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Resultats de l'avaluació. Procediment de reconeixement i acreditació de les 
competències professionals

Codi de la comissió: Data sessió avaluació final:

Identificació de la reunió

22804

Codi i nom de la seu: 08040552 - Institut Antoni Pous i Argila - Manlleu

Convocatòria: 2021-AAC-01

Resultats de l'avaluació de competències

AAC73012BJAG

AAC73429AJAI

1

2

Codi UC ICQP

Codi UC ICQP

Codi UC INCUAL

Codi UC INCUAL

Qualificació

Qualificació

UC_2-0249-11_2

UC_2-0250-11_2

UC_2-0251-11_2

UC_2-0249-11_2

UC_2-0250-11_2

UC_2-0251-11_2

UC_2-1016-11_2

UC_2-1017-11_2

UC_2-1018-11_2

UC_2-1019-11_2

UC0249_2

UC0250_2

UC0251_2

UC0249_2

UC0250_2

UC0251_2

UC1016_2

UC1017_2

UC1018_2

UC1019_2

ND

D

D

D

D

D

D

D

D

D

Codi i nom del centre gestor: 08040552 - Institut Antoni Pous i Argila - Manlleu

1

1

.

.
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Codi de la comissió: Data sessió avaluació final:

Identificació de la reunió

22804

Codi i nom de la seu: 08040552 - Institut Antoni Pous i Argila - Manlleu

Convocatòria: 2021-AAC-01

Resultats de l'avaluació de competències

AAC73821JJAG

AAC73841AJAI

3

4

Codi UC ICQP

Codi UC ICQP

Codi UC INCUAL

Codi UC INCUAL

Qualificació

Qualificació

UC_2-0249-11_2

UC_2-0250-11_2

UC_2-0251-11_2

UC_2-1016-11_2

UC_2-1017-11_2

UC_2-1018-11_2

UC_2-1019-11_2

UC_2-1016-11_2

UC_2-1017-11_2

UC_2-1018-11_2

UC_2-1019-11_2

UC0249_2

UC0250_2

UC0251_2

UC1016_2

UC1017_2

UC1018_2

UC1019_2

UC1016_2

UC1017_2

UC1018_2

UC1019_2

D

D

D

ND

ND

ND

ND

D

D

D

D

Codi i nom del centre gestor: 08040552 - Institut Antoni Pous i Argila - Manlleu

1

1

.

.
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Codi de la comissió: Data sessió avaluació final:

Identificació de la reunió

22804

Codi i nom de la seu: 08040552 - Institut Antoni Pous i Argila - Manlleu

Convocatòria: 2021-AAC-01

Resultats de l'avaluació de competències

AAC74084JJAF

AAC75926JJAG

5

6

Codi UC ICQP

Codi UC ICQP

Codi UC INCUAL

Codi UC INCUAL

Qualificació

Qualificació

UC_2-1016-11_2

UC_2-1017-11_2

UC_2-1018-11_2

UC_2-1019-11_2

UC_2-1026-11_3

UC_2-1034-11_3

UC_2-1035-11_3

UC_2-1036-11_3

UC_2-1037-11_3

UC_2-1038-11_3

UC_2-1039-11_3

UC_2-1040-11_3

UC_2-1041-11_3

UC1016_2

UC1017_2

UC1018_2

UC1019_2

UC1026_3

UC1034_3

UC1035_3

UC1036_3

UC1037_3

UC1038_3

UC1039_3

UC1040_3

UC1041_3

D

D

D

D

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Codi i nom del centre gestor: 08040552 - Institut Antoni Pous i Argila - Manlleu

1

1

.

.
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Codi de la comissió: Data sessió avaluació final:

Identificació de la reunió

22804

Codi i nom de la seu: 08040552 - Institut Antoni Pous i Argila - Manlleu

Convocatòria: 2021-AAC-01

Resultats de l'avaluació de competències

AAC76923AJAG

AAC77341AAAF

AAC77348BJAF

7

8

9

Codi UC ICQP

Codi UC ICQP

Codi UC ICQP

Codi UC INCUAL

Codi UC INCUAL

Codi UC INCUAL

Qualificació

Qualificació

Qualificació

UC_2-1016-11_2

UC_2-1017-11_2

UC_2-1018-11_2

UC_2-1019-11_2

UC_2-0249-11_2

UC_2-0250-11_2

UC_2-0251-11_2

UC_2-0249-11_2

UC_2-0250-11_2

UC_2-0251-11_2

UC1016_2

UC1017_2

UC1018_2

UC1019_2

UC0249_2

UC0250_2

UC0251_2

UC0249_2

UC0250_2

UC0251_2

D

D

D

D

D

D

D

ND

ND

ND

Codi i nom del centre gestor: 08040552 - Institut Antoni Pous i Argila - Manlleu

1

1

1

.

.

.
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Codi de la comissió: Data sessió avaluació final:

Identificació de la reunió

22804

Codi i nom de la seu: 08040552 - Institut Antoni Pous i Argila - Manlleu

Convocatòria: 2021-AAC-01

Resultats de l'avaluació de competències

AAC79022AJAG

AAC79104BAAI

AAC79862AJAI

10

11

12

Codi UC ICQP

Codi UC ICQP

Codi UC ICQP

Codi UC INCUAL

Codi UC INCUAL

Codi UC INCUAL

Qualificació

Qualificació

Qualificació

UC_2-1016-11_2

UC_2-1017-11_2

UC_2-1018-11_2

UC_2-1019-11_2

UC_2-1016-11_2

UC_2-1017-11_2

UC_2-1018-11_2

UC_2-1019-11_2

UC_2-1016-11_2

UC_2-1017-11_2

UC_2-1018-11_2

UC_2-1019-11_2

UC1016_2

UC1017_2

UC1018_2

UC1019_2

UC1016_2

UC1017_2

UC1018_2

UC1019_2

UC1016_2

UC1017_2

UC1018_2

UC1019_2

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

Codi i nom del centre gestor: 08040552 - Institut Antoni Pous i Argila - Manlleu

1

1

1

.

.

.
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Codi de la comissió: Data sessió avaluació final:

Identificació de la reunió

22804

Codi i nom de la seu: 08040552 - Institut Antoni Pous i Argila - Manlleu

Convocatòria: 2021-AAC-01

Resultats de l'avaluació de competències

AAC80321CJAH

AAC80802BJAH

AAC81033BJAG

13

14

15

Codi UC ICQP

Codi UC ICQP

Codi UC ICQP

Codi UC INCUAL

Codi UC INCUAL

Codi UC INCUAL

Qualificació

Qualificació

Qualificació

UC_2-1016-11_2

UC_2-1017-11_2

UC_2-1018-11_2

UC_2-1019-11_2

UC_2-1016-11_2

UC_2-1017-11_2

UC_2-1018-11_2

UC_2-1019-11_2

UC_2-1016-11_2

UC_2-1017-11_2

UC_2-1018-11_2

UC_2-1019-11_2

UC1016_2

UC1017_2

UC1018_2

UC1019_2

UC1016_2

UC1017_2

UC1018_2

UC1019_2

UC1016_2

UC1017_2

UC1018_2

UC1019_2

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

Codi i nom del centre gestor: 08040552 - Institut Antoni Pous i Argila - Manlleu

1

1

1

.

.

.
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Codi de la comissió: Data sessió avaluació final:

Identificació de la reunió

22804

Codi i nom de la seu: 08040552 - Institut Antoni Pous i Argila - Manlleu

Convocatòria: 2021-AAC-01

Resultats de l'avaluació de competències

AAC81403JAAF16

Codi UC ICQP Codi UC INCUAL Qualificació

UC_2-1016-11_2

UC_2-1017-11_2

UC_2-1018-11_2

UC_2-1019-11_2

UC1016_2

UC1017_2

UC1018_2

UC1019_2

D

D

D

D

El/la secretari/ària Vistiplau del/de la president/a

Codi i nom del centre gestor: 08040552 - Institut Antoni Pous i Argila - Manlleu

1

Manlleu ,  de  de 

.

YOLANDA SALAMANCA PEREZ JORDI BIROSTA SOLER
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Relació entre les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals
de Catalunya (CQPC) i del Catàleg nacional de qualificacions professionals (CNQP)

SC_2-089_2 - Atenció sociosanitària a persones en el domicili

SC_2-319_1 - Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals

 Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

 Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

 Catàleg nacional de qualificacions professionals

 Catàleg nacional de qualificacions professionals

UC0249_2 - Desarrollar intervenciones de atención física 
domiciliaria dirigidas a personas con necesidades de atención 
socio-sanitaria.

UC0250_2 - Desarrollar intervenciones de atención 
psicosocial domiciliaria dirigidas a personas con necesidades 
de atención socio-sanitaria

UC0251_2 - Desarrollar las actividades relacionadas con la 
gestión y funcionamiento de la unidad convivencial.

UC0972_1 - Realizar la limpieza de suelos, paredes y techos 
en edificios y locales.

UC0996_1 - Llevar a cabo la limpieza del mobiliario ubicado 
en el interior de los espacios a intervenir. 

UC1087_1 - Realizar la limpieza de cristales en edificios y 
locales.

UC1088_1 - Realizar la limpieza y tratamiento de superficies 
en edificios y locales utilizando maquinaria.

UC_2-0249-11_2 - Desenvolupar intervencions d'atenció física 
domiciliària dirigides a persones amb necessitats d'atenció 
sociosanitària.

UC_2-0250-11_2 - Desenvolupar intervencions d'atenció 
psicosocial domiciliària dirigides a persones amb necessitats 
d'atenció sociosanitària.

UC_2-0251-11_2 - Desenvolupar les activitats relacionades amb la
gestió i funcionament de la unitat de convivència.

UC_2-0972-11_1 - Realitzar la neteja de terres, parets i sostres en 
edificis i locals.

UC_2-0996-11_1 - Dur a terme la neteja del mobiliari ubicat en 
l'interior dels espais a intervenir.

UC_2-1087-11_1 - Realitzar la neteja de vidres en edificis i locals.

UC_2-1088-11_1 - Realitzar la neteja i tractament de superfícies 
en edificis i locals utilitzant maquinària.
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Relació entre les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals
de Catalunya (CQPC) i del Catàleg nacional de qualificacions professionals (CNQP)

SC_2-320_2 - Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

SC_2-323_3 - Inserció laboral de persones amb discapacitat

 Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

 Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

 Catàleg nacional de qualificacions professionals

 Catàleg nacional de qualificacions professionals

UC1016_2 - Preparar y apoyar las intervenciones de atención
a las personas y a su entorno en el ámbito institucional 
indicadas por el equipo interdisciplinar.

UC1017_2 - Desarrollar intervenciones de atención física 
dirigidas a personas dependientes en el ámbito institucional.

UC1018_2 - Desarrollar intervenciones de atención 
sociosanitaria dirigidas a personas dependientes en el ámbito 
institucional.

UC1019_2 - Desarrollar intervenciones de atención 
psicosocial dirigidas a personas dependientes en el ámbito 
institucional.

UC1034_3 - Establecer y mantener la relación con el entorno 
laboral y gestionar la información de los recursos 
sociolaborales existentes. 

UC1035_3 - Programar, organizar y evaluar proyectos e 
itinerarios de inserción ocupacional y laboral.

UC1036_3 - Entrenar al usuario en las habilidades 
sociolaborales necesarias para la inserción sociolaboral. 

UC1037_3 - Efectuar el seguimiento de las intervenciones de 
inserción laboral, colaborando en la adecuación del puesto de 
trabajo en cada caso preciso.

UC_2-1016-11_2 - Preparar i recolzar les intervencions d'atenció a 
les persones i al seu entorn en l'àmbit institucional indicades per 
l'equip interdisciplinari.

UC_2-1017-11_2 - Desenvolupar intervencions d'atenció física 
dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional.

UC_2-1018-11_2 - Desenvolupar intervencions d'atenció 
sociosanitària dirigides a persones dependents en l'àmbit 
institucional.

UC_2-1019-11_2 - Desenvolupar intervencions d'atenció 
psicosocial dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional.

UC_2-1034-11_3 - Gestionar la informació sobre els recursos 
sociolaborals i formatius i col·laborar en l'anàlisi de llocs de treball 
per a la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat.

UC_2-1035-11_3 - Realitzar les intervencions dirigides a 
l'entrenament per a l'adquisició i desenvolupament d'habilitats 
sociolaborals en les persones amb discapacitat.

UC_2-1036-11_3 - Donar suport en el procés d'inserció 
sociolaboral de persones amb discapacitat.

UC_2-1037-11_3 - Efectuar el seguiment de la inserció 
sociolaboral amb l'empresa, l'usuari i el seu entorn personal.
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Relació entre les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals
de Catalunya (CQPC) i del Catàleg nacional de qualificacions professionals (CNQP)

SC_2-324_3 - Mediació comunitària

SC_2-413_1 - Treball domèstic

SC_2-443_2 - Gestió de trucades de teleassistència

 Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

 Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

 Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

 Catàleg nacional de qualificacions professionals

 Catàleg nacional de qualificacions professionals

 Catàleg nacional de qualificacions professionals

UC1026_3 - Incorporar la perspectiva de género en los 
proyectos de intervención social.

UC1038_3 - Identificar y concretar las características y 
necesidades del contexto social de la intervención.

UC1039_3 - Prevenir conflictos entre distintas personas, 
actores y colectivos sociales.  

UC1040_3 - Organizar e implementar el proceso de gestión 
de conflictos. 

UC1041_3 - Realizar la valoración, el seguimiento y la 
difusión de la mediación como una vía de gestión de 
conflictos.

UC1330_1 - Realizar la limpieza de domicilios particulares, en
domicilio particular.

UC1331_1 - Realizar el proceso de elaboración de alimentos 
en sus fases de compra, organización, manipulación, 
cocinado y conservación, en domicilio particular. 

UC1332_1 - Efectuar el proceso de lavado, planchado y 
cosido básico manual de prendas de vestir y ropa de hogar, y 
la preparación de camas, en domicilio particular. 

UC1423_2 - Atender y gestionar las llamadas entrantes del 
servicio de teleasistencia

UC1424_2 - Emitir y gestionar las llamadas salientes del 
servicio de teleasistencia

UC1425_2 - Manejar las herramientas, técnicas y habilidades
para prestar el servicio de teleasistencia

UC_2-1026-11_3 - Incorporar la perspectiva de gènere en els 
projectes d'intervenció social.

UC_2-1038-11_3 - Identificar i concretar les característiques i 
necessitats del context social de la intervenció.

UC_2-1039-11_3 - Prevenir conflictes entre diferents persones, 
actors i col·lectius socials.

UC_2-1040-11_3 - Organitzar i implementar el procés de gestió de 
conflictes.

UC_2-1041-11_3 - Realitzar la valoració, el seguiment i la difusió 
de la mediació com una via de gestió de conflictes.

UC_2-1330-11_1 - Realitzar la neteja de domicilis particulars, en 
domicili particular.

UC_2-1331-11_1 - Realitzar el procés d'elaboració d'aliments en 
les seves fases de compra, organització, manipulació, cuinat i 
conservació, en domicili particular.

UC_2-1332-11_1 - Efectuar el procés de rentada, planxat i cosit 
bàsic manual de peces de vestir i roba de llar i la preparació de llits, 
en domicili particular.

UC_2-1423-11_2 - Atendre i gestionar les trucades entrants del 
servei de teleassistència.

UC_2-1424-11_2 - Emetre i gestionar les trucades sortints del 
servei de teleassistència. 

UC_2-1425-11_2 - Manejar les eines, tècniques i habilitats per 
prestar el servei de teleassistència. 


