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Annex 2. Pla de treball de la Tècnica d’Integració Social (TIS)  
 

Segons el Document per a l'organització i la gestió dels centres del Personal 
d'administració i serveis i Professionals d'atenció educativa, la figura de 
l’integrador/a social “col·labora en el desenvolupament d'habilitats socials i 

d'autonomia personal en alumnes que es troben en situació de risc, intervenint 

directament amb joves o infants, les famílies i els agents socials de l'entorn. 

Correspon al personal integrador social: 

• desenvolupar habilitats d'autonomia personal i social en alumnes en 

situació de risc; 

• participar en la planificació i el desenvolupament d'activitats d'integració 

social; 

• afavorir relacions positives dels alumnes amb l'entorn; 

• col·laborar en la resolució de conflictes; 

• intervenir en casos d'absentisme escolar; 

• acompanyar els alumnes en activitats lectives i extraescolars; 

• donar suport a les famílies en el procés d'integració social dels joves i 

infants; 

• col·laborar en l'organització d'activitats de dinamització de l'ús del temps 

lliure i de sensibilització social.” 

 
Així doncs, passem a enumerar les tasques previstes per aquest curs 2017-
2018: 
 

 1. Control d’Absentisme 

 
L’absentisme escolar és un dels factors relacionats directament amb el fracàs 
escolar. La tasca de la TIS consisteix en informar a les famílies o responsables 
de l’absentisme dels seus tutelats per tal de poder detectar i millorar les 
situacions que estaven portant a l’alumne/a a crear aquesta situació. Així 
mateix és importat la detecció d’altres agents que intervenen en altres aspectes 
de la vida acadèmica o no del/la jove.  
En alguns dels casos la reunió amb la família per tal de dotar-la d’eines i trobar 
una direcció plegats per tal de treballar amb el jove és un procés clau per 
disminuir o eradicar aquests comportaments absentistes. És per aquest motiu 
que aquestes accions prenen importància. 
 
Objectius: 

• Controlar l’absentisme.  
• Elaborar els plans de seguiment i la documentació del protocol 

d’absentisme. 
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• Fer les trucades que calgui per informar a les famílies de les faltes 
d’assistència i trobar una actuació conjunta per a la seva resolució. 

• Detectar possibles situacions de risc socials dels joves amb els quals 
treballem.   

• Cercar eines per tal que les famílies tinguin un suport i una direcció molt 
clares amb l’educació del jove. 

• Coordinació amb el servei Municipal de Control de l’Absentisme i altres 
agents socials si s’escau. 

 
Marc horari: Cada dia fins a 2a hora, a excepció dels dies amb reunions del 
matí, mes l’horari de tarda. (12.5 hores). Les reunions amb pares estan dintre 
del marc horari “seguiment de joves”, ”treball intern”. 
 

2. Suport Individual alumnes assignats a la TIS 

 
La finalitat és cobrir les necessitats socio-educatives d’alguns/es alumnes per a 
què la seva estada al centre sigui el més fluida possible, coordinant actuacions 
amb tutoria, coordinació de nivell, família i agents socials de la zona. 
El seguiment establert aquest curs en la comissió social i la comissió d’atenció 
a la diversitat és de 8 a 10  alumnes. D’aquestes trobades s’extraurà una 
memòria/ evolució tenint en conte els objectius fixats en cada cas. Val a dir que 
la situació variant, la matrícula viva i altres factors fan  que els/les alumnes amb 
seguiment específic vagin variant al llarg del curs.  
 
Objectius: 

• Suport individual en hàbits d’estudi, control conductual i autonomia 
personal. 

• Facilitar l’accés dels alumnes  als recursos de l’institut i/o l’entorn. 
• Contactar amb la família, periòdica o immediatament segons les 

necessitats. 
• Coordinació amb Serveis Socials i altres agents socials si s’escau. 

 
Marc horari: trobades de 1/2 hora de durada setmanal de suport individual per 
als usuaris que calgui, repartit per l’horari setmanal de la TIS (total 4 h).  
 

3. Matèria Mediació 

 
A banda de les mediacions, procés habitual als centres d’ensenyament, aquest 
institut vol, a més, crear una borsa de mediadors entre iguals. Per tal d’assolir 
aquest objectiu apropem a l’alumnat aquesta figura i, amb aquesta finalitat, 
s’imparteix l’assignatura de Mediació a 2n d’ESO. La TIS n’és docent de suport, 
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amb l’objecte de col·laborar en l’elaboració de la programació, la impartició de 
la matèria i la valoració dels joves alumnes. 
 
Objectius: 

• Crear entre els joves consciència de la necessitat d’adquirir habilitats en 
la resolució de conflictes. 

• Dotar-los d’eines necessàries per tal d’afrontar conflictes propis i en 
alguns casos inclús per afrontar la mediació de tercers.  

• Dotar al centre d’una borsa de mediadors entre iguals.  
 
Marc horari:  2 hores setmanals 
 

4. Mediació 

 
La mediació l’entenem com un procés cooperatiu de resolució de conflictes. Es 
tracta que les parts trobin una solució prou satisfactòria per tothom. 
 
Objectius: 

• Facilitar que s'estableixi una nova relació entre les parts en conflicte. 
• Augmentar el respecte i la confiança entre les persones en conflicte. 
• Corregir percepcions i informacions falses que es puguin tenir sobre el 

conflicte i/o entre els implicats en aquest. 
• Crear un marc que faciliti la comunicació entre les parts i la 

transformació del conflicte. 
 
Marc horari:  1 hora setmanal 
 

5. Comissió Social  

 
Reduir i/o prevenir els possibles factors de risc en els adolescents escolaritzats, 
mitjançant el treball conjunt dels diferents serveis que incideixen tant en els 
menors com en les seves famílies, per garantir llur desenvolupament integral. 
 
Objectius: 

• Desenvolupar habilitats d'autonomia personal i social en alumnes en 
situació de risc. 

• Coordinar els casos en seguiment amb els agents socials de la zona. 
• Conèixer mes profundament els recursos al abast del joves i/o famílies. 
• Potenciar la relació famílies/entorn i/o joves/entorn. Amb els diferents 

recursos de la ciutat. 
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Marc horari:  2 hores quinzenalment + 1 de preparació. 
 
 

6. Comissió d’Atenció a la Diversitat  

 
Es planifiquen les mesures del centre per atendre la diversitat de l’alumnat, es 
fa el seguiment d’aquestes mesures, es revisen  i es promouen canvis per 
millorar els resultats, l’acollida i l’èxit de tot l’alumnat. 
 
Objectius: 

• Desenvolupar habilitats d'autonomia personal i social en alumnes amb 
necessitats educatives especials. 

• Establir les formes organitzatives i metodologies d’aula en el context del 
centre. 

• Decidir els criteris que s’empraran per fer les adaptacions o els PI. 
 

Marc horari:  2 hores quinzenalment + 1 de preparació. 
 
 


