QUÈ ESTUDIARÀS?. PLA DE FORMACIÓ (2000 hores de durada, 2 cursos)
Mòduls
Hores
Hores
setm.
totals
1r curs

30 h.

960 h.

0337 Context de la intervenció social

4 h.

120 h.

0338 Inserció sociolaboral

6 h.

205 h.

0340 Mediació comunitària

4 h.

140 h.

0432 Promoció de l'autonomia personal
Mòdul impartit en anglès

6 h.
3 h.

205 h.
90 h.

0344 Metodologia de la intervenció social2

4 h.

110 h.

0346 Formació i orientació laboral

3h

90 h

2n curs

30 h. 1040 h.

0339 Atenció a les unitats de convivència

7 h.

125 h.

0341 Suport a la intervenció educativa

5 h.

115 h.

0343 Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació

6 h.

120 h.

2 h.

40 h.

0017 Habilitats socials
Mòdul impartit en anglès

5 h.
2 h.

100 h.
40 h.

0347 Empresa i iniciativa emprenedora

3h

60 h

Formació en centres de treball

35 h

400 h

Projecte d'integració social

6 h.

40 h

0020 Primers auxilis

12
2

1

Mòdul professional de suport.
Mòdul professional transversal a altres títols de Formació Professional.
*Aquest cicle es fa en torn de matí, de 8h a 14h, i un dia s’acaba a les 15 h
2

Accés a estudis universitaris des del cicle formatiu de grau superior
Hi ha correspondència de crèdits entre aquest cicle i els estudis universitaris dels
següents graus:
 Psicologia (18 crèdits)
 Treball social (30 crèdits)
 Educació social (30 crèdits)
 Pedagogia (30 crèdits)
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FAMÍLIA PROFESSIONAL: Serveis socioculturals i a la comunitat
COMPETÈNCIA GENERAL
La competència general d'aquest títol consisteix a programar, organitzar,
implementar i avaluar les intervencions d'integració social aplicant estratègies i
tècniques específiques, promovent la igualtat d'oportunitats, actuant a tot
moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint
la creació d'entorns segurs tant para les persones destinatàries com per al
professional
TÍTOL QUE S’OBTÉ: Tècnic superior en Integració social
QUALIFICACIONS ASSOCIADES
- Completes
Educació d'habilitats d'autonomia personal i social (SSC090_3)
Mediació comunitària (SSC324_3)
Inserció laboral de persones amb discapacitat (SSC323_3)
Promoció i intervenció socioeducativa amb persones amb discapacitat.
(SSC450_3)
- No completes
Atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE) en centres
educatius (SSC444_3)
Dinamització comunitària (SSC321_3)
Referències legislatives:
 RD 1074/2012, de 13 de juliol, pel qual s’estableix el títol
 Ordre ECD/106/2013, de 23 de gener, pel qual s’estableix el currículum
REQUISITS D’ACCÉS:
Accés via Batxiller:
 Títol de batxiller (LOGSE o LOE
 Títol de batxillerat unificat polivalent (BUP), Títol de tècnic superior, tècnic
especialista o titulació universitària.
 Ensenyaments de COU.
 Batxiller experimental o PREU.
Accés títol Grau Mitjà
S’ha d’aportar el títol de tècnic corresponent a un cicle formatiu de grau mitjà o
certificat acadèmic oficial que acredita que s’ ha superat un cicle formatiu de
grau mitjà.
Accés mitjançant prova (pels que no tinguin requisits anteriors)
Per a més informació sobre requisits d’accés pitgeu aquí o visiteu l’enllaç
següent http://www.caib.es/sites/fp/ca/admissia_curs_2018-2019/
on podeu consultar totes les opcions de vies d’accés.
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QUÈ APRENDRÀS I FARÀS?
 Programar activitats d'integració social aplicant els recursos i estratègies
metodològiques més adequades.
 Dissenyar activitats d'atenció a les necessitats físiques, i psicosocials en
funció de les característiques dels usuaris i del context, controlant i
avaluant el desenvolupament de les mateixes.
 Organitzar les activitats de suport a la gestió domèstica en funció de les
característiques de la unitat de convivència, controlant i avaluant el
desenvolupament de les mateixes.
 Organitzar i implementar activitats d'entrenament en habilitats
d'autonomia personal i social.
 Organitzar i implementar programes d'inserció laboral i ocupacional.
 Entrenar en habilitats de comunicació fent ús de sistemes alternatius o
augmentatiu.
 Realitzar tasques de mediació entre persones i grups.
 Mantenir relacions fluïdes amb les persones usuàries i les seves famílies,
membres del grup de treball i altres professionals, mostrant habilitats
socials i aportant solucions als conflictes que sorgeixin.
DE QUÈ TREBALLARÀS?
Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social.
Educador o educadora d'equipaments residencials de divers tipus.
Treballador o treballadora familiar.
Tècnic/a d'educació especial.
Monitor o monitora de persones amb discapacitat i de mobilitat
Mediador/a ocupacional i/o laboral, comunitari/a, intercultural.
Mediador o mediadora comunitària i/ intercultural.
Tècnic en ocupació amb suport.
ON TREBALLARÀS?
Aquest professional exerceix la seva activitat en institucions públiques i/o
privades dins de l’àmbit d’intervenció de la integració social: ajuntaments,
centres d’acollida, pisos tutelats, projectes i/o serveis d’integració social.
CIFP SON LLEBRE (pitgeu aquí per la ubicació)
Centre Integrat de Formació Professional de Serveis Socioculturals i a la comunitat
C/ Inés Ribera, 8A 07141 Pla de na Tesa (Marratxí)
Tel: 971607432 Fax: 971607096
www.cifpsonllebre.cat cifpsonllebre@educaib.eu

