
 

 
Som l’alumnat del Cicle Formatiu de Grau Superior de d’Integració Social del CIFP             
Son Llebre. El nostre cicle té una durada de 2000 hores lectives, incloent 400 hores               
pràctiques en entitats públiques o privades.  

Què fem? 

La nostra competència professional contempla la programació, l’organització, la         
implementació i l’avaluació d’intervencions d’integració social, aplicant       
estratègies i tècniques en l’àmbit de la intervenció social, en col.laboració amb            
la resta de professionals de l’equip interdisciplinar. 
Entre d’altres, les nostres competències específiques són:  

● Realitzar l’acompanyament en processos d’inclusió social, atenent a les         
necessitats i característiques de cada persona. 

● Desenvolupar accions de sensibilització envers col·lectius vulnerables. 
● Col.laborar en el disseny, implimentació i avaluació de projectes i activitats           

d’integració social, mediant entre diferents agents comunitaris, facilitant les         
relacions interpersonals i promovent la igualtat d’oportunitats. 

Com ho fem? 

Com a professionals de la integració social cal donar resposta a una varietat de              
realitats, manejant i valorant l’adequació de diferents estratègies i recursos com per            
exemple: 

● Acompanyament de processos de les persones ateses, amb respecte i oferint           
estratègies i eines que facilitin la millora i/o reducció de danys.  

● Detecció de situacions de risc o exclusió social i identificació necessitats. 
● Aplicació de les tècniques i estratègies necessàries per atendre les necessitats           

detectades, amb creativitat, iniciativa, respecte, eficàcia, eficiència i        
responsabilitat. 

● Participació i col.laboració amb la xarxa de recursos socials, comunitaris i           
educatius. 

● Promoció de la participació social i igualtat d’oportunitats.  
● Intervenció a nivell comunitari, grupal i individual 
● Incorporació de la perspectiva de gènere en les nostres accions. 
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En quins àmbits podem intervenir? 

Com a professionals del sector dels serveis d’atenció a les persones i a la comunitat,               
podem intervenir tant en un entorn públic com privat, entre els quals trobem: serveis,              
institucions i entitats orientades al treball amb diversitat funcional, col·lectius en           
situació de risc d’exclusió social (com poden ser famílies, gent gran, infància i             
adolescència), trastorn mental, drogodependència, violència intrafamiliar, migració,       
diversitat de gènere... 

Per què som necessàries? 

Aquesta figura professional és necessària per donar resposta a l’augment de situacions            
de vulnerabilitats i situació de risc d’exclusió social de la població en els diferents              
sectors: gent gran, infància i família, migracions, drogodependències i socioadiccions,          
igualtat d’oportunitats... 
Destacar que en les diferents dinàmiques que es donen en els equips interdisciplinars             
la nostra figura es centra especialment en la intervenció directa, ja sigui individual o              
grupal.  
L’estil d’intervenció tindrà com a tret bàsic l’acompanyament proper dels col·lectius i            
persones, des del coneixement de les seves característiques i necessitats. 
La formació d’aquest títol garanteix tenir les competències professionals, personals i           
socials necessàries per contribuir a la sensibilització i transformació de les desigualtats            
socials.  
Ens sentim professionals motivats, amb iniciativa, amb capacitat crítica i amb voluntat            
de millorar l’entorn social. 

Què volem? 

Entre les diferents categories laborals existents dins la realitat dels serveis d’atenció            
social, necessitem el reconeixement específic del nostre perfil professional dins          
l’organització d’entitats públiques i privades 
Per altra banda, reivindicam l’ampliació de nous àmbits d’actuació com són sanitat i             
educació, tal i com succeeix en altres comunitats autònomes de l’Estat.  
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