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Sigues Tècnic en Integració Social

2.000 h – 2 CURSOS ACADÈMICS (Horari de tarda)
Ubicació centre: FEDAC Manresa
T’agradaria dissenyar projectes d’intervenció social? Tens vocació de servei
per tal de generar un impacte social? Vols treballar en centres de dia, centres
d’inserció ocupacional, centres amb persones amb discapacitat sensorial, física, cognitiva ... centres oberts, ajuda domiciliària? Vols dissenyar i implantar accions per tal de prevenir la violència de gènere? T’agradaria programar
projectes d’infància en risc? Desenvoluparies plans d’acció específics que
promoguin la participació i integració de les persones immigrants? En resum, visualitzes el teu futur professional creient fermament que pots generar
un impacte positiu cap als col·lectius més desfavorits de la nostra societat?
Si a totes aquestes preguntes la teva resposta és SÍ rotund, no ho dubtis
més! Aquest és el teu Cicle!
Un cop finalitzat seràs Tècnic/a superior en integració social i exerciràs la teva
activitat professional en empreses del sector serveis a les persones i de serveis a la comunitat.

QUÈ ESTUDIARÀS A
INTEGRACIÓ SOCIAL?

Context de la intervenció social
Metodologia de la intervenció social
Promoció de l’autonomia personal
Inserció sociolaboral
Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació
Atenció a unitats de convivència
Suport a la intervenció educativa
Mediació comunitària
Habilitats socials
Primers auxilis
Projecte d’integració social
Empresa i iniciativa emprenedora
Formació en centres de treball
Projecte d’integració social

FP DUAL

Durant el segon curs del cicle, la teva estada l’empresa serà més
profitosa perquè tindràs la possibilitat de realitzar 1000 hores al
costat de professionals que t’ensenyaran la professió des de l’empresa i podràs participar en el dia a dia posant a la pràctica tot el
que has après a l’aula.
A més rebràs una beca salari mensual per part de l’empresa pel
teu esforç i la teva dedicació.

1 curs amb salari fix
1 any d’experiència
laboral
Empreses i institucions
del territori reconegudes
Alta inserció laboral

VALOR AFEGIT DE L’FP DUAL
PER ALS ESTUDIANTS

Més opcions d’aconseguir ocupació respecte
a la FP tradicional.

Aprendre treballant i
augmentar la motivació
per la formació

Fer una estada en
l’empresa amb alta a
la SS i retribució
econòmica.

Entrar en contacte
amb el món real de
l’empresa i adquirir
experiència.

COM FUNCIONA L’ESTADA A L’EMPRESA
AMB L’FP DUAL?

1.

Signatura d’un conveni de col·laboració entre
les diferents empreses i institucions del territori i
l’escola.

3.

L’alumne percebrà, mitjançant beca-salari:
Durant 1a meitat estada: 356,25 €/mes*
Durant 2a meitat estada: 415,62 €/mes*

2.

El curs estarà estructurat de la següent manera:
1r CURS - setembre / juny:
Es desenvoluparà totalment a l’escola.
Últim trimestre inici del període de
pràctiques (FCT). 100 hores no
remunerades.

2n CURS - setembre / juny:
Inici del període dual:
25h (aprox.) setmanals al centre de treball
15h lectives a l’escola.

*SS bonificada

SORTIDES LABORALS

És un dels perfils en constant evolució, t’hi sumes? Coneix les sortides
professionals:
Tècnic/a d’equipaments residencials
Tècnic/a d’educació especial
Tècnic/a de persones amb discapacitat
Tècnic/a de mobilitat bàsica
Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social
Auxiliar de tutela
Treballador/a familiar
Monitor/a de rehabilitació psicosocial
Mediador/a ocupacional i/o laboral
Mediador/a comunitari/ària
Mediador/a intercultural
Tècnic/a d’acompanyament laboral
Tècnic/a en ocupació amb suport

ACCÉS AL CURS

MATRICULAR-SE A
INTEGRACIÓ SOCIAL

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:
Tenir el títol de tècnic de formació professional
(CFGM), o tècnic superior de grau superior (CFGS),
o tècnic especialista (FPII).
Haver superat el curs d'orientació universitària
(COU) o el preuniversitari.

El procés de matriculació és sempre obert.

Tenir el títol de batxillerat.

No cal que facis el procés de preinscripció!

Tenir qualsevol titulació universitària o una
d'equivalent.

Per això, si t’agradaria assegurar-te la plaça, val més
que la reservis de seguida, ja que treballem amb grups
reduïts. Per a fer-ho, només has de pagar la matrícula i
omplir el full d’inscripció.
Consulta també els requisits d’accés al cicle. Si tens
dubtes, pots trucar-nos, escriure’ns un e-mail o venir
a visitar-nos i t’ho explicarem tot sense cap problema.

CONTINUÏTAT D’ESTUDIS
Amb aquests estudis 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 obtenir la convalidació de crèdits universitaris

Tenir aprovada la prova d’accés a cicles formatius
de grau superior (CFGS).
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 complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any
natural en què es realitza la prova.

EQUIP DOCENT

SÒNIA DÍAZ

Coordinadora i professora
CFGS Integració Social

Coordinador CFGS Integració
social – Professor

JOSÉ LUIS BUENACHE

CARLES PONS

ANDREU FERRER

GLÒRIA BENAVENT

MONTSE GIBERT

ROSER NIN

URIEL MONTESINOS

LUIS TABARES BLANCO

Professor

Professora

Professora

Professor

Professor

Professora

Professor

Aquest és l’equip docent que imparteix les classes del
Grau Superior d’Integració Social en modalitat DUAL
al nostre centre.

TESTIMONIS

“Estudiar Integració Social no només m’aporta coneixements per ser una bona professional sinó que també m’aporta per millorar com a persona.”

“Integració social és sorprenent, principalment t’aporta molt aprenentatge tant personal com social i sobretot et canvia la visió sobre moltes coses que et fan
créixer com a persona.”

JÚLIA FRAUCA SALA,

Alumna CFGS Integració Social

ARIADNA ASTASIO SERRANO,
Alumna CFGS Integració Social

“Aquest cicle m’ha ensenyat a mirar la vida des d’una
altra perspectiva, m’ha posat reptes innovadors i he
conegut gent meravellosa. M’encanta formar part del
primer curs d’integració social.”
NÚRIA CARDONA SÀNCHEZ,
Alumna CFGS Integració Social

“Aquest curs m’aporta coneixe’m millor i aprendre
com puc ajudar per a millor la societat. M’ofereix nous
punts de vista que mai hagués descobert.”
CRISTINA LUJAN PRIETO,
Alumna CFGS Integració Social

PER QUÈ ESTUDIAR
AMB NOSALTRES?

Atenció personalitzada, clau pel desenvolupament de les
capacitats i aptituds de cadascú de vosaltres. Potenciem les
teves soft skills!
Atur 0! T’acompanyarem fins que trobis feina o continuïs els
teus estudis.
Learning by doing, l’aprenentatge per reptes. Les nostres classes tenen molt poc component teòric, i molt de pràctic.
Claustre docent format per professionals de referència en actiu
o de llarga experiència en el món educatiu
Títol reconegut a tota la Unió Europea.
Si ho desitges pots obtenir doble o triple titulació:
CF + Certificacions Oficials d’Anglès + Certificat ACTIC (nivell
d’ofimàtica).
Potenciem el Business English d’una manera molt pràctica i
innovadora.
Especialització en perfils formatius que atenen les demandes
dels sectors empresarials.
Fomentem l’emprenedoria i el coneixement d’empresa.
Borsa de treball exclusiva per a vosaltres.
Conferències de professionals del sector i visites a empreses.

PER QUÈ ESTUDIAR FP?

Les empreses cada vegada necessiten perfils més especialitzats,
amb una formació que s’ajusti a les seves necessitats. Per donar resposta a aquest problema sorgeix la Formació Professional
que ofereix l’oportunitat de formar professionals qualificats que
s’ajustin a les seves expectatives. I pel que fa als CFGS, tenim l’FP
DUAL com a motor de la competitivitat.
Us ajudem a conèixer més de prop el sector en el qual treballaran.
Facilitem la futura incorporació al mercat de treball als joves.
Millorem la qualificació professional dels joves, incrementant
la vinculació i corresponsabilitat del teixit empresarial amb la
Formació Professional.
Potenciem la relació del professorat d’FP amb les empreses
del sector i afavorim la transferència de coneixements.

EL CENTRE

FEDAC by Escola Montserrat és una aliança estratègica entre
l’escola FEDAC Manresa i l’escola Montserrat de Sant Vicenç de
Castellet, amb l’objectiu comú de poder oferir la millor proposta
pedagògica fruit de la combinació d’ambdós projectes educatius.
Som una escola camaleònica, que sap adaptar-se als canvis accelerats del nostre entorn. Ens apassiona el món de l’educació però
sempre i quan tingui un impacte transformador. Ensenyar és un
acte de molta responsabilitat i de respecte sobretot cap al vostre
temps.
No només us endureu respostes, sinó també preguntes que us ajudin a donar les vostres primeres passes cap a un futur immediat.

UBICACIÓ
A L’ESCOLA MONTSERRAT,
CREIEM
ENManresa
VOSALTRES!
L’escola
FEDAC
està ubicada al carrer Nou de Valldaura 19-21 de Manresa. És molt fàcil arribar a l’escola a través de
RENFE, Ferrocarrils de la Generalitat, i l’estació de busos queda
molt a prop.

A FEDAC by Escola
Montserrat creiem
en vosaltres!

T’ESPEREM!
Contacta amb nosaltres i reserva ara la teva
plaça. També pots concertar una visita guiada
pel centre o una entrevista personalitzada.

MÉS INFORMACIÓ

93 833 12 59
www.montserratf p.cat
www.manresa.fedac.cat

FEDAC MANRESA

ESCOLA MONTSERRAT

Nou de Valldaura 19-21
Manresa
fedac.manresa@fedac.cat

Enginyer Llansó, 24
St. Vicenç de Castellet
colmontserrat@xtec.cat

www.manresa.fedac.cat

www.montserratf p.cat

