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INSCRIPCIÓ AL SERVEI DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC DELS APRENENTATGES 

Centre que es presenta la sol·licitud: 

 
Nom INSTITUT ANTONI POUS I ARGILA 

Cicle Formatiu:  

 
Codi: SCC0               Nom: CFGS – Integració Social 
 

Dades personals: 

Nom                                    Cognom:        Cognom:     
DNI o document equivalent núm:  
Adreça:                                          Home       Dona    
Municipi: C.P.:  
Telèfon :                                                     Telèfon mòbil :                            
Adreça electrònica:  Data de naixement: 
 Dies treballats: 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

                                                                                        
 Disposa dels requisits d’accés presentar titulació original i fotocòpia 

 
 Document justificatiu de bonificació o exempció del preu públic 

 

 Rebut del pagament del preu ( BBVA: ES13 0182 9784 7802 0894 6320) 

 
 

 Informe d’assessorament o equivalent  
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RELACIÓ DE UNITATS FORMATIVES O MÒDULS a certificar per la junta de reconeixement  

  
Certificació d’unitats formatives títol LOE: 18 per cada unitat formativa.   

Integració Social 
 

Mòduls Unitats Formatives Preu 

Mòdul 1:   Context de la Intervenció Social 

      UF1–Marc de la Intervenció Social € 

      UF2–Necessitats de les persones en situació de 
discapacitat, malaltia mental, drogodependència o altres 
addiccions 

€ 

      UF3- Necessitats de les persones en situació de risc 
social, d’infants i adolescents, violència masclista i 
violència familiar 

€ 

       UF4- Necessitats de les persones en situació 
d’exclusió social, discriminació per raó de sexe, lloc de 
procedència, ètnia o cultura 

€ 

Mòdul 2: Metodologia de la Intervenció 
Social 

      UF1–Diagnòstic i anàlisi de la realitat € 

      UF2–Disseny de projectes d’Intervenció Social € 

      UF3–Difusió dels projectes socials € 

Mòdul 3:   Promoció de l’autonomia 
personal 

      UF1–Entrenament d’habilitats d’autonomia personal i 
social   

€ 

      UF2–Intervenció en les activitats de la vida diària € 

      UF3- Intervenció en l’adquisició de competències 
bàsiques i orientació 

€ 

Mòdul 4: Inserció Sociolaboral 
 

      UF1–Context de la Inserció sociolaboral € 

      UF2–Entrenament en habilitats socilaborals € 

      UF3–Treball amb suport € 

Mòdul 5: Sistemes augmentatius i 
alternatius de la comunicació 

      UF1–Sistemes augmentatius i alternatius de 
comunicació 

€ 

Mòdul 6: Atenció a Unitats de Convivència 

     UF1–Intervenció amb famílies € 

     UF2- Projectes d’intervenció en unitats de convivència € 

     UF3 Gestió de la Unitat de convivència € 

     UF4 Intervenció en situacions de relacions abusives i 
de violència 

€ 

Mòdul 7:  Suport a la intervenció educativa      UF1–Suport a la intervenció educativa € 

Mòdul 8: Mediació comunitària 
     UF1–Mediació comunitària € 

     UF2- Processos de mediació € 

Mòdul 9:  Habilitats socials 
     UF1–Habilitats de comunicació € 

     UF2–Dinamització de grups € 

Mòdul 10: Primers auxilis 

     UF1–Recursos i trasllat d’accidentat € 

     UF2–Suport vital bàsic (SVB) i ús dels desfibril·ladors € 

     UF3–Atenció sanitària d’urgència € 

TOTAL € 

 
Segell del centre         Signatura 

      
 

           Nom i cognoms  
                                                                                                                 

L’import del preu públic pel servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits a través de l’experiència professional i/o vies no 
formals,  dut a terme en els centres dependents del Departament d’Ensenyament, és a partir del curs acadèmic 2012-2013, de 18,00 euros 
per cada Unitat Formativa a reconèixer en el Cicles Formatius LOE i de 40€ per crèdits de títol LOGSE. 
Exempcions i bonificacions del preu públic d’acord a l’article 4 de la normativa DOGC Núm 6221- 27 de setembre 2012. 


