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PROMOCIÓ D’IGUALTAT 
DE GÈNERE

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

OBJECTIUS PROFESSIONALS

Un cop assolit el títol estaràs capacitat per 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.

Podràs exercir la teva 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.

Durada del Cicle: 2000 hores 1617 h. formació
383 h. formació en centres de treball.............................................................

SORTIDES PROFESSIONALS

→ 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.



PROGRAMA I ITINERARI

Mòduls Professionals i Unitats Formatives Hores Mòdul 1r any 2n any

MP01 Informació i comunicació amb perspectiva de gèneres  √
UF1 Comunicació des de la perspectiva de gènere  √
UF2 Disseny d’accions de comunicació i formació 132 √

MP02 Metodologia de la Intervenció Social  √
UF1 Diagnòstic i anàlisi de la realitat  √
UF2 Disseny de projectes d’intervenció social  √
UF3 Difusió de projectes d’intervenció social 132 √

MP03 Àmbits d'intervenció per a la promoció de la igualtat  √
UF1 Diagnosi dels àmbits d’intervenció per a la promoció de la igualtat  √
UF2 Intervenció per a la igualtat efectiva 132 √

MP04 Desenvolupament comunitari  √
UF1 Diagnòstic del procés comunitaris  √
UF2 Foment i suport a l’associacionisme i participació ciutadana  √
UF3 Mediació en conflictes comunitaris 143 √

MP05 Participació social de les dones   √
UF1 Disseny d’accions per a la participació social de les dones   √
UF2 Disseny d’accions per a l’empoderament a les dones 132  √

MP06 Intervenció socioeducativa per a la igualtat   √
UF1 Intervenció socioeducativa per a la promoció de la igualtat   √
UF2 Disseny d’accions formatives per a la igualtat 132  √

MP07 Prevenció de la violència de gènere  √
UF1 Detecció de situacions de violència de gènere  √
UF2 Intervenció integral vers la situacions de violència 132 √

MP08 Promoció de l'ocupació de les dones   √
UF1 Promoció de la igualtat en les empreses   √
UF2 Promoció laboral de les dones 132  √

MP09 Habilitats socials  √
UF1 Habilitats de comunicació  √
UF2 Dinamització de grups 132 √

MP10 Primers auxilis   √
UF1 Recursos i trasllats d’accidentats   √
UF2 Suport vital bàsic (SVB) i DEA   √
UF3 Atenció sanitària d’urgències 66  √

MP11 Formació i orientació laboral   √
UF1 Incorporació al treball   √
UF2 Prevenció de riscos laborals 99  √

MP12 Empresa i iniciativa emprenedora   √
UF1 Empresa i iniciativa emprenedora 66  √

MP13 Tutoria i Orientació   
UF1 Tutoria i Orientació  √ 
UF1 Tutoria i Orientació 66  √

MP14 Promoció d'igualtat als centres educatius  √
UF1 Promoció d’igualtat als centres educatius 55 √ 

MP15 Projecte de Promoció d'igualtat de gènere   √
UF1 Projecte de Promoció d'igualtat de gènere 66  √

MP16 Formació en centres de treball   
UF1 Formació en centres de treball (60 h.)  √ 
UF2 Formació en centres de treball (323 h.) 383  √



...........
METODOLOGIA

Per què estudiar a CFPSLL? 

Perquè estem compromesos amb la formació de professionals de la salut competents amb les 
necessitats de la societat actual. 

Acompanyament personalitzat
Els estudis al CFPSLL garanteix un acompanyament personalitzat i entre iguals, donat que s'ha 
incorporat en cada CGFS un mòdul de tutoria i orientació educativa. 

Formació pràctica
Els estudis al CFPSLL garanteixen el desenvolupament de pràctiques en centres sanitaris, educatius i 
socials del territori. La FDSL manté convenis de col·laboració per pràctiques amb més de 90 institucions 
tant del sector salut com social i educatiu i aquesta situació facilita l’establiment de convenis per la 
formació pràctica dels estudiants de CGS.

Qué aconseguiràs?
Titulació oficial 100% reconeguda a tot l’estat i a la Unió Europea.
Desenvolupament de la teva carrera professional.

informacio@fp.fdsll.cat
C/ de la Riba, 90 I 08221 Terrassa
BARCELONA
T. 93 783 77 77

www.fp.fdsll.cat

Centre
Formació
Professional
Sant Llàtzer

formem persones,

   guanyem futur!

cicle formatiu de grau superior (CFGS)
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