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Curs d'interès
Curs de Preparació per a la incorporació als cicles de Grau Superior
Diploma de director/monitor d’activitats d’educació en el lleure

Destacats
El títol de Grau Superior dóna accés a la 
universitat sense haver de fer obligatòriament 
la selectivitat

També pots cursar aquest curs a distància!
Per més informació visita la pàgina web:
www.joanmaragall-elearning.com
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Matins de 8:00 a 14:30h
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1617h teoria + 383h pràctiques!
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Integració Social

Formació complementària
Possiblitem l’obtenció de les següents acredi-
tacions 

- Titulació homologada de Monitor de Lleure
- Preparació per a les proves d’accés a la universi-
tat ( PAP )

Itinerari formatiu
Garantim itineraris formatius de futur

- Doble titulació de CFGS d’Integració Social i 
Igualtat de Gènere en 3 anys.
- Doble titulació de CFGS d’Integració Social i 
Educació Infantil en 3 anys.

Seminaris d’especialització
Realitzem activitats de caire professionalitzador en context real
- Dinamització d’activitats socioeducatives a institucions pròpies del sector
- Estades de voluntariat internacional en projectes d’acciñó social



Lorem ipsum

L10 Gorg

L2 Pep Ventura

Badalona

C/ Guifré, Nº 300 - 08912 Badalona
Com arribar: 
Metro: Línia 2 ,  parades Gorg i Pep Ventura

Línia 10 ,  parada Gorg
Autobusos: B3, B25, B26, B30, B31, B4, B5

Vine al centre a informar-te: T’ASSESSORAREM!

Metodologia
Promovem sortides, activitats, visites i xerrades relacionades amb l’educació, aportant al nostre 
alumnat contacte directe amb la realitat professional del sector.

L’Objectiu
Formar persones i professionals capacitats/des per dissenyar, organitzar, executar i avaluar 
intervencions d’integració social que promoguin la igualtat d’oportunitats, des d’una actitud de 
respecte vers a totes les persones destinatàries.

Sortides professionals
Tècnic/a de programes d’ajut a domicili.
Tècnic/a de programes d’intervenció i inserció social
Educador/a d’equipaments residencials
Treballador/a familiar
Educador/a de persones amb diversitat funcional
Tècnic/a mobilitat bàsica
Cuidador/a centres de dia
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