
Cicle Formatiu de Grau Superior 

Tècnic/a superior en 
Integració Social

Nou edifici del Campus al Parc Sanitari SJD
de Sant Boi del Llobregat

Tutories personalitzades

El professorat disposa d’un horari 
d’atenció individualitzada per a 
l’orientació general i curricular de 
l’estudiant.

Diverses metodologies docents

Sempre amb l’estudiant com a centre 
de l’experiència d’aprenentatge.

Noves tecnologies

Punts d’informàtica de lliure accés i 
Wi-fi.

Aules equipades amb Mitjans Audio-
visuals.

Cafeteria - Restaurant

Servei de Biblioteca

Serveis docents i administratius 
en horari de matí i de tarda

Espai de Simulació

Integrat al nou edifici es troba SAVI, el 
centre de Simulació, Aprenentatge, 
Virtualitat i Innovació del Campus.

Centre autoritzat per:

santjoandedeu.edu.es

campus.preinscripciocf@sjd.edu.es

93 280 09 49

@campusdocent_sjd

/campusdocentsantjoandedeu

Serveis del Campus Docent 
Sant Joan de Déu



Què aprendràs?

· Programar activitats d’integració social aplicant els recursos i estratègies metodològiques més 
adequades.

· Dissenyar i implementar actuacions per prevenir la violència domèstica.

· Dissenyar activitats d’atenció a les necessitats físiques i psicosocials en funció de les 
característiques dels usuaris i del context.

· Organitzar les activitats de suport a la gestió domèstica en funció de les característiques de la 
unitat de convivència.

· Organitzar i implementar activitats d’entrenament en habilitats d’autonomia personal i social.

· Organitzar i implementar programes d’inserció laboral i ocupacional.

· Entrenar en habilitats de comunicació fent ús de sistemes alternatius o augmentatius i motivant 
a les persones usuàries en la seva utilització.

· Realitzar tasques de mediació entre persones i grups aplicant tècniques participatives i de gestió 
de conflictes de forma eficient.

· Mantenir relacions fluides amb les persones usuàries i les seves famílies, membres del grup 
de treball i altres professionals, mostrant habilitats socials i aportant solucions als conflictes que 
sorgeixen. 

Primer Curs
Mòduls professionals Hores
MP01 · Context de la intervenció social 132
MP02 · Metodologia de la intervenció social 99
MP03 · Promoció de l’autonomia personal 165
MP08 · Mediació comunitària 99
MP09 · Habilitats socials 132
MP12 · Empresa i iniciativa emprenedora 66
MP11 · Formació i orientació laboral 66
MP14.1 · Formació en centres de treball 100

Segon Curs
Mòduls professionals Hores
MP04 · Inserció sociolaboral 165
MP05 · Sistemes augmentatius i alternatius 
de comunicació 99

MP06 · Atenció a unitats de convivència 132
MP07  · Suport a la intervenció educativa 99
MP10 · Primers auxilis 66
MP13 · Projecte d’Integració Social 231
MP14.2 · Formació en centres de treball 349

Aquest cicle de grau superior, integrat dins del Pla LOE, consta de 2000 hores dividides 
en dos cursos acadèmics. Horari de matí de 8.30 a 13.30h.

Cicle Formatiu de Grau Superior 

Tècnic/a superior en 
Integració Social

Requisits d’accés
· Tenir el títol de batxillerat

· Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de 
formació professional o tècnic especialista

· Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat 
de batxillerat experimental

· Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o preuniversitari

· Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat 
polivalent (BUP)

· Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent

· Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 
anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han 
de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a 
mínim 19 anys l’any en què es fa la prova.

La consecució d’aquest cicle de grau superior permet 
l’accés a qualsevol grau universitari.

Sortides professionals
Amb la titulació adquirida, podràs exercir com a:

· Tècnic/a d’integració social

· Tècnic/a de programes de 
prevenció i inserció social

· Educador/a d’equipaments 
residencials de diferents tipus

· Treballador/a familiar

· Educador/a d’educació especial

· Monitor/a de persones amb 
discapacitat

· Tècnic/a de mobilitat bàsica

· Mediador/a ocupacional i 
laboral

· Mediador/a comunitària i 
intercultural

· Tècnic/a en inserció laboral 
amb recolzament

· Tècnic/a d’acompanyament 
laboral.

· Monitor/a de rehabilitació 
psicosocial.


