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1.- DADES TÍTOL 
 

 
 
2.- ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM 
  
Relació de mòduls professionals i unitats formatives: 
 
Mòdul professional 1: context de la intervenció social 
Durada: 132 hores  
Hores de lliure disposició: 0 
Equivalència en crèdits ECTS: 7 
Unitats formatives que el componen: 
UF 1: marc de la intervenció social.  
UF 2: necessitats de les persones en situació de discapacitat, malaltia mental, drogodependència o 
altres addiccions.  
UF 3: necessitats de les persones en situació de risc social d’infants i adolescents, violència masclista i 
violència familiar.  
UF 4: necessitats de les persones en situació d’exclusió social, discriminació per raó de sexe, lloc de 
procedència, ètnia o cultura.  
 
Mòdul professional 2: metodologia de la intervenció social 
Durada: 132 hores  
Hores de lliure disposició: 0 
Equivalència en crèdits ECTS: 7 
Unitats formatives que el componen: 
UF 1: diagnòstic i anàlisi de la realitat.  
UF 2: disseny de projectes d’intervenció social.  
UF 3: difusió de projectes d’intervenció social.  
 
Mòdul professional 3: promoció de l’autonomia personal 
Durada: 198 hores  
Hores de lliure disposició: 33 
Equivalència en crèdits ECTS: 13 
Unitats formatives que el componen: 
UF 1: entrenament d’habilitats d’autonomia personal i social.  
UF 2: intervenció en les activitats de la vida diària.  
UF 3: intervenció en l’adquisició de les competències bàsiques de mobilitat i orientació.  
UF 4: entrenament i adquisició de les habilitats socials.  
UF 5: estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives.  

Títol Grau 
Integració Social GS 

Família Professional Serveis socioculturals i a la comunitat 

Competència General Programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions 
d’integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, 
promovent la igualtat d’oportunitats, actuant en tot moment amb 
una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i 
garantint la creació d’entorns segurs  tant per a les persones 
destinatàries com per al professional. 

Durada La durada és de 2.000 hores (1.617 en el centre educatiu i 383 en 
un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. 
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Mòdul professional 4: inserció sociolaboral 
Durada: 198 hores  
Hores de lliure disposició: 33 
Equivalència en crèdits ECTS: 13 
Unitats formatives que el componen: 
UF 1: context de la inserció laboral.  
UF 2: entrenament en habilitats sociolaborals .  
UF 3: treball en suport.  
 
Mòdul professional 5: sistemes augmentatius i alternatius de comunicació 
Durada: 132 hores  
Hores de lliure disposició: 21 
Equivalència en crèdits ECTS: 10 
Unitats formatives que el componen: 
UF 1: sistemes augmentatius i alternatius de comunicació.  
 
Mòdul professional 6: atenció a unitats de convivència 
Durada: 165 hores  
Hores de lliure disposició: 33 
Equivalència en crèdits ECTS: 10 
Unitats formatives que el componen: 
UF 1: intervenció en famílies. 36 hores 
UF 2: projectes d’intervenció en unitats de convivència.  
UF 3: gestió de la unitat de convivència  
UF 4: intervenció en situacions de relacions abusives i de violència 
 

Mòdul professional 7: suport a la intervenció educativa  
Durada: 99 hores 
Hores de lliure disposició: no se n’assignen. 
Equivalència en crèdits ECTS: 6 
Unitats formatives que el componen: 
UF1. suport a la intervenció educativa  

Mòdul professional 8: mediació comunitària 
Durada: 132 hores 
Hores de lliure disposició: 33 hores. 
Equivalència en crèdits ECTS: 9 
Unitats formatives que el componen: 
UF1. el servei de mediació.  
UF2. processos de mediació.  

Mòdul professional 9: habilitats socials 
Durada: 132 hores 
Hores de lliure disposició: 12 hores. 
Equivalència en crèdits ECTS: 6 
Unitats formatives que el componen: 
UF1. Habilitats de comunicació.  
UF2. Dinamització de grups.  
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Mòdul professional 10: primers auxilis 
Durada: 66 hores 
Hores de lliure disposició: no se n’assignen 
Equivalència en crèdits ECTS: 3 
Unitats formatives que el componen: 
UF 1: recursos i trasllat d’accidentats 
UF 2: suport vital bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors 
UF 3: atenció sanitària d’urgència 
 
3.- DISTRIBUCIÓ PER CURSOS. HORARIS. LLENGUA D’ENSENYAMENT 
 
1r curs 

Mòduls/UF Hores totals 

Mòdul 1 Context de la intervenció social   

UF 1 Marc de la intervenció social 42 
UF 2 Necessitats de les persones en situació de discapacitat, de malaltia mental, 
drogodependència o altres addicions 30 
UF 3 Necessitats de les persones en situació de risc social d’infants i adolescents, 
violència masclista i violència familiar 30 
UF4 Necessitats de les persones en situació d’exclusió social, de discriminació per 
raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura 30 

Mòdul 2 Metodologia de la intervenció social   

UF 1 Diagnòstic i anàlisi de la realitat 33 

UF 2 Disseny de projectes d’intervenció social 66 

UF 3 Difusió de projectes d’intervenció social 33 

Mòdul 3 Promoció de l’autonomia personal   

UF 1 Entrenament d’habilitats d’autonomia personal i social 42 

UF 2 Intervenció en les activitats de la vida diària 39 
UF 3 Intervenció en l’adquisició de les competències bàsiques de mobilitat i 
orientació 39 

UF4 Entrenament per l’adquisició de les habilitats socials 39 

UF5 Estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives 39 

Mòdul 6 Atenció a les unitats de convivència   

UF 1 Intervenció en famílies 45 

UF 2 Projectes d’intervenció en unitats de convivència 45 

UF 3 Gestió de la unitat de convivència 38 

UF 4 Intervenció en situacions de relacions abusives i de violència 37 

Mòdul 9  Habilitats socials   

UF 1 Habilitats de comunicació 66 

UF 2 Dinamització de grups 66 

Mòdul 10  Primers auxilis   

UF 1 Recursos i trasllat d’accidentat 22 

UF 2 Suport vital bàsic (SVB) i DEA 22 

UF 3 Atenció sanitària d’urgència 22 

Mòdul 11 Formació i orientació laboral    

UF 1 Incorporació al treball 66 

UF 2 Prevenció de riscos laborals 33 
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Horari: de dilluns a divendres de 8 a 14.30h 
 
 

 
 
Llengua d’ensenyament: català/castellà  
 
 

 
4.- CONTINGUTS   
 
MÒDUL PROFESSIONAL 1: CONTEXT DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL 
 
UF 1: Marc de la intervenció social.  
Continguts 
 
1. Caracterització de la dinàmica social: 
1.1. Anàlisi dels processos de desenvolupament evolutiu de l’ésser humà. 
1.2 Conceptes i processos bàsics de psicologia social i sociologia. 
1.3 Anàlisi de l’estructura i dels processos de la dinàmica social. 
1.4 Xarxes comunitàries i recolzament social: Característiques; sistemes formals (l’ajuda professional), 

sistemes organitzats (associacions i grups d’autoajuda), sistemes naturals (família, amics, veïns).  
1.5 Valoració de la influència dels processos psicològics en el desenvolupament de les intervencions 

socials. 
2. Caracterització dels processos d’integració i exclusió social:  
2.1. Psicosociologia de l’exclusió social. 
2.2. Necessitats i demandes socials. 
2.3. Anàlisi de les relacions entre necessitats, marginació i exclusió. 
2.4. Anàlisi dels processos d’inclusió i exclusió social 
3. Interpretació del marc de la intervenció social: 
3.1. La intervenció social 
3.2.Anàlisi dels models d’intervenció social a Espanya i països del nostre entorn. 
3.3. Marc administratiu, legislatiu i competencial de la intervenció social. 
3.4. El perfil del tècnic/a superior en integració social. 
3.5. Deontologia i ètica professional dels tècnics. 
 
UF 2: Necessitats de les persones en situació de discapacitat, malaltia mental, drogodependència o 
altres addiccions.  
Continguts 
 
1. Determinació d’àmbits d’intervenció social: 
1.1. Característiques biològiques, psicològiques i socials associades a situacions de discapacitat (física, 

psíquica, sensorial), malaltia mental, drogodependència o altres addiccions.  
1.2. Anàlisi de les característiques i necessitats de les persones en situació de discapacitat (física, 

psíquica, sensorial), malaltia mental, drogodependència o altres addiccions. 
1.3. Identificació de les principals fonts d’informació respecte a les situacions de discapacitat (física, 

psíquica, sensorial), malaltia mental, drogodependència o altres addiccions.  
1.4. Valoració de l’anàlisi de necessitats com a punt de partida de la intervenció.  
2. Caracterització dels serveis i programes d’intervenció social dirigits a les persones en situació de 
discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia mental, drogodependència o altres addiccions. 
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2.1. Estratègies d’intervenció social en persones en situacions de discapacitat (física, psíquica, 
sensorial), malaltia mental, drogodependència o altres addiccions.  

2.2. Organitzacions, serveis i programes d’intervenció social dirigits a les situacions de discapacitat 
(física, psíquica, sensorial), malaltia mental, drogodependència o altres addiccions.  

2.3. Anàlisi del context d’intervenció propi de les situacions de discapacitat (física, psíquica, sensorial), 
malaltia mental, drogodependència o altres addiccions.  

2.4. Recolzament social orientat a les situacions de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia 
mental, drogodependència o altres addiccions.  

2.5. Participació social i voluntariat en l’àmbit de la discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia 
mental, drogodependència o altres addiccions. 

2.6. Utilització de la xarxa per a l’obtenció d’informació relativa a serveis, programes i recursos 
d’intervenció social dirigits a les situacions de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia 
mental, drogodependència o altres addiccions.  

 
 
UF 3: Necessitats de les persones en situació de risc social d’infants i adolescents, violència masclista 
i violència familiar.  
Continguts 
 
1. Determinació d’àmbits d’intervenció social: 
1.1.Característiques biològiques, psicològiques i socials associades a situacions de vulnerabilitat risc o 
dificultat social d’infants i adolescents, violència masclista i/o familiar. 
1.2. Anàlisi de les característiques i necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat risc o 
dificultat social d’infants i adolescents, violència masclista i/o familiar .  
1.3. Identificació de les principals fonts d’informació respecte a les situacions de vulnerabilitat risc o 
dificultat social d’infants i adolescents, violència masclista i/o familiar. 
1.4. Valoració de l’anàlisi de necessitats com a punt de partida de la intervenció.  
2. Caracterització dels serveis i programes d’intervenció social  
2.1. Estratègies d’intervenció social en situacions de vulnerabilitat risc o dificultat social d’infants i 
adolescents, violència masclista i/o familiar 
2.2. Organitzacions, serveis i programes d’intervenció social dirigits a les situacions de vulnerabilitat 
risc o dificultat social d’infants i adolescents, violència masclista i/o familiar 
2.3. Anàlisi del context d’intervenció propi de les situacions de vulnerabilitat risc o dificultat social 
d’infants i adolescents, violència masclista i/o familiar. 
2.4. Recolzament social orientat a les situacions de vulnerabilitat risc o dificultat social d’infants i 
adolescents, violència masclista i/o familiar. 
2.5. Participació social i voluntariat en l’àmbit de les situacions de vulnerabilitat risc o dificultat social 
d’infants i adolescents, violència masclista i/o familiar.  
2.6.Utilització de la xarxa per a l’obtenció d’informació relativa a serveis, programes i recursos 
d’intervenció social dirigits a les situacions de vulnerabilitat risc o dificultat social d’infants i 
adolescents, violència masclista i/o familiar.  
 
UF 4: Necessitats de les persones en situació d’exclusió social, discriminació per raó de sexe, lloc de 
procedència, ètnia o cultura.  
Continguts 
 
1. Determinació d’àmbits d’intervenció social: 
1.1. Característiques biològiques, psicològiques i socials associades a situacions o risc d’exclusió social, 
discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.  
1.2. Anàlisi de les característiques i necessitats de les persones en situació o risc d’exclusió social, 
discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.  



6 
 

1.3. Identificació de les principals fonts d’informació respecte a les situacions o risc d’exclusió social, 
discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura. 
1.4. Valoració de l’anàlisi de necessitats com a punt de partida de la intervenció.  
2. Caracterització dels serveis i programes d’intervenció social  
2.1. Estratègies d’intervenció social en situació d’exclusió o risc d’exclusió social, discriminació per 
raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura. 
2.2. Organitzacions, serveis i programes d’intervenció social dirigits a les situacions d’exclusió o risc 
d’exclusió social, discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura. 
2.3. Anàlisi del context d’intervenció propi de les situacions d’exclusió o risc d’exclusió social, 
discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura. 
2.4. Recolzament social orientat a les situacions d’exclusió o risc d’exclusió social, discriminació per 
raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura. 
2.5. Participació social i voluntariat en l’àmbit de les situacions d’exclusió o risc d’exclusió social, 
discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura. 
2.6. Utilització de la xarxa per a l’obtenció d’informació relativa a serveis, programes i recursos 
d’intervenció social dirigits a les situacions d’exclusió o risc d’exclusió social, discriminació per raó de 
sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura. 
 
MÒDUL PROFESSIONAL 2: METODOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL 
 
UF 1: Diagnòstic i anàlisi de la realitat 
Continguts 
 
1. Determinació de mètodes, tècniques i instruments d’anàlisi de la realitat:  
1.1Mètodes i tècniques de la investigació social. 
1.2 Anàlisi de les principals fonts i sistemes de registre de la informació: l’observació. L’entrevista. El 

qüestionari. L’enquesta. La recopilació documental. Fiabilitat i validesa de la informació.  
1.3 Ús de les TIC en la investigació social.  
1.4 Anàlisi i interpretació de dades. 
1.5 Valoració dels aspectes ètics de la recollida d’informació.  
2. Incorporació de la perspectiva de gènere en els projectes d’intervenció social:  
2.1 Anàlisi de realitat des de la perspectiva de gènere.  
2.2 La perspectiva de gènere en el disseny d’instruments d’anàlisi de la realitat. 
2.3 Marc legal de la igualtat d’oportunitats. 
2.4 Anàlisi de diferents recursos i/o organismes que promouen la igualtat d’oportunitats entre homes i 

dones.  
2.5 Protocols internacionals. Guies i manuals de llenguatge no sexista. 
 
UF 2: Disseny de proyectes d’intervenció social. 
Continguts 
 
1. Caracterització del procés de planificació de projectes d’intervenció social.  
1.1. Models teòrics en la intervenció social. 
1.2. La planificació en la intervenció social. 
1.3. Nivells i fases de la planificació. 
2. Determinació dels elements de projectes d’intervenció social:  
2.1. Tècniques de programació característiques de la intervenció social.  
2.2. El procés de planificació. 
2.3. Determinació de les fases en el disseny de projectes:  
2.3.1 Diagnòstic: detecció de necessitats; establiment de prioritats; fonamentació del projecte; 

delimitació del problema. 
2.3.2 Planificació: objectius; metodologia; temporització; recursos. 
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2.3.3 Aplicació: desenvolupament, seguiment i control del projecte. 
2.3.4 Avaluació: del diagnòstic, procés i final. 
2.4 Valoració del projecte com a eix de la intervenció del Tècnic.  
2.5. Execució sistemàtica i rigurositat en el disseny de projectes 
3. Definició de procediments d’avaluació de projectes d’intervenció social.  
3.1. Avaluació de projectes.  
3.2. Anàlisi del procés d’avaluació.  
3.3. Els suports informàtics en el tractament i organització de la informació.  
3.4. Elaboració d’informes i memòries.  
3.5. La gestió de la qualitat en els projectes d’intervenció social.  
3.6. Avaluació i seguiment en les intervencions per impulsar la igualtat entre homes i dones.  
3.7. Valoració de l’objectivitat en l’avaluació.  
4. Incorporació de la perspectiva de gènere en el disseny de projectes d’intervenció social:  
4.1. La perspectiva de gènere en el disseny de projectes d’intervenció social.  
4.2. Determinació de recursos i estratègies que promouen la igualtat d’oportunitats entre homes i 
dones en el disseny del projecte d’intervenció.  
4.3. Utilització de protocols internacionals, guies i manuals de llenguatge no sexista. 
 
 
Unitat Formativa 3: Difusió dels projectes socials 
Continguts 
 
1. Determinació d’estratègies de promoció i difusió:  
1.1 Publicitat i mitjans de comunicació en la intervenció social.  
1.2 Elaboració de materials per a la promoció i difusió de projectes socials: cartells, tríptics, etc.  
1.3 Ús de les tecnologies i la comunicació en la promoció i difusió de projectes socials. 
1.4  Creativitat i innovació en la promoció i difusió de projectes socials. 
 
2. Incorporació de la perspectiva de gènere en la promoció i difusió dels projectes d’intervenció social:  
2.1 La perspectiva de gènere en la promoció i difusió de projectes d’intervenció social.  
2.2 Aplicació del marc legal de la igualtat d’oportunitats en la promoció i difusió dels projectes 

d’intervenció social. 
2.3 Utilització de protocols internacionals, guies i manuals de llenguatge no sexista.  
 
MÒDUL PROFESSIONAL 3: PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL 
 
UF1: Entrenament d’habilitats d’autonomia personal i social   
Continguts 
 
1. Caracterització dels programes d’entrenament de habilitats d’autonomia personal i social. 
1.1. Promoció de l’autonomia personal. 
1.2. Habilitats d’autonomia personal i social. Relació entre els conceptes bàsics: autonomia, 

independència, dependència i autodeterminació... 
1.3. Procés general d’adquisició d’habilitats bàsiques.  
1.4. Desenvolupament humà en relació a les capacitats personals i l’entorn social. 
1.5. Fonaments de psicologia de l’aprenentatge. Models d’aprenentatge 
1.6. Programes d’entrenament de habilitats d’autonomia personal i social. 
1.7. Elements dels programes: detecció de necessitats o avaluació inicial, objectius, continguts, 

recursos, seqüenciació d’activitats, tècniques i mètodes, avaluació final… 
1.8. Codi professional i ètica de la intervenció en els programes d’intervenció en l’entrenament de 

habilitats d’autonomia personal i social.  
1.9. Coordinació amb l’equip interdisciplinar i la família. 
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UF2: Intervenció en les activitats de la vida diària  
Continguts 
 
1. Elaboració de programes d’entrenament d’activitats de la vida diària. 
1.1.Promoció de l’autonomia personal en les activitats de la vida diària. 
1.1.1. Autonomia. Vida independent. 
1.1.2. Vida quotidiana. Autocura. Intervenció en entorns quotidians. 
1.2.Procés general d’adquisició de les activitats de la vida diària. Fites evolutives. 
1.3.Codi professional i ètica de la intervenció en els programes d’intervenció en l’entrenament 
d’activitats de la vida diària. 
1.4. Coordinació amb l’equip interdisciplinari i la família.  
2.Organització d’activitats d’adquisició de habilitats de la vida diària. 
2.1. Habilitats de la vida diària. Tipus  
2.2. Programes d’entrenament de habilitats de la vida diària.  
2.3. Tècniques d’entrenament de habilitats de la vida diària..  
2.4. Ajuts tècnics d’entrenament de habilitats de la vida diària.  
2.5. Necessitats d’atenció sanitària: 
2.5.1. Activitats d’assistència sanitària: constants vitals, administració de medicaments, prevenció de 
nafres,.... 
2.6. Adaptació de l’entorno.  
2.7. Valoració de la importància de promoure entorns segurs. 
3.Desenvolupament d’activitats d’adquisició i entrenament d’activitats de la vida diària. 
3.1. Adaptació d’activitats segons els nivell d’autonomia per les activitats de vida diària. 
3.2. Adaptació d’ajuts tècnics segons els nivells d’autonomia per les activitats de vida diària. 
3.3. Elaboració de materials per les activitats de vida diària 
3.4. Paper del tècnic. 
3.5. Coordinació amb d’altres professionals.  
3.6. Cura del professional. Aplicació de tècniques de prevenció de riscos laborals: 
3.6.1. Salut corporal 
3.6.2. Salut emocional  
4. Avaluació del procés i el resultat de les intervencions. 
4.1. Indicadors del nivell d’autonomia en les activitats de vida diària de la persona usuària.  
4.2. Tècniques i instruments d’avaluació de la autonomia en les activitats de vida diària. 
4.3. Elaboració d’informes.  
4.4. Transmissió de la informació.  
4.5. Valoració de la importància de la coordinació i el treball en equip en l’avaluació de la intervenció. 
 
UF3: : Intervenció en l’adquisició de les competències bàsiques de mobilitat i orientació.  
Continguts  
 
1. Elaboració de programes d’entrenament de habilitats d’orientació i mobilitat.  
1.1. Promoció de l’autonomia personal en orientació i mobilitat. 
1.2. Procés general d’adquisició d’habilitats bàsiques. desenvolupament humà en relació a les 
capacitats d’orientació i mobilitat. 
1.3. Coordinació amb l’equip interdisciplinar i la família. 
2. Organització d’activitats d’adquisició de competències bàsiques de mobilitat i orientació. 
2.1. Orientació i mobilitat. Orientació espacial i temporal. Tipus de mobilitat. 
2.2. Programes de entrenament de competències bàsiques de mobilitat. 
2.3. Programes de entrenament de competències bàsiques d’orientació. 
2.4. Tècniques de entrenament de competències bàsiques de mobilitat i orientació. 
2.5. Ajudes tècniques para la prevenció de la pèrdua i manteniment de 
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2.6. Mobilitat i orientació.  
2.7. Accessibilitat.  
2.8. Valoració de la importància de promoure entorns segurs. 
3. Desenvolupament d’activitats d’adquisició i entrenament en mobilitat i orientació. 
3.1. Adaptació d’activitats segons els casos i nivells d’autonomia en la mobilitat i l’orientació. 
3.2. Adaptació d’ajuts tècnics segons els nivells d’autonomia en la mobilitat i l’orientació.  
3.3. Elaboració de materials. 
3.4. Paper del tècnic.  
3.5.  Cura del professional. Prevenció de riscos laborals . 
3.6. Salut corporal i postural del professional en mobilitat i orientació. 
3.7. Salut emocional del professional. 
4. Avaluació del procés i el resultat de les intervencions. 
4.1. Indicadors del nivell d’autonomia en la mobilitat i l’orientació de la persona usuària.  
4.2. Tècniques i instruments d’avaluació de la autonomia en la mobilitat i l’orientació. 
4.3. Elaboració d’informes.  
4.4. Transmissió de la informació.  
4.5. Valoració de la importància de la coordinació i el treball en equip en l’avaluació de la intervenció. 
 
UF4: Entrenament i adquisició de les habilitats socials  
Continguts  
 
1. Elabora programes d’entrenament de habilitats socials  
1.1. Promoció de l’autonomia personal en habilitats socials. 
1.2. Procés general d’adquisició d’habilitats socials: desenvolupament humà en relació a les capacitats 

personals i l’entorn social. 
1.3. Coordinació amb l’equip interdisciplinar i la família. 
2. Organització d’activitats d’entrenament i adquisició de habilitats. 
2.1. Adquisició d’habilitats socials.  
2.2. Programes d’entrenament i adquisició d’habilitats socials.  
2.3. Tècniques d’entrenament i adquisició de habilitats socials.  
3. Desenvolupament d’activitats d’adquisició i entrenament de habilitats socials  
3.1. Adaptació d’activitats segons els casos i nivells d’autonomia de les habilitats socials. 
3.2. Adaptació d’ajuts tècnics segons els i nivells d’autonomia de les habilitats socials.  
3.3. Elaboració de materials. 
3.4. Paper del tècnic.  
3.5. Cura del professional. Prevenció de riscos laborals . 
3.5.1. Salut corporal i postural del professional. 
3.5.2. Salut emocional del professional. 
4. Avaluació del procés i el resultat de les intervencions en l’entrenament de les habilitats socials. 
4.1. Indicadors del nivell d’autonomia social de la persona usuària.  
4.2. Tècniques i instruments d’avaluació de les habilitats socials. 
4.3. Elaboració d’informes.  
4.4. Transmissió de la informació.  
4.5. Valoració de la importància de la coordinació i el treball en equip en l’avaluació de la intervenció 

en habilitats socials. 
 
UF5:Estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives 
Continguts 
1. Elaboració de programes d’estimulació, manteniment i rehabilitació de capacitats cognitives  
1.1. Capacitats cognitives. 
1.2. Estimulació, manteniment i rehabilitació de capacitats cognitives  
1.3. Desenvolupament de les capacitats cognitives. 
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1.4. Programes d’ d’estimulació, manteniment i rehabilitació de capacitats cognitives  
1.5. Coordinació amb l’equip interdisciplinar i la família. 
2. Organització d’activitats d’estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives. 
2.1. Estimulació i manteniment cognitiu. 
2.2. Programes d’estimulació i manteniment cognitiu.  
2.3. Tècniques d’estimulació i manteniment cognitiu.  
2.4. Disseny d’activitats d’estimulació i millora de la capacitat cognitiva.  
2.5. Valoració del caràcter preventiu dels programes d’estimulació i manteniment cognitiu.  
3. Desenvolupament d’activitats d’estimulació i manteniment cognitiu.  
3.1. Adaptació d’activitats segons els casos i nivells d’autonomia cognitiva. 
3.2. Adaptació d’ajuts tècnics segons els i nivells d’autonomia cognitiva.  
3.3. Elaboració de materials per l’estimulació cognitiva. 
3.4. Paper del tècnic en l’estimulació cognitiva.  
3.5. Cura del professional. Prevenció de riscos laborals . 
3.5.1. Salut corporal i postural del professional. 
3.5.2. Salut emocional del professional. 
4. Avaluació del procés i el resultat de les intervencions. 
4.1. Indicadors del nivell d’autonomia cognitiva de la persona usuària. 
4.2.Tècniques i instruments d’avaluació de la autonomia cognitiva  
4.3.Elaboració d’informes sobre la capacitat cognitiva de la persona usuària. Transmissió de la 
informació.  
4.4.Valoració de la importància de la coordinació i el treball en equip en l’avaluació de la intervenció 
en l’estimulació i manteniment cognitiu. 
 
MÒDUL PROFESSIONAL 4: INSERCIÓ SOCIOLABORAL 
 
UF 1: context de la inserció laboral 
Continguts 
 
1. Caracterització del context de la inserció sociolaboral. 
1.1. Anàlisi del marc legal de la inserció sociolaboral a nivell autonòmic, estatal i europeu.  
1.2. Polítiques d'inserció sociolaboral a nivell autonòmic, estatal i europeu.  
1.3. Modalitats d'inserció sociolaboral. 
1.3.1. Entorns laborals protegits. 
1.3.2. Treball amb suport. 
1.3.3. Empreses d’inserció sociolaboral. 
1.3.4. Formació-treball.  
1.4. Recursos sociolaborals i formatius per a persones amb dificultats d'inserció sociolaboral. 
1.4.1. Oferta formativa de formació professional (inicial, ocupacional i continua) 
1.4.2. Experiències de formació-treball  
1.4.3. Tallers d’ocupació 
1.5. Establiment de canals de comunicació i col·laboració amb empreses.  
1.6. Paper del Tècnic superior en Integració Social en el procés d'inserció sociolaboral. 
1.6.1. Funcions i tasques 
1.6.2. Ocupacions rellevants 
1.7. Importància de l’actualització permanent per part del tècnic. 
 
UF 2: entrenament en habilitats sociolaborals  
Continguts 
 
1. Planificació d'intervencions d'inserció laboral.  
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1.1 Necessitats sociolaborals dels col·lectius amb major vulnerabilitat d’inserció, com com persones 
amb discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia mental, aturats de llarga durada, majors de 45, 
dones, població immigrada, joves, persones amb formació bàsica o sense formació, persones en 
situació d’exclusió social (drogoadddicció, sense llar...)etc .  
1.2 Anàlisi de l’ocupabilitat: elements subjectius com són les actituds (interés per treballar, valor del 
treball, predisposició per aprendre...), competències bàsiques, transversals i professionals i els 
elements objectius, com la situació del mercat de treball.  
1.3 Processos d'integració i marginació sociolaboral, la inclusió social.  
1.4 Projectes d'inserció laboral:  
1.4.1Determinació de les entrevistes inicial i acollida,  
1.4.2 detecció de necessitats i anàlisi de l’ocupabilitat,  
1.4.3 Determinació de les accions d’orientació i/o assessorament,  
1.4.4 Determinació dels itineraris inserció formativa i/o laboral,  
1.4.5 Determinació de les pautes de seguiment i avaluació. 
1.5 Itineraris d'inserció laboral.  
1.6 Gestió de recursos en el desenvolupament de projectes d'inserció.  
1.7 Metodologia de la inserció sociolaboral basada en el treball per competències. 
2. Entrenament en habilitats sociolaborals.  
2.1 Habilitats d'autonomia personal per a la inserció sociolaboral: habilitats acadèmiques funcionals, 
habilitats socials, utilització de la comunitat, cura personal, salut i seguretat, oci, treball i autodirecció 
o autogovern. 
2.2 Habilitats socials per a la inserció sociolaboral: habilitats bàsiques d’interacció social, habilitats 
d’iniciació de la interacció social i habilitats conversacionals, habilitats per cooperar i per compartir, 
habilitats relacionades amb les mocions i els sentiments, habilitats d’autoafirmació. 
2.3 Fases per a l’entrenament d’habilitats socials per a la inserció sociolaboral 
2.4 Habilitats laborals: actituds laborals (puntualitat, interés), competències transversals 
(responsabilitat, organització, iniciativa, resolució de problemes, comunicació, treball en equip, etc) 
2.5 Habilitats de recerca activa d'ocupació: selecció dels canals, currículum vitae, carta de presentaicó, 
trucada telefònica, gestió de l’agenda, seguiment de les ofertes, entrevista de selecció, etc.  
2.6 Creació d'ambients positius en l'àmbit laboral. 
3. Seguiment i avaluació del procés d'inserció sociolaboral.  
3.1 Seguiment de la persona usuària i l'entorn personal en el procés d'inserció sociolaboral.  
3.2 L'equip interdisciplinari en el seguiment de les intervencions d'inserció sociolaboral.  
3.3 Protocol de coordinació amb l’equip interdiciplinar. 
3.4 Aplicació d'instruments d'avaluació de la inserció laboral: entrevistes de seguiment, pautes 
d’observació, coordinació amb l’empresa, enquestes de satisfacció 
3.5 Gestió de l’expedient individual. 
3.6 Elaboració de memòries d'intervenció.  
3.7 Organització i registre de la informació de l'avaluació. 
 
 
UF 3: treball en suport  
Continguts 
 
1. Planificació del procés d'inserció laboral.  
1.1 El Treball amb Suport.  
1.2 Fases del treball amb suport: 1)Preparació per a la incorporació al mercat laboral, (definició del 
perfil professional), 2) Recerca de feina personalitzada, 3) Adaptació i entrenament en el lloc de 
treball , 4) Seguiment del procés i manteniment del lloc de feina, 5) Autonomia de la persona inserida 
laboralment. 
1.3 Metodologia del Treball amb Suport: Prospecció de llocs de feina, Atenció individualitzada partint 
d'un pla personal centrat en la persona, Orientació i assessorament laboral i/o personal a la persona 
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amb discapacitat i a la seva família, Assessoria tècnica i legal als diferents agents de les empreses 
col·laboradores, Acompanyament i entrenament en el mateix lloc de treball, Assessorament en 
adaptacions del lloc de feina i ajudes ergonòmiques i Recerca de suports naturals de l'entorn laboral i 
social. 
1.4 Ajudes tècniques i adaptacions al lloc de treball. 
1.5 El paper del preparador laboral.  
2. Realitza les activitats d’acompanyament en el treball amb suport 
2.1 Definició del perfil professional: competències bàsiques, transversals i professionals, interessos, 
actituds, etc. 
2.2 Anàlisi dels llocs de treball: ocupació, categoria laboral, tasques, funcions, etc. 
2.3 Recerca activa de feina. 
2.4 Prospecció d’empreses. 
2.5 Realització d’activitats d’acompanyament en el treball de suport. 
2.6 L'adaptació del lloc de treball.  
2.7 Comunicació entre els implicats durant el procés d'inserció laboral. 
3. Definició del procés d'inserció sociolaboral.  
3.1 Seguiment de la persona usuària i l'entorn personal en el procés d'inserció sociolaboral.  
3.2 L'equip interdisciplinari en el seguiment de les intervencions d'inserció sociolaboral.  
3.3 Protocol de coordinació amb l’equip interdiciplinar. 
3.4 Aplicació d'instruments d'avaluació de la inserció laboral: entrevistes de seguiment, pautes 
d’observació, coordinació amb l’empresa, enquestes de satisfacció, etc.  
3.5 Gestió de l’expedient individual. 
3.6 Elaboració de memòries d'intervenció.  
3.7 Organització i registre de la informació de l'avaluació. 
 
MÒDUL PROFESSIONAL 5: SISTEMES AUGMENTATIUS I ALTERNATIUS DE COMUNICACIÓ 
 
UF 1: sistemes augmentatius i alternatius de comunicació.  
Continguts 
 
1. Relació de sistemes de comunicació: 
1.1. Comunicació alternativa i augmentativa. 
1.2. Sistemes alternatius i augmentatius de comunicació. 
1.3. Estratègies en l’ús de sistemes de comunicació alternativa. 
1.4. Factors afavoridors i inhibidors de la comunicació. 
1.5. Interpretació del pla/projecte de suport a la comunicació. 
1.6. Valoració de la importància de la comunicació i de la interacció comunicativa en diferents 

contextos. 
1.7. Mesures de prevenció i seguretat en l’ús de sistemes alternatius de comunicació. 
1.8. El tècnic com a model comunicatiu. 
2. Característiques de les activitats de suport a la comunicació mitjançant sistemes de comunicació 
alternativa amb ajut: 
2.1. Sistemes de comunicació amb ajut. 
2.2. Utilització del sistema Bliss. 
2.3. Utilització del sistema SPC. 
2.4. Identificació d’altres sistemes no estandarditzats de comunicació amb ajut. 
2.5. Utilització d’ajuts tecnològics. 
2.6. Valoració dels sistemes de comunicació amb ajut. 
3. Característiques de les activitats de suport a la comunicació mitjançant sistemes de comunicació 
alternativa sense ajut: 
3.1. Principals sistemes de comunicació sense ajut: LSC i bimodal. 
3.2. Principals característiques de la llengua de signes. 
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3.3. Utilització del vocabulari bàsic de la llengua de signes. 
3.4. Principals característiques del sistema bimodal. 
3.5. Utilització del vocabulari bàsic en el sistema bimodal. 
3.6. Ús d’altres sistemes no generalitzats de comunicació sense ajut. 
3.7. Valoració dels sistemes de comunicació sense ajut. 
4. Seguiment de les actuacions de suport a la comunicació: 
4.1. Indicadors significatius en els registres de competències comunicatives. 
4.2. Cumplimentació d’instruments de registre de competències comunicatives. 
4.3. Identificació dels criteris que determinen l’ajust o canvi del sistema de comunicació. 
4.4. Identificació dels criteris per a verificar la implicació familiar i de l'entorn 

social. 
4.5. Transmissió de la informació recollida a l'equip interdisciplinari. 
4.6. Justificació de la necessitat de valorar l’eficàcia dels sistemes de comunicació. 
 
 
MÒDUL PROFESSIONAL 6: ATENCIÓ A UNITATS DE CONVIVÈNCIA 
 
UF 1: Intervenció en famílies.  
Continguts 
 
1. Planificació de la intervenció en la família. 
1.1. Concepte de família.  
1.2. Anàlisi de la tipologia de famílies.  
1.3. Anàlisi de les característiques de les famílies amb problemes de risc d’exclusió social 
1.4. Models d’intervenció en famílies.  
1.5. Anàlisi de serveis, programes i recursos residencials en l’atenció a les famílies. 
1.6. Projectes d’intervenció en la família: finalitats, línees d’actuació, ...  
1.7. Estratègies i tècniques específiques en la intervenció en la família. 
1.8. Treball familiar. Desenvolupament d’habilitats de parentalitat positiva. 
1.9. Pautes d’intervenció del Tècnic superior en Integració Social en els serveis, programes i recursos 
residencials en l’atenció a les famílies.  
2. Organització de la intervenció en el si de la família. 
2.1. Anàlisi de necessitats de les famílies en l’àmbit domèstic, personal i relacional.  
2.2. Determinació de necessitats de formació, informació, supervisió i acompanyament de la família.  
2.3. Organització dels espais, recursos i temps.  
2.4. Respecte per les decisions de cada membre de la família. 
2.5. Valoració del treball en l’equip interdisciplinari com a base de la intervenció en la família 
3. Seguiment de la intervenció en la família 
3.1. Paper de la família en el procés de control i seguiment de la intervenció  
3.2. Determinació del moment i la seqüència de les activitats d’avaluació.  
3.3. Selecció i elaboració dels instruments d’avaluació.  
3.4. Registre de dades en suports establerts per l’equip interdisciplinari.  
3.5. Elaboració d’informes i memòries.  
3.6. Valoració de la importància de l’avaluació com a recurs per a la millora de la intervenció.  
3.7. Valoració de l’avaluació com un instrument útil en la presa de decisions 
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UF 2: projectes d’intervenció en unitats de convivència 
Continguts. 
 
1. Planificació de la la intervenció en la unitat de convivència. 
1.1. Concepte d'unitats de convivència.  
1.2. Models d’intervenció en les unitats de convivència: Intervenció sistèmica 
1.3. Anàlisi de serveis, programes i recursos residencials en l’atenció a les unitats de convivència. 
1.4. Disseny d’intervencions en la unitats de convivència.  
1.5. Estratègies i tècniques específiques en la intervenció en la unitats de convivència. PCP 
1.6. Pautes d’intervenció directa del Tècnic en Integració Social a les diferents unitats de convivència: 

la relació d’ajut, habilitats socials.  
2. Seguiment de la intervenció en la unitat de convivència. 
2.1. Determinació del moment i la seqüència de les activitats d'avaluació.  
2.2. Establiment d'indicadors i protocols d'avaluació en intervenció en la UC  
2.3. Elaboració i selecció d’instruments d'avaluació.  
2.4. Paper de la UC en el procés de control i seguiment 
2.5. Registre de dades en suports adequats.  
2.6. Elaboració d’informes i memòries.  
2.7. Valoració de la importància de l’avaluació com a recurs per a la millora de la intervenció.  
2.8. Valoració de l’avaluació com un instrument útil en la presa de decisions 
 
 
UF 3: gestió de la unitat de convivència  
Continguts 
 
1. Disseny d’activitats del projecte d’intervenció en les unitats de convivència.  
1.1. Determinació de les àrees d’intervenció en les unitats de convivència: 
1.2. Gestió domèstica i domiciliària.  
1.2.1. Alimentació. Tècniques de manipulació i manteniment dels aliments. Compra i ordre.  
1.2.2. Economia domèstica.  
1.2.3. Tècniques de manteniment de la llar, d’objectes d’us personal i domèstic. Ordre, neteja i 
desinfecció. Cura de la roba. 
1.2.4. Suport social i emocional. Cures bàsiques. Acompanyament.  
1.2.5. Ocupació del temps lliure. Itineraris per a la participació en espais i activitats d’oci i temps de 
lleure.  
1.2.6. Educación afectivo-sexual. Planificació familiar. 
1.3. Definició de les activitats. 
1.4. Selecció d’estratègies, tècniques i recursos 
1.5. Assessorament a la família. 
1.5.1. Selecció d’habilitats socials i de mediació en l’assessorament familiar. 
1.5.2. Codi ètic. Confidencialitat en la relació en les famílies. 
1.6. Selecció de tècniques de prevenció de l’estrès emocional. 
1.7. Valorar el tracte dispensat a les persones que formen la unitat de convivència.  
2. Disseny d’activitats d’avaluació del projecte d’intervenció en les unitats de convivència.  
2.1. Determinació del moment i la seqüència de les activitats d’avaluació.  
2.2. Establiment d’indicadors i activitats d’avaluació en intervenció en la unitat de convivència. 
2.3. Elaboració i selecció d’instruments d’avaluació.  
2.4. Registre de dades en suports adequats.  
2.5. Valoració de la importància de l’avaluació com a recurs per a la millora de la intervenció.  
2.6. Valoració de l’avaluació com un instrument útil en la presa de decisions 
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UF 4: intervenció en situacions de relacions abusives i de violència. 
Continguts 
 
1. Organització d’estratègies de prevenció.  
1.1. Concepte, tipus i cicle de la violència.  
1.2. Anàlisi dels factors de risc en situacions de violència de gènere.  
1.3. Nivells de prevenció en la intervenció social.  
1.4. Anàlisi d’accions preventives.  
1.5. Creació d’estratègies de promoció de la prevenció.  
1.6. Promoció d’activitats de sensibilització específiques de la prevenció de la violència de gènere 
1.6.1. Determinació de les activitats de sensibilització 
1.6.2. Organització de les activitats de sensibilització 

2. Desenvolupament d’estratègies d’intervenció en violència de gènere 
2.1. Detecció de situacions de violència de gènere 
2.2. Anàlisis de recursos per a la detecció i atenció a situacions de violència de gènere.  
2.3. Marc normatiu i procedimental en casos de violència de gènere.  
2.4. Acompanyament social, personal i emocional.  
2.5. Codi ètic. Confidencialitat en la relació en els casos de violència de gènere. 
2.6. Selecció de tècniques de prevenció de l’estrès emocional. 
2.7. Valoració del tracte adient a les persones que han patit violència domèstica. 
2.8. Importància de la confidencialitat en la relació d’ajuda. 
3. Seguiment de la intervenció en la prevenció i intervenció de situacions de violència de gènere, 
3.1. Determinació del moment i la seqüència de les activitats d’avaluació. 
3.2. Establiment d’indicadors i protocol d’avaluació en intervenció en la prevenció i intervenció de 

situacions de violència de gènere  
3.3. Elaboració i selecció d’instruments d’avaluació. 
3.4. Enregistrament de dades en suports adients.  
3.5. Elaboració d’informes i memòries.  
3.6. Valoració de la importància de l’avaluació com a recurs per a la millora de la intervenció.  
3.7. Valoració de l’avaluació com a un instrument útil en la presa de decisions.  
 

MÒDUL PROFESSIONAL 7: SUPORT A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA  
 
UF1. suport a la intervenció educativa.  
Continguts 
 
1. Caracterització del suport a la intervenció educativa. 
1.1 La integració en l’àmbit educatiu 
1.2 Modalitats d’atenció educativa: USEE, aula d’acollida, aula oberta, .... 
1.3 Alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.  
1.4 Anàlisis de la legislació vigent en matèria d’integració escolar. 
1.5 Nivells de concreció curricular.  
1.6 Identificació dels elements bàsics del currículum.  
1.7 Documents de programació del centro educatiu. 
1.8 Documents d’organització del centre educatiu: RRI. PEC, Normativa inici de curs... 
1.9 El pla d’atenció a la diversitat. 
1.10 L’equip interdisciplinar en la atenció a les necessitats específiques de suport educatiu.  
1.11Paper del Tècnic superior en l’àmbit educatiu: 
1.11.1Educador d’educació especial 
1.11.2 Tècnic en integració social 
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1.12 Importància de la planificació en la intervenció educativa. 
2. Organització del suport a la intervenció educativa. 
2.1 Adaptacions curriculars. 
2.2 Identificació de necessitats específiques de suport educatiu. Adaptacions més freqüentes. 
2.3 El procés d’ensenyament- aprenentatge de l’alumnat amb necessitats específiques de suport 
educatiu. 
2.4 Aplicació de tècniques d’ensenyament- aprenentatge 
2.5 Identificació dels principis psicopedagògics que sustenten la intervenció educativa amb l’alumnat 
amb necessitats específiques de suport educatiu. 
2.6 Programació d’activitats.  
2.7 Paper de les activitats complementaries i extraescolars en la integració escolar.  
3. Implementació d’activitats de suport a la intervenció educativa. 
3.1 Organització de l’espai i del temps en el desenvolupament de les activitats. 
3.2 Assignació d’espais, temps i recursos materials d’acord amb la planificació de la intervenció 
educativa. 
3.3 Recursos curriculars. 
3.4 Utilització de suports tècnics.  
3.5 Aplicació de normes de prevenció de accidentes i higiene a l’aula. 
3.6 Criteris d’elaboració d’activitats, de selecció de recursos,... 
3.7 Valoració de l’ús de les tecnologies de la informació en el suport a la intervenció educativa. 
4. Seguiment del procés de suport a la intervenció educativa. 
4.1 L’avaluació del procés de suport a la intervenció educativa. Tipus, funcions, tècniques i instruments 
d’avaluació. 
4.2 Selecció i elaboració d’instruments d’avaluació: de la pròpia intervenció com del desenvolupament 
de l’alumnat ACNEE. 
4.3 Complementació d’instruments d’avaluació . 
4.4 Interpretació i transmissió de la informació obtinguda dels processos d’avaluació. 
4.5 Predisposició a la autocrítica i autoavaluació. 
 
 
MÒDUL PROFESSIONAL 8: MEDIACIÓ COMUNITÀRIA 
 
 
UF1. el servei de mediació.  
Continguts: 
 
1. Planificació de la mediació. 
1.1Orígens i evolució de la mediació. 
1.2 Principis de la mediació. 
1.3 -Diferents àmbits d’aplicació de la mediació  
1.4 Anàlisi de diferents models de mediació comunitària: 
1.5 Model tradicional lineal,  
1.6 model transformatiu,  
1.7 model circular -narratiu,  
1.8 model interdisciplinari, 
1.9 Legislació europea, estatal, autonòmica relacionada amb la mediació..  
1.10 El fenomen migratori.  
1.11 Població autòctona i estrangera.  
1.12 Minories ètniques a les societats plurals 
1.13 Metodologies de recollida, anàlisi i transmissió de la informació aplicades al servei de mediació ; 
necessitats i característiques de les possibles situacions conflictives que afecten a la població.  
1.14 Valors culturals dels principals col•lectius socials. 
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1.15 Claus socials i culturals de les minories ètniques, codis d’interpretació. 
1.16 El servei de mediació: 
1.17 La planificació del servei de mediació.  
1.18 Determinació d'espais de trobada.  
1.19 Tipus i característiques dels espais de trobada.  
1.20 Espais i usos dels temps.  
1.21 Gestió i coordinació interna del servei i amb altres professionals. 
1.22 Funcions i tasques dels mediadors  
1.23 Els mediadors naturals. Registres dels diferents agents de la comunitat. 
1.24 Valoració de la importància de planificar la mediació. 
2. Determina els processos d'avaluació del servei de mediació. 
2.1 Selecciona mètodes i procediments d’avaluació aplicats al servei de mediació. 
2.2 Determinació de criteris i indicadors d'avaluació del servei de mediació. 
2.3 Sistemes de recollida d’informació del servei de mediació. 
2.4 Selecció d'estratègies d'avaluació. 
2.5 Selecció de tècniques i instruments per a l'avaluació del servei de mediació. 
2.6 Elaboració de documentació 
 
 
UF2. processos de mediació.  
Continguts 
 
1. Organització de les actuacions per a la prevenció de conflictes. 
1.1 Orientacions i instruccions per incorporar elements de resolució alternativa de conflictes en 
programes i projectes socials. 
1.2 Recursos de mediació comunitària.  
1.3 Determinació d’activitats socioeducatives facilitadores de la comunicació. 
1.4 Determinació d'espais de trobada.  
1.5 Protocols de presentació del servei de mediació als agents socials. 
 
2. Realització d'activitats dels processos de mediació comunitària. 
2.1 Components i tipus de conflictes. 
2.2 Tècniques de gestió de conflictes .  
2.3 La transacció, l’arbitratge, la negociació .  
2.4 La gestió positiva del conflicte 
2.5 Els serveis de mediació familiar, laboral, penal i d’altres. La mediació comunitària 
2.6 Etapes en el procés de mediació.  
2.7 Aplicació de tècniques utilitzades en la mediació comunitària.  
2.8 Materials i recursos sobre la resolució alternativa de conflictes existents.  
2.9 Aplicació d’habilitats socioemocionals en els processos de mediació comunitària. 
 
3. Realització d'activitats d'avaluació de la mediació. 
3.1 Selecciona mètodes i procediments d’avaluació aplicats als processos de mediació. 
3.2 Determinació de criteris i indicadors d'avaluació del procés. 
3.3 Selecció d'estratègies d'avaluació. 
3.4 Sistemes de recollida d'informació del procés de mediació. 
3.5 Selecció de tècniques i instruments per a l'avaluació de la mediació. 
3.6 Elaboració de la documentació dels processos de mediació. 
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MÒDUL 9: HABILITATS SOCIALS 
 
UF1. Habilitats de comunicació.  
Continguts 

 
1. Implementació d'estratègies i tècniques que afavoreixi la relació social i la comunicació. 
1.1. Habilitats socials i conceptes afins. 
1.2. Anàlisi de la relació entre comunicació i qualitat de vida en els àmbits d'intervenció. 
1.3. El procés de comunicació. La comunicació verbal i no verbal. 
1.4. Valoració comunicativa del context: facilitadors i obstacles en la comunicació. 
1.5. Valoració de la importància de les actituds en la relació d'ajut. 
1.6. La intel·ligència emocional. L'educació emocional. Les emocions i els sentiments. 
1.7. Els mecanismes de defensa. 
1.8. Programes i tècniques de comunicació i habilitats socials. 
2. Implementació d'estratègies de gestió de conflictes i presa de decisions. 
2.1. Identificació del tipus de les causes dels conflictes. 
2.2. Fases de desenvolupament dels conflictes. 
2.3. Valoració del conflicte en les dinàmiques grupals. 
2.4. Anàlisi de tècniques de resolució de problemes. 
2.5. El procés de presa de decisions. 
2.6. Gestió de conflictes grupals.  
2.7. Aplicació de tècniques de mediació i de negociació.  
3. Avaluació de la competència social. 
3.1. Aplicació de tècniques de recollida de dades.  
3.2. Autoavaluació de la competència social. 
3.3. Valoració de l'autoavaluació com a estratègia per a la millora de la competència social. 
3.4. La supervisió d’equips com a espai confidencial de reflexió i autoavaluació en el desenvolupament 

d’habilitats de relació interpersonals i de comunicació adequades. 
 
 
UF2. Dinamització de grups.  
Continguts  
 
1. Dinamització del treball en grup. 
1.1. Psicologia del grup: individu i grup. 
1.2. Tipus i característiques del grup. Desenvolupament grupal. 
1.3. Anàlisi de l'estructura i processos de grups. 
1.4. Tècniques per a l'anàlisi dels grups. 
1.5. Valoració de la importància de la comunicació en el desenvolupament del grup. 
1.6. La comunicació en els grups. Estils de comunicació. Comunicació verbal i gestual. Altres llenguatges: 

icònic, audiovisual, els tics. Obstacles i barreres. Cooperació i competència en els grups. 
1.7. Dinàmiques de grup. Fonaments psicosociològics aplicats a les dinàmiques de grup. 
1.8. L'equip de treball. Estratègies de treball cooperatiu. Organització i el repartiment de tasques. 
1.9. El treball individual i el treball en grup. 
1.10. Aplicació de dinàmiques de grup. 
1.11. La confiança en el grup. 
1.12. Valoració del paper de la motivació en la dinàmica grupal. 
1.13. Presa de consciència sobre la importància de cap de respectar les opinions no coincidents amb la 

pròpia. 
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2. Conducció de reunions. 
2.1. La reunió com a treball en grup. 
2.2. Tipus de reunions i funcions. 
2.3. Etapes en el desenvolupament d'una reunió. 
2.4. Tècniques de moderació de reunions. 
2.5. Identificació de la tipologia de participants en una reunió. 
2.6. Anàlisi de factors que afectin el comportament d'un grup: boicotejadors, col·laboradors. 
3. Implementació d'estratègies de gestió de conflictes i presa de decisions. 
3.1. El procés de presa de decisions 
3.2. Aplicació de les estratègies de resolució de conflictes grupals. L’empoderament 
3.3. Valoració del conflicte en les dinàmiques grupals. 
3.4. Valoració del paper del respecte i de la tolerància en la resolució de problemes i conflictes. 
3.5. La supervisió d’equips com a espai confidencial de prevenció i resolució de conflictes en l’equip de 

treball. 
4. Avaluació de la competència social i els processos de grup. 
4.1. Aplicació de tècniques de recollida de dades.  
4.2. Avaluació de la competència social. 
4.3. Avaluació de l'estructura i processos grupals. 
4.4. Aplicació de les tècniques d'investigació social al treball amb grups. 
4.5. Anàlisi d'estratègies i instruments per a l'estudi de grups. 
4.6. Sociometria bàsica. 
4.7. Valoració de l'autoavaluació com a estratègia per a la millora de la competència social.  
4.8. La supervisió d’equips com a espai confidencial d’autoavaluació de la competència social de l’equip 

educatiu. 
 
 
MÒDUL PROFESSIONAL 10: PRIMERS AUXILIS 
 
UF 1: recursos i trasllat d’accidentats 
Continguts 
 
1. Valoració inicial de l’assistència en una urgència: 
1.1 El sistema sanitari català: 
1.1.1 Centres de salut i equips terapèutics. 
1.1.2 Sistemes d’emergències. 
1.2 Marc legal: 
1.2.1 Objectius i límits dels primers auxilis. 
1.2.2 Responsabilitat i ètica professional. 
1.3 Farmaciola d’urgències: productes sanitaris, medicaments i material d’autoprotecció. 
1.4 Seguretat i autoprotecció: 
1.4.1 Mètodes i materials de protecció de la zona. 
1.4.2 Mesures d’autoprotecció personal. 
1.4.3 Protocols de seguretat. 
1.5 Fisiologia bàsica: 
1.5.1 Respiratòria: vies aèries, mecànica respiratòria, intercanvi de gasos. 
1.5.2 Cardiovascular: cor i vasos, sistema circulatori, mecànica de fluids. 
1.5.3 Neurològica: valoració de l’estat de consciència, activitat motora i sensitiva. 
1.6 Constants vitals: freqüència cardíaca, freqüència respiratòria i temperatura. 
1.7 Terminologia medicosanitària en primers auxilis. 
1.8 Protocol de transmissió de la informació. 
1.9 Prioritats d’actuació en múltiples víctimes. Mètodes de triatge simple. 
1.10 Objectius de la prevenció primària i secundària. 



20 
 

 
2. Aplicació de procediments d’immobilització i de mobilització: 
2.1 Avaluació de la necessitat de mobilització. 
2.2 Mitjans materials d’immobilització i de mobilització. 
2.3 Confecció de lliteres i materials d’immobilització. 
2.4 Posicions de seguretat i d’espera. 
2.5 Immobilització: 
2.5.1 Fonaments d’actuació en fractures i luxacions. 
2.5.2 Indicacions de la immobilització. 
2.5.3 Tècniques generals d’immobilització. 
2.6 Mobilització, deambulació i transport de la persona assistida: 
2.6.1 Indicacions i contraindicacions. 
2.6.2 Tècniques de mobilització. 
2.7 Ergonomia. 
 
UF 2: suport vital bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors 
Continguts 
 
1. Aplicació de tècniques de suport vital bàsic: 
1.1 Ressuscitació cardiopulmonar bàsica: 
1.1.1 Indicacions. Causes de l’aturada cardiorespiratòria. 
1.1.2 Cadena de supervivència. 
1.1.3 Verificació de la permeabilitat de la via aèria. 
1.1.4 Tècniques d’obertura i desobstrucció de la via aèria. 
1.1.5 Tècnica de suport ventilatori: boca a boca, boca-nas. Suport vital bàsic instrumentalitzat de la via 
aèria. 
1.1.6 Tècnica de suport circulatori: massatge cardíac extern. 
1.2 Desfibril·lació externa automàtica (DEA) i semiautomàtica (DESA): 
1.2.1 Funcionament i manteniment del desfibril·lador extern semiautomàtic. 
1.2.2 Mort sobtada i significat de la fibril·lació ventricular. Importància de la desfibril·lació precoç. 
1.2.3 Protocol d’actuació. 
1.2.4 Recollida de dades dels aparells desfibril·ladors externs semiautomàtics. 
1.3 Protocol d’actuació de l’ILCOR (Comitè de Coordinació Internacional sobre la Ressuscitació) / 
Algoritme de l’European Resuscitation Council per al DEA. 
1.4 Mesures postreanimació. Posició lateral de seguretat. 
1.5 Mètode Utstein per a recollida de dades de forma sistemàtica. 
1.6 Casos o circumstàncies de no intervenció. 
1.7 Problemes ètics. 
 
UF 3: atenció sanitària d’urgència 
Continguts 
 
1. Aplicació de primers auxilis en patologia d’urgència: 
1.1 Tipus d’accidents i conseqüències. 
1.2 Biomecànica dels accidents. 
1.3 Valoració i atenció inicial en lesions per agents físics. 
1.3.1 Traumatismes: fractures, luxacions i altres lesions traumàtiques, cossos estranys, ferides i 
hemorràgies, ennuegament. 
1.3.2 Calor i fred: cremades, cop de calor, hipotèrmia i congelació. 
1.3.3 Electricitat: protocols d’actuació en electrocucions. 
1.3.4 Radiacions. 
1.3.5 Ofegament. 
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1.4 Valoració contínua de l’accidentat. 
1.4.1 Valoració primària. 
1.4.2 Valoració secundària. 
1.5 Valoració i atenció inicial en lesions per agents químics i biològics. 
1.5.1 Tipus d’agents químics i medicaments. 
1.5.2 Vies d’entrada i lesions. 
1.5.3 Actuacions segons tòxic i via d’entrada. 
1.5.4 Mossegades i picades. 
1.5.5 Reacció al·lèrgica. 
1.6 Valoració i atenció inicial en patologia orgànica d’urgència: 
1.6.1 Protocols d’actuació en signes cardiovasculars d’urgència: dolor toràcic, arítmies, dificultat 
respiratòria d’origen cardíac. 
1.6.2 Protocols d’actuació en trastorns respiratoris d’urgència: dificultat respiratòria, crisi asmàtica. 
1.6.3 Protocols d’actuació en alteracions neurològiques: pèrdua del nivell de consciència, alteracions 
motores i sensitives, convulsions en infants i adults. 
1.6.4 Protocols d’actuació en la diabetis. 
1.6.5 Protocols d’actuació en els quadres d’agitació psicomotriu. 
1.6.6 Protocols d’actuació en la febre. 
1.7 Actuació inicial en el part imminent. Atenció a la mare i al nadó. 
1.8 Límits en les actuacions. 
1.9 Normes i protocols de seguretat i d’autoprotecció personal. 
2. Aplicació de tècniques de suport psicològic i d’autocontrol: 
2.1 Estratègies bàsiques de comunicació. 
2.2 Valoració del paper del primer intervinent. 
2.3 Tècniques facilitadores de la comunicació interpersonal. 
2.4 Factors que predisposen a l’ansietat en situacions d’accident i d’emergència. 
2.5 Mecanismes i tècniques de suport psicològic. 
 

5.- EMPRESES COL·LABORADORES 

• Casal dels Infants del Raval 

• SPOTT-toxicomanies 

• Can Xatarra. Inserció Laboral 

• Centre de Dia Martí Julià. Salut Mental 

• Fundació ABS. Toxicomanies 

• Escalt I i II. Discapacitats 

• Escola Moragas Discapacitats 

• Centre Pedralbes. Discapacitats 

• ARED. Dones 

• AFAP. Integració 

• Ibn Batuta. Immigració 

• Fimdació Mercè Fontanilles. Imm 

• ACSAR. Immigració 

• Fundació Ave Mar. Discapacitats 

• ASPASIM 

• Fundació Marianao 

• Escola Margalló 

• Les Roquetes 3a Edat 

 


