
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Obert de Catalunya

CFGS Integració Social

Organització dels mòduls en unitats formatives

 La matrícula es fa per mòduls, blocs o unitats formatives. En cas de tenir superada alguna de les
unitats formatives que els integren, només caldrà cursar les unitats formatives pendents.

 Alguns mòduls  i  unitats  formatives tenen requisits  de matricula que cal  complir  per  poder-s’hi
matricular.

 No es pot cursar simultàniament el bloc 1 i el bloc 2 d’un mòdul, ni les unitats formatives de blocs
diferents. Per matricular-se al bloc 2 d’un mòdul cal tenir superades totes les unitats formatives del
bloc 1.

Mòduls / Unitats formatives Hores
Hores 

dedicació
setmanal 

Requisits per a la
matrícula Observacions

M01 Context de la intervenció social 132 9h set

(UF1) Marc de la intervenció social 42

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

30

(UF3) 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,  discriminació  per  raó  de
sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura

30

M02 Metodologia de la intervenció social 132 9h set

(UF1) Diagnòstic i anàlisi de la realitat 33

(UF2) Disseny de projectes d’intervenció 
social

66

(UF3) Difusió de projectes d’intervenció social 33

M03 Promoció de l’autonomia personal 198

Bloc
1

Promoció de l’autonomia personal 
(Bloc 1)

99 7h set

(UF1)  Entrenament  d’habilitats  d’autonomia
personal i social

33

(UF2) Intervenció en les activitats de la vida
diària

33

(UF3)  Intervenció  en  l’adquisició  de  les
competències  bàsiques  de  mobilitat  i
orientació

33

Bloc
2

Promoció de l’autonomia personal 
(Bloc 2)

99 7h set Haver superat el
bloc 1

(UF4)  Entrenament  i  adquisició  de  les
habilitats socials

49
Inclou treball en equip en

cadascuna de les UF.(UF5) Estimulació, manteniment i rehabilitació
de les capacitats cognitives

50

M04 Inserció sociolaboral 198 Haver superat l’M01

Bloc
1

Inserció sociolaboral (Bloc 1) 90 6h set

(UF1) Context de la inserció laboral 45

(UF3) Treball amb suport 45

Bloc
2

Inserció sociolaboral (Bloc 2) 108 7h set Haver superat el
bloc 1

(UF2) Entrenament en habilitats sociolaborals
108

Inclou treball en equip  en
cadascuna de les UF.

M05
Sistemes augmentatius i alternatius 
de comunicació

132 9h set

(UF1) Sistemes augmentatius i alternatius de 
comunicació

132 Inclou el treball d'alguns
continguts en llengua

anglesa. Nivell recomanat: B1
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Mòduls / Unitats formatives Hores
Hores 

dedicació
setmanal 

Requisits per a la
matrícula Observacions

Marc europeu comú de
referència per a les llengües. 

Inclou la realització d’un
vídeo.

M06 Atenció a les unitats de convivència 198

Bloc
1

Atenció a les unitats de convivència 
(Bloc 1)

80 5h set

(UF1) Intervenció en famílies 48

(UF4) Intervenció en situacions de relacions 
abusives i de violència 32

Bloc
2

Atenció a les unitats de convivència 
(Bloc 2)

85 5h set Haver superat el
bloc 1

(UF2) Projectes d’intervenció en unitats de 
convivència 40 Inclou treball en equip  en

cadascuna de les UF.
(UF3) Gestió de la unitat de convivència 45

M07 Suport a la intervenció educativa 99 7h set

(UF1) Suport a la intervenció educativa 99

M08 Mediació comunitària 132 9h set Haver superat l'M02

(UF1) El servei de mediació 33

(UF2) Processos de mediació 99

M09 Habilitats socials 132 9h set Haver superat l'M03

(UF1) Habilitats de comunicació 22 Inclou treball en equip  en
cadascuna de les UF.(UF2) Dinamització de grups 22

M10 Primers auxilis 66 4h set Haver superat l'M06

(UF1) Recursos i trasllat d’accidentats 22

Inclou la realització de vídeos
obligatoris en cadascuna de

les unitats formatives.

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

22

(UF3) Atenció sanitària d’urgència 22

M11 Formació i orientació laboral 99 7h set

(UF1) Incorporació al treball 66

(UF2) Prevenció de riscos laborals 33

M12 Empresa i iniciativa emprenedora 66 4h set

(UF1) Empresa i iniciativa emprenedora 66

M13 Projecte d’integració social 66 4h set

Tenir superats (o
cursar en el

semestre que es fa
la matrícula) tots els

mòduls del cicle,
excepte l’FCT. En el
cas de mòduls de

dos blocs, cal estar
cursant el Bloc 2.

Inclou treball en equip.

(UF1) Projecte d’integració social 66

M14 Formació en centres de treball 383

No tenir pendents
més de 6 blocs o

mòduls i
tenir superada

M11_UF2: Prevenció
de riscos laborals

(UF1) Formació en centres de treball 66
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