
Accés als estudis universitaris:  
El títol permet accedir a qualsevol estudi universitari 
oficial de Grau. 

Tècnic/a superior en Integració 
social 

 
Grau superior 
2.000 hores (2 cursos acadèmics). 
 
Competència General. 
Programar, organitzar, implementar i avaluar les in-
tervencions d’integració social aplicant estratègies i 
tècniques específiques, promovent la igualtat  
d’oportunitats, actuant en tot moment amb una acti-
tud de respecte cap a les persones destinatàries i ga-
rantint la creació d’entorns segurs tant per les perso-
nes destinatàries com per al professional. 
 
Àmbit professional  
Administracions públiques o entitats privades com cen-
tres de serveis socials, residències destinades a l’a-
tenció de diferents col·lectius, centres d’acollida, al-
tres centres residencials, serveis d’ajut a domicili, 
centres d’inserció ocupacional i professional, centres 
d’ensenyament reglat i altres projectes d’iniciativa 
social promoguts per entitats públiques o privades. 

 
ALTRES ENSENYAMENTS QUE S’IMPARTEIXEN AL 
CENTRE: 
 
 
• ESO 
• BATXILLERAT 

• HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS 
• CIÈNCIES I TECNOLOGIA 

• CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ 
• ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA. 

• CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR:  
• EDUCACIÓ INFANTIL 

Centre d’atenció preferent a la pràctica esportiva: 
• tennis taula 
• atletisme 

 
 
 
Ocupacions i llocs de treball 
 
Tècnic/a de programes de prevenció i inser-
ció social. educador/a d’equipaments resi-
dencials de tipus diversos, treballador/a fa-
miliar, auxiliar de tutela, tècnic d’integració 
social, educador/a d’educació especial, mo-
nitor/a de persones amb discapacitat, tèc-
nic/a de mobilitat bàsica, mediador/a ocu-
pacional i/o laboral, mediador/a comunità-
ria, mediador/a intercultural, tècnic/a en 
ocupació amb suport, tècnic/a d’acompa-
nyament laboral, monitor/a de rehabilitació 
psicosocial. 

DISTRIBUCIÓ DELS MÒDULS 

MÒDULS 
Dura-

da 

Context de la intervenció social 132 h 

Metodologia de la intervenció social 132 h 

Promoció de l’autonomia personal 198 h 

Inserció sociolaboral 198 h 

Sistemes augmentatius i alternatius 
de comunicació 

132 h 

Atenció a unitats de convivència 165 h 

Suport a la intervenció educativa 99 h 

Mediació comunitària 132 h 

Habilitats socials 132 h 

Primers Auxilis 66  h 

Formació i orientació laboral 99  h 

Empresa i iniciativa emprenedora 66 h 

Projecte d’Integració social 66 h 
Formació en centres de treball 383 h 
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IES LLUÍS COMPANYS 
Carretera de l’Estació, 7 
08291 Ripollet 
tel: 93 580 31 42 
fax: 93 580 19 69 
www.institutluiscompanys.org 
a8037206@xtec.cat 

Cicle Formatiu Grau Superior 
 

INTEGRACIÓ 
SOCIAL 

 
Família professional: 
Serveis socioculturals i a la 
comunitat 

COM ARRIBAR-HI 
 
En transport públic 
• Autobús V20 o 622 de l’empresa FONT 

• línia Ripollet-Barcelona (per carretera o per 
autopista) 

• parades al carrer de Balmes i al carrer de  
     Nostra Sra dels Àngels 

• Autobús B2 de l’empresa SARBUS 
• línia Sabadell-Ripollet 
• parades al carrer de Balmes 

• Renfe rodalies 
• línies R4 i R7 
• estació de Cerdanyola del Vallès 

 
En vehicle particular 
• Carretera N152 
• Autopista C58 
• Carretera de Santiga 
 

DAVANT DE L’AJUNTAMENT I DE LA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 

 

HORARI D
E 

TARDA 


