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INFORMACIÓ PROVES LLIURES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 

 

CICLE FORMATIU: CFGS INTEGRACIÓ SOCIAL  

CURS: 2020-2021 

MÒDUL: CONTEXT DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL 

Docent: Miquel Garcia Torralbo 

 

Objectius 

 

a) Interpretar informació seleccionant les estratègies i recursos pertinents per elaborar 

projectes d'integració social adequats a la persona destinatària, el context i el marc legal 

vigent i que incorporin la perspectiva de gènere, així com la defensa dels drets de les 

víctimes de violència de gènere i de les seves filles i fills.  

b) Identificar les competències requerides al tècnic superior en Integració Social i als 

membres de l'equip interdisciplinari, analitzant el context d'intervenció i els criteris de 

qualitat establerts en la planificació, per dirigir i supervisar la posada en pràctica de projectes 

i programes.  

c) Aplicar les tecnologies de la 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.  

e) Identificar els nivells d'intervenció, analitzant els factors influents per dissenyar, 

implementar i avaluar intervencions dirigides a la prevenció de la violència domèstica.  

f) Identificar les necessitats d'atenció física de les persones usuàries, relacionant-les si escau 

amb les ajudes tècniques disponibles, per dissenyar, supervisar i avaluar activitats que donin 

resposta a les mateixes.  

g) Analitzar les característiques de les unitats de convivència, identificant les variables 

rellevants, per organitzar, supervisar i avaluar activitats de suport a la gestió domèstica.  

h) Seleccionar estratègies metodològiques i pautes d'actuació, identificant els recursos 

necessaris per organitzar, dur a terme i avaluar activitats de suport psicosocial.  
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i) Seleccionar estratègies metodològiques i pautes d'actuació, concretant les ajudes 

tècniques necessàries, per organitzar, dur a terme i avaluar activitats d'entrenament en 

habilitats d'autonomia personal i social.  

j) Seleccionar estratègies metodològiques i d'avaluació, aplicant els criteris establerts per 

l'equip interdisciplinari per dissenyar i dur a terme activitats d'intervenció socioeducativa.  

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.  

m)Analitzar els problemes plantejats, seleccionant tècniques de participació i gestió de 

conflictes, per realitzar tasques de mediació entre persones i grups. 

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.  

 

 

Continguts 

  

● Caracterització de la dinàmica social: 

– Anàlisi dels processos del desenvolupament evolutiu de l’ésser humà. 

– Conceptes i processos bàsics de psicologia social i sociologia. 

– Anàlisi de l’estructura i els processos de la dinàmica social. 

– Xarxes comunitàries 

–Valoració de la influència dels processos psicològics i sociològics en el desenvolupament de 

les intervencions socials. 

 

● Caracterització dels processos d’integració i exclusió social: 

– Psicosociologia de l’exclusió social. 

– Necessitats i demandes socials. 

– Anàlisi de les relacions entre necessitat, marginació i exclusió. 
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– Processos de reinserció social. 

 

● Interpretació del marc de la intervenció social: 

– La intervenció social. 

– Anàlisi dels models d’intervenció social en Espanya i països del nostre entorn. 

– Marc administratiu, legislatiu i competencial de la intervenció social. 

– El perfil professional del tècnic/a superior en integració social. 

 

● Determinació d’àmbits d’intervenció social: 

– Característiques biològiques, psicològiques i socials associades a situacions o risc d’exclusió 

social. 

–Anàlisi de les característiques i necessitats de col·lectius específics. 

– Identificació de les principals fonts d’informació sobre els diferents col·lectius d’intervenció. 

– Valoració de l’anàlisi de necessitats com a punt de partida de la intervenció. 

 

● Caracterització de serveis i programes d’intervenció social: 

– Estratègies d’intervenció social. 

– Organitzacions, serveis i programes d’intervenció social. 

– Anàlisi del context d’intervenció propi de cada àmbit. 

– Recolzament social i autoajuda. 

– Participació social i voluntariat. 

– Ús de la xarxa per a l’obtenció d'informació sobre  serveis, programes i recursos 

d’intervenció social. 

 

Resultats d'aprenentatge. Criteris d'avaluació 

 

1. Caracteritza la dinàmica social relacionant-la amb els conceptes i processos 

psicològics i sociològics que la sustenten. 

1.a. Explica els processos bàsics del desenvolupament evolutiu de l’ésser humà. 

1.b. Caracteritza els processos que influeixen en la conformació social de la conducta i les 
actituds.  

1.c. Descriu els elements que configuren l’estructura social i les relacions entre ells.  

1.d. Descriu els processos bàsics que intervenen en la dinàmica i el canvi social.  
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1.e. Identifica els factors que afavoreixen o inhibeixen el canvi social.  

1.f. Identifica els factors que faciliten o dificulten la participació social i comunitària. 

1.g. Identifica les xarxes comunitàries i de recolzament social.  

1.h. Argumenta la necessitat de conèixer els aspectes bàsics de la dinàmica social en el 
disseny de les intervencions.  

1.i. Explica el paper de la perspectiva de gènere en la dinàmica i el canvi social. 

1.j. Roman informat sobre noves tendències i innovacions en el marc de la intervenció 

social. 

 

2. Caracteritza els processos d’integració i exclusió social identificant els factors 

sociològics i psicològics que influeixen. 

2.a. Defineix els conceptes psicològics i sociològics bàsics relacionats amb els processos 
d’inclusió i exclusió social.  

2.b. Explica els processos bàsics associats a la integració i exclusió social de persones i 
col·lectius.  

2.c. Identifica les principals causes de la marginació i l’exclusió social.  

2.d. Identifica els indicadors generals de marginació i exclusió social. 

2.e. Descriu les principals necessitats socials.  

2.f. Diferencia entre necessitat i demanda social. 

2.g. Argumenta la influència de les necessitats socials en la marginació i l’exclusió social.  

2.h. Concreta els mecanismes i processos generals de reinserció 

 

3. Interpreta el marc de la intervenció social relacionant la seva estructura 

jurídica i administrativa amb la realitat en què es desenvolupa. 

3.a. Explica els antecedents i l’evolució de les polítiques d’intervenció social.  

3.b. Descriu l’actual marc jurídic i administratiu de la intervenció social.  

3.c. Relaciona els marc jurídic dels sistemes de protecció social amb la realitat en que es 
desenvolupen.  

3.d. Concreta els diferents sectors d’intervenció social.  

3.e. Justifica la necessitat de la protecció social com un dret de les persones.  

3.f. Argumenta la importància dels sistemes de protecció social com un element d’integració 
i estabilitat social.  

3.g. Valora la importància de la discriminació positiva en els processos d’igualtat. 

3.h. Argumenta la importància de treballar per la desaparició de l’escletxa digital com un 
element d’integració social. 

3.i. Descriu el paper del tècnic/a superior en integració social en el marc de la intervenció 
social.  

3.j. Analitza les competències professionals i les capacitats clau associades als llocs de 

treball de l’integrador/a social. 
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4. Determina els àmbits d’intervenció social descrivint les característiques i 

necessitats dels col·lectius que els integren. 

4.a. Descriu les característiques biològiques, psicològiques i socials associades a situacions o 
risc d’exclusió social. 

4.b. Identifica els col·lectius que integren els diferents àmbits d’intervenció social.  

4.c. Explica les característiques i necessitats de les persones i col·lectius susceptibles 
d’exclusió social.  

4.d. Identifica els factors que influeixen en les situacions en la situació de risc o exclusió 
social dels diferents col·lectius.  

4.e. Descriu les variables que influeixen en les situacions de necessitat en els sectors objecte 
d'intervenció. 

4.f. Relaciona les característiques dels subjectes i col·lectius específics amb les demandes i 
necessitats d’intervenció social.  

4.g. Identifica les principals fonts d’informació sobre els col·lectius d’intervenció. 

4.h. Valora la importància de fonamentar la intervenció en les necessitats dels destinataris, 

sense mostrar prejudicis ni actituds intolerants. 

 

5. Caracteritza els serveis i programes d’intervenció social, relacionant-los amb 

les necessitats personals i socials a les quals dóna resposta. 

5.a. Identifica els diferents enfocaments, modalitats i estratègies d’intervenció social. 

5.b. Relaciona les principals organitzacions i serveis dirigits a la intervenció social amb 
diferents col·lectius. 

5.c. Descriu diferents contextos i sistemes organitzatius d’intervenció. 

5.d. Explica les línies generals dels principals programes d’intervenció social i promoció de la 
igualtat. 

5.e. Identifica els aspectes bàsics de la intervenció social amb diferents col·lectius.  

5.f. Enumera les principals prestacions i ajuts a les que tenen dret els diferents col·lectius. 

5.g. Valora la importància del recolzament social en la integració de les persones. 

5.h. Concreta la importància social, l’àmbit d’actuació i els límits del voluntariat en la 

intervenció social. 

 

Tipus de prova 

 

La prova estarà estructurada en dues parts: 

● Un apartat de preguntes tipus test 40%. 

● Un apartat amb preguntes a desenvolupar 60%. 
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S’ha d’aprovar cada un dels apartats per poder superar l’examen. Si no s’obté la puntuació 

mínima 2’5 en algun dels apartats, l’examen queda suspès. 

 

Criteris de qualificació de les proves lliures 

 

La qualificació final serà el resultat de la ponderació de les dues parts de la prova: la part 

tipus test serà un 40% de la nota final i la part de preguntes a desenvolupar un 60%. Cada 

part es puntua sobre 5 punts. Per poder fer la ponderació de les dues parts, s’ha d’obtenir 

un mínim de 2’5 punts a cadascuna de les parts. En cas de no superar aquest 2’5 en una de 

les dues parts,  la prova quedarà suspesa i  la nota final que es publicarà serà la 

corresponent a la part suspesa (ja que impossibilita treure la ponderació corresponent). 

 

En l’apartat de preguntes tipus test, les preguntes contestades erròniament descomptaran 

puntuació seguint el següent criteri: 

 

● Quatre opcions de resposta:1/3 (tres malament resten una bé) 

Els exàmens hauran de ser realitzats en bolígraf blau o negre i només es corregiran les 

respostes contestades en aquests colors.  

Es tindrà en compte la presentació, netedat, coherència, ortografia i redacció.  

 

 

Bibliografia 

 

Reial Decret 1074/2012, de 13 de juliol, por el que se establece el título de Técnico Superior 

en Integración Social y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 

 

 

 


