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1 Context de la intervenció social 1r 132 4 Inserció sociolaboral 198

UF1: Marc de la intervenció social * UF1:Context de la inserció laboral *

UF2: Necessitats persones situació discapcitat * UF2:Entrenament en habilitats sociolaborals *

UF3:Necessitats persones situació risc social * UF3:Treball en suport *

UF4:Necessitats persones situació exclusió social * 5 Sistemes augmentatius i alteranatius de comunicació 132

2 Metodologia de la intervenció social 1r 132 UF1: Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació *

UF1: Diagnosi i anàlisi de la realitat * 6 Atenció a unitats de convivència 165

UF2: Disseny de projectes d'intervenció social * UF1: Intervenció en famílies *

UF3:Difusió de projectes d'intervenció social * UF2: Projectes d'intervenció en unitats de convivència *

3 Promoció de l'autonomia personal 1r 198 UF3: Gestió de la unitat de convivència *

UF1: Entrenament habilitats autonomia personal i social UF4: Intervenció en situacions de relacions abusives i de violència *

UF2: Intervenció en les activitats vida diària

UF3: Intervenció adquisició competències bàsiques 10 Primers Auxilis 66

UF4:Entrenament adquisició habilitats socials UF1: Recursos i trasllat d'accidentat

UF5:Estimulació, manteniment i rehabilitació capacitats UF2: Suport vital bàsic (SVB) i DEA

7 Suport a la intervenció educativa 1r 99 UF3: Atenció sanitària d'urgència

UF1: Suport a la intervenció educativa 12 Empresa i iniciativa emprenedora 66

8 Mediació comunitària 1r 132 UF1: Empresa i iniciativa emprenedora *

UF1: El servei de mediació 13 Projecte d'Integració social 66

UF2: Processos de mediació UF1: Projecte d'integració social

9 Habilitats socials 132

UF1: Habilitats comunicació

UF2: Dinamització de grups Material 30 €

11 Formació i orientació laboral 99 Matrícula curs sencer 360 €

UF1: Incorporació al treball * Import total  per curs complet: 390 €

UF2: Prevenció de riscos laborals *

14 Formació en centres de treball 383

Continua al darrere * Matrícula semipresencial

FULL DE MATRÍCULA        curs 2018/2020                             PREU UNITAT FORMATIVA:  25€
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Nom i cognoms alumne/a:

Adreça electrònica:

Telèfon:

Membres famílies nombroses de categoria general i famílies monoparentals: 50%

Alumnes que han obtingut beca o ajut del Ministeri d'Educació: 50%

Membres famílies nombroses de categoria especial: exempció total de preu
Persones minusvàlides en un grau superior al 33%: exempció total de preu

Altres supòsits previstos a la llei: exempció total de preu.

Els alumnes que durant el curs obtinguin beca podran demanar el reintegrament del 50% que hagin abonat. 

Només hi ha dos períodes de matrícula un pel juliol i l'altre pel setembre.Fora d'aquests períodes no és possible matricular-se de cap mòdul o unitat.

Quan aplicant els preus per matèries soltes, resulti un import superior al preu aplicable per matrícula completa en el mateix curs en el qual es matricula,

l'alumne pot acollir-se a l'import per curs complet.   (Consulteu-ho a  secretaria en cas de dubte).

L'alumne que es matriculi a segon curs i tingui pendents algunes unitats formatives de primer pot optar per satisfer l'import de la matrícula corresponent a segon, 

bé per curs complet (import de 360€) o bé per unitats formatives. Només es paga per un curs, no per dos.

L'alumne pot demanar el fraccionament del pagament en dos terminis, juliol i setembre: el primer  50% l'haurà d'abonar com a màxim fins al 23 de juliol,
i de l'1 al 5 de setembre, el 50% restant.

L'alumne que incompleixi els terminis serà donat de baixa d'ofici i no se li retornarà cap import. Cal portar el resguard d'ingrés al centre.

Pagament fraccionat SI NO  Marqueu el que correspongui

Us informem que els imports abonats no es retornaran, llevat dels casos de força major independent de la voluntat de l'alumne 

que li impedeixin l'obtenció del servei, acreditats documentalment.

A partir de l'1 de novembre de 2019  no es retorna l'import per cap casuística personal o familiar.

Són causes suficients per la renúncia a la matrícula, si es justifiquen documentalment:

Malaltia o accident de l'alumne/a o de familiars.

Atenció a familiars Data i signatura:

Maternitat o paternitat.

Canvi condicions treball o incorporació lloc de treball

Altres circumstàncies personals de caràcter extraordinari

INTEGRACIÓ   SOCIAL                      Full de matrícula- 2a pàgina

Bonificacions de la matrícula:    (No es poden acumular dues bonificacions)

L'alumne fa una matrícula parcial quan es matricula per unitats formatives i haurà de pagar la totalitat del material si fa més de la meitat de les unitats formatives.
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