
  

                                                                                                                          

                                                                                                                                              

         INTEGRACIÓ  SOCIAL                                                                                                                                                                                           
     

Família: Serveis socioculturals i a la Comunitat - Codi SC10 
 

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS 
Aquests estudis et capacitaran per programar, organitzar, implementar i avaluar 
intervencions socials 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 tant per a les persones 
usuàries com per als/a les  professionals. 
 

 

    SORTIDES PROFESSIONALS 
Algunes de les ocupacions o llocs de treball d'aquest perfil professional poden ser: 
 

 Educador/a en centres d'educació especial 
 Educador/a en centres residencials i centres de dia 
 Educador/a en serveis per a persones amb discapacitat 
 Tècnic/a de programes d'ajut a domicili 
 Tècnic/a d'inserció laboral i ocupacional 
 Tècnic/a de programes d'intervenció i inserció social 
 Especialista en suport educatiu 
 Integrador/a en centres de salut mental i centres geriàtrics 
 Referent/auxiliar de tuteles 
 Tècnic/a en prevenció de les violències de gènere 

 

 

 

MÒDULS PROFESSIONALS                                                                                        
M1.   Context de la intervenció social 
M2.   Metodologia en la intervenció social 
M3.   Promoció de l'autonomia personal 
M4.   Inserció sociolaboral 
M5.   Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació 
M6.   Atenció a unitats de convivència 
M7.   Suport a la intervenció educativa 
M8.   Mediació comunitària 
M9.   Habilitats socials 
M10. Primers auxilis 
M11. Formació i orientació laboral 
M12. Empresa i iniciativa emprenedora 
M13. Projecte d'intervenció social 
M14. Formació en centres de treball 

 

 

DURADA  2.000 h -   dos cursos  (formació presencial)                                                                                                             

Horari intensiu:    8:00h - 14:30h                                                
Formació al centre:   1.551 hores. Pràctiques en empreses: 449 hores                                       

                                                                                                                                                                                        

CENTRE CONCERTAT PER LA GENERALITAT  DE  CATALUNYA   
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ACCÉS A AQUEST CICLE SUPERIOR 

 

 Títol de Batxillerat LOGSE o LOE (també COU) 
 Títol de CFGS de qualsevol branca 
 Títol de tècnic especialista (antiga FPII) de qualsevol especialitat 
 Títol de CFGM de qualsevol branca 
 Prova d’accés als cicles de grau Superior 
 Prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys 
 Qualsevol altra titulació oficial de nivell superior 
 

        
   CONTINUACIÓ DESPRÉS D’AQUEST CICLE 
        

Un altre cicle formatiu (amb convalidacions) 
Un grau universitari (amb convalidacions que depenen dels estudis universitaris triats) 
Mercat laboral 
    

ACCÉS A ESTUDIS UNIVERSITARIS                                                                
 

En el cas que prefereixis seguir estudiant i ampliar els teus estudis amb un grau 
universitari, un cop finalitzat el cicle formatiu de grau superior en Integració Social, 
podràs accedir, entre d’altres, als següents estudis universitaris:  

 

 

Grau en Educació Social 
Grau en Treball social 
Grau en Teràpia ocupacional 
Grau en Logopèdia 
Grau en Psicologia     

Grau en Sociologia 
Grau en Pedagogia 
Grau en Antropologia 
Mestre/a d’educació infantil ó primària 
Grau en Infermeria 

 
 
 
      

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL 
        
La formació culmina amb la realització de les pràctiques professionals en els nostres 
centres col·laboradors, entre d’altres: 
 
 Fundació Sant Pere Claver 
 Fundació ASPASIM 
 Centre Ocupacional PAIDEIA  
 Escola d’Educació Especial PAIDEIA  
 Fundació Maria Raventós 
 Fundació Atendis 
 Fundació Avismón-Catalunya 
 CNB, Club Natació Barcelona 
 Equinoteràpia Delta del Llobregat 
 Fundació Tutelar ACIDH 
 Fundació sociocultural Atlas 
 Fundació la Vinya  
 Fundació escolta Josep Carol 
 Ajuntament de l’Hospitalet 
 ... 
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