. L’alimentació. 

5.4. L’orientació en la natura. 

6. FACTORS DE RISC I PREVENCIÓ D’ACCIDENTS. 

6.1. La contractació d’assegurances. La llicència federativa. 

7. LEGISLACIÓ I DOCUMENTACIÓ. 

7.1. Normativa relacionada amb les activitats en la natura. 



7.2. Responsabilitat professional en l’oci i temps lliure. 

8. LES REUNIONS INFORMATIVES AMB LES FAMÍLIES. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 Figueras, P & Morros, J (2013). Actividades de ocio y tiempo libre. Editorial 

Altamar, Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mòdul Professional: Dinamització Grupal 

Codi: 1124 

Continguts: 

 

UNITAT 1: FONAMENTS DE PSICOLOGIA 

1. Individu i socialització. 

2. Els processos de socialització. Cultura i socialització. Socialització i 

aprenentatge. 

3. Agents de socialització: la família, els grups d’iguals, l’escola, mitjans de 

comunicació social. 

 

UNITAT 2: ELS GRUPS I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES 

1. Elements que formen els grups. 

2. Mètodes actius i tècniques de participació grupal en animació turística. 

3. Processos i estructures de grup. 

4. Elements estàtics i dinàmics del grup. 

5. Fases del desenvolupament d’un grup. Lideratge i intel·ligència emocional. 

6. Paper de l’animador com iniciador i divulgador de processos grupals. 

 

UNITAT 3: SELECCIÓ DE TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ 

1. El procés de comunicació. La comunicació en gran grup. Estils de comunicació. 

Assertivitat. 

2. Comunicació i persones amb discapacitat. 

3. Organització d’equips de treball. El treball amb equip. 

4. Estratègies de distribució de tasques i funcions tècniques de motivació en el 

desenvolupament de les funcions dels membres de l’equip. 

5. Conducció de reunions. Tipus i tècniques. 

6. L’ambient de treball. Burning. Moobing. 

 

UNITAT 4: APLICACIÓ D’ESTRATÈGIES DE SOLUCIÓ CONFLICTES 

1. Els conflictes individuals i col·lectius. Tipus de conflictes. 

2. Actituds dels grups davant els conflictes. 

3. Tècniques per la gestió i resolució del conflicte. Negociació. Mediació. 

 

UNITAT 5: AVALUACIÓ DELS PROCESSOS DE GRUP I DE LA PRÒPIA 

COMPETÈNCIA SOCIAL 

1. Recollida de dades .Tècniques. 



2. Avaluació de l’estructura, i processos grupals. 

3. Tècniques d’observació i sociometria bàsica. 

4. Aplicació de les tècniques d’investigació social al treball en grup. 

 

UNITAT 6: DINÀMIQUES DE GRUP. EXEMPLE S DE TÉCNIQUES 

GRUPALS 

1. Dinàmiques de presentació. 

2. Dinàmiques de coneixement i confiança. 

3. Dinàmiques d’autoestima. 

4. Dinàmiques de creativitat. 

5. Dinàmiques de cohesió. 

6. Dinàmiques d’habilitats socials i de resolució de conflictes. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 Castillo, S & Sánchez, M (2007). Animació i dinàmica de grups. Editorial 

Altamar, Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mòdul professional: Animació i Gestió Cultural 

Codi: 1125 

UNA PART DE L’EXÀMEN ÉS REALITZARÀ EN ANGLÈS 

Continguts: 

 

Unitat 01: El laberint de la cultura. Polítiques, agents i economia de la cultura 

1. Introducció. Definició de Cultura. 

2. Les polítiques culturals. 

3. Els agents culturals. 

4. L’administració pública i la cultura. 

5. El sector privat i el sector comunitari. 

6. Animació cultural i gestió cultural. 

6.1. L’animació cultural. 

6.2. La gestió cultural. 

7. Cultura i economia. 

7.1. El mercat cultural. 

7.2. Producció i consum cultural. 

7.3. El màrqueting cultural. 

8. Marc legal de la cultura. 

 

Unitat 02. La intervenció cultural: Gestió Cultural 

1. Concepte de gestió cultural. Referents teòrics. 

2. Concepte de cultura. 

3. Perspectiva de la intervenció cultural. 

4. Gestió de la intervenció cultural. 

5. La planificació estratègica o pla de desenvolupament. 

6. El pla de viabilitat o d’empresa. 

7. La programació cultural. 

8. L’avaluació de la intervenció cultural. 

8.1. Per què hem d’avaluar? 

8.2. Què hem d’avaluar? 

8.3. Quan hem d’avaluar? 

8.4. Com avaluem? 

8.5. Qui ha d’avaluar? 

8.6. Quin document utilitzem? 

9. Gestió en xarxa. 

 



Unitat 03. La gestió dels recursos 

1. Introducció. 

2. Gestió d’espais per a la cultura: equipaments i infraestructures culturals. 

2.1. Criteris per a la selecció de l’espai. 

2.2. Mobiliari. 

2.3. Tasques de gestió dels espais. 

2.4. Eines per a la selecció de l’espai. 

3. La gestió de temps: 

3.1. Tasques per a la gestió de temps. 

3.2. Eines per a la gestió de temps. 

4. La gestió de recursos materials i tècnics. 

4.1. Tasques de gestió dels recursos materials i tècnics. 

5. Gestionant en acció: els recursos humans. 

5.1. Tasques de gestió dels recursos humans. 

5.2. Eines de gestió de recursos humans. 

6. El finançament de la programació cultural. 

6.1. Tasques de gestió pressupostària i financera. 

6.2. Eines de finançament. 

7. Màrqueting cultural: comunicació i difusió de la cultura. 

7.1. Principis de bones pràctiques del màrqueting. 

7.2. Tasques de gestió. El pla de màrqueting cultural. 

7.3. Instruments de comunicació i difusió. 

7.4. L’agenda cultural. 

8. Avaluació i gestió de la qualitat. 

8.1. Quin és el procediment de l’avaluació? 

8.2. Indicadors d’avaluació i de gestió de la qualitat. 

9. Models de documentació. 

 

Unitat 04. Animació en acció 

1. Apunts metodològics de la intervenció. 

2. Planificació de les intervencions culturals. 

3. El model de projecte cultural. 

4. Activitats d’animació cultural. 

4.1. Les activitats com eix d’intervenció. 

4.2. Tallers. 

4.3. Visites guiades. 

4.4. Circuits culturals. 



4.5. Itineraris culturals. 

4.6. Exposicions. 

4.7. Concursos i certàmens. 

4.8. Fòrum. 

4.9. Cicles, festivals, setmanes. 

4.10. Fires i mercats temàtics. 

4.11. Encontres, jornades de portes obertes. 

4.12. Conferències, xerrades, taules rodones. 

4.13. Cursos i seminaris. 

5. Esdeveniments culturals. 

6. Pautes d’actuació en la intervenció cultural. 

 

Unitat 05. Els recursos culturals 

1. Què són els recursos culturals? 

2. Les expressions culturals. 

3. Les arts escèniques. 

3.1. Teatre. 

3.2. Dansa. 

3.3. Circ. 

3.4. Arts escèniques i necessitats especials. 

4. La música. 

4.1. La música com expressió cultural. 

4.2. L’animació a través de la música. 

5. L’art. 

5.1. Les arts plàstiques com a recurs per a l’animació cultural. 

5.2. Propostes d’animació. 

5.3. L’art i els col·lectius amb necessitats especials. 

6. El cine, la fotografia, el vídeo, la radio, la televisió i les TIC. 

6.1. Propostes d’animació cultural a partir del llenguatge audiovisual. 

6.2. L’animació amb els llenguatges i els mitjans audiovisuals en els 

col·lectius amb necessitats específiques. 

7. Les arts literàries. 

7.1. Propostes d’animació. 

7.2. Les arts literàries i els col·lectius amb necessitats específiques. 

8. Les artesanies. 

8.1. Les artesanies com a recurs d’animació. 

8.2. Propostes d’animació cultural amb artesanies. 



8.3. Les artesanies i els col·lectius amb necessitats específiques. 

9. El folklore. 

9.1. Propostes d’animació. 

9.2. El folklore com a recurs d’animació. 

10. Ciència i tecnologia. 

10.1. La ciència i la tecnologia com a recursos culturals. 

10.2. Propostes d’animació a partir de la ciència i la tecnologia. 

10.3. Ús de la ciència i la tecnologia com a recursos. 

10.4. La ciència i la tecnologia amb col·lectius amb necessitats específiques. 

 

Unitat 06. El patrimoni cultural 

1. Què és el patrimoni cultural? 

2. Modalitats del patrimoni cultural. 

2.1. Patrimoni cultural material. 

2.2. Patrimoni cultural immaterial. 

2.3. Itineraris culturals. 

2.4. Patrimoni natural. 

3. Bens culturals patrimonials. 

4. Patrimoni com a recurs comunitari de desenvolupament. 

5. La interpretació del patrimoni. 

6. El patrimoni cultural i l’atenció en les diferents edats. 

7. Patrimoni i col·lectius amb necessitats específiques. 

 

Unitat 07. Biblioteques, Mediateques i Museus 

1. Recursos culturals: Entitats culturals. 

1.1. Les guies de recursos culturals. 

1.2. Els fons de productes culturals com a recurs. 

1.3. Els equipaments especialitzats. 

2. La biblioteca com a recurs cultural. 

3. Mediateques. 

4. El Museu com a recurs cultural. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 Cerdá, R, Cerdá, P & Cerdá, MR (2013). Animación y Gestión Cultural. 

Editorial Altamar, Barcelona. 

 

 



Mòdul Professional: Animació turística 

Codi: 1126 

UNA PART DE L’EXÀMEN ÉS REALITZARÀ EN ANGLÈS 

Contingut: 

 

UD1: Caracterització de l'animació turística: 

1. Aspectes històrics i conceptuals de l'animació turística. 

2. Marc legislatiu de l'animació turística. 

3. Objectius i funcions dels serveis d'animació turística. 

4. Àmbits de aplicació de l'animació turística: 

 Allotjaments. 

 Terminals de transports. 

 Transports. 

 Restauració. 

 Altres serveis turístics: parcs temàtics i museus, entre d'altres. 

5. Tendències i àmbits emergents en l'animació turística. 

6. El professional de l'animació turística: 

 Perfils, tasques i deontologia professional. 

 Carrera professional. 

 

UD2: Organització de l'àrea d'animació turística: 

1. Àrea d'animació turística. 

2. Models d'organització de l'àrea d'animació turística. 

3. Organització de l'àrea. Departamentalització. Organigrames. 

4. Relacions intradepartamentals i interdepartamentals. 

5. La localització i el disseny de les instal·lacions: 

 Accessibilitat. 

6. Els recursos materials de l'àrea d'animació turística. 

7. Importància de l'organització eficient a l'àrea o departament d'animació 

turística. 

 

UD3: Realització d'activitats de control de la gestió econòmica, financera i 

administrativa de l'àrea d'animació turística: 

1. Gestió econòmica i financera a l'àrea d'animació turística: 

 Característiques. 

2. Elaboració de pressuposts: 



 Elements. 

 Tipus. 

 Elaboració de pressuposts. 

 Control, desviacions i mesures correctores. 

3. Càlcul i imputació de costos derivats de la gestió de l'àrea d'animació 

turística. 

4. Gestió administrativa: 

 Circuits documentals i informatius en els serveis d'animació turística. 

5. Utilització d'eines informàtiques de gestió en animació turística. 

6. Rigurositat en el control de la gestió de l'àrea d'animació turística. 

 

UD4: Realització d'activitats de gestió de recursos humans de l'àrea 

d'animació turística: 

1. Manual d'empresa: 

 Contingut i funció. 

2. Direcció d'equips de treball: 

 Sistemes de direcció. 

 Models. 

3. Previsió de plantilles: 

 Determinació de llocs de feina. 

4. Planificació del temps de treball del personal de l'àrea: 

 Torns. 

 Horaris. 

 Calendaris. 

 Vacances. 

5. Selecció de personal: 

 Mètodes. 

 Activitats. 

6. Integració del personal: 

 Pla d'acollida. 

 Programes d'adaptació. 

7. Utilització d'aplicacions informàtiques per a la gestió del personal. 

8. Importància de les eines informàtiques en la gestió del personal. 

 

UD5: Disseny de programes d'animació turística: 

1. Anàlisi de programes d'animació turística: 



 Animació turística en funció del públic objectiu de l'activitat. 

 Animació turística en funció de l'activitat. 

 Animació turística en funció del moment de realització. 

2. Elaboració de programes d'animació turística. 

3. Demandants dels serveis d'animació turística: 

 Tipologies. 

4. Programes alternatius per a contingències. 

5. Determinació de mesures de prevenció i seguretat. 

 

UD6: Desenvolupament de vetllades i espectacles: 

1. Vetllades i espectacles a l'àmbit turístic: 

 Característiques. 

2. Anàlisi dels tipus d'activitats nocturnes: 

 Concursos culturals, musicals, lúdics, shows, gales, nits temàtiques, balls i 

espectacles contractats, entre d'altres. 

 Tendències. 

3. Estructuració de les activitats nocturnes: 

 Fases. 

 Temporalització. 

 Organització de recursos humans i materials. 

4. Estratègies metodològiques per al desenvolupament d'activitats nocturnes. 

5. Resposta a contingències. Programes alternatius. 

6. Determinació de mesures de prevenció i seguretat. 

 

UD7: Realització del seguiment i avaluació dels programes i activitats 

d'animació turística: 

1. Anàlisi del procés d'avaluació. 

2. Determinació de tècniques, indicadors, criteris i instruments d'avaluació. 

3. Elaboració i complimentació de registres de seguiment: 

 Memòries i informes. 

4. La qualitat. Concepte i característiques. 

5. Gestió de qualitat en els projectes i activitats d'animació turística. 

6. Pla de qualitat. Manual de qualitat. Certificacions de qualitat. Tendències en el 

mercat. 

7. Utilització de tecnologies de la informació i la comunicació per a la gestió de la 

documentació associada al procés. 



8. Importància de la transmissió de la informació per al desenvolupament de 

projectes i activitats d'animació turística. 

 

BIBLIOGRAFIABÀSICA 

 Labollita, Mª; Farré, Monika (2005): Animación en el ámbito turístico. 

Editorial Pirámide, Madrid. 

 Puertas, Xavier (2004): Animación en el ámbito turístico. Ed: Síntesis, Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mòdul professional: Desenvolupament Comunitari 

Codi: 1128 

Continguts: 

 

Unitat 01: Anàlisis de l’estructura comunitària. Organització de la comunitat. 

1. Principals estructures comunitàries (Indicadors socioculturals). 

2. Concepte de Grup. 

2.1. Grups Primaris i Secundaris. 

2.2. Grups de Referència i de Pertinença. 

2.3. Grups Formals i Informals. 

2.4. Estructura del grup. 

3. Concepte de Comunitat. 

3.1. Aportacions de diversos autors. 

3.2. Característiques de la Comunitat. 

3.3. Diferències entre Societat i Comunitat. Definició de Societat. 

4. Concepte de Desenvolupament Comunitari. 

5. L’ASC i el DC. Àmbits d’intervenció del DC. 

 

Unitat 02: Moviments socials i desenvolupament de la societat civil: 

Associacionisme i voluntariat. 

1. Moviments socials. 

1.1. Característiques dels Moviments Socials. 

1.2. Definició de Moviment Social. 

1.3. Elements dels Moviments Socials. 

1.4. Breu història dels principals moviments socials. 

1.4.1. Antic Règim. 

1.4.2. Societat industrial. La gran importància del moviment obrer. 

1.4.3. Societat postindustrial. Ecologisme, Pacifisme, Moviments 

Socials Urbans i Moviments Undergrounds. 

2. El fenomen associatiu. 

2.1. Definició. 

2.2. Característiques i Principis Orientadors. 

2.3. Marc legal. Llei d’associacions. 

2.4. Com crear una associació? 

2.4.1. Anàlisis de l’estructura organitzativa d’una associació. 

3. El Tercer Sector. 

3.1. Participació Ciutadana. 



3.1.1. Anàlisis històric. 

3.1.2. Marc legal. 

3.2. Voluntariat. 

3.2.1. Característiques. 

3.2.2. Marc legal a nivell internacional, estatal i autonòmic. 

3.2.3. Tipus de Voluntariat. 

3.2.4. Organitzacions de i amb Voluntariat. 

4. Les ONGs. 

4.1. ONG Socials. 

4.2. ONG Desenvolupament. 

4.3. ONG Drets Humans. 

4.4. Activitats Comuns. 

 

Unitat 03: La intervenció comunitària El poble, el barri, la ciutat i les 

necessitats sociocomunitàries. 

1. La intervenció comunitària. Algunes mostres de treball comunitari. 

1.1. La Intervenció Comunitària. 

1.2. L’Animació Comunitària. 

1.3. Algunes mostres de treball comunitari. 

2. Tècniques o Instruments d’investigació social per a l’anàlisi de la realitat. 

2.1. La Recopilació Documental. 

2.2. Enquestes, Qüestionaris i Escales. 

2.3. L’Observació. 

2.4. L’Entrevista. 

3. Disseny de Projectes Comunitaris: Fase I: Anàlisis de necessitats i demandes. 

 

Unitat 04: El dinamitzador comunitari. 

1. El dinamitzador comunitari. Paper i funcions. Protocols de presentació. 

2. Estratègies. 

3. Elaboració de bases de dades en l’àmbit comunitari: 

3.1. Selecció, classificació i arxiu de la informació. 

3.2. Principis bàsics. Criteris per a la seva realització: fiabilitat, fàcil 

actualització i aprofitament autònom per part dels membres de la 

comunitat. Accessibilitat. 

4. La planificació participativa. Valoració de la participació com a eix del 

desenvolupament comunitari. 

5. Desenvolupament de processos de mediació comunitària. 



6. Gestió de conflictes en l’àmbit comunitari. 

6.1. Característiques. 

6.2. Definició i tipus de conflictes habituals. 

6.3. Components del conflicte en l’àmbit comunitari. 

6.4. Cicles del conflicte. 

7. La mediació comunitària. 

7.1. Tipus, característiques i protagonistes en la gestió de conflictes en 

l’àmbit comunitari. 

7.2. El procés de mediació en la dinamització comunitària. 

7.3. Principis de la mediació comunitària. Àmbits d’aplicació. 

7.4. Beneficiaris de la mediació comunitària. 

7.5. Avantatges i inconvenients de la mediació comunitària. 

8. Realització de processos de mediació comunitària. 

8.1. Identificació de les etapes. Característiques de cada fase. 

8.2. Aplicació de tècniques de gestió de conflictes en la comunitat. 

8.3. Els acords en la mediació comunitària. Característiques i condicions. 

8.4. El paper dels implicats en la mediació comunitària. 

8.5. El professional en el procés de mediació. Funcions i habilitats. 

8.6. Avaluació i seguiment dels processos de mediació. 

8.7. Documentació associada al procés de mediació. 

 

Unitat 05: Algunes tècniques de participació comunitària. 

1. Tècniques de sensibilització i integració grupal. 

2. Tècniques grupals de dinamització i comunicació. 

3. Tècniques grupals de participació i cooperació. 

4. Tècniques grupals pel debat i la reflexió. 

5. Tècniques grupals pel desenvolupament de la creativitat. 

6. Tècniques grupals de resolució de conflictes. 

7. Tècniques grupals d’avaluació d’aprenentatge i vida grupal. 

 

Unitat 06: Elaboració d’un projecte de DC. 

1. Elaboració d’un projecte comunitari. 

2. Avaluació d’un projecte comunitari. 

2.1. Característiques i procés. 

2.2. Tècniques i instruments. 

3. Elaboració d’informes i memòries en l’àmbit comunitari. 

 



BIBLIOGRAFIA 

 Tercero Cotillas, MR; Labián Fernández-Pacheco, B & Peña Ruiz, MG (2017). 

Desarrollo Comunitario. Editorial Síntesis, Madrid.  

ISBN: 978-84-9171-031-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mòdul Professional: Informació juvenil 

Codi: 1129 

Continguts: 

 

Unitat 1 - CARACTERITZACIÓ DEL CONTEXT DELS SERVEIS 

D’INFORMACIÓ JUVENIL 

1.1. Anàlisi dels processos d'informació, orientació i assessorament juvenil: 

1.1.1. Processos d'informació, orientació i assessorament en l'àmbit de la 

joventut. Història de la informació juvenil. 

1.1.2.  Societat de la informació i coneixement. El procés del coneixement. 

1.1.3.  Fonaments i principis de la informació juvenil. 

1.1.4. La perspectiva de gènere en l'anàlisi dels processos d'informació, 

orientació i assessorament juvenil. 

1.2. Organització dels serveis d'informació juvenil (SIJ): 

1.2.1.  La informació juvenil en les polítiques de joventut. 

1.2.2. Marc legislatiu i normatiu de la informació juvenil. Procediment 

administratiu. Protecció de dades. 

1.2.3.  Tipologia dels serveis d'informació juvenil. 

1.2.4.  Xarxes d'informació juvenil. 

1.2.5.  Sistemes de qualitat en els serveis d’informació juvenil. 

1.3. Gestió dels serveis d'informació juvenil (SIJ): 

1.3.1. Recursos materials en els serveis d'informació juvenil: elements físics. 

Organització d'espais informatius. 

1.3.2.   Recursos econòmics: el pressupost. Subvencions. 

1.3.3. Recursos humans en els serveis d'informació juvenil: perspectiva 

professional. Coordinació entre professionals. 

1.3.4. Sinergies en la informació juvenil: transversalitat, cooperació i treball en 

xarxa. Recursos relacionals de la informació juvenil. 

 

Unitat 2 - PLANIFICACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EN INFORMACIÓ 

JUVENIL 

2.1. El perfil biopsicosocial de la realitat juvenil: 

2.1.1.  Els joves: fonamentació sociològica del concepte. 

2.1.2.  Característiques biopsicosocials dels joves. 

2.1.3. Característiques diferencials dels entorns geogràfics i socioculturals 

d'intervenció. 

2.1.4.  Tècniques de recerca social en l'àmbit de la joventut. 



2.1.5.  Fonts d'informació i documentació sobre joves. Observatoris de 

joventut, estudis sociològics, biblioteques especialitzades, censos i 

publicacions, entre altres. 

2.2. La intervenció en el treball amb joves. Informació, equipaments i activitats: 

       2.2.1.   La planificació de la informació juvenil: pla, programa i projecte. 

2.3. Elaboració i difusió de la informació per a joves: 

       2.3.1. Disseny i organització de campanyes informatives per a la joventut. 

2.3.1.1.  Concepte de campanya informativa en el context de la joventut. 

2.3.1.2.  Usos socioeducatius de les campanyes informatives. 

2.3.1.3. Llenguatge i característiques de les campanyes informatives per a 

joves. 

2.3.1.4. Elements de disseny i difusió de les campanyes informatives per a 

joves. 

2.3.2. Metodologia d'elaboració de la informació per a joves: llenguatges 

expressius. Fitxa informativa. 

2.3.3.  Selecció i tractament de la informació i documentació en els espais 

físics i virtuals. Tècniques d'informació i documentació juvenil. 

2.3.3.1. El circuit de la informació. 

2.3.3.2. Recerca i tractament de la informació i documentació: fonts, 

selecció, validació, tractament informàtic, suports, classificació 

temàtica i tesauro de la joventut de la Xarxa d’informació juvenil, 

bases de dades, entre altres. 

           2.3.3.3. Gestió digital de la informació i la documentació. 

2.3.4. Difusió d'informació juvenil: suports, publicacions físiques i virtuals en 

la informació per a joves. 

2.3.5.  Dinamització i màrqueting de la informació per a joves.  

2.3.6. Innovació en els projectes d'informació i intervenció socioeducativa amb 

joves: tècniques de creativitat i tècniques de motivació. 

2.3.7.  La difusió i la transferència de bones pràctiques. 

 

Unitat 3 - SELECCIÓ DE RECURSOS D’INFORMACIÓ PER A JOVES 

3.1. Anàlisi dels recursos existents per a joves: 

3.1.1. Recursos i serveis d'habitatge: habitatges per a joves, ajudes a l'habitatge 

per a joves, borses d'allotjament i allotjament per a universitaris. 

3.1.2. Recursos de treball i serveis d'ocupació: portals d'ocupació, convocatòries 

i ofertes de feina, informació sobre l'ocupació pública, xarxes d'ocupació, 

borses de treball, guies interactives sociolaborals, Xarxa Territorial 



d'Oficines d'Emancipació Jove i Oficina Transfronterera d'Emancipació 

Jove. 

3.1.3. Recursos de formació: escoles de formació, tecnologies de la informació i 

la comunicació, cerca activa d'ocupació, cerca a través d'Internet, ajudes i 

subvencions. 

3.1.4. Recursos per a l'oci i temps lliure: xarxa espanyola d'albergs juvenils, 

federació internacional d'albergs juvenils, servei de voluntariat (nacional 

i europeu) i club d'idiomes. 

3.1.5. Recursos per a la mobilitat: guies turístiques per a joves viatgers, 

allotjaments juvenils, residències, albergs, campaments i altres 

instal·lacions. Organismes internacionals. 

 

Unitat 4 - REALITZACIÓ D’ACCIONS D’INFORMACIÓ I 

ASSESSORAMENT ALS JOVES 

4.1. Selecció de programes per a joves: 

4.1.1. Programes d'informació i assessorament: assessoria jurídica per a joves, 

assessoria psicosocial i assessoria acadèmic-laboral. Eurodesk. 

4.1.2. Programes d'emancipació: emancipació, rendes d'emancipació, empra-

jove i habitatge-jove. 

4.1.3. Programes de projectes europeus i intercanvis juvenils. 

4.1.4. Projectes d'intercanvis de joves (Europa, Amèrica Llatina i uns altres): 

4.1.5. Planes d'intercanvis juvenils. Organismes internacionals. 

4.1.6. Programes de participació juvenil i voluntariat: associacionisme juvenil 

(constitució i tipus), subvencions, plans de voluntaris per a la cooperació, 

grups ecologistes i voluntariat ambiental. 

4.1.7. Programes de formació per a joves: trobades tecnològiques, organització i 

gestió de cursos, trobades, fòrums i jornades, entre altres. 

4.1.8. Cursos d'idiomes per a joves a l'estranger. 

4.1.9. Altres programes. 

4.2. Realització d'accions d'informació i assessorament sobre programes per a 

joves. 

4.3. Aplicació d'estratègies d'assessorament. Pautes d'actuació. 

 

Unitat 5 – DESENVOLUPAMENT DEL SEGUIMENT DEL PROCÉS 

5.1. L'avaluació en el procés d'informació juvenil. 

5.2. Metodologia i eines d'avaluació participativa. 

5.3. Protocols i registres d'avaluació d'activitats formatives d'informació juvenil. 



5.4. Anàlisi de dades de les avaluacions: continguts i personal formador. 

5.5. Elaboració d'informes i memòries de les activitats formatives d'informació 

juvenil. 

5.6. Valoració de l'avaluació com a element de qualitat en futures accions 

formatives. 

5.7. Apreciació de la importància de la coordinació i el treball en equip en 

l'avaluació de la intervenció. 

5.8. L'avaluació de la gestió de qualitat en els serveis d'informació juvenil. 

 

BIBLIOGRAFIA / WEBGRAFIA / LLEIS RELACIONADES AMB 

INFORMACIÓ JUVENIL 

 Canals Agustí. Art. ¿Quo vadis, KM? La complejidad como nuevo paradigma 

para la gestión del conocimiento. 

http://www.uoc.edu/in3/dt/2006/index.html 

 Cornella, Alfons (2000): Art. La información no es necesariamente 

conocimiento. 

http://www.infonomia.com/regalos/ 

       Cornella, Alfons (2000): Art.: La información alimenta y ahoga. 

       http://www.infonomia.com/regalos/ 

 Duchastel Philip (2000): Art. Cap a un reialme de la informació. 

http://turquia.uoc.es/humfil/articles/cat/duchastel/duchastel_imp.htm 

 Grau, América: Art. Herramientas de gestión del conocimiento. 

http://www.gestiondelconocimiento.com/americagrau.htm 

 Monzó, Maria José (2001): Art. Trabajar en red, una quimera, una necesidad. 

Jornadas de informadores juveniles. Chiclana. 

Monzó, Maria José (2002): Art. Gestión de los servicios de información y 

proyectos de futuro. Jornadas de Informadores Juveniles. Zaragoza. 

 Picardo, Oscar (2002): Art. Pedagogia Informacional: ensenyar a aprendre en 

la societat del coneixement. 

http://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/opicardo0602/opicardo0602.html 

 OBSERVATORIS DE JOVENTUT:ILLES BALEARS 

http://observatorijove.caib.es/sacmicrofront/home.do?mkey=M1008091205271

6472036&lang=ca 

 LLISTAT D’OBSERVATORIS D’ESPANYA 

http://observatorijove.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST945ZI

141690&id=141690 

http://www.uoc.edu/in3/dt/2006/index.html
http://www.infonomia.com/regalos/
http://www.infonomia.com/regalos/
http://turquia.uoc.es/humfil/articles/cat/duchastel/duchastel_imp.htm
http://www.gestiondelconocimiento.com/americagrau.htm
http://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/opicardo0602/opicardo0602.html
http://observatorijove.caib.es/sacmicrofront/home.do?mkey=M10080912052716472036&lang=ca
http://observatorijove.caib.es/sacmicrofront/home.do?mkey=M10080912052716472036&lang=ca
http://observatorijove.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST945ZI141690&id=141690
http://observatorijove.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST945ZI141690&id=141690


 INJUVE (ESTATAL) 

http://www.injuve.es/observatorio 

 XARXES d’ informació juvenil a nivell europeu: 

o Agencia Europea de Información i Asesoramiento para jóvenes (ERYICA): 

http://www.eryica.org 

o Portal Europeo de la Juventud: http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=es 

o Infomobil: http://www.infomobil.org/ 

o Eurodesk: http://www.eurodesk.org/edesk/ 

o Asociación Europea del Carné Joven (EYCA): http://www.eyca.org 
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 Que fa referència als Serveis d'Informació Jove de la Xarxa Infojove. 

 Llei 10/2006 de 26 de juliol integral de la joventut, BOIB núm.109, 03/08/2006. 

 Llei 21/2006, de 15 de desembre, d'atribució de competències als consells 

insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure, 

BOIB núm. 184, 23/12/2006. 

 Ordre de la consellera de Presidència, de 2 de juny de 1999, per la qual es 

determina la documentació preceptiva para la concessió de l'autorització 

d'integració dels Serveis d'Informació Jove a la Xarxa Balear d'Informació Jove i 

la inscripció en el cens que els és propi. BOCAIB Núm. 81 de 24/06/1999. 

 Decret 35/1999, de 9 d'abril, pel qual es creen i es regulen la Xarxa Balear de 

Serveis d'Informació Jove i el Cens de la Xarxa Balear de Serveis d'Informació 

Jove. BOCAIB Núm. 49 de 20/04/1999. 

 Ordre de la consellera de Benestar Social, de 23 de març de 2000, per la qual es 

regula el curs de formació per als informadors per a joves. BOCAIB Núm. 43 de 

04/04/2000. 

 Reial Decret 567/2011, de 20 d’abril, pel que es complementa el “Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales”, mitjançant l’establiment de quatre 

qualificacions professionals de la família professional Serveis socioculturals i a 

la comunitat. BOE Núm. 110 de 09/05/2011. 
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Mòdul Professional: Intervenció socioeducativa amb joves 

Codi: 1130 

Continguts: 

1.- Caracterització del context de la intervenció socioeducativa amb joves: 

 La intervenció socioeducativa amb joves en l’àmbit de l’educació no formal. 

Característiques. 

 Marc legislatiu i competencial de la intervenció socioeducativa amb joves en 

l’àmbit de l’educació no formal. 

 Anàlisis de les polítiques juvenils en l’àmbit estatal i autonòmic: 

o Plans de joventut. 

 L’educació no formal en les polítiques de joventut. Objectius educatius. 

Característiques i funcions. Importància de l’educació no formal en les 

polítiques de joventut. 

 Valoració de la importància de la intervenció socioeducativa en els processos de 

presa de decisions per part de la població jove. 

 Reconeixement de l’educació no formal. Procediments. 

 

2.- Disseny d’accions formatives dirigides a la joventut: 

 Anàlisis de necessitats i demandes formatives de la població jove: 

o Mètodes de detecció de necessitats formatives. 

o Estratègies, tècniques, instruments i recursos. 

 Anàlisis del procés d’ensenyament-aprenentatge en l’educació no formal. 

Característiques específiques. Dinàmiques i metodologies d’aprenentatge. 

 Disseny de projectes formatius. Activitats formatives. 

 Anàlisis de mètodes d’educació activa. Participació com a sistema 

d’aprenentatge: 

o Valoració de la importància de l’educació no formal en el desenvolupament 

de les actituds de participació. 

 Tipus d’accions formatives: 

o Estratègies per a la presa de decisions. Orientació i assessorament. 

o Sensibilització. 

o Motivació a la participació. 

 Criteris d’accessibilitat i disseny per a tots en el disseny de les accions 

formatives. 

 La perspectiva de gènere en els projectes destinats als joves. 

 Valoració de la importància de l’educació no formal per al desenvolupament 

integral de les persones joves. 



3.- Organització d’accions formatives: 

– Anàlisis del perfil dels agents formatius en l’educació no formal. Paper i 

funcions. L’educador de carrer. 

– El treball en equip com a formadors: 

 Coordinació, metodologies i gestió. 

 Coordinació i cooperació interprofessional en el disseny i desenvolupament 

d’accions formatives. 

 Possibilitats de les tecnologies de la informació i la comunicació. 

– Treball en xarxa (xarxes d’intervenció socioeducativa): 

 Xarxes europees, estatals i autonòmiques. 

 Anàlisis dels processos de creació, manteniment i ús de xarxes. 

 Centres coordinadors de xares d’informació en la formació per a joves. 

– Funcions. 

 Estratègies per al treball en xarxa. 

 Identificació d‘objectius, necessitats i demandes de formació comunes. 

– Espais de trobada destinats a la població jove: 

 El servei d‘informació juvenil com espai educatiu. 

   Els espais destinats a la creativitat. 

– Difusió de les ofertes formatives mitjançant les tecnologies de la informació i la 

comunicació. 

– Valoració de la importància de les tecnologies de la informació i la comunicació 

en els processos d’intervenció amb joves. 

 

4.- Desenvolupament d’accions formatives en educació no formal: 

– Àmbits d’intervenció socioeducativa: 

 Alfabetització informacional (ALFIN). 

 Desenvolupament d’habilitats socials. 

 Educació en valors. Educació intercultural. 

 Promoció d’hàbits saludables, de sostenibilitat i ciutadania. Prevenció de 

conductes de risc. 

 Prevenció de la violència de gènere. 

 Bases de la formació en processos d‘emancipació. 

– Realització d’accions formatives: 

 Fonts documentals i de recursos. 

 Selecció i elaboració de materials. 

 Organització d’infraestructures i materials. 

 Estratègies i pautes d’actuació en el treball amb joves. 



– Valoració de la importància d’establir un clima apropiat en el desenvolupament 

de les accions formatives. 

 

5.- Realització d’activitats d’avaluació d’intervencions socioeducatives amb 

joves: 

–  Avaluació participativa en l’educació no formal: 

 Estratègies, tècniques i instruments. 

–  Estratègies d’avaluació i reconeixement d’aprenentatge no formal. 

–  Elaboració de protocols i registres d’avaluació d’activitats formatives. 

–  Estratègies i tècniques d’anàlisis de dades de les avaluacions. 

–  Elaboració d’informes i memòries de les activitats formatives. 

–  L’avaluació com element de qualitat en la intervenció socioeducativa amb joves: 

 Indicadors i criteris de qualitat. 

– Valoració de la importància de la participació de les persones destinatàries en el 

procés d’avaluació. 

Bibliografia 

– Llei 10/2006, de 26 de juliol integral de la joventut (BOIB 109 de 03-08-2006, 

pàgines 5 a 22). 

– Millé Galán, JM (2001). Manual bàsic per a l’elaboració de projectes. Barcelona 

Associacions, Barcelona. García Herrero, GA & Ramírez Navarro, JM (1996). 

Diseño y evaluación de proyectos sociales. Editorial Certeza, Zaragoza. 

– Trilla, J & Altres (1998). Animación Sociocultural. Teorías, programas y 

ámbitos. Editorial Arial, Barcelona. 

ISBN: 84-344-2606-4. Manual, destacar Capítol 12, pàgines 223-237 (La 

Animación Sociocultural en la Joventud de Jaime Funes Artiaga). 

– Sedó, C. (2001) Treballant com a Educadora o Educador Social. Barcelona, 

PLENILUNI. 

–  Martinez, E. (2004) Cachorros de nadie. Madrid, Popular. 

– Grup de Treball CASC-CAT (2017) Intervenció socioeducativa amb joves. 

Barcelona, 2017. 

– Meana, por que las palabras no se las lleva el viento. 

 

 

 

 

 

 



Mòdul professional: Context de l’Animació Sociocultural 

Codi: 1131 

Continguts: 

 

Unitat 01: La Intervenció Sociocultural 

1. Característiques de la societat actual. 

1.1. Dualitat Nord Sud. 

1.1.1. Fluxos. 

1.1.2. Països Subdesenvolupats i en vies de desenvolupament. 

1.1.3. Països Desenvolupats. 

1.1.4. Desenvolupament sostenible. 

1.2. Societat de la informació i el coneixement. 

1.3. Estat del Benestar. 

1.3.1. Definició. 

1.3.2. Periodització. 

1.3.3. Característiques. 

1.3.4. Models. 

1.4. Característiques de la Societat en que vivim. Importància de la configuració 

de la societat actual en el desenvolupament de l’animació sociocultural. 

2. La Intervenció Sociocultural. 

2.1. Definició d’Intervenció Sociocultural. 

2.1.1. Intervenció derivada de les necessitats. Maslow. 

2.1.2. Intervenció derivada dels interessos i desitjos. 

2.2. Anàlisis de models d’intervenció sociocultural en la societat actual. 

2.2.1. Model de Caritat. 

2.2.2. Model de Justícia Social. 

2.2.3. Model d’Inclusió Social. 

2.3. Organització i Metodologia de la Intervenció Social. Investigació-Acció. 

3. Intervenció Educativa. 

3.1. Models. 

3.2. Educació no formal. 

3.2.1. Característiques de l’educació no formal. 

3.2.2. Àrees d’actuació de l’educació no formal. 

3.2.3. Mitjans d’educació no formal. 

3.2.4. Animació sociocultural i educació no formal. 

4. Bases pedagògiques. Pedagogia social i animació sociocultural. 

4.1. Empoderament. 



5. Espais d’intervenció i accessibilitat. 

5.1. Barreres d’accessibilitat. 

5.2. Productes de recolzament. 

 

Unitat 02: L’Animació Sociocultural 

1. Concepte i funció de l’animació sociocultural. 

1.1. Què és l’animació sociocultural. 

1.2. Funcions de l’animació sociocultural. 

1.3. La finalitat de l’animació sociocultural: la transformació social. 

2. Origen de l’animació sociocultural. 

2.1. Primeres manifestacions de l’animació sociocultural. 

2.2. El sorgiment de l’animació sociocultural. 

2.3. La consolidació de l’animació sociocultural a Espanya. 

2.4. Nous reptes de l’animació sociocultural. 

3. Àmbits d’intervenció de l’animació sociocultural. 

3.1. Àmbit de l’educació durant el temps lliure. 

3.2. Àmbit social i desenvolupament comunitari. 

3.3. Àmbit cultural. 

4. Polítiques culturals i animació sociocultural. 

4.1. La cultura patrimonial. 

4.2. La democràcia cultural. 

4.3. La democratització de la cultura. 

4.4. Nous reptes en les polítiques culturals. 

5. Marc legal i institucional de les polítiques socioculturals. 

5.1. Estratègies supranacionals i internacionals. 

5.2. Marco nacional i autonòmic. 

5.3. Polítiques locals. 

 

Unitat 03: L’Animador Sociocultural com agent de la Intervenció Social 

1. L’animador o la animadora sociocultural. 

2. El perfil de l’animador/a sociocultural. 

2.1. Les aptituds. 

2.2. Valors i actituds. 

2.3. El comportament ètic. 

3. Funcions, tasques i espais d’intervenció. 

3.1. Professionals i àmbits d’intervenció. 

3.2. Actuacions professionals. 



4. L’entorn professional de l’animació sociocultural. 

5. L’animació sociocultural, una professió de futur? 

6. Formació permanent i continuada. 

 

Unitat 04: Col·lectius d’intervenció 

1. Els col·lectius d’intervenció. 

2. La psicologia evolutiva. 

3. Característiques i necessitats de la infància. 

4. Característiques i necessitats de l’adolescència i la joventut. 

5. Característiques i necessitats de les persones adultes. 

6. Característiques i necessitats de la vellesa. 

7. Característiques i necessitats de les persones amb discapacitat i malaltia mental. 

8. Característiques i necessitats d’altres col•lectius. 

9. La integració como estratègia. 

 

Unitat 05: Serveis i Programes 

1. Serveis i programes d’animació Sociocultural. 

2. Serveis i programes destinats a la infància. 

3. Serveis i programes destinats a la joventut. 

4. Serveis i programes destinats a les persones adultes. 

5. Serveis i programes destinats a las persones majors. 

6. Serveis i programes destinats a persones amb discapacitat. 

7. Serveis i programes destinats a altres col•lectius. 

8. Promoció d’igualtat en els diferents serveis. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 Figueras, Pilar (2013) Contexto de la animación sociocultural. Editorial Altamar, 

Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mòdul Professional: Empresa i Iniciativa Emprenedora 

Codi: 0242 

Continguts: 

1: Vull crear la meva pròpia empresa! 

 El treball per compte propi. 

 La cultura emprenedora. 

 Què és un emprenedor i inter-emprenedor? 

 La idea de negoci. 

 

2: Què he de saber de l’entorn de la meva empresa? 

 L’empresa i el seu entorn. 

 L’empresa com a sistema. 

 Anàlisi DAFO. 

 La cultura empresarial i la imatge corporativa. 

 L’empresa i els valors. 

 

3: L’estudi de mercat 

 L’estudi de mercat. 

 Elements del mercat. 

 Les fonts d’informació. 

 El màrqueting. 

 La promoció. 

 La distribució. 

 

4: Quant costa la meva idea i quants recursos tinc? 

 Inversions i despeses. 

 El pla de finançament. 

 Fonts de finançament. 

 

5: Serà rendible el meu negoci? 

 El pla financer. 

 El balanç final de previsions. 

 Punt mort o llindar de rendibilitat. 

 

6: Quin tipus d’empresa m’interessa? 

 Formes jurídiques. 

 Criteris per escollir una forma jurídica. 



 Impostos per als diferents tipus d’empresa. 

 Obligacions fiscals i calendari fiscal. 

 Impost sobre el valor afegit. 

 Quina forma jurídica és més convenient per a la meva empresa? 

 

7: Comencem amb els tràmits! 

 Tràmits necessaris per a constituir una empresa. 

 Classificació dels tràmits en funció del lloc en el qual es duen a terme. 

 La Finestreta Única Empresarial. 

 Tràmits per a posar en marxa una empresa. 

 

8: Com seran els documents que utilitzarem? 

 Els processos administratius a l’empresa. 

 Documents relacionats amb la compra-venda. 

 Documents relacionats amb el pagament i cobrament. 

 

9: El pla d’empresa. 

 Finalitat del pla d’empresa. 

 Parts que ha de tenir un pla d’empresa. 

 

10: Posem em marxa la nostra empresa. 

 Primeres passes a l’hora de començar amb l’aventura empresarial. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 Salinas, JM; Gándara, J.; & Alonso, A. (2015). Empresa i Iniciativa 

Emprenedora. Edicions McGraw Hill, Madrid. 

 Martínez, E. (2015). Empresa i Iniciativa Emprenedora. Edicions Santillana, 

Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mòdul Professional: Formació i Orientació laboral 

Codi: 0346 

Continguts: 

 

1. El Dret del Treball 

 El Dret. 

 El Dret laboral. 

 Excepcions del dret laboral. Determinació de les relacions laborals excloses i 

relacions laborals especials. 

 Fonts del Dret del treball i la seva aplicació. 

 Drets i deures de la relació laboral. 

 Administració i jurisdicció social. 

 Intervenció dels poders públics en les relacions laborals. 

 Anàlisis de la relació laboral individual. 

 

2. El Contracte de treball 

 El contracte de treball. Definició i elements. 

 Modalitats de contracte de treball i mesures de foment de la contractació. 

 El període de prova. 

 Tipus de contractes de treball. 

 Bonificacions per contractació. 

 

3. El temps de treball i com es retribueix 

 Drets i deures derivats de la relació laboral. 

 Condicions de feina. 

 Jornada de treball. 

 Hores extraordinàries. 

 Horari de treball. 

 Salari. 

 Descansos, permisos i vacances. 

 Nòmina. 

 

4. Modificació, suspensió i extinció d'un contracte de treball 

 Modificació del contracte de treball. 

 Suspensió del contracte de treball. 

 Les excedències. 



 Extinció del contracte de treball per voluntat del treballador. 

 Acomiadaments col·lectius. 

 L’acomiadament per causes objectives. 

 

5. Representants dels treballadors 

 Representació de treballadors i empresaris. 

 Negociació col·lectiva. 

 Conflictes col·lectius. 

 Nous entorns d'organització del treball: subcontractació i teletreball, entre 

altres. 

 Beneficis per als treballadors amb les noves organitzacions: flexibilitat i 

beneficis socials, entre altres. 

 

6. La Seguretat Social i les prestacions que té 

 El sistema de la Seguretat Social i Estructura. 

 Obligacions amb la Seguretat Social. 

 Acció protectora de la Seguretat Social. 

 Classes, requisits i quantia de les prestacions. 

 Concepte i situacions en la protecció per l'atur. 

 

7. L'equip de treball 

 Grups i equips de treball. Avantatges i inconvenients per a l’eficàcia de 

l’organització. Classes d’equipaments en els sectors de la integració social i 

l’animació sociocultural i turística segons les funcions que desenvolupen. 

 Anàlisis de la formació dels equips de treball. Característiques d’un equip de 

treball eficaç. La participació en l’equip de treball. Anàlisis dels possibles rols 

dels seus integrants. 

 Les relacions a l'empresa. 

 El clima laboral. 

 La comunicació en l'àmbit laboral: verbal i no verbal. 

 Els conflictes laborals i la seva resolució. Conflictes individuals i col·lectius. 

 Mètodes per la resolució o supressió del conflicte: mediació, conciliació i 

arbitratge. 

 Sistemes d’assessorament dels treballadors respecte als seus drets i als seus 

deures. 

 



8. El Projecte professional i la recerca de feina 

 El mercat laboral. 

 Itineraris formatius. 

 Anàlisis dels interessos, aptituds i motivacions personals per a la carrera 

professional. 

 Autoorientació professional. 

 Recursos per a la recerca de feina. 

 Autocandidatura. 

 Accés a l’oferta pública. 

 Procés de selecció de personal. 

 La carta de presentació, Currículum Vitae. 

 Les proves i l’entrevista de selecció. 

 Recerca activa de feina. Procés de recerca de feina en petites, mitjanes i grans 

empreses del sector. Tècniques i instruments de recerca de feina. 

 Valoració de la importància de la formació permanent per a la trajectòria 

laboral i professional dels tècnics superiors. 

 Anàlisis dels interessos, aptituds i motivacions personals per a la carrera 

professional. 

 Identificació d’itineraris formatius relacionats amb els tècnics superiors. 

 Responsabilització del propi aprenentatge. Coneixement dels requeriments i 

dels fruïts previstos. 

 Definició i anàlisis dels sectors professionals dels títols de Tècnic Superior. 

 Planificació de la pròpia carrera: Establir els objectius laborals, a mig i llarg 

terme, compatibles amb les necessitats i les preferències. Objectius realistes i 

coherents amb la formació actual i la projectada. 

 Oportunitats d’aprenentatge i feina a Europa: Europass, Ploteus. 

 Valoració de l’autoocupació com a alternativa per a la inserció professional. 

 El procés de pressa de decisions. 

 Establiment d’una llista de comprovació personal de coherència entre pla de 

carrera, formació i aspiracions. 

 

9. La prevenció de riscos laborals 

 Salut laboral i qualitat de vida. 

 Condicions de treball i riscos laborals. 

 Marc normatiu en matèria de prevenció de riscs laborals. Organismes públics 

relacionats amb la prevenció de riscos laborals. Drets i deures en matèria de 



prevenció de riscos laborals. Responsabilitats en matèria de prevenció de riscos 

laborals. 

 Valoració de la relació entre treball i salut. 

 Anàlisis i determinació de les condicions de treball. 

 L’organització, planificació i gestió de la prevenció a l’empresa. Representació 

dels treballadors en matèria preventiva. 

 Els riscos i la seva classificació. Concepte de risc professional. Anàlisi dels 

factors de risc. 

 Riscos lligats a les condicions de seguretat, ambientals, ergonòmiques i 

psicosocials. 

 Avaluació dels riscos específics en el sector. L’avaluació de riscos en 

l’empresa com a element bàsic de l’activitat preventiva. Anàlisis de riscos 

lligats a les condicions de seguretat. Anàlisis de riscos lligats a les condicions 

ambientals. Anàlisis de riscos lligats a les condicions ergonòmiques i 

psicosocials. 

 

10. L'anàlisi de riscos laborals 

 Determinació dels possibles danys a la salut del treballador que poden derivar-

se de les situacions de risc detectades. 

 Les mesures de prevenció individual i col·lectiva, protecció i les finalitats 

diferents que persegueixen. 

 La seguretat en el treball. 

 La higiene industrial. 

 L'ergonomia i la psicosociologia. 

 Els equips de protecció individual. 

 

11. Emergències, actuació en cas d'accident i primers auxilis 

 Mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva. 

 Malaltia professional, malaltia comuna i accident de treball. 

 Classificació de les malalties professionals i normes per la prevenció 

d’aquestes malalties. 

 Protocols i plans d'actuació davant una situació d'emergència. Elaboració d’un 

pla d’emergència a una petita i mitjana empresa. Formació dels treballadors en 

plans d’emergència. 

 Primers auxilis. Urgència mèdica. Conceptes bàsics. 

 Aplicació de tècniques de primers auxilis. 



 Vigilància de la salut dels treballadors. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 García, C; Gago, ML; López, S & Ruiz, E (2017). Formació i Orientació 

Laboral (Grau Superior). Editorial Mc Graw-Hill, Madrid. 

 Maya, AM; Garzón, C; Agràs, J; Villaró, RM & Orteu, Ll (2013). FOL per a 

per a personal sanitari i sociosanitari. Editorial Altamar, Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mòdul Professional: Primers auxilis 

Codi: 0020 

Continguts: 

Segons el RD 1684/2011 de 18 de novembre, pel qual s’estableix el currículum del 

cicle formatiu de Grau Superior corresponent al títol de Tècnic Superior en 

Animació Sociocultural i Turística, els continguts del mòdul de Primers Auxilis són 

els següents: 

 

1. Valoració inicial de l’assistència en urgència: 

 Sistemes d'emergències mèdiques. Objectius i límits dels primers auxilis. Marc 

legal, responsabilitat i ètica professional. 

 Tipus d'accidents i les seves conseqüències. 

 Signes de compromís vital en poblacions adulta, infantil i lactant: Aturada 

cardiorespiratòria. Trastorns del ritme cardíac. 

 Mètodes i materials de protecció de la zona. Mesures de seguretat i 

autoprotecció personal. 

 Farmaciola de primers auxilis: classificació de material: materials bàsics i 

complements útils. Característiques d'ús. Sistemes d'emmagatzematge. 

Manteniment i revisió. 

 Prioritats d'actuació en múltiples víctimes: El triatge simple. Valoració per 

criteris de gravetat. 

 Signes vitals: nivell de consciència, pols, respiració. 

 Exploració bàsica davant d'una urgència: protocols d'exploració. Mètodes 

d'identificació d'alteracions. Signes i símptomes. 

 Terminologia medicosanitària en primers auxilis. Protocol de transmissió de la 

informació. Valoració de l’actuació amb seguretat i amb confiança amb si 

mateix. 

 

2. Aplicació de tècniques de suport vital: 

 Objectiu i prioritats del suport vital bàsic. 

 Control de la permeabilitat de les vies aèries: Tècniques d'obertura de la via 

aèria. Tècniques de neteja i desobstrucció de la via aèria. 

 Ressuscitació cardiopulmonar bàsica: respiració boca-boca, respiració       

boca-nas, massatge cardíac extern. 

 Desfibril·lació externa semiautomàtica (DESA/DEA): Funcionament i 

manteniment del desfibril·lador extern semiautomàtic. Protocol d'utilització. 

Recollida de dades d'un desfibril·lador extern semiautomàtic. 



 Valoració contínua de l’accidentat. 

 Atenció inicial en lesions per agents físics: Traumatismes: fractures, luxacions 

i altres lesions traumàtiques; cossos estranys a ull, l’oïda i el nas; ferides i 

hemorràgies. Ennuegament. Calor o fred: cremades, cop de calor, hipertèrmia, 

hipotèrmia i congelació. Electricitat: protocols d'actuació en electrocució. 

Radiacions 

 Atenció inicial en lesions per agents químics i biològics: Tipus d'agents 

químics i medicaments. Vies d'entrada i lesions. Actuacions segons tòxic i via 

d'entrada. Mossegades i picades. Xoc anafilàctic. 

 Atenció inicial en patologia orgànica d'urgència: Protocols d'actuació en 

trastorns cardiovasculars d'urgència: cardiopatia isquèmica i insuficiència 

cardíaca. Protocols d'actuació en trastorns respiratoris: insuficiència 

respiratòria i asma bronquial. Protocols d'actuació en alteracions 

neurològiques: accident vascular cerebral, convulsions en nens i adults. 

 Actuació inicial en el part imminent. 

 Actuació limitada al marc de les seves competències. 

 Aplicació de normes i protocols de seguretat i d'autoprotecció personal. 

 

3. Aplicació de procediments de immobilització i mobilització: 

 Protocol de maneig de víctimes. 

 Avaluació de la necessitat de trasllat: Situació a la zona. Identificació de riscos. 

Indicacions i contraindicacions del trasllat. 

 Posicions de seguretat i espera de l’accidentat. 

 Tècniques d'immobilització: Fonaments d'actuació davant fractures. 

Indicacions de la immobilització. Tècniques generals d'immobilització. 

 Tècniques de mobilització simple: Confecció de lliteres i materials 

d'immobilització senzills. 

 Protocol de seguretat i autoprotecció personal. 

 

4. Aplicació de tècniques de suport psicològic i d’autocontrol: 

 Estratègies bàsiques de comunicació: Elements de la comunicació. Tipus de 

comunicació. Dificultats de la comunicació. Tècniques bàsiques de 

comunicació en situacions d'estrès. Comunicació amb l'accidentat. 

Comunicació amb familiars. 

 Valoració del paper del primer intervinent: Reaccions a l'estrès. Tècniques 

bàsiques d'ajuda psicològica a l'intervinent. 



 Tècniques facilitadores de la comunicació interpersonal: habilitats bàsiques que 

milloren la comunicació. 

 Factors d’estrès en situacions d'accident o emergència. 

 Mecanismes i tècniques de suport psicològic. 
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