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 Reconeixement : Integració Social 

COMISSIÓ: 4963      CENTRE: Institut Antoni Pous i Argila  

 

 

Aspirant:   ----992K 

MP01 Context de la intervenció social 

UF01 Marc de la Intervenció Social       – NO RECONEGUT 

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

altres addiccions        - RECONEGUT  

MP03 Promoció de l’autonomia personal 

UF01 Entrenament d’habilitats d’autonomia personal i social    - RECONEGUT 

UF02 Intervenció en activitats de la vida diària     - RECONEGUT 

UF03 Intervenció en l’adquisició d’activiats bàsiques 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 la comunicació 

UF01 Sistemes augmentatius i alternatius de la comunicació   - RECONEGUT 

MP09 Habilitats socials 

UF01 Habilitats de comunicació       - RECONEGUT 

UF02 Dinamització de grups        - RECONEGUT  

  

MP10 Primers auxilis 

UF01 Recursos i trasllat d’accident      – NO RECONEGUT 

UF2 Suport Vital bàsic (SVB) i ús dels desfribilitzadors    - RECONEGUT 

UF3 –Atenció Sanitària d’urgència      - RECONEGUT 



 

Aspirant:   -----818M 

 

MP01 Context de la intervenció social 

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

altres addiccions        - NO RECONEGUT 

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

violència familiar        - RECONEGUT 

 

MP02 Metodologia de la intevenció social 

UF01 Diagnòstic i anàlisi de la realitat      - RECONEGUT 

UF2. Disseny de projectes d’intervenció social     - RECONEGUT 

UF3. Difusió dels projectes socials      - RECONEGUT 

 

MP03 Promoció de l’autonomia personal 

UF01 Entrenament d’habilitats d’autonomia personal i social   - RECONEGUT 

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 

 

MP04 Inserció sociolaboral 

UF01 Context de la inserció laboral      - NO RECONEGUT 

UF02 Entrenament en habilitats sociolaborals     - RECONEGUT 

UF03 Treball amb suport       - NO RECONEGUT 

 

MP05  Sistemes Augmentatius i alternatius de la comunicació 

UF01 Sistemes augmentatius i alternatius de la comunicació   - RECONEGUT 

 



 

MP06 Atenció a unitats de convivència 

UF02 Projectes d’intervenció en unitats de convivència   - RECONEGUT 

UF03 Gestió de la unitat de convivència     - RECONEGUT   

   

MP 08 Mediació comunitària 

UF02 Processos de mediació       - NO RECONEGUT  

 

MP09 Habilitats socials 

UF01 Habilitats de comunicació      - RECONEGUT 

UF02 Dinamització de grups       - RECONEGUT 

 

MP10 Primers Auxilis 

UF01 Recursos i trasllat d’accidentats     - RECONEGUT 

UF2 Suport Vital Bàsic (SVB) i ús de desfibrilitzadors   - RECONEGUT 

UF3 Atenció sanitària d’urgència      - RECONEGUT 

 

Aspirant: -----069W 

MP01 Context de la intervenció social 

UF01 Marc de la Intervenció Social       - RECONEGUT  

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

violència familiar         - RECONEGUT 

 
UF 04 Necessitats de les persones en situació d’exclusió social, discriminació per raó de sexe, lloc de 

procedència, ètnia o cultura        - RECONEGUT 

 
 
 
 



 

MP02 Metodologia de la intevenció social 

UF01 Diagnòstic i anàlisi de la realitat      - RECONEGUT   

UF2. Disseny de projectes d’intervenció social     - RECONEGUT   

UF3. Difusió dels projectes socials      - RECONEGUT 

 

MP03 Promoció de l’autonomia personal 

UF01 Entrenament d’habilitats d’autonomia personal i social    - RECONEGUT  

UF02 Intervenció en activitats de la vida diària     - RECONEGUT 

UF04 Entrenament i adquisició de les habilitats socials    - RECONEGUT   

      

MP04 Inserció sociolaboral 

UF01 Context de la inserció laboral      - RECONEGUT   

UF02 Entrenament en habilitats sociolaborals     - RECONEGUT  

 

MP06 Atenció a unitats de convivència 

UF01 Intervenció amb famílies        - RECONEGUT 

UF02 Projectes d’intervenció en unitats de convivència    - RECONEGUT 

UF03 Gestió de la unitat de convivència      - RECONEGUT 

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

 

MP 08 Mediació comunitària 

UF01 Mediació comunitària       - RECONEGUT 

UF02 Processos de mediació       - RECONEGUT  

  

MP09 Habilitats socials 

UF01 Habilitats de comunicació      - RECONEGUT   

UF02 Dinamització de grups       - RECONEGUT 


