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PER QUÈ ÉS NECESSARI AQUEST
PERFIL PROFESSIONAL?

QUÈ ÉS UN/A TÈCNIC/A SUPERIOR
EN INTEGRACIÓ SOCIAL?
QUÈ FA?

DE QUÈ TREBALLA?

•
•

Tècnic/a de programes de
prevenció i inserció social.
Educador/a d’unitats de
convivència: residències,
pisos tutelats, llars
d’infants...

•

Treballador/a familiar.

•

Tècnic/a d’educació
especial.

•

Monitor/a de persones
amb diversitat funcional.

•

Mediador/a ocupacional
i/o laboral, tècnic/a en
ocupació amb suport.

•

Mediador/a comunitari/a
i/o intercultural.

Programa, organitza, implementa
i avalua 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.
COM HO FA?
Manejant i valorant l’adequació de
diferents estratègies i recursos com
són:
• 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 de
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.
ON HO FA?
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 donar resposta a l’augment
de situacions de vulnerabilitat i de
risc d’exclusió social de la població
en els diferents sectors: gent gran,
infància i família, migracions,
drogodependències i socioadiccions,
igualtat d’oportunitats... En les
diferents dinàmiques que es donen
en els equips interdisciplinars
aquesta figura es centra
especialment en la intervenció
directa, ja sigui individual o grupal.
QUINS SÓN ELS
REQUISITS D’ACCÉS?*
Accés via Batxiller
Títol de batxiller, BUP, títol de
tècnic/a especialista, tècnic/a
superior o equivalent a efectes
acadèmics, titulació universitària o
equivalent.
Accés via cicle formatiu de Grau Mitjà
Títol de tècnic/a.
Accés per altres vies
•
Prova d’accés a cicles formatius
de grau superior de l’opció
d’humanitats i ciències socials.
•

Prova d’accés a la universitat per
a més grans de 25 anys.

* Per ampliar la informació sobre

requisits d’accés o procés d’admissió
d’aquest curs, consulteu a
fp.caib.es o contacteu amb
el servei d’orientació del centre.

PLA DE FORMACIÓ (2000 hores de durada, 2 cursos)
MÒDULS

Hores/setmana Hores totals
30 h.

960 h.

0337 Context de la intervenció social

4 h.

120 h.

0338 Inserció sociolaboral

6 h.

205 h.

0340 Mediació comunitària

4 h.

140 h.

0342 Promoció de l’autonomia personal
(Mòdul impartit en anglès)

6 h.
(3 h.)

205 h.
(90 h.)

0344 Metodologia de la intervenció social1

4 h.

110 h.

0346 Formació i orientació laboral

3 h.

90 h.

2n CURS

30 h.

1040 h.

0339 Atenció a les unitats de convivència

7 h.

125 h.

0341 Suport a la intervenció educativa

5 h.

115 h.

0343 Sistemes augmentatius i alternatius
de comunicació

6 h.

120 h.

0020 Primers auxilis 1

2 h.

40 h.

0017 Habilitats socials 1
(Mòdul impartit en anglès)

5 h.
(2 h.)

100 h.
(40 h.)

0347 Empresa i iniciativa emprenedora

35 h.

60 h.

Formació en centres de treball

35 h.

400 h.

Projecte d’integració social

6 h.

40 h.

1r CURS

1

Mòdul professional transversal a altres títols de Formació Professional

