Cicle Formatiu de Grau Superior

Integració Social

El teu futur també depèn de nosaltres!

FAMÍLIA
PROFESSIONAL
Serveis Socioculturals
i a la Comunitat

HORARI
DEL CURS

TITULACIÓ
OBTINGUDA

de dilluns a divendres

Tècnic/a Superior
en Integració Social

CURSOS
2 cursos acadèmics
2.000 hores
inclou pràctiques en empresa
PRÀCTIQUES A:

Aquests estudis post obligatoris capaciten l’alumne per programar,
organitzar, implementar i avaluar les intervencions d’integració social
aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat
d’oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les
persones destinatàries i garantint la creació d’entorns segurs.

SORTIDES PROFESSIONALS
Tècnic/a de programes de prevenció i
inserció social.
Educador/a d’equipaments residencials de
tipus diversos.
Treballador/a familiar.
Auxiliar de tutela.
Tècnic d’integració social.
Educador/a d’educació especial.
Monitor/a de persones amb discapacitat.
Tècnic/a de mobilitat bàsica.
Mediador/a ocupacional i/o laboral.
Mediador/a comunitària.
Mediador intercultural.
Tècnic en ocupació amb suport.
Tècnic d’acompanyament laboral.
Monitor/a de rehabilitació psicosocial.

ELS NOSTRES COMPROMISOS
FORMACIÓ PRÀCTICA, EXIGENT I RESPONSABLE

Tot això persegueix un únic objectiu, facilitar a l'alumne un futur professional
responsable i amb possibilitats d'actualització i de creixement personal.
TRACTE PERSONALITZAT

Tractar cada alumne de manera individual ens permet adaptar-nos millor a
les seves necessitats i característiques. Una anàlisi detallada de les seves
competències i habilitats ens permetrà potenciar-les i complementar-les.
RELACIONS INTERNACIONALS

El vincle amb escoles i empreses d'altres països ens permet dotar els nostres
alumnes d'una visió global del mercat de treball que va més enllà de les nostres
fronteres, mitjançant la realització de pràctiques a l’estranger (ERASMUS).
INNOVACIÓ

L'ús de les tecnologies dins i fora de l'aula suposa una millora contínua en
la tasca docent dels nostres professors i una millora en la capacitat
tecnològica dels nostres alumnes.

CONDICIONS D’ACCÉS
Batxillerat, FP2, COU, BUP, Grau Mitjà, Curs de preparació per a la incorporació als
cicles de grau superior CPIGS (abans CAS), Titulació universitària, Prova d’accés a la
universitat per a majors de 25 anys, Prova d’accés a Grau Superior.

1er
2on

MATÍ (8:00-14:15)
Classe
Empresa (FCT/Dual)

Jornades Sociosanitàries
SEMINARIS

VINCLE AMB EMPRESES

Estar en contacte permanent amb les empreses ens permet adaptar els
programes formatius a les seves exigències, elevant així el nivell
d'ocupabilitat dels nostres alumnes.

WORKSHOPS
CONFERÈNCIES
Organitza:

TARDA (15:00-19:25)
Classe

Cicle Formatiu de Grau Superior

PLA D’ESTUDIS

Integració Social

MÒDULS PROFESSIONALS I CRÈDITS

RECURSOS

MÒDUL

01

CONTEXT DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL

Caracteritzar els diferents contextos socials i les
característiques i necessitats dels diferents col·lectius
amb els que es treballa. Ajudar a comprendre millor la
realitat de la integració social.

MÒDUL

02

METODOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL

Caracteritzar l’anàlisi, el reconeixement i la utilització dels
elements propis de la planificació i l’avaluació de la
intervenció social. Desenvolupar capacitats d’organització,
dinamització i avaluació de projectes.

MÒDUL

03

PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL

Organitzar i desenvolupar programes d’entrenament
d’autonomia personal i social, d’activitats de la vida diària,
d’orientació i mobilitat, d’habilitats socials, i d’estimulació,
manteniment i rehabilitació de capacitats cognitives
seleccionant les tècniques més adients.

MÒDUL

04

INSERCIÓ SOCIOLABORAL

Caracteritzar el context de la inserció laboral fent una descripció de
l’entorn laboral i analitzant el marc legal i els recursos existents.
Planificar la intervenció segons les necessitats dels usuaris i aplicar
les tècniques d’entrenament en habilitats sociolaborals adients.

MÒDUL

SISTEMES AUGMENTATIUS I ALTERNATIUS DE COMUNICACIÓ

Relacionar els sistemes alternatius i augmentatius de comunicació
amb la persona amb problemes en la comunicació oral valorant
les seves dificultats específiques i realitzant activitats de suport.

MÒDUL

ATENCIÓ A UNITATS DE CONVIVÈNCIA

Planificar i dissenyar la intervenció en les famílies i en la
unitat de convivència. Organitzar estratègies d’intervenció
en l’àmbit de la prevenció de la violència de gènere
justificant la selecció de les estratègies, tècniques i
instruments d'avaluació.

MÒDUL

07

SUPORT A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA

Caracteritzar el suport a la intervenció educativa
relacionant-lo amb les competències i l’àmbit d’actuació
del tècnic en el centre escolar des d’un model inclusiu.

MÒDUL

08

MEDIACIÓ COMUNITÀRIA

Planificar intervencions de mediació relacionant-les amb els
contexts en els quals es desenvolupen i organitzar actuacions
per a la prevenció de conflictes descrivint el desenvolupament
de les mateixes i avaluant els seus resultats.

MÒDUL

09

HABILITATS SOCIALS

Proporcionar els recursos necessaris per tal de millorar la
competència social en relació a les amistats, la família, els
companys de treball, etc.

MÒDUL

10

PRIMERS AUXILIS

Capacitar a l’alumnat en l’aplicació de tècniques de primers
auxilis, emprant els protocols establerts per donar resposta
a situacions d’emergència i de risc per a la salut en el
desenvolupament de la seva activitat.

MÒDUL

11

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

Proporcionar els coneixements necessaris que permetin a
l’alumnat la incorporació, d’acord amb els seus interessos i
capacitats, al mercat de treball.

MÒDUL

12

EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA

Fomentar la iniciativa emprenedora, el coneixement del món de
l’empresa i la creació i posada en marxa d’una microempresa.

MÒDUL

13

PROJECTE D’INTEGRACIÓ SOCIAL

Aplicar els coneixements adquirits en els diferents mòduls
mitjançant l’elaboració d’un projecte d’intervenció social
amb els col·lectius amb els que es treballa.

MÒDUL

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

Desenvolupar en un entorn real, empresa o entitat, la
formació assolida en el centre educatiu.

05
06

14

UF1: Marc de la intervenció social.
UF2: Necessitats de les persones en situació de discapacitat, de malaltia
mental, drogodependència o altres addiccions.
UF3: Necessitats de les persones en situació de risc social d’infants
i adolescents, violència masclista i violència familiar.
UF4: Necessitats de les persones en situació d’exclusió social,
de discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.
UF1: Diagnòstic i anàlisi de la realitat.
UF2: Disseny de projectes d’intervenció social.
UF3: Difusió de projectes d’intervenció social.
UF1: Entrenament d’habilitats d’autonomia personal i social.
UF2: Intervenció en les activitats de la vida diària.
UF3: Intervenció en l’adquisició de les competències bàsiques de mobilitat i orientació.
UF4: Entrenament per l’adquisició de les habilitats socials.
UF5: Estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives.

UF1: Context de la inserció laboral.
UF2: Entrenament en habilitats sociolaborals.
UF3: Treball en suport.
UF1: Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació.

UF1: Intervenció en famílies.
UF2: Projectes d’intervenció en unitats de convivència.
UF3: Gestió de la unitat de convivència.
UF4: Intervenció en situacions de relacions abusives i de violència.

UF1: Suport a la intervenció educativa.

UF1: El servei de mediació.
UF2: Processos de mediació.

UF1: Habilitats de comunicació.
UF2: Dinamització de grups.
UF1: Recursos i trasllat d’accidentats.
UF2: Suport vital bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors.
UF3: Atenció sanitària d'urgència.
UF1: Incorporació al treball.
UF2: Prevenció de riscos laborals.

UF1: Empresa i iniciativa emprenedora.

UF 1: Projecte d’integració social.
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Centre Homologat i Concertat per la
Generalitat de Catalunya

