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Aprèn treballant
Aquest cicle pretén facilitar les eines per poder intervenir 
en els diferents àmbits de la realitat social i amb diferents 
col·lectius: persones amb diversitat funcional, famílies 
en risc, persones en situació de vulnerabilitat social, 
joves, etc. La tasca es desenvolupa en entorns de treball 
multidisciplinars de l’àmbit social i educatiu. Podràs 
realitzar les pràctiques del cicle en entitats, associacions, 
centres educatius o fundacions de l’àmbit socioeducatiu 
que et permetran aplicar els continguts treballats a l’aula 
així com desenvolupar les teves competències clau com a 
futur professional del camp social.

Tècnic/a superior en

Integració
social

CFGS Integració social



Què faràs?

Què estudiaràs?
Mòduls Professionals

M01 Context de la intervenció social
M02 Metodologia de la intervenció social
M03 Promoció de l’autonomia personal
M04 Inserció sociolaboral
M05 Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació
M06 Atenció a les unitats de convivència
M07 Suport a la intervenció educativa
M08 Mediació comunitària
M09 Habilitats socials
M10 Primers auxilis
M11 Formació i orientació laboral
M12 Empresa i iniciativa emprenedora
M13 Projecte d’Integració social
M14 Formació en centres de treball

Per a més informació sobre els mòduls, consulteu el web del centre:

www.iesebre.com

De què treballaràs?
 » Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social.
 » Educador/a d’equipaments residencials de tipus diversos.
 » Treballador/a familiar.
 » Auxiliar de tutela.
 » Tècnic/a d’integració social.
 » Educador/a d’educació especial.
 » Monitor/a de persones amb discapacitat.
 » Tècnic/a de mobilitat bàsica.
 » Mediador/a ocupacional i/o laboral.
 » Mediador/a comunitari/ària.
 » Mediador/a intercultural.
 » Tècnic/a en ocupació amb suport.
 » Tècnic/a d’acompanyament laboral.
 » Monitor/a de rehabilitació psicosocial.

L’accés al cicle és directe si es compleix algun dels 
següents requisits:

 » Batxillerat
 » Títol d’FP-2
 » Títol de COU
 » Tenir una titulació universitària
 » Haver superat la prova d’accés a la universitat per a 
majors de 25 anys

En cas de no tenir accés directe, hi ha altres opcions:

 » Prova d’accés amb 18 anys i Grau Mitjà
 » Prova d’accés amb 19 anys

 » Elaborar projectes d’integració social. 
 » Dissenyar actuacions per prevenir la violència de gènere.
 » Dissenyar activitats d’atenció a les necessitats físiques 
i psicosocials i entrenament en habilitats d’autonomia 
personal i social.

 » Organitzar les activitats de suport a famílies i unitats de 
convivència.

 » Dissenyar activitats d’intervenció socioeducativa dirigides a 
alumnat amb necessitats educatives especials.

 » Organitzar programes per tal d’acompanyar a les persones 
a trobar ocupació. 

 » Entrenar en habilitats de comunicació, fent ús de sistemes 
alternatius o augmentatius.

 » Conèixer i desenvolupar tasques de mediació comunitària.

Accès al cicle


