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Ensenyaments postobligatoris

Ensenyaments obligatoris

Batxillerat

Cicles Formatius de Grau Mitjà 

Cicles Formatius de Grau Superior 

Curs específic d’accés a cicles de Grau Superior

Itineraris formatius específics (IFE)

Instal·lacions i equipaments tecnològics

Serveis de Formació Professional

L’Institut Montilivi ofereix

Aules, tallers i laboratoris equipats tecnològicament

Entorn Wireless

ESO Ensenyament de Secundària Obligatòria 

Servei d’assessorament i reconeixement acadèmic de l’experiència laboral

Borsa de treball

Formació en alternança en modalitat dual

Mobilitat internacional. Programa d’estades de pràctiques a empreses de l’estranger

Foment de l’emprenedoria. L’institut forma part de la Xarxa d’emprenedoria a la FP

Innovació i transferència de coneixement. Desenvolupament de projectes per a 

empreses i institucions, en el marc del programa InnovaFP

Oferta de formació contínua a col.lectius singulars

Cursos de formació contínua integrada a partir de les unitats formatives dels mòduls 

professionals dels cicles formatius, en el marc de convenis signats amb l’Ajuntament, 

patronal i sindicats

Convenis de col.laboració amb empreses, entitats i institucions
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Horari

Llocs de treball

Competència general

Primer curs: Horari intensiu de matí o tarda

Segon curs: Horari intensiu de matí o tarda 

                   Al matí o a la tarda, pràctiques en un centre de treball

M01 Context de la intervenció social
Reconèixer els diferents contextos i àmbits socials i els sistemes organitzatius de la 
intervenció social.

M02 Metodologia de la intervenció social
Conèixer i determinar la metodologia més adequada en cada situació social.

M03 Promoció de l’autonomia personal
Conèixer, avaluar i aplicar les diferents tècniques de promoció personal i social. Identificar 
les diferents necessitats i demandes dels usuaris.

M04 Inserció sociolaboral
Conèixer i determinar les actuacions per implementar projectes d’inserció ocupacional. 
Conèixer la legislació, els recursos comunitaris i les característiques del món laboral.

M05 Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació
Conèixer, avaluar i aplicar les diferents tècniques de promoció personal i social. Identificar 
les diferents necessitats i demandes dels usuaris.

M06 Atenció a les unitats de convivència
Organitzar i supervisar les activitats d’atenció a les unitats de convivència específiques per 
als diferents àmbits socials. Organització, gestió i manteniment de les activitats de vida 
diària bàsiques i instrumentals.

M07 Suport a la intervenció educativa
Organitzar activitats de suport educatiu adequades per a cada context i per a cada situació 
personal.

M08 Mediació comunitària
Conèixer i planificar tècniques i processos de mediació i gestió alternativa al conflicte en 
l’àmbit social. 

M09 Habilitats socials
Implementar estratègies i tècniques per afavorir les habilitats socials, la comunicació i les 
relacions socials positives amb l’entorn, fonamentant-nos amb els principis de l’ecologia 
emocional.

M10 Primers auxilis
Aplicar tècniques de primers auxilis, anàlisi d'emergències i suport psicològic i d'autocon-
trol.

M11 Formació i orientació laboral
Identificar oportunitats de feina, els drets i deures laborals, la contractació i les 
prestacions de la seguretat social. Valorar les possibilitats d'inserció i les alternatives 
d'aprenentatge al llarg de la vida. Detectar els riscos i les mesures preventives associats al 
sector professional.

M12 Empresa i iniciativa emprenedora
Fomentar les capacitats associades a la iniciativa emprenedora i el coneixement del món 
de l'empresa. Realitzar activitats per a la constitució i posada en marxa d'una micro-
empresa i la seva gestió administrativa i financera.

M13 Projecte d’integració social
Desenvolupar un projecte pràctic o una investigació teòrica, aplicada a qualsevol tipus 
d’usuari en el camp de la intervenció social, integrant els coneixements adquirits.

M14 Formació en centres de treball
Realitzar les pràctiques en un centre de treball de l’entorn per desenvolupar i completar les 
competències adquirides.

M15 Acollida de persones migrants (únicament grup de tarda)
Atendre les persones migrants en les situacions derivades dels seus processos d’acollida.

Tècnic d’ajut a domicili

Tècnic de programes d’intervenció

Educador en l’àmbit de la discapacitat (físic, psíquic, sensorial)

Tècnic en programes d’atenció geriàtrica

Tècnic en mobilitat bàsica

Educador en establiments residencials

Treballador familiar

Agent d’acollida

Realitzar, executar, organitzar i participar en projectes i/o programes d’integració social.

Avaluar, determinar i aplicar les estratègies adequades per desenvolupar una intervenció 

directa amb diferents tipus d’usuaris de la realitat social, aprenent a treballar en equip.

Menció Tècnic d’acollida de persones migrants
Grup de tarda

Requisits d’accés

Títol de Batxillerat

Curs específic per a l’accés a cicles de grau superior

Prova d’accés a cicles de grau superior

Títol de Tècnic de FP  

Durada dels  estudis
2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics (2.320 en modalitat Dual)
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