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DADES PERSONALS 

Nº Exp.:     

 

Nom i cognoms:         NIF/NIE     

Adreça: ______            

Població:        Codi postal:      

Telèfon:    __ Mòbil:       

Data de naixement:   /   /    @Mail:       

 

Marca amb una X els crèdits que vols matricular el curs acadèmic:______________________ 

 
RELACIÓ UNITATS FORMATIVES 1r CURS: 
 
    

□ MP01.UF1    Marc de la intervenció social 

□ MP01.UF2    Necessitats de les persones en situació de discapacitat, de malaltia mental, 

                            drogodependència o altres addiccions 

□ MP01.UF3         Necessitats de les persones en situació de risc social d’infants i adolescents, violència 

                            masclista i violència familiar 

□ MP01.UF4         Necessitats de les persones en situació d’exclusió social, de discriminació per raó de 

                            sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura 

□ MP02.UF1    Diagnòstic i anàlisis de la realitat 

□ MP02.UF2    Disseny de projectes d’intervenció social 

□ MP02.UF3    Difusió de projectes d’intervenció social 

□ MP03.UF1    Entrenament d’habilitats d’autonomia personal i social 

□ MP03.UF2    Intervenció en les activitats de la vida diària 

□ MP03.UF3    Intervenció en l’adquisició de les competències bàsiques de mobilitat i orientació 

□ MP03.UF4    Entrenament per l’adquisició de les habilitats socials 

□ MP03.UF5    Estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives 

□ MP06.UF1    Intervenció en famílies 

□ MP06.UF2    Projectes d’intervenció en unitats de convivència 
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□ MP06.UF3   Gestió de la unitat de convivència 

□ MP06.UF4   Intervenció en situacions de relacions abusives i de violència 

□ MP07.UF1   Suport a la intervenció educativa 

□ MP09.UF1         Habilitats de comunicació 

□ MP09.UF2         Dinamització de grups 

□ MP10.UF1         Recursos i trasllat d’accidentat 

□ MP10.UF2         Suport vital bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors 

□ MP10.UF3         Atenció sanitària d’urgència 

□ MP11.UF2         Prevenció de riscos laborals 

□ MP14.UF1.1      Formació en centres de treball 

 

RELACIÓ UNITATS FORMATIVES 2n CURS: 

     

□ MP04.UF1 Context de la inserció laboral 

□ MP04.UF2 Entrenament en habilitats sociolaborals 

□ MP04.UF3 Treball en suport 

□ MP05.UF1 Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació 

□ MP08.UF1 El servei de mediació 

□ MP08.UF2 Processos de mediació 

□ MP11.UF1 Incorporació al treball 

□ MP12.UF1 Empresa i iniciativa emprenedora 

□ MP13.UF1 Projecte d’integració social 

□ MP14.UF1.2   Formació en centres de treball  

  

Taxa voluntària Cooperació Internacional 10€               

 

Signatura de l’alumne/a, 

 

A Barcelona, ___ de ___________________ de 20___ 


