Tècnic/a Superior en Integració Social
Matí i Tarda (presencial o dual)

Família de Serveis Socioculturals i a la comunitat
Cicle Formatiu Grau Superior
2000 hores. (2 cursos acadèmics). Horari matí o tarda (Modalitat Dual – prèvia selecció)
Oferta de places: 30 a matí i 30 a la tarda
Oferta places modalitat dual: 5, torn de tarda

Modalitat dual.
Durant el tercer trimestre del primer curs es fa una selecció de l’alumnat que vol participar en la modalitat dual.
L’alumnat seleccionat comença a fer pràctiques a institut a finals de maig. Superada la fase de pràctiques, queda
seleccionat per començar la dual a principis de setembre.
Des de l’15 de desembre i fins el 15 de juny, l’alumne fa 4 hores diàries a institut (matí). En el període de classes
assisteix per la tardes a l’institut, amb un horari més reduït (el treball a l’institut computa com formació). Durant tot
el període a l’institut té una beca per la que cobra uns 250€ mensuals.

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 en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació de
entorns segurs tant per les persones destinatàries com per al professional.

De què treballaràs?
Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social; Educador/a d'equipaments residencials de divers tipus; Treballador/a
familiar; Auxiliar de tutela; Tècnic/a 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 i / intercultural; Tècnic/a
en ocupació amb suport; Tècnic/a d'acompanyament laboral; Monitor/a de rehabilitació psicosocial

Què estudiaràs?
Curs

Mòduls

1

01 Context de la intervenció social

4 hores/set

1

02 Metodologia de la intervenció social

4 hores/set

1

03 Promoció de l’autonomia personal*

6 hores/set

2

04 Inserció sociolaboral*

6 hores/set

2

05 Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació

4 hores/set

2

06 Atenció a unitats de convivència*

5 hores/set

1

07 Suport a la intervenció educativa

3 hores/set

2

08 Mediació comunitària*

4 hores/set

1

09 Habilitats socials*

4 hores/set

1

10 Primers auxilis

2 hores/set

1

11 Formació i orientació laboral

3 hores/set

2

12 Empresa i iniciativa emprenedora

2 hores/set

2

13 Projecte d’integració social

2 hores/set

1i2

14 Formació en centres de treball

383 hores

Accés als estudis universitaris:
Les universitats convaliden crèdits universitaris per haver cursat un cicle formatiu de grau superior. Podeu trobar informació a
www.xtec.es/fp

Altres cicles d’aquesta família professional:
Atenció Sociosanitària (grau mitjà de 2 cursos); Animació Sociocultural ( grau superior de 2 cursos) , Educació Infantill (grau
superior de 2 cursos) i Mediació comunicativa (grau superior de 2 cursos)

Consultar la web per la jornada de portes obertes
Preinscripció i matrícula: consultar la nostra web o la del Consorci
d’Educació de Barcelona

