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La formació del mòdul contribueix a aconseguir els objectius generals a), d), f), h), j), ny), o), q), r), 

t), o), v) i w) del cicle formatiu. 

 
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. 

d) Seleccionar recursos i estratègies metodològiques, interpretant les normatives relatives a requisits 

tècnics i instal·lacions, per programar activitats d'integració social. 

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. 

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

organitzar, dur a terme i avaluar activitats de suport psicosocial. 

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. 

ny) 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 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. 
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Continguts 

 
 

 
 

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

a la finalitat i a les característiques dels receptors, per assegurar l'eficàcia en els 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 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 capaces de supervisar i 

millorar procediments de gestió de qualitat. 

 

 
 

1 Caracterització del suport a la intervenció educativa: 

 
– Alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. 

– La integració en l'àmbit educatiu. 

– Anàlisi de la legislació vigent en matèria d'integració escolar. 

– Nivells de concreció curricular. 

– Identificació dels elements bàsics del currículum. 

– Documents de programació del centre educatiu. 

– El pla d'atenció a la diversitat. 

– L'equip interdisciplinari en l'atenció a les necessitats específiques de suport educatiu. 

– Paper del tècnic superior d'Integració Social en l'àmbit educatiu. 

– Valoració de la importància de la planificació en la intervenció educativa. 

 
2 Organització del suport a la intervenció educativa: 

 
– Adaptacions curriculars. 

– Identificació de necessitats específiques de suport educatiu. Adaptacions més freqüents. 

– El procés d'ensenyament-aprenentatge de l'alumnat amb necessitats específiques de suport 

educatiu. 

– Identificació dels principis psicopedagògics que sustenten la intervenció educativa amb l'alumnat 

amb necessitats específiques de suport educatiu. 

– Programació d'activitats. 
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Resultats d'aprenentatge. Criteris d'avaluació 

 
 

 
 

– Paper de les activitats complementàries i extraescolars en la integració escolar. 

 

 
3 Desenvolupament d'activitats de suport a la intervenció educativa: 

 
– Organització de l'espai i del temps en el desenvolupament de les activitats. 

– Assignació d'espais, temps i recursos materials d'acord amb la planificació de la intervenció 

educativa. 

– Recursos curriculars. 

– Utilització d'ajudes tècniques. 

– Aplicació de normes de prevenció d'accidents i higiene a l'aula. 

– Valoració de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en el suport a la intervenció 

educativa. 

 

4 Realització del seguiment del procés de suport a la intervenció educativa: 

 
– L'avaluació del procés de suport a la intervenció educativa. Tipus, funcions, tècniques i instruments 

d'avaluació. 

– Selecció i elaboració d'instruments d'avaluació. 

– Emplenament d'instruments d'avaluació. 

– Interpretació i transmissió de la informació obtinguda dels processos d'avaluació. 

– Predisposició a l'autocrítica i autoavaluació. 
 
 

 

 

1. Caracteritza el suport a la intervenció educativa, relacionant-ho amb les competències i 
l'àmbit d'actuació del tècnic al centre escolar. 

 
Criteris d'avaluació: 

a) S'han identificat les persones susceptibles d'intervenció per part del tècnic, en el context educatiu. 

b) S'han descrit les estructures organitzatives dels centres que atenen alumnat amb necessitats 

específiques de suport educatiu. 

c) S'ha analitzat la legislació vigent en relació amb l'atenció a la diversitat als centres educatius. 

d) S'han identificat els diferents nivells de concreció curricular i els elements bàsics del currículum. 

i) S'ha relacionat la intervenció educativa dirigida a l'alumnat amb necessitats específiques de suport 

educatiu, amb el projecte educatiu i els documents de programació del centre. 
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f) S'han identificat les característiques, objectius, organització i funcionament dels programes 

d'atenció a la diversitat. 

g) S'ha identificat l'estructura organitzativa i funcional de l'equip interdisciplinari d'atenció a l'alumnat 

amb necessitats específiques de suport educatiu. 

h) S'ha identificat l'àmbit d'actuació del tècnic en el context de l'atenció a la diversitat als centres 

educatius. 

i) S'ha valorat la importància de la planificació i el treball en equip en el procés d'intervenció 

educativa. 

 
2. Organitza el suport a la intervenció educativa, aplicant les directrius de l'equip 
interdisciplinari i els principis d'inclusió i individualització. 

 

Criteris d'avaluació: 

a) S'han descrit l'estructura i els elements d'una adaptació curricular. 

b) S'han relacionat les necessitats educatives específiques de suport educatiu amb les adaptacions 

curriculars requerides. 

c) S'han identificat les activitats que cal realitzar amb l'alumnat, analitzant les adaptacions curriculars 

individuals. 

d) S'han aplicat tècniques per a la programació d'activitats de suport a la intervenció educativa, 

atenent als principis d'inclusió i individualització. 

i) S'han seleccionat criteris metodològics d'acord amb els objectius de la institució, el marc curricular i 

les necessitats i interessos de l'alumnat. 

f) S'han identificat les mesures d'accés al currículum establertes en una adaptació curricular. 

g) S'ha valorat el paper de les activitats complementàries en la integració escolar. 

h) S'han descrit les funcions del tècnic per promoure la participació en les activitats complementàries 

de les persones destinatàries. 

 
3. Desenvolupa activitats de suport a la intervenció educativa, adequant els materials 

curriculars a les directrius de l'equip interdisciplinari i les necessitats de l'alumnat. 

 
Criteris d'avaluació: 

a) S'ha organitzat l'espai i el mobiliari, atenent als criteris establerts a la programació i a les 

característiques dels destinataris. 

b) S'ha seqüenciat l'activitat, atenent a la temporalització establerta a la programació. 

c) S'han seleccionat materials curriculars concordes amb les directrius establertes per l'equip 

interdisciplinari. 

d) S'han adequat els materials curriculars a les característiques de l'alumne o alumna. 
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Tipus de prova 

Criteris de qualificació de les proves lliures 

 
 

 
 

i) S'han aplicat criteris d'organització de l'espai, de materials i de mobiliari que garanteixen 

l'accessibilitat i el compliment de les normes de seguretat i higiene. 

f) S'han identificat ajudes tècniques per afavorir l'autonomia a l'aula. 

g) S'ha valorat l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'adaptació de materials 

curriculars a les característiques de l'alumnat. 

h) S'ha sensibilitzat a tots els que intervenen en el procés educatiu de la importància de generar 

entorns segurs. 

 
4. Realitza el seguiment dels processos de suport a la intervenció educativa, transmetent 
la informació a l'equip interdisciplinari o al tutor o tutora de l'alumnat pels llits establerts. 

 
Criteris d'avaluació: 

a) S'han descrit les tècniques i instruments per al control i seguiment del suport a la intervenció 

educativa. 

b) S'han identificat les activitats d'avaluació del programa educatiu. 

c) S'han seleccionat les estratègies i tècniques d'avaluació de les activitats de suport a la intervenció 

educativa. 

d) S'han identificat indicadors d'avaluació en les adaptacions curriculars de la intervenció educativa. 

i) S'ha valorat la importància de l'avaluació als diferents moments del procés. 

f) S'han utilitzat instruments d'avaluació en l'aplicació de tècniques de prevenció d'accidents a l'aula. 

g) S'ha interpretat la informació obtinguda dels diferents instruments. 

h) S'ha argumentat sobre la importància del procés de seguiment de l'activitat del tècnic i de l'eficàcia 

de la intervenció. 

 

 

 

La prova consisteix en una prova de caire teòric-pràctic estructurada en dues parts: 

● Un apartat amb preguntes a desenvolupar. 

● 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 punts) en algun dels aparts, l’examen queda suspès. 

 

 

La qualificació final del mòdul serà la mitjana de les dues parts d’aquesta prova. 
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Cada una de les dues parts es puntuarà sobre 10 punts. Per poder fer la mitjana, s’ha d’obtenir un 

mínim de 5 punts a cadascuna. 

 

 
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). 

 

 

● Reial decret 1074/2012, de 13 de juliol, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Superior en 

Integració Social i es fixen els seus ensenyaments mínims. 

● Ordre ECD/106/2013, de 23 de gener, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu 

de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Integració Social. 

● Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa 

als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics. 


