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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 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. 

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

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

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. 

o) Seleccionar tècniques i instruments d'avaluació, analitzant els criteris i indicadors de qualitat 

establerts en la programació per a 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 respondre als reptes que es presenten 

en els processos i en l'organització del treball i de la vida personal. 

r) Prendre decisions de forma fonamentada, analitzant les variables implicades, integrant 

sabers de diferent àmbit i acceptant els riscos i la possibilitat d'equivocació en les mateixes, 

per afrontar i resoldre diferents situacions, problemes o contingències. 

s) Desenvolupar tècniques de lideratge, motivació, supervisió i comunicació en contextos de 

treball en grup, per facilitar l'organització i coordinació d'equips de treball. 

t) Aplicar estratègies i tècniques de comunicació, adaptant-se als continguts que es van a 

transmetre, a la finalitat ia les característiques dels receptors, per assegurar l'eficàcia en els 

processos de comunicació. 
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o) Avaluar situacions de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, proposant i 

aplicant mesures 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 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 en el procés 

d'aprenentatge, per valorar la cultura de l'avaluació i de la qualitat i ser capaços de supervisar 

i millorar procediments de gestió de qualitat. 

 

Continguts 

 

A. Planificació de la intervenció en la unitat de convivència: 

Concepte d'unitats de convivència. Concepte de família: 

- Tipus de família. 

- Funcions de la família. 

- Família com a context de desenvolupament humà. 

- Tipologia i dinàmica de les unitats de convivència. 

- Models de convivència. 

Models d'intervenció en unitats de convivència. 

Anàlisi de serveis, programes i recursos residencials en l'atenció a les unitats de convivència i 

a les famílies: 

- Servei d'ajuda a domicili. 

- Programa de famílies. 

- Recursos residencials. 

- Teleassistència. 

- Sectors i àmbits d'intervenció. 

Disseny d'intervencions en unitats de convivència. 

Estratègies i tècniques específiques en la intervenció en unitats de convivència: 

- Teràpia familiar. 

- Ajuda a domicili. 

- Organització del domicili. 

Pautes d'intervenció directa en les unitats de convivència: 

- L'equip interdisciplinari en intervencions en unitats de convivència. 

- Característiques. 

- Funcions. 

Valoració del treball en l'equip interdisciplinari com a base de la intervenció en unitats de 

convivència. 

 

B. Organització de la intervenció en unitats de convivència: 

Nivells d'autonomia en les unitats de convivència: 

- Indicadors dels nivells d'autonomia. 
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- Factors que determinen l'autonomia en les unitats de convivència. 

- Conceptes bàsics d'intervenció en les unitats de convivència: necessitat, consum i salut. 

- Foment de l'autonomia personal de les persones amb discapacitat a la família. 

Estratègies. 

Anàlisi de necessitats en l'àmbit domèstic, personal i relacional. 

Determinació de necessitats de formació, informació, supervisió i acompanyament. 

Aplicació de la planificació de la intervenció en unitats de convivència: 

- Identificació d'objectius fixats, activitats, criteris metodològics, espais, materials i 

temps. 

- Resolució de contingències. 

Organització de l'espai en la unitat de convivència: espais del domicili i ajudes tècniques. 

Organització dels recursos i el temps: recursos humans, materials i ajudes tècniques. 

Respecte per les decisions de cada membre de la unitat de convivència. 

 

C. Disseny d'activitats del projecte d'intervenció en unitats de convivència: 

Pautes per a la implementació del procés d'intervenció en unitats de convivència. 

Desenvolupament de projectes d'intervenció en les unitats de convivència, tenint en compte 

els protocols establerts, els objectius de la intervenció, les estratègies metodològiques, els 

recursos i els temps. 

Anàlisi de protocols d'intervenció. 

Supervisió dels serveis de suport. 

Gestió domèstica i domiciliària: 

- Cura i organització del domicili. 

- Normes d'higiene. 

- Gestió del pressupost. 

Anàlisi de les relacions de convivència: comunicació i intercanvi d'informació. 

Suport social i emocional. Cures bàsiques. Ocupació del temps lliure. 

Acompanyament. 

Itineraris per a la participació en espais i activitats d'oci i temps lliure. 

Educació afectivosexual. 

Assessorament a la unitat de convivència: ajudes, temps lliure, recursos comunitaris i xarxes 

socials, entre d'altres: modificació d'activitats, pautes i procediments. 

Valoració del tracte dispensat a les persones que formen la unitat de convivència. 

 

D. Organització d'estratègies d'intervenció: 

Violència: concepte i tipus. 

Factors de risc en situacions de violència domèstica: menors, dones, gent gran, persones amb 

discapacitat i altres. 

Nivells de prevenció en la intervenció social: primària, secundària i terciària. 

Anàlisi d'accions preventives: objectius, estratègies d'acció i recursos, entre altres. 

Creació d'estratègies de promoció de la prevenció: 

- Prevenció, sensibilització i atenció. 
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- Models d'intervenció professionals. 

- Circuits i protocols d'actuació. 

Promoció d'activitats de sensibilització específiques de la prevenció de la violència domèstica: 

tallers i accions formatives. 

 

E. Desenvolupament d'estratègies d'intervenció en violència domèstica: 

Detecció de situacions de violència domèstica: 

- Menors, dones, gent gran, persones amb discapacitat i altres. 

- Indicadors de violència domèstica. 

- Identificació de protocols. 

Anàlisi de recursos per a la detecció i atenció a situacions de violència domèstica: 

- Plans, programes i projectes. 

- Equipaments i recursos: centres d'informació i atenció. 

Marc normatiu i procedimental en casos de violència domèstica. 

Acompanyament social, personal i emocional: estratègies psicosocials. 

Valoració del tracte adequat a les persones que han patit violència domèstica. 

 

F. Realització d'activitats per al seguiment i control de la intervenció en la unitat 

de convivència: 

Determinació de la tècnica d'avaluació idònia en l'avaluació del desenvolupament de les 

diferents intervencions. 

Determinació del moment i la seqüència de les activitats d'avaluació. 

Establiment d'indicadors i protocols d'avaluació en la intervenció en unitats de convivència. 

Instruments d'avaluació. Elaboració i selecció: 

- Elaboració i aplicació d'instruments d'avaluació en la intervenció en unitats de 

convivència. 

Registre de dades en suports adequats: 

- Anàlisi de les dades obtingudes. 

- Elaboració de la documentació d'avaluació per a la seva difusió entre les persones 

implicades en la intervenció en les unitats de convivència. 

Elaboració d'informes i memòries: 

- Ús de les noves tecnologies de l’informació i la comunicació. 

Valoració de la importància de l'avaluació com a recurs per a la millora de la intervenció: 

- Valoració de la necessitat que el tècnic superior en Integració Social reflexioni sobre 

les seves pròpies accions i decisions. 

Valoració de l'avaluació com un instrument útil en la presa de decisions. 

 

Resultats d’aprenentatge. Criteris d'avaluació 

 

RA 1. Planifica la intervenció en la unitat de convivència, relacionant els models d'intervenció 

amb els aspectes generals de la metodologia d'intervenció social. 
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a) S'han identificat els diferents models d'intervenció en unitats de convivència. 

b) S'han analitzat els recursos destinats a la intervenció en unitats de convivència en l'àmbit 

estatal i autonòmic. 

c) S'han identificat les característiques de la intervenció en el servei d'ajuda a domicili, 

programa de família, teleassistència i recursos residencials per a col·lectius específics. 

d) S'han definit els objectius que cal aconseguir en una intervenció en una unitat de 

convivència. 

e) S'han descrit les principals estratègies i tècniques per a la intervenció en unitats de 

convivència. 

f) S'han definit les activitats dins del projecte d'intervenció en la unitat de convivència. 

g) S'han determinat les pautes per a la intervenció directa en les unitats de convivència. 

h) S'ha valorat el treball en equip per a la planificació de la intervenció. 

 

RA 2. Organitza la intervenció en unitats de convivència, analitzant les necessitats de les 

mateixes en l'àmbit domèstic, personal i relacional. 

 

a) S'han descrit els factors que intervenen en l'adquisició de competències necessàries per a 

l'autonomia de les unitats de convivència. 

b) S'han identificat els nivells d'autonomia en les diferents unitats de convivència. 

c) S'han identificat les necessitats de les unitats de convivència en l'àmbit domèstic, personal 

i relacional. 

d) S'han determinat les necessitats de formació, informació, supervisió i acompanyament de 

la unitat de convivència. 

e) S'han relacionat els objectius i estratègies d'intervenció social amb les necessitats que 

presenta la unitat de convivència. 

f) S'han organitzat l'espai, els recursos i els temps necessaris per a la posada en pràctica de 

la intervenció en les unitats de convivència, tenint en compte la generació d'entorns segurs. 

g) S'han relacionat les carències i alteracions en la vida quotidiana de les unitats de convivència 

amb la intervenció del tècnic superior en Integració Social. 

h) S'ha argumentat la importància de respectar les decisions de cada membre de la unitat de 

convivència. 

 

RA 3. Dissenya activitats del projecte d'intervenció en les unitats de convivència, analitzant les 

estratègies d'intervenció. 

 

a) S'han identificat els protocols d'actuació, tenint en compte les característiques de la unitat 

de convivència. 

b) S'han planificat les activitats d'organització de les tasques de manteniment del domicili, 

tenint en compte el projecte d'intervenció. 

c) S'han determinat estratègies i tècniques de suport social i emocional en la unitat de 

convivència. 

d) S'ha previst el suport a la gestió domèstica de la unitat de convivència. 
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e) S'han descrit els suports de comunicació i les ajudes tècniques necessàries en la unitat de 

convivència. 

f) S'han dissenyat itineraris per a la participació de les persones usuàries als espais i activitats 

d'oci i temps lliure. 

g) S'han establert processos i activitats d'educació afectiva i sexual. 

h) S'ha definit l'assessorament a la unitat de convivència sobre les responsabilitats i accions 

que han d'assumir. 

i) S'ha simulat la resolució de les contingències en la intervenció en unitats de convivència. 

j) S'ha valorat la importància que el tracte dispensat a les persones de la unitat de convivència 

s'ajusti als criteris i normes d'atenció establertes. 

 

RA 4. Organitza estratègies d'intervenció en l'àmbit de la prevenció de violència domèstica, 

analitzant els factors personals i socials. 

 

a) S'han identificat els factors de risc en diferents col·lectius. 

b) S'han identificat els diferents nivells de prevenció en la intervenció social. 

c) S'han descrit diferents accions preventives per evitar que es produeixin o agreugin situacions 

de violència domèstica. 

d) S'han dissenyat estratègies que promoguin la prevenció d'accions violentes. 

e) S'han seleccionat instruments i materials que ofereixin informació i formació. 

f) S'han determinat accions de sensibilització per a les situacions de violència domèstica i 

l'entorn de les mateixes. 

g) S'han elaborat activitats de sensibilització sobre el problema de la violència domèstica per 

a tots els sectors de la població. 

h) S'ha valorat la utilització de les tecnologies de l’informació i la comunicació en la realització 

d'accions preventives. 

 

RA 5. Desenvolupa estratègies d'intervenció en violència domèstica, relacionant les 

característiques de la situació amb el protocol establert. 

 

a) S'han definit les característiques de possibles situacions de violència domèstica 

b) S'han descrit els factors de risc en situacions de violència domèstica. 

c) S'han analitzat les prestacions dels serveis existents relacionats amb la detecció i atenció de 

situacions de violència. 

d) S'han seleccionat els indicadors de violència domèstica. 

e) S'han identificat els protocols existents per actuar en situacions de violència domèstica. 

f) S'ha simulat l'acompanyament personal, social i emocional en situacions de violència 

domèstica. 

g) S'han aplicat tècniques d'atenció psicosocial per a les persones que han sofert una situació 

de violència domèstica. 

h) S'ha valorat el compliment dels criteris i les normes establertes en el protocol d'actuació pel 

que fa el tracte dispensat a les persones que han sofert violència domèstica. 
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RA 6. Realitza activitats per al control i seguiment de la intervenció en la unitat de convivència, 

justificant la selecció de les estratègies, tècniques i instruments d'avaluació. 

 

a) S'han identificat els indicadors del procés de control i seguiment de la intervenció en unitats 

de convivència. 

b) S'han seleccionat les diferents tècniques, instruments i protocols per a la realització del 

seguiment de la intervenció en les unitats de convivència. 

c) S'han elaborat els instruments d'avaluació que valorin interna i externament la intervenció 

en la unitat de convivència. 

d) S'han aplicat tècniques i procediments d'avaluació per valorar el nivell de satisfacció de les 

necessitats de les unitats de convivència. 

e) S'han registrat les dades en els suports establerts per l'equip interdisciplinari. 

f) S'ha transmès la informació a les persones implicades en la intervenció tant directa com 

indirectament. 

g) S'ha valorat la necessitat que el tècnic superior d'Integració Social reflexioni sobre les seves 

pròpies intervencions. 

h) S'ha justificat la presa de decisions per modificar o adaptar la intervenció en les unitats de 

convivència. 

 

Tipus de prova 

 

La prova estarà estructurada en: 

·         Una prova de caire teòric-pràctic que estarà estructurada en tres parts: 

o    Un apartat de preguntes tipus test. 

o    Un apartat amb preguntes a desenvolupar. 

o    Una part que inclou un supòsit pràctic. 

  

S’ha d’aprovar cada un dels apartats per poder treure la mitjana de l’examen. Si no s’obté la 

puntuació mínima (5) en algun dels aparts, l’examen queda suspès. 

 

Criteris de qualificació de les proves lliures 

 

La qualificació final del mòdul serà la mitjana ponderada de les tres parts d’aquesta prova. 

Cada part es puntuarà sobre 10 punts i s’ha d’obtenir un mínim de 5 punts a cadascuna 

d’elles (test 20%, desenvolupar 30%, supòsit pràctic 50%). A cada pregunta s'especificarà la 

seva puntuació. Cal aprovar  cadascuna de les parts de la prova per poder assolir una 

qualificació d'apte. Es valorarà i puntuarà la presentació i l'ortografia. 

  

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

puntuació seguint el següent criteri: 
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·         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) 

  

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). 
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