
INTEGRACIÓ SOCIAL

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

Família de Serveis socioculturals i a la comunitat



QUÈ ÉS EL CICLE FORMATIU 
D’INTEGRACIÓ SOCIAL?

◼ És un Cicle Formatiu de Grau Superior que 
té per objectiu:

Programar, organitzar, implementar i 
avaluar les intervencions d’integració 
social.

◼ En acabar s’obté el títol de tècnic superior en 

integració social.



QUINA ÉS LA SEVA DURADA?

Un total de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos

acadèmics de les quals:

 1551 hores són de formació al centre educatiu (hores 
lectives) 

 449 hores són de formació en un centre de treball, 
(pràctiques)

 Horari de tarda.



CAPACITATS CLAUS

 Capacitat de resolució de problemes.

 Capacitat d’organització del treball.

 Capacitat de responsabilitat en el 
treball.

 Capacitat de treball en equip.

 Capacitat d’autonomia.

 Capacitat de relació interpersonal.

 Capacitat d’iniciativa.

 Capacitat d’innovació



Sortides acadèmiques

.

El títol permet accedir a qualsevol estudi 
universitari oficial de Grau, com ara: 

Psicologia.
Pedagogia.
Sociologia.
Mestre d’educació especial.
Logopèdia.
Teràpia Ocupacional.

Treball Social.
Educació Social.



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 diversitat funcional.
 Tècnic/a de mobilitat bàsica.
 Mediador/a ocupacional i/o laboral. 
 Mediador/a comunitari /a.
 Mediador/a intercultural.
 Tècnic/a en ocupació amb suport. 
 Tècnic/a d’acompanyament laboral. 
 Monitor/a de rehabilitació psicosocial.



Mòduls  1r. CURS

MÒDULS PROFESSIONALS                                                                                                         HORES HORES 
SETMANALS

M01 Context de la intervenció social 132 4

M02 Metodologia de la intervenció social 99 3

M03 * Promoció de l’autonomia personal 165 * 5 *

M06 * Atenció a les unitats de convivència 132 * 4 *

M07 Suport a la intervenció educativa 99 3

M09 * Habilitats socials 132 * 4 *

M10 Primers auxilis 66 2

M11 Formació i orientació laboral (FOL) 
(UF2)

33 1



Mòduls 2n CURS

MÒDULS PROFESSIONALS                                                                                                         
HORES HORES 

SETMANALS

M04 * Inserció sociolaboral 165 * 5 *

M05 Sistemes augmentatius i alternatius de 
comunicació

99 3 

M08 * Mediació comunitària 99 * 3 *

M11 Formació i orientació laboral FOL (UF1) 33 1

M12 Empresa i iniciativa emprenedora (EIE) 66 2

M13 Projecte d’integració social 231 7

M14 Formació en centres de treball (FCT) 449

TOTAL HORES CICLE 2000



FORMACIO EN CENTRES DE TREBALL
FCT

Objectius bàsics:

 Completar l’adquisició de les competències professionals assolides en el
cicle formatiu ( Qualificació professional)

 Facilitar la incorporació de l’alumne/a al món laboral (inserció 
professional)

Distribució horària.

 Ordinària: fins a 4 hores diàries, de forma simultània amb les hores 
lectives del Cicle, sense ultrapassar les 20 hores setmanals.

 Intensiva: fins a 7 hores diàries, si no concorren amb les hores lectives
del Cicle, sense ultrapassar les 35 hores setmanals.



TRET DISTINTIU DEL NOSTRE CENTRE

JORNADES TÈCNIQUES:

 Durant una setmana al febrer, a cada curs acadèmic, l’horari lectiu es 
converteix en un espai d’intercanvi d’experiències de professionals del 
sector, tallers, sortides, etc.



Projectes solidaris

 Jornada de conscienciació sobre la immunodeficiència adquirida (SIDA).

 Jornada de donació de sang.

 Campanyes solidàries de recollida de roba, joguines i aliments.

 Campanya de conscienciació sobre el càncer infantil.

 Associació de persones amigues de mossèn Rossell

Formacions que aporten un valor afegit

 Carnet de socorrista / Acreditació DEA.

 Formació agent comunitari.



Participació en la Fira d’FP Orienta’t de 
Sabadell



CONVALIDACIONS

 Singulars: ex: crèdits universitaris

 Directes

Exemples:

EDIN MP9, MP10:R (MATEIXA NOTA)

MP11, MP12:C ( NOTA=5)

ADEP MP10:R (MATEIXA NOTA)

MP11, MP12:C ( NOTA=5)

CAI MP10, MP11 (UF1): C ( NOTA=5)

TÈCNIC SUP. LOGSE MP11:C ( NOTA=5)

TÈCNIC SUP. LOE MP11, MP12:C ( NOTA=5)















Moltes gràcies per la vostra atenció

INS LLUÍS COMPANYS


