
CFGS
PROMOCIÓ DE
LA IGUALTAT
DE GÈNERE

COMPETÈNCIA
PROFESSIONAL

SORTIDES/EIXIDES LABORALS

Promotor/a d'igualtat de tracte

i d'oportunitats entre dones i

hòmens.

Promotor/a per a la igualtat

efectiva de dones i hòmens.

Tècnic/a de suport en matèria

d'igualtat efectiva de dones i

hòmens.

Titulació oficial:
T È C N I C / A  S U P E R I O R  E N
P R O M O C I Ó  D ' I G U A L T A T

D E  G È N E R E .

Des de l'any 2019 s'ha ampliat l'oferta laboral ja que
als Ajuntaments i a les Mancomunitats amb un/a
Agent d'Igualtat han de contratar Promotors/es

d'Igualtat. 

 

Programar, desenvolupar i avaluar

intervencions relacionades amb la

promoció de la igualtat de tracte i

d'oportunitats entre dones i hòmens,

aplicant estratègies i tècniques de

l'àmbit de la intervenció social

detectant situacions de  risc de

discriminació i per raó de sexe i

potenciant la participació social de

les dones.

OCUPACIONS I LLOCS DE
TREBALL

PRESENTACIÓ DE

SOL·LICITUDS

CURS 21/22

DEL 21 DE MAIG A

L '1 DE JUNY

NOU HORARI 

DE MATÍ

IES POU CLAR
AV. VICENT GIRONÉS, S/N

46870 - ONTINYENT
TLF. 96 291 93 80

IES POU CLAR
ONTINYENT

@promigpuclar

pouclar.ssc@gmail.com

https://mestreacasa.gva.

es/web/iespouclar



Estar  en possessió del títol de Batxiller LOMQE,

LOE I LOGSE modalitat BHCS. De batxillerat

Experimental modalitats BAG, BCHS o BL; o

haver superat l'opció C ó D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE/

LOGSE. Haver superat el segon curs de

qualsevol altra modalitat de Batxillerat

Experimental. Tindre l'opció A ó B de COU ó el

Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de

Formació LOE/LOGSE amb prioritat per a qui

hagueren superat algun cicle de Grau Mitjà de la

mateixa família professional a què pertanga el

cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació

Professional de Segon Grau o altres titulacions

equivalents a efectes acadèmics. 

ACCÉS DIRECTE:

ACCÉS A TRAVÉS DE PROVA:
Sense complir cap dels requisits acadèmics

anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los

durant l'any en curs i superar la corresponent

prova d'accés.

COM S'ACCEDEIX?

Habilitats socials. 

Metodologia de la intervenció social. 

Desenrotllament comunitari.

Prevenció de la violència de gènere. 

Àmbits d'intervenció per a la promoció

d'igualtat. 

Participació social de les dones.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Anglés Tècnic

Primer curs
 

2000 hores distribuïdes

en dos cursos acadèmics,

400 de les quals es

realitzen en centres de

treball durant el segon

curs academic. 

QUINS MÒDULS 
S'IMPARTEIXEN?

Primers auxilis.

Informació i comunicació amb

perspectiva de gènere.

Promoció de l'ocupació femenina.

Intervenció socioeducativa per a la

igualtat.

Projecte de promoció d'igualtat de

gènere. 

Anglés Tècnic

Formació en Centres de Treball.

Segon curs

 

DURADA I DISTRIBUCIÓ
DEL CICLE

ACCÉS A ESTUDIS UNIVERSITARIS:
El títol de Tècnic/a Superior en Promoció d'Igualtat

de Gènere permet l'accés directe als ensenyaments

contundents als títols universitaris de grau en les

condicions d'admissió que s'establisquen.

ÀMBITS PROFESSIONALS

Les persones que obtenen aquest

títol exerceixen la seua activitat en

el sector de la prestació de serveis

d'igualtat de gènere en l'àmbit

públic i privat, en institucions i

entitats com associacions,

fundacions, sindicats, empreses,

consultores, serveis municipals,

organismes d'igualtat, centres

comunitaris, entre d'altres. 


