CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT SUBVENCIONAT
Promoció i Intervenció Socioeducativa amb Persones amb Discapacitat
SSCE0111
Dades tècniques
Àrea

Acció Social

Modalitat

Presencial

Inici

11 de març de 2019

Fi

02 d’agost de 2019 (pràctiques del 15/07 fins el 02/08)

Durada

490 hores (370 teòriques, 40 formació complementària i 80 pràctiques)

Idioma

Català

Horari

De dilluns a divendres de 9 a 14h

Lloc

Fundació Santa Teresa. Avinguda Santa Oliva 20-22. 43700. El Vendrell

AQUEST CURS ET PREPARA PER
Organitzar, desenvolupar i avaluar intervencions de promoció i intervenció socioeducativa
adreçades a persones amb discapacitat, en col·laboració amb l’equip interdisciplinari, utilitzant
o generant, en el seu cas, els recursos per a assolir el màxim grau d’autonomia personal i
inclusió a través d’ accions d’ acompanyament, tant en l’ àmbit educatiu com a social,
processos d’ oci i temps de lleure, entrenament en estratègies cognitives i en l’ús de les noves
tecnologies i la intervenció en i amb les seves famílies

A QUI ES DIRIGEIX AQUEST CURS
Es considerarà prioritària la participació en les accions formatives subvencionades de les
persones en situació de desocupació (DONO).

ÀMBIT PROFESSIONAL: Serveis Socioculturals i a la Comunitat.
Desenvoluparà la seva activitat professional per compte aliena en l’àmbit públic i privat, en
col·laboració amb l’ equip interdisciplinari on s’ inserta, en las àrees de disseny, execució i
avaluació de projectes d’ intervenció socioeducativa.

QUINES SORTIDES PROFESSIONALS TINDRÀS:

Integrador/a social
Monitor/a educador/a de persones amb discapacitat
Monitor/a de serveis a la comunitat
MÒDULS FORMATIUS
Aquest curs està format pels següents mòduls formatius:
MF1448 Recursos socials i comunitaris per a persones amb discapacitat (60h)
MF1449: Acompanyament de persones amb discapacitat en activitats programades (70h)
MF1450: Processos d’ inclusió de persones amb discapacitat en espais d’ oci i de temps de lleure (80h )
MF1451: Entrenament en estratègies cognitives bàsiques i alfabetització tecnològica a persones amb
discapacitat (80h)
MF1452: Intervenció amb famílies de persones amb discapacitat. (80h)
MP0478: Mòdul de pràctiques professionals no laborals (80h)

Podeu consultar el contingut detallat aquí
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/fichasCertificados/SSCE0111_ficha.pdf
METODOLOGIA I RECURSOS DIDÀCTICS
La nostra metodologia activa i participativa. combina la presència a l' aula amb un ús intensiu de
les tecnologies de la informació i la comunicació el que facilita a l' alumne els coneixements i les
habilitats necessàries per preparar-se per ocupar el lloc de treball.
El mòdul final de pràctiques professional permetrà posar en pràctiques totes les competències
adquirides en les hores d' estudi a les nostres aules.
Aquest curs subvencionat disposarà de material en paper i/o en format digital. Els materials es
lliuren a mesura que avança el curs.
REQUISITS D’ ACCÈS
a) Estar en possessió del Títol de Batxiller o equivalent a efectes acadèmics.
b) Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul i/o mòduls
formatius del certificat de professionalitat al que desitja accedir.
c) Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i
àrea professional .

d) Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver
superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
i) Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
f) Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb
aprofitament la formació.

Les persones que accedeixin a la formació mitjançant l’ opció “F” cal que realitzin una prova d’
accés en el nostre centre

TITULACIÓ
Un cop realitzat i acabat tot el procés de formació amb èxit, l'alumne rebrà el diploma
corresponent a la formació rebuda i haurà de sol·licitar, amb suport de la fundació, el
corresponent certificat de professionalitat al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

DOCUMENTACIÓ QUE ES REQUERIRÀ PER MATRICULAR-SE AL CURS:
Currículum Vitae Actualitzat
Fotocòpia DNI/NIE
Document compulsat que acrediti alguna de les formacions requerides
Document d’alta i renovació de la demanda d’ocupació (DARDO). S’ha de sol·licitar
directament a la OTG o per Internet.

MATRICULA’T AMB NOSALTRES I GAUDIRÀS DE LES SEGÜENTS AVANTATGES
Som una entitat especialitzada en la formació de les professions socials, amb una notable
experiència,... Som del sector!
Elaborem materials propis a través dels nostres experts acadèmics, i investiguem sobre
aquest serveis i els professionals.
Coneixem i treballem amb xarxa amb moltes organitzacions socials, educatives i sanitàries
que faciliten les pràctiques professionals i la inserció.
Disposem de metodologies que aborden el ser, saber i saber fer, amb especial accent en les
competències i en el creixement personal i professional
Espais ben comunicats, i amb equipament adequat i climatització

Contacta amb nosaltres
Josep Matas
Coordinador de programes de formació i inserció
josep.matas@fundaciosantateresa.org

Telf.fix 977 667 111 ext. 192
www.fundaciosantateresa.org
Avda. Santa Oliva, 20-22 · 43700 El Vendrell. Baix Penedès

