Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

Correspondència de les unitats de competència acreditades amb els mòduls professionals
Promoció d’igualtat de gènere (grau superior)
Correspondència de les unitats de competència acreditades de les qualificacions professionals de promoció d’igualtat efectiva de dones i homes d'acord amb l'establert
al Reial Decret 779/2013, d’11 d’octubre, amb mòduls professionals del CFGM de promoció d’igualtat de gènere per a la seva convalidació.
Unitats de competència acreditades

Mòduls professionals convalidables

UC_2-1022-11_3: Dinamitzar la planificació, desenvolupament i avaluació d’intervencions i projectes comunitaris i de
participació ciutadana que es desenvolupin entre els diferents agents que configuren una comunitat o una zona
territorial
UC_2-1024-11_3: Establir estratègies de comunicació i difusió dels diferents projectes i actuacions comunitàries
UC_2-1026-11_3: Incorporar la perspectiva de gènere en els projectes d'intervenció social

MP2 Metodologia de la intervenció social

UC_2-1020-11_3: Establir i mantenir relació amb els principals agents comunitaris: població, tècnics i administracions,
dinamitzant la relació recíproca entre ells
UC_2-1021-11_3: Promoure la participació ciutadana en els projectes i recursos comunitaris
UC_2-1023-11_3: Intervenir, donar suport i acompanyar en la creació i desenvolupament del teixit associatiu
UC_2-1025-11_3: Aplicar processos i tècniques de mediació en la gestió de conflictes entre agents comunitaris.

MP4 Desenvolupament comunitari

UC_2-1453-11_3: Promoure i mantenir canals de comunicació en l'entorn d'intervenció incorporant la perspectiva de
gènere

MP1 Informació i comunicació amb
perspectiva de gènere.

UC_2-1584-11_3: Detectar, prevenir i acompanyar en el procés d'atenció a situacions de violència exercida contra les
dones

MP7 Prevenció de la violència de gènere

UC_2-1582-11_3: Detectar i informar organitzacions, empreses, dones i agents l'entorn d'intervenció sobre relacions
laborals i la creació, accés i permanència l’ocupació en condicions d’igualtat efectiva de dones i homes

MP8 Promoció de l’ocupació de les dones

UC_2-1583-11_3: Participar en la detecció, anàlisi, implementació i avaluació de projectes per a la igualtat efectiva de
dones i homes

MP 3 Àmbits d'intervenció per a la promoció
d'igualtat
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UC_2-1454-11_3: Afavorir la participació de les dones i la creació de xarxes estables que, des de la perspectiva de
gènere, impulsin el canvi d’actituds en la societat i l’empoderament de les dones

MP5 Participació social de les dones.

