
 

                                      

 

RESULTATS DEFINITIUS: 8 de gener de 2020 

 Reconeixement : Tècnic en Educació Infantil 

COMISSIÓ: 5382       CENTRE: Institut Antoni Pous i Argila  

 

Aspirant: 34---295H 

 

MP01– Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social 

   UF1–Intervenció socioedeucativa amb infants en risc social                                  RECONEGUDA 

   UF2–Intervenció socioeducativa amb famílies                                                          RECONEGUDA 

 

MP02 – Didàctica de l’educació Infantil 

      UF3–Disseny de projectes i activitats educatives en l’àmbit formal                   RECONEGUDA 

      UF4–Disseny de projectes i activitats educatives en l’àmbit no formal             RECONEGUDA 

 

MP04 – El Joc i la seva metodologia 

      UF1–El joc i les joguines                                                                                            RECONEGUDA 

      UF2–Disseny de projectes d’intervenció d’oci i lleure educatiu                        RECONEGUDA 

      UF3–Implementació d’activitats d’oci i lleure                                                       RECONEGUDA 

  

   MP05 – Expressió i comunicació 

UF1–Intervenció en el desenv. de comunicació i expressió verbal                           RECONEGUDA 

UF2–Intervenció en el desenv. de la comunicació i l’expressió rítmico-musical    RECONEGUDA 

 UF3 – Intervenció en el desenv. de la comunicació i l’expressió lògico-matemàtica    RECONEGUDA 

 UF4–Intervenció en el desenv. de la comunicació i l’expressió gestual                          RECONEGUDA 

 UF5–Intervenció en el desenv. de la comunicació i l’expressió a través de les TAC     RECONEGUDA 

 

 



 

MP06 – Desenvolupament cognitiu i motor 

     UF1–Intervenció en el desenvolupament sensoperceptiu                                          RECONEGUDA 

      UF2 – Intervenció en el desenvolupament motriu.                                                     RECONEGUDA 

      UF3- Intervenció en el desenvolupament cognitiu.                                                     RECONEGUDA 

      UF4 – Intervenció primerenca.                                                                                        RECONEGUDA 

      UF5- Pràctica Psicomotriu.                                                                                              RECONEGUDA 

 

MP07 – Desenvolupament socioafectiu 

     UF1– Intervenció en el desenvolupament afectivo-sexual                                         RECONEGUDA 

     UF2–Intervenció en el desenvolupament social                                                           RECONEGUDA 

 

 

MP08 – Habilitats socials 

     UF1–Suport en la comunicació                                                                                      RECONEGUDA 

     UF2- Dinamització de grups                                                                                           RECONEGUDA 

 

 

Aspirant: 40---332M 

 

MP01– Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social 

   UF1–Intervenció socioedeucativa amb infants en risc social                                  RECONEGUDA 

   UF2–Intervenció socioeducativa amb famílies                                                          RECONEGUDA 

 

MP02 – Didàctica de l’educació Infantil 

      UF1–Contextualització de la intervenció educativa, infants 0-6 anys                NO RECONEGUDA 

 

MP04 – El Joc i la seva metodologia 

      UF1–El joc i les joguines                                                                                            RECONEGUDA 

      UF2–Disseny de projectes d’intervenció d’oci i lleure educatiu                        RECONEGUDA 

      UF3–Implementació d’activitats d’oci i lleure                                                       RECONEGUDA 

 



 

MP05 – Expressió i comunicació 

UF1–Intervenció en el desenv. de comunicació i expressió verbal                           RECONEGUDA 

UF2–Intervenció en el desenv. de la comunicació i l’expressió rítmico-musical    RECONEGUDA 

 UF3 – Intervenció en el desenv. de la comunicació i l’expressió lògico-matemàtica    RECONEGUDA 

 UF4–Intervenció en el desenv. de la comunicació i l’expressió gestual                          RECONEGUDA 

 UF5–Intervenció en el desenv. de la comunicació i l’expressió a través de les TAC     RECONEGUDA 

 UF6- Intervenció en el desenv. de la comunicació i l’expressió plàstica.                         RECONEGUDA 

 

MP06 – Desenvolupament cognitiu i motor 

     UF1–Intervenció en el desenvolupament sensoperceptiu                                          RECONEGUDA 

      UF2 – Intervenció en el desenvolupament motriu.                                                     NO RECONEGUDA 

      UF3- Intervenció en el desenvolupament cognitiu.                                                     NO RECONEGUDA 

      UF4 – Intervenció primerenca.                                                                                        NO RECONEGUDA 

      UF5- Pràctica Psicomotriu.                                                                                               NO RECONEGUDA 

 

MP07 – Desenvolupament socioafectiu 

     UF1– Intervenció en el desenvolupament afectivo-sexual                                         RECONEGUDA 

     UF2–Intervenció en el desenvolupament social                                                           NO RECONEGUDA 

 

MP08 – Habilitats socials 

     UF1–Suport en la comunicació                                                                                      RECONEGUDA 

     UF2- Dinamització de grups                                                                                           RECONEGUDA 

 

MP09 – Primers Auxilis 

     UF1–Recursos i trasllat d’accidentat                                                                            RECONEGUDA 

     UF2–Suport vital bàsic (SVB) i DEA                                                                               RECONEGUDA 

     UF3 – Atenció sanitària d’urgència                                                                               RECONEGUDA 

 


