
 

                                      

 

RESULTATS DEFINITIUS: 14 de gener de 2020 

 Reconeixement : Integració Social 

COMISSIÓ: 4905       CENTRE: Institut Antoni Pous i Argila  

 

 

 

Aspirant:  39---884A 

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 

 

MP06 Atenció a unitats de convivència 

UF02 Projectes d’intervenció en unitats de convivència      - RECONEGUT 

UF03 Gestió de la unitat de convivència         - RECONEGUT 

 

MP10 Primers auxilis 

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

UF03 Atenció sanitària d’urgència        - RECONEGUT 

 

 

 

 



 

 

Aspirant:   41---75B 

 

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 

 

MP06 Atenció a unitats de convivència 

UF01 Intervenció en 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 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aspirant:  X17---47G 

 

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 

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

UF03 Gestió de la unitat de convivència      - 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 


