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Introducció

La tasca del personal tècnic en integració social se centra prioritàriament a donar
suport als col·lectius en risc exclusió social. Aquest mòdul se centra en el treball
amb famílies i, en general, la tasca a fer en els contextos de convivència dels
usuaris. Aquest mòdul proporciona aquesta informació i respon als continguts
establerts per currículum LOE del cicle d’integració social.
És imprescindible que l’equip professional tingui un bon coneixement teòric
i empíric sobre els aspectes estructurals i organitzatius del concepte d’unitat
familiar així com un bon coneixement de les diferents metodologies d’intervenció
que es fan servir des de l’àmbit social. Aquest coneixement és un eix fonamental
per tal de portar a terme la seva feina com a integrador social i contribuir a la
millora del benestar i la qualitat de vida de les famílies.
Pel que fa als continguts que es treballen a cada unitat, es concreten en la següent
organització per unitats:
• Unitat 1: “Intervenció en la unitat familiar”. Se centra en la família
com a unitat bàsica de convivència. S’analitzen la diversitat de tipologies
organitzatives i els diferents models d’intervenció.
• Unitat 2: “Organització i seguiment de la intervenció amb la família”.
Fa una aproximació a l’organització d’aquesta intervenció: metodologia,
recursos organitzatius, etc.
• Unitat 3: “Intervenció en situacions de relacions abusives i de violència”.
Estableix les bases per al reconeixement i la intervenció en situacions de
violència familiar, incidint especialment en la violència de gènere.
• Unitat 4: “La intervenció en la unitat de convivència”. Aprofundeix en
les diferents opcions de convivència alternatives a la llar familiar adreçades
a persones les quals per diferents motius no poden o no es recomana
continuar vivint a la llar familiar.
• Unitat 5: “Àmbits d’intervenció en les unitats familiars i convivencials”.
Se centra en l’anàlisi de la intervenció del professional als domicilis dels
usuaris pel que fa a l’organització i gestió de tasques com l’administració
de l’economia domèstica, suport psicosocial, oci, etc.
A partir de l’estudi d’aquests continguts, es busca afavorir la reflexió i anàlisi
sobre les noves dinàmiques familiars i socials que donen lloc al sorgiment d’unes
relacions marcades per la diversitat i nous estils de vida. Aquests nous escenaris
generen noves necessitats i demandes socials que requereixen la conscienciació i
l’enteniment social així com una actualització normativa.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:
Intervenció en famílies
1. Planifica la intervenció en les famílies relacionant els models d’intervenció
amb els aspectes generals de la metodologia d’intervenció social.
2. Organitza la intervenció en la família, analitzant-ne les necessitats en
l’àmbit domèstic, personal i relacional.
3. Du a terme activitats per al control i seguiment de la intervenció en la família, justificant la selecció d’estratègies, tècniques i instruments d’avaluació.
Projectes d’intervenció en unitats de convivència
1. Planifica la intervenció en la unitat de convivència, relacionant els models
d’intervenció amb els aspectes generals de la metodologia d’intervenció
social.
2. Du a terme activitats per al control i seguiment de la intervenció en la unitat
de convivència, justificant la selecció de les estratègies, les tècniques i els
instruments d’avaluació.
Gestió de la unitat de convivència
1. Dissenya activitats del projecte d’intervenció en les unitats de convivència,
analitzant-ne les estratègies d’intervenció.
2. Dissenya activitats d’avaluació del projecte d’intervenció en les unitats de
convivència, justificant la selecció de les estratègies, tècniques i instruments
d’avaluació.
Intervenció en situacions de relacions abusives i de violència
1. Organitza estratègies d’intervenció en l’àmbit de la prevenció de la violència
de gènere, analitzant-ne els factors personals i socials.
2. Implementa estratègies d’intervenció en violència de gènere, relacionant les
característiques de la situació amb el protocol establert.
3. Du a terme activitats per al control i seguiment de la intervenció en la
prevenció i intervenció en situacions de violència de gènere, justificant la
selecció d’estratègies, tècniques i instruments d’avaluació.
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Continguts

Intervenció en famílies
Unitat 1
Intervenció en la unitat familiar
1. La família
2. La intervenció
Unitat 2
Organització i seguiment de la intervenció a la unitat familiar
1. Organització de la intervenció en el si de la família
2. Seguiment de la intervenció en el si de la família
Intervenció en situacions de relacions abusives i de violència
Unitat 3
Intervenció en situacions de relacions abusives i de violència
1. Organització d’estratègies de prevenció
2. Estratègies d’intervenció en violència masclista
3. Seguiment de la intervenció en situacions de violència masclista
Projectes d’intervenció amb unitats de convivència
Unitat 4
Projectes d’intervenció amb unitats de convivència
1. Les unitats de convivència
2. La intervenció en les unitats convivencials.
3. Seguiment de la intervenció en les unitats de convivencia.
Gestió de la unitat de convivència
Unitat 5
Gestió de la unitat de convivència
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1. Gestió de la unitat de convivència.
2. L’alimentació
3. Neteja i ordre de l’habitatge
4. Manteniment de la roba: Neteja i ordre
5. L’àmbit psicosocial i emocional
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