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INFORMACIÓ PROVES LLIURES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 
 

CICLE FORMATIU: CFGS  
CURS: 2019-2020 
MÒDUL: Inserció Sociolaboral 
Docent: Carlos Muñoz Pérez 
 
Objectius 

a) Interpretar informació seleccionant les estratègies i recursos adequats per elaborar projectes 
d'integració social adequats a la persona destinatària, al context i al marc legal vigent. 

b) Identificar les competències pròpies i esperades del tècnic superior en integració́ social i als membres 
de l’equip multidisciplinari, analitzant el context d’intervenció́ i els criteris de qualitat establerts en la 
planificació́, per dirigir i supervisar la posta en pràctica de projectes i programes.  

c) Aplicar les tecnologies de l'informació i de la comunicació, identificant els protocols i recursos 
pertinents per gestionar la documentació i realitzar les actuacions administratives associades a la 
intervenció. 

d) Seleccionar recursos i estratègies metodològiques, interpretant les normatives relatives a requisits 
tècnics i instal·lacions, per programar activitats d’integració social. 

k) Analitzar les necessitats d’entrenament, mediació i suport tècnic en funció dels recursos sociolaborals 
disponibles, per organitzar, dur a terme i avaluar activitats d’inserció laboral i ocupacional. 

ñ) Seleccionar tècniques i instruments d'avaluació, analitzant els criteris i indicadors de qualitat 
establerts a la programació per realitzar el control, seguiment i retroalimentació de la intervenció.  
o) Analitzar les habilitats socials requerides en l'entorn professional, identificant els factors influents per 
mantenir relacions fluïdes amb les persones implicades en la intervenció i superar els possibles 
conflictes. 
q) Desenvolupar la creativitat i l’esperit d’innovació per a respondre als reptes que es presenten als 
processos i en l’organització del treball i la vida personal. 
r) Prendre decisions de forma fonamentada, analitzant les variables implicades, integrat coneixements 
de diferents àmbits i acceptant els riscos i la possibilitat d’equivocació en les mateixes, per a afrontar i 
resoldre diferents situacions, problemes o contingències. 
t) Aplicar estratègies i tècniques de comunicació, adaptant-se als continguts que s’han de transmetre, 
a la finalitat i a les característiques dels receptors, per assegurar l’eficàcia als processos de comunicació.  
u) Avaluar situacions de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, proposant i aplicant 
mesurades de prevenció personals i col·lectives, d'acord amb la normativa aplicable en els processos de 
treball, per garantir entorns segurs. 
v) Identificar i proposar les accions professionals necessàries, per a donar resposta a l’accessibilitat 
universal i al “disseny per a tots”. 
w) Identificar i aplicar paràmetres de qualitat en els treballs i activitats realitzats al procés 
d’aprenentatge, per a valorar la cultura de l’avaluació i de la qualitat i ser capaços de supervisar i millorar 
procediments de gestió de qualitat. 
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Continguts 
 
Caracterització del context de la inserció sociolaboral: 

● Anàlisi del marc legal de la inserció sociolaboral. 
● Polítiques d'inserció sociolaboral. Drets laborals de les víctimes de la violència de gènere. 
● Modalitats d'inserció sociolaboral. 
● Recursos sociolaborals i formatius per a persones amb dificultats d'inserció sociolaboral. 
● Recursos per a l'atenció a les dones víctimes de la violència. Plans i actuacions. Recursos en 

l'àmbit laboral. Els itineraris d'inserció. 
● Establiment de canals de comunicació i col·laboració amb empreses. 
● Paper del tècnic superior en Integració Social en el procés d'inserció sociolaboral. 

Planificació d'intervencions d'inserció laboral: 
● Processos d'integració i marginació sociolaboral. 
● Projectes d'inserció laboral. 
● Itineraris d'inserció laboral. 
● Gestió de recursos en el desenvolupament de projectes d'inserció. 
● Metodologia de la inserció sociolaboral. 

Aplicació de tècniques d'entrenament en habilitats sociolaborals: 
● Habilitats d'autonomia personal per a la inserció sociolaboral. 
● Habilitats socials per a la inserció sociolaboral. 
● Habilitats laborals. 
● Habilitats de cerca activa d'ocupació. 
● Creació d'ambients positius en l'àmbit laboral. 

Planificació d'activitats d'inserció laboral: 
● L'ocupació amb suport. 
● Metodologia de l'ocupació amb suport. 
● El paper del preparador laboral. 
● L'adaptació del lloc de treball. 
● Comunicació entre els implicats durant el procés d'inserció laboral. 

Definició de procediments per al seguiment i avaluació del procés d'inserció sociolaboral: 
● Seguiment de la persona usuària i l'entorn personal en el procés d'inserció sociolaboral. 
● L'equip interdisciplinari en el seguiment de les intervencions d'inserció sociolaboral. 
● Aplicació d'instruments d'avaluació de la inserció laboral. 
● Elaboració de memòries d'intervenció. 
● Organització i registre de la informació de l'avaluació. 

 
 
Resultats d’aprenentatge. Criteris d'avaluació 
 
1. Caracteritza el context de la inserció sociolaboral, analitzant el marc legal i els recursos existents. 

a) S'han descrit el marc legal i les polítiques d'ocupació dirigides a col·lectius amb dificultats 
d'inserció. 
b) S'han descrit les principals modalitats d'inserció sociolaboral. 
c) S'han identificat els recursos laborals i formatius per a la inserció laboral de les persones 
usuàries. 
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d) S'han identificat les principals fonts d'informació sobre els recursos formatius i sociolaborals 
existents. 
e) S'han enumerat tècniques per a l'elaboració d'arxius amb informació sobre els recursos 
sociolaborals i formatius existents. 
f) S'han identificat tècniques per a l'estudi d'oportunitats que ofereixen els recursos 
sociolaborals i formatius. 
g) S'han identificat els canals que permeten establir i mantenir relacions de col·laboració 
sistemàtica amb empreses i institucions. 
h) S'ha argumentat la importància del paper del tècnic superior d'Integració Social en el projecte 
d'inserció sociolaboral. 

2. Planifica la intervenció en inserció laboral, identificant les necessitats de les persones a les quals va 
dirigida. 

a) S'han caracteritzat les necessitats específiques d'inserció laboral que presenten els diferents 
col·lectius d'intervenció. 
b) S'han identificat les variables que contribueixen a determinar les competències laborals de 
diferents col·lectius i persones usuàries. 
c) S'ha valorat la importància de respectar el dret d'autodeterminació de les persones usuàries. 
d) S'han definit les principals fases i elements del procés de planificació de projectes d'inserció 
sociolaboral. 
e) S'han determinat itineraris d'inserció sociolaboral. 
f) S'han identificat els documents i instruments de planificació característics de la inserció 
laboral. 
g) S'han descrit estratègies pròpies de la intervenció que garanteixen una major implicació de 
les persones usuàries i el seu entorn en la cerca activa d'ocupació. 
h) S'ha valorat la importància de col·laborar amb l'equip interdisciplinari en l'anàlisi de l'ajust 
entre les persones usuàries i el lloc de treball. 
i) S'ha dissenyat i elaborat programes d'inserció laboral individualitzats dirigits a víctimes de 
violència de gènere. 

3. Aplica tècniques d'entrenament en habilitats sociolaborals, relacionant les necessitats de les persones 
usuàries amb l'entorn laboral. 

a) S'han seleccionat tècniques de promoció de l'autonomia personal en l'entorn laboral. 
b) S'han elaborat activitats per al desenvolupament d'habilitats dirigides a la cerca activa 
d'ocupació. 
c) S'han aplicat tècniques per a millorar les habilitats socials de les persones usuàries en l'entorn 
laboral. 
d) S'han seleccionat estratègies que afavoreixen l'establiment d'un bon clima laboral i eviten les 
situacions de crisis. 
e) S'han estructurat les tasques i funcions pròpies del lloc de treball de la persona usuària. 
f) S'han seqüenciat les activitats que afavoreixen l'acompliment de l'activitat laboral de forma 
independent. 
g) S'han establert les mesures que asseguren el compliment de les normes de seguretat i 
higiene durant la jornada laboral. 
h) S'ha valorat la importància de la implicació de la persona usuària i la seva família en el procés 
d'inserció sociolaboral. 

4. Planifica activitats d'inserció sociolaboral, analitzant la metodologia d'Ocupació amb Suport. 
a) S'han descrit els principis que regeixen els projectes d'Ocupació amb Suport. 
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b) S'han aplicat procediments de presentació i acompanyament a l'empresa. 
c) S'han determinat els suports externs i les seves tasques en el procés d'inserció sociolaboral. 
d) S'han seleccionat estratègies per a la implicació dels suports naturals en l'adaptació de la 
persona usuària al seu lloc de treball. 
e) S'han identificat les tècniques i recursos que afavoreixen l'adaptació de l'entorn laboral a les 
necessitats de la persona usuària. 
f) S'han determinat les ajudes tècniques i adaptacions del lloc de treball. 
g) S'han establert vies de comunicació que afavoreixin la coordinació entre l'empresa i l'equip 
durant la fase de suport. 
h) S'ha valorat la necessitat de canviar de la fase de suport a la de seguiment o manteniment 
mitjançant l'anàlisi dels indicadors establerts. 

5. Defineix procediments per al seguiment i avaluació del procés d'inserció sociolaboral, justificant la 
selecció de les estratègies, tècniques i instruments d'avaluació. 

a) S'han identificat els indicadors que determinen l'èxit o el fracàs del projecte d'inserció. 
b) S'han descrit tècniques de recollida d'informació per a valorar el procés d'adaptació de la 
persona usuària al lloc de treball. 
c) S'han elaborat instruments de valoració i observació del manteniment d'aprenentatges 
adquirits. 
d) S'han descrit procediments de mesurament de la satisfacció i adaptació dels implicats en el 
procés d'inserció laboral. 
e) S'ha valorat la importància de mantenir els canals de comunicació entre tots els elements 
implicats en el procés d'inserció sociolaboral. 
f) S'ha descrit el protocol de coordinació amb l'equip interdisciplinari durant la fase de 
seguiment. 
g) S'han elaborat informes i memòries finals sobre el projecte d'inserció laboral. 
h) S'han registrat i organitzat els resultats de l'avaluació del procés d'inserció sociolaboral. 

 
 
Tipus de prova 
La prova estarà estructurada en: 

● Una prova de caire teòric-pràctic que pot estar estructurada en dues parts: 
o Una part de preguntes tipus test. 
o Una part que inclou un supòsit pràctic. 

 
 
Criteris de qualificació de les proves lliures 
 
En cas que la prova només consti de la part teòrico-pràctica, la qualificació final del mòdul serà la 
mitjana ponderada de les dues parts d’aquesta prova. Cada part es puntua sobre 10 punts i s’ha 
d’obtenir un mínim de 5 punts a cadascuna d’elles. Primera part amb valor del 70% i la segona del 30%. 
 
En l’apartat de preguntes tipus test, les preguntes contestades erròniament descomptaran puntuació 
seguint el següent criteri: 

● Dues opcions de resposta:1/1 (una bé per una malament) 
● Tres opcions de resposta:1/2 (dues malament resten una bé) 
● Quatre opcions de resposta:1/3 (tres malament resten una bé) 
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En cas de suspendre algun dels apartats, la nota final que es publicarà serà la corresponent a l’apartat 
suspès (ja que impossibilita treure la mitjana corresponent). 
 
 
Bibliografia 
 

● RD 1074/2012, de 13 de juliol, pel qual s&#39;estableix el títol de Tècnic Superior en 
Integració Social i els corresponents ensenyaments mínims. 

● Lectures complementàries:  
BOE 289, 3/12/2013: Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social. 
BOE 297-suplement, 10/12/2008: Reial decret 1917/2008, de 21 de novembre, pel qual 
s’aprova el programa d’inserció sociolaboral per a dones víctimes de violència de 
gènere. 


