Sessió informativa al personal educador
d’educació especial en centres públics

PROCÉS D’HABILITACIÓ O D’OBTENCIÓ
DEL TÍTOL DE TS EN INTEGRACIÓ SOCIAL

Maig de 2017

Antecedents
 Comissió tècnica EE entre els representants dels
treballadors i les diferents unitats del Departament
d’Ensenyament implicades (DS, DGEIP, DGFP)
 Acord amb el Comitè Intercentres d’1 de març de
2017
 Es determina com a titulació específica requerida el
títol de tècnic superior en integració social
 Efectes: 01/09/2017 per al personal de nova
contractació
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L’escola inclusiva:
una escola per a tothom, un projecte per a cadascú
 Decret 119/2015,  Ordre ENS/164/2016,  Ordre
 DECRET 187/2015,
de 14 de juny, per la qual
de 23 de juny,
ENS/303/2015, de 25 d'agost,
d’ordenació dels
ensenyaments de
l’educació primària

es determinen el
procediment i els
documents i requisits
formals del procés
d'avaluació en l'educació
primària

Reflexió
pedagògica dels
equips de
professionals

de 21 de
setembre, sobre el
reconeixement de
la innovació
pedagògica

d'ordenació dels
ensenyaments de
l'educació secundària
obligatòria.

Per garantir l’adquisició de les
competències bàsiques de
l’alumnat en acabar l’etapa
obligatòria
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Mesures i suports

Planificació de la
resposta educativa

4

Mesures i suports

Del projecte
educatiu a
la proposta
pedagògica
de centre

Mesures
i suports
universals

Mesures
i suports
addicionals

Mesures
i suports
intensius

Per a tots els
alumnes, en tots
els entorns,
accions
preventives i
proactives

Flexibilitzar el context d’aprenentatge
Proporcionar als alumnes estratègies per
minimitzar les barreres de l’entorn
Garantir la convivència i el compromís
de tota la comunitat educativa

Atenció específica
als aprenentatges,
accions flexibles,
temporals i
preventives

Intervenció educativa en aquells
aspectes del procés d’aprenentatge que
poden comprometre l’avenç d’alguns
alumnes.
Vinculats a mesures i suports universals
amb la màxima participació en les
situacions educatives.

Singularitats
individuals,
accions d'alta
intensitat i llarga
durada

Específics i singulars. A partir de
l’avaluació psicopedagògica.
Màxima participació de l’alumne en les
situacions educatives del centre i de
l’aula.
Vinculat a les mesures i els suports
anteriors.
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Xarxa de
recursos

RECURSOS DEL
CENTRE

Professionals
d’atenció
educativa
Mestre
d’audició i
llenguatge

Unitat de Suport a
l’Educació Especial

USEE

Comissió d’atenció a
la diversitat

COMUNITAT
EDUCATIVA

Recursos digitals

Estratègies
metodològiques i
organitzatives

Suport Escolar
Personalitzat - SEP
Aula Integral de
suport - AIS

Aula
d’acollida
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Xarxa de
recursos

SERVEIS EDUCATIUS
Inspecció
RECURSOS DEL
CENTRE

Centre de Recursos
Específics Trastorns del
Comportament i la
Conducta - CRETDIC

Equips
d’Assessorament
Psicopedagògic EAP

COMUNITAT
EDUCATIVA

Centre de
Recursos
Específic
Discapacitat
Visual - CREDV
Centre de Recursos
Específic Discapacitat
Auditiva -CREDA

Centres de
Recursos
Pedagògics - CRP
Equips de Llengua i
Cohesió social - LIC
Camps
d’aprenentatge
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Xarxa de
recursos

ALTRES RECURSOS DEL DEPARTAMENT

Entitats
conveniades i
serveis contractats

Aules
hospitalàries

SERVEIS EDUCATIUS

Aules en centres de
la DGAIA

RECURSOS DEL
CENTRE

COMUNITAT
EDUCATIVA
Aules en centres
dependents de
Justícia Juvenil

Hospital de
dia per
adolescents
Atenció
domiciliària
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ALTRES RECURSOS DEL DEPARTAMENT

Xarxa de
recursos

SERVEIS SÒCIOSANITARIS

Entitats
conveniades I
serveis
contractats

CDIAP
CJMIJ

SERVEIS EDUCATIUS

ENTORN I
COMUNITAT

RECURSOS DEL
CENTRE
Ajuntament
COMUNITAT
EDUCATIVA
Entitats i
serveis del
barri, poble...
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ALTRES RECURSOS DEL DEPARTAMENT

Xarxa de
recursos

SERVEIS SÒCIOSANITARIS
Entitats
conveniades I
serveis
contractats

SERVEIS EDUCATIUS
RECURSOS DEL
CENTRE

ENTORN I
COMUNITAT

COMUNITAT
EDUCATIVA

10

Identificació dels professionals

 No afectació al personal fix de la categoria
professional EEE
 Personal temporal en actiu a 01/09/2017: termini de 4
anys per obtenir l’habilitació o titulació

Termini que s’aplicarà també al personal
que hagi prestat serveis un mínim de 2
mesos durant el curs 2016-2017
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Identificació dels professionals
GRUP 1
Persones amb títol TIS o equivalent: ja disposen de la
titulació requerida, no cal iniciar cap procediment

GRUP 2
Persones amb titulacions de l’àmbit educatiu: podran
participar en un procés d’habilitació
GRUP 3
Persones amb altres titulacions: obtenció del títol de TS
Integració Social
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Identificació dels professionals: Grup 1
Persones amb títol TIS o equivalent: ja disposen de la
titulació requerida, no cal iniciar cap procediment
TITULACIÓ
TS EN INTEGRACIÓ SOCIAL O
EQUIVALENT
GRADUAT/ADA O DIPLOMAT/ADA EN
EDUCACIÓ SOCIAL
TÍTOL MESTRE: EDUCACIÓ ESPECIAL
 Caldrà estudiar les habilitacions del Col·legi Professional
d’Educadors Socials
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Identificació dels professionals: Grup 2
Persones amb titulacions de l’àmbit educatiu
TITULACIÓ
T.S. EN EDUCACIÓ INFANTIL
LLAR: JARDINS D’INFÀNCIA
LL. PSICOLOGIA
LLICENCIAT EN PEDAGOGIA
GRADUAT/ADA EN MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL
TÍTOL MESTRE: EDUCACIÓ PRIMÀRIA
LL. FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
LLAR: EDUCADOR INFANTIL (M.N.III)
TÍTOL DE MESTRE

.../...
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Identificació dels professionals: Grup 2
.../... TITULACIÓ
D. PROFESSORAT D’E.G.B: CIÈNCIES
D. PROFESSORAT D’E.G.B: EDUCACIÓ PREESCOLAR
GRADUAT/ADA EN EDUCACIÓ INFANTIL
LL. FI. I C.ED.: C. EDUCACIÓ: ORIENTACIÓ ESCOLAR
LL. FI. I C.ED.: C. EDUCACIÓ: ORIENTACIÓ ESCOLAR I PROFE.
LL. FI. I C.ED.: C. EDUCACIÓ: PEDAGOGIA SISTEMÀTICA
LL. FILOSOFIA I LL.: FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
LL. PSICOLOGIA: PSIC. ORGANITZACIONS I TREBALL

 Literal de titulacions que consten a la base de dades de GIP
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Procediment d’habilitació: Grup 2
Persones amb titulacions de l’àmbit educatiu: podran
participar en un procediment d’habilitació per obtenir el
requisit d’accés als llocs de treball d’EEE.
REQUISITS:
 2 anys d’experiència en la categoria professional
 Superació d’un curs obligatori organitzat pel Departament
d’Ensenyament (20 o 30h)
 Propera convocatòria: primer trimestre del curs 2017-2018
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Identificació dels professionals: Grup 3
Persones amb altres titulacions: obtenció del títol de TS
en Integració Social
 Requisits d’accés als cicles formatius de grau superior:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Títol de batxillerat (LOE).
Títol de tècnic o tècnica especialista (FP2).
Títol de tècnic o tècnica superior.
Títol de tècnic o tècnica.
Títol equivalent, a efectes acadèmics, a algun dels anteriors.
Titulació universitària o equivalent.
Certificat d'haver superat els ensenyaments substitutoris de la prova d'accés, per a determinats
cicles formatius de grau superior.
Haver superat el segon curs del batxillerat experimental, de qualsevol modalitat.
Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el curs preuniversitari.

Els professionals que no tinguin requisit d’accés, caldrà presentarse i superar les proves d’accés a cicles formatius de grau superior.
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Procediment d’obtenció del títol: Grup 3
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Procediment d’obtenció del títol: Grup 3

El Departament d’Ensenyament assumeix la
despesa derivada d’aquest fase del procés de
reconeixement acadèmic
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Procediment d’obtenció del títol: Grup 3
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Procediment d’obtenció del títol: Grup 3
1. ASSESSORAMENT en relació al CFGS INTEGRACIÓ
SOCIAL
A.
B.
C.

El professional EEE tindrà un centre educatiu d’FP de referència i
se li assignarà una persona assessor/a.
Finalitat: Oferir un itinerari formatiu i professional
Desenvolupament:
•
•
•

EEE presenta els certificats de feina i els certificats de formació a la persona
assessora assignada
Es realitzen 2 o 3 entrevistes
La persona assessora elabora un informe d’assessorament o s’estableix
l’itinerari formatiu

Cost: 60 euros/persona

 El Departament d’Ensenyament assumeix la despesa derivada
d’aquesta fase del procés de reconeixement acadèmic
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MP01

MP02

MP03

MP04

MP05

MP06

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

MP07

Suport a la intervenció
educativa

MP08

Mediació comunitària

MP09

Habilitats socials

MP10

Primers auxilis

132

132

198

198

132

165

99
132
132

Marc de la intervenció social

42

UF02

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

30

UF03

Necessitats de les persones en situació de risc social d’infants i adolescents,
violència masclista i violència familiar

30

UF04

Necessitats de les persones en situació d’exclusió social, discriminació per
raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.

30

UF01

Diagnòstic i anàlisi de la realitat

33

UF02

Disseny de proyectes d’intervenció social.

66

UF03

Difusió dels projectes socials

33

UF01

Entrenament d’habilitats d’autonomia personal i social

33

UF02

33

UF04

Intervenció en les activitats de la vida diària
Intervenció en l’adquisició de les competències bàsiques de mobilitat i
orientació
Entrenament i adquisició de les habilitats socials

UF05

Estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives

33

UF01

Context de la inserció laboral

45

UF02

Entrenament en habilitats sociolaborals

75

UF03

Treball en suport

45

UF01

Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació

UF01

Intervenció en famílies

36

UF02

Projectes d’intervenció en unitats de convivència

36

UF03

Gestió de la unitat de convivència

30

UF04

Intervenció en situacions de relacions abusives i de violència

30

UF01

Suport a la intervenció educativa

99

UF01

El servei de mediació

UF02

Processos de mediació
Habilitats de comunicació
Dinamització de grups
Recursos i trasllat d’accidentats
Suport vital bàsic (SVB) i ús de desfibril•ladors
Atenció sanitària d’urgència
Incorporació al treball
Prevenció de riscos laborals
Empresa i iniciativa innovadora
Projecte d’integració social
Formació en centres de treball

UF03

UF01
UF02
UF02
UF03

M11

Formació i orientació laboral

MP12

Empresa i iniciativa innovadora 66
Projecte d’integració social
66
Formació en centres de trebal 383

MP13
MP14

99

hores

UF01

UF01

66

Unitat formatives

codi
UF

Mòdul professional LOE

hores

codi
MP

(CFPS SCC0) Cicle formatiu GS Integració Social 2000 hores

UF 01
UF 02
UF01
UF01
UF01

33
33

111

22

22

77
60
60
22
22
22
66
33
66
66
383

Procediment d’obtenció del títol: Grup 3
2. RECONEIXEMENT D’UNITATS FORMATIVES DEL
CFGS INTEGRACIÓ SOCIAL
A. Finalitat: el professional EEE obtingui unitats formatives
reconegudes per la seva experiència laboral i la seva formació
B. Desenvolupament:
•
•

El professional EEE es entrevistat per la junta d’avaluació
El professorat de la junta d’avaluació
− analitza l’informe d’assessorament i tota la documentació associada.
− determina les unitats formatives reconegudes
− lliura un certificat oficial d’unitats formatives reconegudes

C. El professional EEE podrà sol·licitar la convalidació o l’exempció
de les unitats formatives reconegudes. I acabar de completar el
cicle formatiu
Cost: 18 euros/UF/persona



El Departament d’Ensenyament assumeix la despesa derivada
d’aquesta fase del procés de reconeixement acadèmic
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MP01

MP02

MP03

MP04

MP05

Context de la intervenció social

Metodologia de la intervenció social

promoció de l’autonomia personal

Inserció sociolaboral

132

132

198

198

Sistemes augmentatius i alternatius de
132
comunicació

hores

Unitat formatives

codi
UF

Mòdul professional LOE

hores

codi
MP

Unitats formatives del CFGS Integració social susceptibles
de reconeixement acadèmic

UF01

Marc de la intervenció social

42

UF02

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

30

UF03

Necessitats de les persones en situació de risc social d’infants i adolescents, violència
masclista i violència familiar

30

UF04

Necessitats de les persones en situació d’exclusió social, discriminació per raó de sexe,
lloc de procedència, ètnia o cultura.

30

UF01

Diagnòstic i anàlisi de la realitat

33

UF02

Disseny de proyectes d’intervenció social.

66

UF03

Difusió dels projectes socials

33

UF01

Entrenament d’habilitats d’autonomia personal i social

33

UF02

Intervenció en les activitats de la vida diària

33

UF03

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

33

UF04

Entrenament i adquisició de les habilitats socials

33

UF05

Estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives

33

UF01

Context de la inserció laboral

45

UF02

Entrenament en habilitats sociolaborals

75

UF03

Treball en suport

45

UF01

Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació

111

Reconeixement per experiència laboral
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Atenció a unitats de convivència

165

MP07

Suport a la intervenció educativa

99

MP08

Mediació comunitària

132

MP09

Habilitats socials

132

MP10

Primers auxilis

66

M11 Formació i orientació laboral

99

hores

codi UF

hores

codi MP
MP06

Mòdul professional
LOE

Unitat formatives

UF01 Intervenció en famílies

36

UF02 Projectes d’intervenció en unitats de convivència

36

UF03 Gestió de la unitat de convivència

30

UF04 Intervenció en situacions de relacions abusives i de violència

30

UF01 Suport a la intervenció educativa

99

UF01 El servei de mediació

22

UF02 Processos de mediació

77

UF01 Habilitats de comunicació
UF02 Dinamització de grups

60
60

UF01 Recursos i trasllat d’accidentats
UF02 Suport vital bàsic (SVB) i ús de desfibril•ladors
UF03 Atenció sanitària d’urgència

22
22
22

UF 01 Incorporació al treball
UF 02 Prevenció de riscos laborals

66
33

MP12

Empresa i iniciativa innovadora

66

UF01 Empresa i iniciativa innovadora

66

MP13

Projecte d’integració social

66

UF01 Projecte d’integració social

66

MP14

Formació en centres de treball

383 UF01 Formació en centres de treball

383

Reconeixement per experiència laboral

25

MP05

Sistemes augmentatius i alternatius de
132
comunicació

UF01

hores

codi
UF

Mòdul professional LOE

hores

codi
MP

Unitats formatives susceptibles de reconeixement
acadèmic del CFGS Integració social
Unitat formatives

Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació

111

En el cas de que els i les educadores d’educació especial hagin utilitzat
diferents sistemes de comunicació (bimodal, LSC, SPC; ARASAAC, ...)
amb els nois i les noies de les USEE/centres d’educació especial,
podran tenir també reconeguda la unitat formativa “MP5-UF1: Sistemes
augmentatives i alternatius de comunicació”.
Documentació acreditativa:
Certificació de tasques fetes per part de la direcció del centre
educatiu on va treballar.
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Procediment d’obtenció del títol: Grup 3
3. FORMACIÓ
A. Formació continua per part del Servei de formació de
PAS:
s’oferirà cursos presencials i on-line sobre determinades Unitats
formatives del CFGS Integració social amb professorat de centres
educatius d’FP:
• MP03 Promoció de l’autonomia personal: UF03 i UF05
• MP05 Sistemes alternatius i augmentatius de comunicació: UF01
• MP06 Atenció a unitats de convivència: UF04
• MP10 Primers auxilis: UF01, UF02 i UF03
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Procediment d’obtenció del títol: Grup 3
3. FORMACIÓ
B. Formació a distància: S’oferirà unitats formatives del CFGS
Integració en modalitat a distància:
• MP01 Context de la intervenció social: UF01, UF02, UF03 i UF04
• MP02 Metodologia de la intervenció social: UF01, UF02 i UF03
• MP04 Inserció sociolaboral: UF01, UF02 i UF03
• MP06 Atenció a unitats de convivència: UF01, UF02 i UF03
• MP08 Mediació comunitària: UF01 i UF02
• MP11 Formació i orientació laboral: UF01 i UF02
• MP12 Empresa i iniciativa emprenedora: UF01
• MP13 Projecte d’integració social
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MP01

MP02

MP03

MP04

MP05

Context de la intervenció social

Metodologia de la intervenció social

promoció de l’autonomia personal

Inserció sociolaboral

Sistemes augmentatius i alternatius
de comunicació

132

132

198

198

132

hores

codi
UF

Mòdul professional LOE

hores

codi
MP

CFGS Integració Social (2000 hores)
Unitat formatives

UF01

Marc de la intervenció social

42

UF02

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

30

UF03

Necessitats de les persones en situació de risc social d’infants i adolescents, violència
masclista i violència familiar

30

UF04

Necessitats de les persones en situació d’exclusió social, discriminació per raó de sexe,
lloc de procedència, ètnia o cultura.

30

UF01

Diagnòstic i anàlisi de la realitat

33

UF02

Disseny de proyectes d’intervenció social.

66

UF03

Difusió dels projectes socials

33

UF01

Entrenament d’habilitats d’autonomia personal i social

33

UF02

Intervenció en les activitats de la vida diària

33

UF03

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

33

UF04

Entrenament i adquisició de les habilitats socials

33

UF05

Estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives

33

UF01

Context de la inserció laboral

45

UF02

Entrenament en habilitats sociolaborals

75

UF03

Treball en suport

45

UF01

Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació

111

Reconeixement per experiència laboral
Formació continua PAS
Formació a distància
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MP06 Atenció a unitats de convivència

165

MP07 Suport a la intervenció educativa

99

MP08 Mediació comunitària

132

MP09 Habilitats socials

MP10 Primers auxilis

132

66

hores

codi
UF

hores

codi
MP

Mòdul professional LOE

Unitat formatives

UF01 Intervenció en famílies

36

UF02 Projectes d’intervenció en unitats de convivència

36

UF03 Gestió de la unitat de convivència

30

UF04 Intervenció en situacions de relacions abusives i de violència

30

UF01 Suport a la intervenció educativa

99

UF01 El servei de mediació

22

UF02 Processos de mediació

77

UF01 Habilitats de comunicació
UF02 Dinamització de grups

60
60

UF01 Recursos i trasllat d’accidentats
UF02 Suport vital bàsic (SVB) i ús de desfibril•ladors
UF03 Atenció sanitària d’urgència

22
22
22

UF 01 Incorporació al treball
UF 02 Prevenció de riscos laborals

66
33

M11 Formació i orientació laboral

99

MP12 Empresa i iniciativa innovadora

66

UF01 Empresa i iniciativa innovadora

66

MP13 Projecte d’integració social

66

UF01 Projecte d’integració social

66

MP14 Formació en centres de treball

383 UF01 Formació en centres de treball

383

Reconeixement per experiència laboral
Formació continua PAS
Formació a distància
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Moltes gràcies
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