
Descripció

Aquests estudis capaciten 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.

 

La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos

acadèmics.

Continguts

Metodologia de la Intervenció Social•

Informació i Comunicació amb Perspectiva de Gènere•

Àmbits d'Intervenció per a la Promoció d'Igualtat•

Intervenció Socioeducativa per a la Igualtat•

Prevenció de la Violència de Gènere•

Promoció de l'Ocupació Femenina•

Desenvolupament Comunitari•

Participació Social de les Dones•

Habilitats Socials•

Primers Auxilis•

Formació i Orientació Laboral•

Empresa i Iniciativa Emprenedora•

Projecte de Promoció d'Igualtat de Gènere•

Formació en Centres de Treball•

Més informació del currículum a l'annex I 'Mòduls
professionals'.

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen
algun dels requisits següents:

tenir el títol de batxillerat,•

tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts

plàstiques i disseny, tècnic superior de formació

professional o d'arts plàstiques i disseny o tècnic

•

especialista,

haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

modalitat de batxillerat experimental,

•

haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el

preuniversitari,

•

tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat

unificat polivalent (BUP),

•

tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o•

haver superat la prova d'accés a la universitat per a més

grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la

universitat per haver acreditat experiència laboral o

professional tenint complerts 40 anys d'edat.

•

Les persones que no compleixen cap dels requisits
esmentats han de superar una prova d'accés. Per
presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los
durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tràmits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la
al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les
peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb
les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana
dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés
al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del
Departament d'Educació són:

per curs: 360 euros•

per unitat formativa: 25 euros•

per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25

euros

•

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions
generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre
corresponent.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.
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http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12146
https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/
https://educacio.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/inici/


Continuïtat

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o
tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi
universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat
en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la
convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

Sortides professionals

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

promotor o promotora d'igualtat de tracte i d'oportunitats

entre dones i homes;

•

promotor o promotora per a la igualtat efectiva de dones i

homes, i

•

tècnic o tècnica de suport en matèria d'igualtat efectiva de

dones i homes.

•

Normativa

Reial decret 779/2013, d'11 d'octubre, pel qual s'estableix

el títol de tècnic superior en promoció d'igualtat de gènere

i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 278, de

20.11.2013)

•
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https://universitats.gencat.cat/ca/inici
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https://triaeducativa.gencat.cat/ca/detalls/article/CFPS-SCD0-promotor-igualtat
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12146


Baix Camp

Reus

Institut Gaudí (43002570)
ctra. d'Osca, 1 (Barri Gaudí)
43206 Reus
Tel. 977313395
Centre: públic
Horari: diürn-tarda

Baix Llobregat

Esplugues de Llobregat

Institut Severo Ochoa (08017131)
c. Severo Ochoa, 1-13
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 933717042
Centre: públic
Horari: diürn-tarda

Barcelonès

Badalona

Joan Maragall (08034916)
c. Guifré, 300
08918 Badalona
Tel. 933833657
Centre: privat
Horari: diürn

Barcelona

Bemen 3 (08031897)
c. Sant Ferran, 19-25
08031 Barcelona
Tel. 933571258
Centre: privat
Horari: diürn
Ensenyament concertat

L'Hospitalet de Llobregat

Institut Can Vilumara (08056109)
av. de Josep Tarradellas i Joan, 153
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 933373308
Centre: públic
Horari: diürn-tarda

Segrià

Lleida

Institut Ronda (25006771)
c. Henri Dunant, 3
25003 Lleida
Tel. 973281747
Centre: públic
Horari: diürn-tarda

Vallès Occidental

Sant Cugat del Vallès

Institut FP Sant Cugat del Vallès
(08076637)
ctra. de Sant Cugat a Rubí, 107
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. null
Centre: públic
Horari: diürn-matí

Institut FP Sant Cugat del Vallès
(08076637)
ctra. de Sant Cugat a Rubí, 107
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. null
Centre: públic
Horari: diürn-tarda

Terrassa

Sant Llàtzer (08076625)
c. de la Riba, 90
08221 Terrassa
Tel. 937837777
Centre: privat
Horari: diürn
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