
 

                                      

 

RESULTATS PROVISIONALS: 11 de febrer de 2019 

 Reconeixement : Integració Social 

COMISSIÓ: 4905       CENTRE: Institut Antoni Pous i Argila  

 

 

Aspirant:  33----05A  Nit 

MP01 Context de la intervenció social 

UF02 Necessitats de les persones en situació de discapacitat, malaltia mental, 

drogodependència o en altres addiccions    - RECONEGUT  

UF03 Necessitats de les persones en situació de risc social d’infants i adolescents, violència 

masclista i violència familiar      - RECONEGUT   

UF04 Necessitats de les persones en situació d’exclusió social, discriminació per raó de sexe, 

lloc de procedència, ètnia o cultura     - RECONEGUT 

 

MP02 Context de la intervenció social 

UF01 Diagnòstic i anàlisi de la realitat    - RECONEGUT 

UF02 Disseny de projectes d’intervenció social   - RECONEGUT 

UF03 Difusió de projectes socials     - RECONEGUT 

 

MP03 Promoció de l’autonomia personal 

UF02 Intervenció en activitats de la vida diària   - RECONEGUT 

UF04 Entrenament i adquisició de les habilitats socials  - RECONEGUT 

 



 

MP06 Atenció a unitats de convivència 

UF02 Projectes d’intervenció en unitats de convivència  - RECONEGUT  

UF03 Gestió de la unitat de convivència    - RECONEGUT  

         

MP07 Suport a la intervenció educativa 

UF01 Suport a la intervenció educativa    - RECONEGUT 

 

MP09 Habilitats socials 

UF01 Habilitats de comunicació     - RECONEGUT 

UF02 Dinamització de grups      - RECONEGUT    

 

 

Aspirant: 40----39K  
 

MP01 Context de la intervenció social 

UF02 Necessitats de les persones en situació de discapacitat, malaltia mental, 

drogodependència o en altres addiccions     - RECONEGUT 

UF03 Necessitats de les persones en situació de risc social d’infants i adolescents, violència 

masclista i violència familiar       - RECONEGUT 

UF04 Necessitats de les persones en situació d’exclusió social, discriminació per raó de sexe, 

lloc de procedència, ètnia o cultura      - RECONEGUT   

 

MP03 Promoció de l’autonomia personal 

UF02 Intervenció en activitats de la vida diària    - RECONEGUT  

UF04 Entrenament i adquisició de les habilitats socials   - RECONEGUT 

 

 



 

MP04 Inserció sociolaboral 

UF02 Entrenament en habilitats sociolaborals    - RECONEGUT 

 

MP06 Atenció a unitats de convivència 

UF01 Intervenció en famílies       - RECONEGUT 

UF02 Projectes d’intervenció en unitats de convivència   - NO RECONEGUT 

UF03 Gestió de la unitat de convivència     - RECONEGUT   

UF04 Intervenció en situacions de relacions abusives i de violència - RECONEGUT  

    

MP 08 Mediació comunitària 

UF02 Processos de mediació       - RECONEGUT  

 

MP09 Habilitats socials 

UF01 Habilitats de comunicació      - RECONEGUT 

UF02 Dinamització de grups       - RECONEGUT 

 

Aspirant: 43---63G  

 

MP03 Promoció de l’autonomia personal 

UF02 Intervenció en activitats de la vida diària     - RECONEGUT 

UF03 Intervenció en l’adquisició de les competències bàsiques de mobilitat i orientació 

 - RECONEGUT 

UF04 Entrenament i adquisició de les habilitats socials     - RECONEGUT 

UF05 Estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives- NO  RECONEGUT 

 

https://www.gestio.serveifp.cat/administrator/index.php?option=com_qualificat&view=fitxacandidat&layout=laboral&task=edit&cid%5b%5d=43629463G


 

MP06 Atenció a unitats de convivència 

UF01 Intervenció en famílies       - NO  RECONEGUT 

UF02 Projectes d’intervenció en unitats de convivència     - RECONEGUT  

UF03 Gestió de la unitat de convivència        - RECONEGUT 

 

MP07 Suport a la intervenció educativa 

UF01 Suport a la intervenció educativa      - RECONEGUT 

 

MP10 Primers auxilis 

UF01 Recursos i trasllat d’accidents       - RECONEGUT 

UF02 Suport vital bàsic (svb) i ús de desfribil·litzadors     - RECONEGUT 

UF03 Atenció sanitària d’urgència        - RECONEGUT 

 

Aspirant: 77---16A 

 

MP03 Promoció de l’autonomia personal 

UF02 Intervenció en activitats de la vida diària       - RECONEGUT 

UF03 Intervenció en l’adquisició de les competències bàsiques de mobilitat i orientació 

             - RECONEGUT 

UF04 Entrenament i adquisició de les habilitats socials       - RECONEGUT  

UF05 Estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives- RECONEGUT 

 

 

 



 

MP05 Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació 

UF01 Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació       - RECONEGUT 

 

MP06 Atenció a unitats de convivència 

UF03 Gestió de la unitat de convivència          - RECONEGUT 

UF0 Intervenció en situacions abusives i de violència         - RECONEGUT 


