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AMBIT: ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA 
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2021-AAC-01 AAC79585AJAE 23287UC_2-0249-11_2-Desenvolupar intervencions d'atenció física domiciliària dirigides a persones amb necessitats d'atenció sociosanitària. NoUC_2-0250-11_2-Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial domiciliària dirigides a persones amb necessitats d'atenció sociosanitària. NoUC_2-0251-11_2-Desenvolupar les activitats relacionades amb la gestió i funcionament de la unitat de convivència. NoSC_2-320_2-Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials SiUC_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. SiUC_2-1017-11_2-Desenvolupar intervencions d'atenció física dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional. NoUC_2-1018-11_2-Desenvolupar intervencions d'atenció sociosanitària dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional. NoUC_2-1019-11_2-Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional. No

2021-AAC-01 AAC78187BJAG 23287UC_2-0249-11_2-Desenvolupar intervencions d'atenció física domiciliària dirigides a persones amb necessitats d'atenció sociosanitària. NoUC_2-0250-11_2-Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial domiciliària dirigides a persones amb necessitats d'atenció sociosanitària. NoUC_2-0251-11_2-Desenvolupar les activitats relacionades amb la gestió i funcionament de la unitat de convivència. NoSC_2-320_2-Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials SiUC_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. SiUC_2-1017-11_2-Desenvolupar intervencions d'atenció física dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional. SiUC_2-1018-11_2-Desenvolupar intervencions d'atenció sociosanitària dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional. SiUC_2-1019-11_2-Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional. Si

2021-AAC-01 AAC79302AJAG 23287UC_2-0249-11_2-Desenvolupar intervencions d'atenció física domiciliària dirigides a persones amb necessitats d'atenció sociosanitària. SiUC_2-0250-11_2-Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial domiciliària dirigides a persones amb necessitats d'atenció sociosanitària. SiUC_2-0251-11_2-Desenvolupar les activitats relacionades amb la gestió i funcionament de la unitat de convivència. SiSC_2-320_2-Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials SiUC_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. SiUC_2-1017-11_2-Desenvolupar intervencions d'atenció física dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional. SiUC_2-1018-11_2-Desenvolupar intervencions d'atenció sociosanitària dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional. SiUC_2-1019-11_2-Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional. Si

2021-AAC-01 AAC78015BJAI 23287UC_2-0249-11_2-Desenvolupar intervencions d'atenció física domiciliària dirigides a persones amb necessitats d'atenció sociosanitària. SiUC_2-0250-11_2-Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial domiciliària dirigides a persones amb necessitats d'atenció sociosanitària. SiUC_2-0251-11_2-Desenvolupar les activitats relacionades amb la gestió i funcionament de la unitat de convivència. SiSC_2-320_2-Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials NoUC_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. NoUC_2-1017-11_2-Desenvolupar intervencions d'atenció física dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional. NoUC_2-1018-11_2-Desenvolupar intervencions d'atenció sociosanitària dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional. NoUC_2-1019-11_2-Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional. No

2021-AAC-01 AAC74732BJAI 23287UC_2-0249-11_2-Desenvolupar intervencions d'atenció física domiciliària dirigides a persones amb necessitats d'atenció sociosanitària. SiUC_2-0250-11_2-Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial domiciliària dirigides a persones amb necessitats d'atenció sociosanitària. SiUC_2-0251-11_2-Desenvolupar les activitats relacionades amb la gestió i funcionament de la unitat de convivència. SiSC_2-320_2-Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials SiUC_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. NoUC_2-1017-11_2-Desenvolupar intervencions d'atenció física dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional. NoUC_2-1018-11_2-Desenvolupar intervencions d'atenció sociosanitària dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional. NoUC_2-1019-11_2-Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional. No

2021-AAC-01 AAC81242JAAF 23287UC_2-0249-11_2-Desenvolupar intervencions d'atenció física domiciliària dirigides a persones amb necessitats d'atenció sociosanitària. NoUC_2-0250-11_2-Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial domiciliària dirigides a persones amb necessitats d'atenció sociosanitària. NoUC_2-0251-11_2-Desenvolupar les activitats relacionades amb la gestió i funcionament de la unitat de convivència. NoSC_2-320_2-Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials SiUC_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. SiUC_2-1017-11_2-Desenvolupar intervencions d'atenció física dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional. SiUC_2-1018-11_2-Desenvolupar intervencions d'atenció sociosanitària dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional. SiUC_2-1019-11_2-Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional. Si

2021-AAC-01 AAC81042JJAI 23287UC_2-0249-11_2-Desenvolupar intervencions d'atenció física domiciliària dirigides a persones amb necessitats d'atenció sociosanitària. NoUC_2-0250-11_2-Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial domiciliària dirigides a persones amb necessitats d'atenció sociosanitària. NoUC_2-0251-11_2-Desenvolupar les activitats relacionades amb la gestió i funcionament de la unitat de convivència. NoSC_2-320_2-Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials SiUC_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. SiUC_2-1017-11_2-Desenvolupar intervencions d'atenció física dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional. SiUC_2-1018-11_2-Desenvolupar intervencions d'atenció sociosanitària dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional. SiUC_2-1019-11_2-Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional. Si  
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