
C
ic

le
s 

 
F

o
rm

a
ti

u
s 

Grau 
Superior
Integració 
Social

+ CERTIFICACIÓ OFICIAL D’ANGLÈS

MODALITAT DUAL  |  2 CURSOS ACADÈMICS

SEMI PRESENCIAL

Titulació que et capacita per 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’entorn segurs tant per a les 
persones destinatàries com per al professionals.

La formació professional dual és una modalitat de l’FP en què 
l’estudiant també esdevé aprenent, de manera que combina la 
formació en el centre educatiu amb l’activitat en una empresa. 
Durant l’estada formativa l’alumne porta a terme tasques acordades 
entre l’empresa i el centre educatiu. L’alumne combina la formació  
al centre amb un període de formació remunerat en una empresa, 
que es formalitza per mitjà d’un contracte laboral o d’una beca.

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica 
superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari 
oficial de grau. Poden obtenir la convalidació de crèdits 
universitaris ECTS.

Modalitat 
Dual

Continuïtat  
d’estudis

Sortides professionals

Aquest cicle es cursa a les  
instal·lacions de Grup SOM VIA: 

C. Natzaret, 119-129 | Barcelona 08035 
T. 93 456 24 95
infocicsomvia@somvia.org  |  www.somvia.org

Cost del primer curs: 4.735!€
Matrícula: 500!€ (un únic pagament)
Quotes mensuals: 385!€ 
(de setembre a juliol. Ambdós inclosos)

Cost Cost del segon curs: 4.235!€
Quotes mensuals: 385!€  
(d’agost a juny. Ambdós inclosos)

— Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social.
— Educador/a d’equipaments residencials de diversos tipus.
— Educador/a de persones amb discapacitat.
— Treballador/a familiar. 
— Educador/a d’educació familiar. 
— Auxiliar de tutela.
— Monitor/a de centres oberts.
— Tècnic/a d’integració social. 
— Especialista de suport educatiu. 
— Educador/a d’educació especial.
— Tècnic/a educador/a. 
— Tècnic/a Especialista I (Integrador social). 
— Tècnic/a Especialista II (Educatiu).
— Monitor/a de persones amb discapacitat. 
— Tècnic/a de mobilitat bàsica. 

— Tècnic/a d’inserció ocupacional. 
— Mediador/a ocupacional i/o laboral. 
— Dinamitzador/a ocupacional i/o laboral.
— Educador/a de base. 
— Mediador/a comunitària. 
— Mediador/a intercultural. 
— Mediador/a veïnal i comunitari/a. 
— Preparador Laboral.
— Tècnic en treball amb suport. 
— Tècnic/a d’acompanyament laboral. 
— Monitor/a de rehabilitació psicosocial. 
— Tècnic/a d’acollida de persones migrants. 
— Monitor/a de serveis a la comunitat. 
— Tècnic/a per a l’atenció personal de persones 

amb discapacitat.

La part presencial del cicle estarà ubicada a la franja horària de  
16 a 19 hores de la tarda. I en relació a la part no presencial, les sessions 
de treball, explicatives i de contacte amb els professors que requereixin  
de la connexió dels alumnes també es realitzaran en aquest horari.

Horari



NÚM.
MÒDUL

MÒDUL 
PROFESSIONAL

NÚM.  
UNITATS  
FORMATIVES

UNITATS 
FORMATIVES

1 Context  
de la  
intervenció 
social

UF1 Marc de la intervenció social.

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

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, discriminació per raó de sexe, lloc de 
procedència, ètnia o cultura.

2 Metodologia  
de la  
intervenció  
social

UF1 Diagnòstic i anàlisi de la realitat.

UF2 Disseny de projectes d'intervenció social.

UF3 Difusió de projectes d'intervenció social.

3 Promoció 
de l’autonomia 
personal

UF1 Entrenament d'habilitats d'autonomia  
personal i social.

UF2 Intervenció en les activitats de la vida diària.

UF3 Intervenció en l'adquisició de les competències 
bàsiques de mobilitat i orientació.

UF4 Entrenament i adquisició de les habilitats socials.

UF5 Estimulació, manteniment i rehabilitació de les 
capacitats cognitives.

4 Inserció  
sociolaboral

UF1 Context de la inserció laboral.

UF2 Entrenament en habilitats sociolaborals.

UF3 Treball amb suport.

5 Sistemes  
augmentatius i 
alternatius de 
comunicació

UF1 Sistemes augmentatius i alternatius  
de comunicació.

NÚM.
MÒDUL

MÒDUL 
PROFESSIONAL

NÚM.  
UNITATS  
FORMATIVES

UNITATS 
FORMATIVES

6 Atenció a  
les unitats de 
convivència 

UF1 Intervenció en famílies.

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.

7 Suport a la 
intervenció  
educativa

UF1 Suport a la intervenció educativa.

8 Mediació 
comunitària

UF1 El servei de mediació.

UF2 Processos de mediació.

9 Habilitats  
socials

UF1 Habilitats de comunicació.

UF2 Dinamització de grups.

10 Primers  
auxilis

UF1 Recursos i trasllat d’accidentats.

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

UF3 Atenció sanitària d’urgència.

11 Formació 
i orientació  
laboral

UF1 Incorporació al treball.

UF2 Prevenció de riscos laborals.

12 Empresa i  
iniciativa  
emprenedora

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora.

13 Projecte 
d’integració 
social

UF1 Projecte d’integració social.

14 Formació en  
centres de treball 

15 Anglès UF1 Anglès.

Per què estudiar 
Cicles Formatius 
CIC - SOM VIA?

01. Claustre docent format per professionals especialistes.

02. Pla d’estudis totalment adaptat a les necessitats 
professionals reals.

03. Borsa de treball pròpia.

04. Grups reduïts.

05. Seguiment personalitzat de l’alumne. 

06. Formació in situ en recintes socioassistencials. 

07. Instal·lacions i equipaments d’última generació.

08.  FP Dual.

09.  Obtenció de titulacions i certificacions d’Anglès.

10.  Àmplia xarxa d’aliances en el sector del benestar i la salut. 


