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FEDAC

9 RAONS

CFGS INTEGRACIÓ SOCIAL
2.000h - 2 cursos acadèmics

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.
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MÒDULS PROFESSIONALS

HORES MÀX-MÍN

HLLD

COM ACCEDIR?

9 RAONS

FEDAC

UNITATS FORMATIVES

UF1 Marc de la intervenció social

132

0

UF3 Necessitats de les persones en situació de risc social d’infants i adolescents, violència masclista i violència familiar
UF4 Necessitats de les persones en situació d’exclusió social, de discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.

PLA D’ESTUDIS

CFGS INTEGRACIÓ SOCIAL

01 Context de
la intervenció social

UF2 Necessitats de les persones en situació de discapacitat, de malaltia
mental, drogodependència o altres addiccions.

02 Metodologia de
la intervenció social

UF1 Diagnòstic i anàlisi de la realitat
132

0

UF2 Disseny de projectes d’intervenció social
UF3 Difusió de projectes d’intervenció social
UF1 Entrenament d’habilitats d’autonomia personal i social
UF2 Intervenció en les activitats de la vida diària

03 Promoció
de l’autonomia personal*

198

33

UF3 Intervenció en l’adquisició de les competències bàsiques de mobilitat i
orientació.
UF4 Entrenament per l’adquisició de les habilitats socials
UF5 Estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives.
UF1 Context de la inserció laboral

04 Inserció sociolaboral*

198

33

UF2 Entrenament en habilitats sociolaborals
UF3 Treball en suport

Competència general
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05 Sistemes augmentatius i
alternatius de comunicació

HORES MÀX-MÍN

HLLD

132

21
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9 RAONS
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FEDAC

UNITATS FORMATIVES

UF1 Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació

06 Atenció a unitats de
convivència*

PLA D’ESTUDIS

CFGS INTEGRACIÓ SOCIAL

UF1 Intervenció en famílies
165

33

UF2 Projectes d’intervenció en unitats de convivència
UF3 Gestió de la unitat de convivència
UF4 Intervenció en situacions de relacions abusives i de violència

07 Suport a la intervenció
educativa

99

0

08 Mediació comunitària*

132-99

33

09 Habilitats socials*

132-120

12

UF1 Suport a la intervenció educativa

UF1 El servei de mediació
UF2 Processos de mediació

UF1 Habilitats comunicació
UF2 Dinamització de grups
UF1 Recursos i trasllat d’accidentat

10 Primers auxilis

66

0

UF2 Suport vital bàsic (SVB) i DEA
UF3 Atenció sanitària d’urgència

Pla d’estudis 1
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MÒDULS PROFESSIONALS

HORES MÀX-MÍN

HLLD

11 Formació i orientació
laboral

99

0

12 Empresa i iniciativa
emprenedora

66

0

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora

13 Projecte d’integració
social

66

0

UF1 Projecte d’integració social

383

0

2.000

165

14 Formació en centres
de treball

TOTAL

9 RAONS

FEDAC

UNITATS FORMATIVES

UF1 Incorporació al treball
UF2 Prevenció de riscos laborals

Àmbit professional i de treball
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9 RAONS

FEDAC

PRINCIPALS OCUPACIONS I LLOCS DE TREBALL
Tècnic de programes de prevenció
i inserció social.
Educador d’equipaments residencials
de diferents tipus.
Educador de persones amb discapacitat.

Tècnic de mobilitat bàsica.
Tècnic d’inserció ocupacional.
Mediador ocupacional i/o laboral.
Dinamitzador ocupacional i/o laboral.
Educador de base.

Treballador familiar.

Mediador comunitari.

Educador d’educació familiar.

Mediador intercultural.

Auxiliar de tutela.

Mediador veïnal i comunitari.

Monitor de centres oberts.

Preparador laboral.

ÀMBIT PROFESSIONAL I DE TREBALL

Tècnic d’integració social.

Tècnic en treball amb suport.

Aquest professional exercirà l’activitat en el sector dels serveis a les persones: assistencial, educatiu, de suport a la gestió domèstica i psicosocial,
i en el sector dels serveis a la comunitat: atenció psicosocial a col·lectius
i persones en desavantatge social, mediació comunitària, inserció ocupacional i laboral, i promoció d’igualtat d’oportunitats i defensa dels drets de les
víctimes de violència de gènere i dels seus fills.

Especialista de suport educatiu.

Tècnic d’acompanyament laboral.

Educador d’educació especial.

Monitor de rehabilitació psicosocial.

Tècnic educador.

Tècnic d’acollida de persones migrants.

Tècnic especialista I (integrador social).

Monitor de serveis a la comunitat.

Tècnic especialista II (educatiu).

Tècnic per a l’atenció personal de
persones amb discapacitat.

Monitor de persones amb discapacitat.
Pla d’estudis 3
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CFGS ANIMACIÓ
SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA
2.000h - 2 cursos acadèmics

COMPETÈNCIA GENERAL
Programar, organitzar, implementar i avaluar intervencions d’animació sociocultural i turística, promovent la participació activa de les persones i
grups destinataris, i coordinant les actuacions dels professionals i voluntaris al seu càrrec.
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MÒDULS PROFESSIONALS

MP2. Metodologia de
la intervenció social

PLA D’ESTUDIS

CFGS ANIMACIÓ
SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA

MP1. Context de
l’animació sociocultural

Competència general
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MP3. Animació turística*

HORES MÀX-MÍN

132-99

132

132-99

MP4. Activitats d’oci i
temps lliure*

198-165

MP5. Dinamització grupal*

132-121

HLLD

33

0

33

33

11
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9 RAONS

UNITATS FORMATIVES

FEDAC

HORES MÍNIMES

UF1Caracterització de l’animació sociocultural

33

UF2 Col·lectius de la intervenció

66

UF1 Diagnòstic i anàlisi de la realitat

33

UF2 Disseny de projectes d’intervenció social

66

UF3 Difusió de projectes d’intervenció social

33

UF1 Organització del departament d’animació turística

33

UF2 Projectes d’animació turística

30

UF3 Vetllades i espectacles en l’àmbit animació turística

36

UF1 Recursos lúdics en projectes d’oci i temps lliure

55

UF2 Recursos expressius per l’animació d’oci i temps lliure

55

UF3 Implementació d’activitats de lleure i temps lliure en el
medi natural

55

UF1 El grup i la seva dinamització

89

UF2 L’equip de treball

32
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MP6. Animació i gestió
cultural*
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MP7. Desenvolupament
comunitari*

HORES MÀX-MÍN

198-165

132

HLLD

33

0

COM ACCEDIR?

UNITATS FORMATIVES

99

22

MP9. Intervenció
socioeducativa amb joves

99

0

MP10. Primers auxilis.

66

0

FEDAC

HORES MÍNIMES

UF1 Animació cultural

54

UF2 Gestió cultural

28

UF3 Fons de productes culturals

83

UF1 Diagnòstic del procés comunitari

44

UF2 Foment i suport de l’associacionisme i participació
ciutadana

55

UF3 Mediació en conflictes comunitaris

MP8. Informació juvenil

9 RAONS

33

UF1 Informació juvenil

77

UF 1 Intervenció socioeducativa amb joves

99

UF1 Recursos i trasllat d’accidentat

22

UF2 Suport vital bàsic (SVB) i ús dels desfibril·ladors

22

UF3 Atenció sanitària d’urgència

22
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HORES MÀX-MÍN

HLLD

MP11. FOL

99

0

MP12. EIE

66

MP13. Anglès

99

COM ACCEDIR?

UNITATS FORMATIVES

9 RAONS

FEDAC

HORES MÍNIMES

UF1 Incorporació al treball

66

UF2 Prevenció de riscos laborals

33

0

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora

66

0

UF1 Anglès tècnic

99

66

MP14.Projecte d’animació
sociocultural i turística*

66

0

UF1 Projecte

MP15. FCT

350

0

UF1 FCT

TOTAL

2.000

350

Àmbit professional i de treball
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9 RAONS

FEDAC

PRINCIPALS OCUPACIONS I LLOCS DE TREBALL
Coordinador de lleure educatiu infantil
i juvenil.
Director de lleure educatiu infantil i
juvenil.
Responsable de projectes de lleure
educatiu infantil i juvenil.

ÀMBIT PROFESSIONAL I DE TREBALL
Aquest professional exercirà l’activitat en el sector dels serveis a la comunitat: desenvolupament comunitari i informació juvenil; en el sector dels
serveis culturals: de lectura i informació, de tecnologies de la informació
i la comunicació, i de recursos i productes culturals diversos; en el sector
de serveis turístics i en el sector d’oci i temps lliure: d’activitats lúdiques i
esportives, mediambientals i a l’aire lliure.

Pla d’estudis 3

Dinamitzador comunitari.
Assessor per al sector associatiu.
Tècnic comunitari.
Gestor d’associacions.
Tècnic de serveis culturals.

Coordinador de campaments, d’albergs
de joventut, de cases de colònies, de
granges escola, d’aules de cases de
joventut i escoles de naturalesa.

Animador cultural.

Director de campaments, d’albergs
de joventut, de cases de colònies, de
granges escola, d’aules de cases de
joventut i escoles de naturalesa.

Animador de vetllades i espectacles.

Monitor d’activitats d’educació en el
lleure.

Cap de departament en animació
turística.

Animador sociocultural.

Informador juvenil.
Animador d’hotel.

Animador d’activitats recreatives a
l’aire lliure en complexos turístics.
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9 RAONS

FEDAC

COM ACCEDIR ALS CFGS?
CONTINUÏTAT D’ESTUDIS
VIES D’ACCÉS
Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algún dels requisits
següents:
Tenir el títol de batxillerat.
Tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent.
Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25
anys.
També poden accedir les persones amb el títol de tècnic (CFGM) de formació professional.
Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o
bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Amb aquests s’obté el títol de tècnic superior, que permet accedir a qualsevol
estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle
formatiu de grau superior poden obtener la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

BEQUES
Beques conovocades pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a estudiants que el curs acadèmic vigent cursen ensenyaments postobligatoris
(cicles formatius de grau mitjà i grau superior).
Les quanties que es poden atorgar són les següents:
Quantia fixa:
Quantia fixa lligada a la renda
Quantia fixa lligada a la residencia de l’estudiant durant el curs escolar.
Beca bàsica
Quantia variable:
Segons el resultat de la ponderació de la nota mitjana de l’expedient de l’estudiant i de la seva renda familiar.
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9 RAONS PER ESTUDIAR
A FEDAC BY ESCOLA MONTSERRAT

1
2
3
4

Atenció personalitzada. És un factor que considerem clau per aconseguir el desen-

volupament de les capacitats i aptituds de cada alumne. En la dimensió personal de
cada alumne, la seva atenció personalitzada és un factor clau d’una bona formació i es
manifesta sovint en petits detalls habituals: atendre específicament les dificultats en
l’aprenentatge, potenciar les virtuts de cada alumne, i dialogar sempre positivament i
en privat amb la confiança d’obtenir una millora.

Orientació. Fem un acompanyament i assessorament individualitzat de l’alumne des

de que entra a l’escola fins que l’alumne es gradua i troba una feina, engega la seva
pròpia empresa, o continua els seus estudis. El nostre objectiu: Atur 0!

Classes 100% pràctiques: Aprenem fent! I és que tenim molt clar que qualsevol
cosa s’apren practicant, i és per això que les nostres classes tenen molt poc component teòric, i molt de pràctic. A l’escola hem passat del que el professor explica al que
l’alumne apren.
Claustre docent format per professionals de llarga experiència en el món
educatiu i per professionals en actiu. Aquesta fòrmula permet assegurar a l’alum-

ne un aprenentatge complet, ja que combina la llarga experiència dels professionals del
món educatiu amb l’enriquidora experiència dels professionals en actiu en els seus respectius àmbits de treball, que compaginen al nostre centre la docència eminentment
pràctica, amb la pròpia activitat laboral en reconegudes empreses del sector.
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9 RAONS PER ESTUDIAR
A FEDAC BY ESCOLA MONTSERRAT

5

Reconeixement Europeu (EEES). Els estudis que oferim estan adaptats als criteris

6

Doble o Triple Titulació: Cicle Formatiu + Certificacions Oficials d’Anglès +
Certificat ACTIC. Donem la possibilitat que el nostre alumnat per obtenir, paral·lela-

7

Especialització en perfils formatius que atenen les demandes dels sectors
empresarials. L’estudiant rep una formació ajustada a la demanda actual i futura de

8
9

del nou marc de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior: els nostres estudiants obtenen el títol oficial reconegut a tota la Unió Europea.

ment al títol oficial del cicle formatiu, les certificacions oficials d’anglès i les certificacions ACTIC que acrediten el teu nivell d’ofimàtica.

l’empresa, fent totalment transferible els coneixements i competències adquirits al centre a l’activitat professional.

Fomentem l’emprenedoria. Fomentem l’esperit emprenedor i el coneixement d’em-

presa entre els nostres estudiants. Guiem i assessorem els nostres alumnes per a la
preparació de projectes d’emprenedoria que posteriorment presentaran als millors concursos del país, i cada any els nostres alumnes obtenen premis als diferents concursos
que s’han presentat.

Borsa de treball exclusiva per a l’alumnat. El centre disposa d’una borsa de treball
exclusiva on les empreses cerquen els nostres estudiants i graduats i facilita encara
més la seva incorporació al món laboral.
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COM ACCEDIR?

9 RAONS

FEDAC és la fundació creada el 2009 per les
Dominiques de l’Anunciata amb 24 escoles a
Catalunya, que dóna continuïtat a 150 anys
d’experiència educativa.

C/ Nou de Valldaura, 19-21
08241 Manresa
T. 93 872 84 00

Google maps

La proposta educativa de la FEDAC compta amb milers de famílies que confien en la qualitat acadèmica i l’excel·lència educativa dels nostres projectes, que posen l’alumne al centre de
l’activitat. Basem l’educació en les competències, amb la voluntat de potenciar els talents, les
vocacions i els desitjos vitals de cadascun dels nostres alumnes.
Apostem per formar els estudiants en el lideratge, així com en el coneixement interior a través
del projecte TUtopia. També treballem projectes vinculats al medi ambient, les tecnologies, el
domini de llengües, la responsabilitat social i l’acompanyament tutorial, personal i emocional.
La comunitat FEDAC està compromesa amb la transformació social, i treballa per a un món
més just, creatiu, crític i solidari a través del diàleg, la senzillesa i el tracte familiar, d’acord amb
l’esperit del Pare Coll.

www.fedac.cat/manresa

Els 10 anys de treball i millora constant de les nostres escoles -instal·lacions i projectes- avalen
els nostres professionals, així com el projecte educatiu #avuixdemà.
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El projecte educatiu #avuixdemà és un procés continuat d’innovació i millora per a les 24 escoles FEDAC.
#avuixdemà proposa en el període 2018-2024 accions concretes amb les quals donar resposta als 24 reptes de l’educació
del segle XXI plantejats per educadores, alumnes i famílies de
les nostres escoles.
De la visió estratègica del projecte educatiu #avuixdemà es
desprèn el llegat que les escoles FEDAC volem deixar en cada
un dels nostres alumnes.
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INSTAL·LACIONS

Wi-Fi i equipament multimèdia
a les aules
Laboratori
Aules polivalents
Aula d’informàtica
Espai coaching
Departament d’orientació
Poliesportiu
Sala de creativitat
Sales de projectes
Menjador amb cuina pròpia
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