
CORRESPONDÈNCIA ENTRE MÒDULS PROFESSIONALS  
I UNITATS DE COMPETÈNCIA (TIS) 

 

UNITATS DE COMPETÈNCIA ACREDITADES MÒDULS PROFESSIONALS 
COVALIDABLES 

 UC0252_3: Programar, organitzar i avaluar les intervencions d'integració social. 

 UC1448_3: Detectar, generar i utilitzar recursos socials i comunitaris per a intervencions socioeducatives amb 

persones amb discapacitat. 
0337 Context de la intervenció social. 

 UC1034_3: Gestió de la informació de recursos sociolaboral i formativa i col·laborar en l'anàlisi dels llocs de 

treball per a la integració sociolaboral de persones amb discapacitat. 

 UC1035_3: Realització d'intervencions formatives per a l'adquisició i desenvolupament d'habilitats sociolaborals 

persones amb discapacitats. 

 UC1036_3: Donar suport al procés d'inserció sociolaboral de persones amb discapacitats. 

 UC1037_3: Seguiment de la inserció sociolaboral amb l'empresa, l'usuari i el seu entorn. 

0338 Inserció sociolaboral 

 UC1450_3: Organitzar, desenvolupar i avaluar processos d'inclusió persones amb discapacitats en espais d'oci i 

temps lliure. 

 UC1452_3: Actuar, orientar i donar suport a les famílies del poble amb discapacitat, en col·laboració amb 

professionals a nivell superior. 

0339 Atenció a les unitats de convivència. 

 UC1038_3: Identificar i característiques concretes i necessitats del context social d'intervenció. 

 UC1039_3: Prevenció de conflictes entre persones, actors i grups socials. 

 UC1040_3: Organització i execució del procés de gestió conflictes. 

 UC1041_3: Realització de l'avaluació, el seguiment i la difusió de la mediació com a camí de la gestió de 

conflictes. 

0340 Mediació comunitària 

 UC1427_3: Executar, en col·laboració amb el tutor i/o amb l'equip interdisciplinari del centre educatiu, els 

programes educatius d'estudiants amb necessitats educatives especials (ACNEE) a la seva aula de referència.  

 UC1428_3: Implantar els programes d'autonomia i higiene personal en la preparació de l'alumnat amb 

necessitats educatives especials (ACNEE), participant en l'equip interdisciplinari del centre educatiu. 

0341 Suport a la intervenció educativa. 



 UC0253_3: Desenvolupant intervencions dirigides a formació i adquisició d'habilitats d'autonomia personal i 

social. 

 UC1449_3: Organització i realització de l'acompanyament de les persones amb discapacitat en la realització 

d'activitats programades. 

 UC1451_3: Organització i desenvolupament de la formació estratègies cognitives bàsiques i alfabetització 

tecnològica persones amb discapacitat, en col·laboració amb professionals nivell superior. 

0342. Promoció de l’autonomia personal. 

 UC0254_3: Establir, adaptar i implantar sistemes alternatius de comunicació. 
0343 Sistemes augmentatius i  alternatius 

de comunicació.  

 UC1022_3: Racionalitzar la planificació, el desenvolupament i l'avaluació de intervencions comunitàries i 

projectes i participació desenvolupament entre els diferents agents crear una àrea comunitària o territorial. 

 UC1024_3: Establir estratègies de comunicació i divulgació diferents projectes i accions comunitàries. 

 UC1026_3: Incorporar la Perspectiva de gènere en els projectes intervenció social. 

0344 Metodologia de la intervenció social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



QUALIFICACIONS PROFESSIONALS COMPLETES INTEGRACIÓ SOCIAL  

  
QUALIFICACIÓ 

PROFESSIONAL 
UNITATS DE COMPETÈNCIA 

a) SSC090_3 Educació d’habilitats 
d’autonomia personal i social  

 UC0252_3: Programar, organitzar i avaluar les intervencions d'integració social. 

 UC0253_3: Desenvolupament d'intervencions formatives i de contractació habilitats d'autonomia personal i social. 

 UC0254_3: Establir, adaptar i aplicar sistemes de comunicació alternatius. 

 

b) SSC324_3 Mediació comunitària  

 UC1038_3: Identificació i realització de les característiques i necessitats del context intervenció social.  

 UC1039_3: Prevenir conflictes entre diferents persones, actors i grups socials. 

 UC1040_3: Organitzar i implantar el procés de gestió de conflictes. 

 UC1041_3: Realitzar l'avaluació, el seguiment i la difusió de la mediació com a un camí de gestió de conflictes. 

 UC1026_3: Incorporació de la perspectiva de gènere en projectes d'intervenció social. 

c) SSC323_3 Inserció laboral de 
persones amb discapacitat  

 UC1034_3: Gestió de la informació sobre recursos socio-laborals i de formació i col·laborar en l'anàlisi de llocs de treball per a la integració 

sociolaboral de persones amb discapacitat. 

 UC1035_3: Realització d'intervencions formatives per a la contractació i desenvolupament d'habilitats sociolaborals en persones amb 

discapacitat. 

 UC1036_3: Suport al procés d'inserció sociolaboral de persones amb discapacitat. 

 UC1037_3: Seguiment de la inserció sociolaboral amb l'empresa, l’usuari i el seu entorn personal. 

d) SSC450_3 Promoció i 
intervenció socioeducativa amb 
persones amb discapacitat  

 UC1448_3: Detectar, generar i utilitzar recursos socials i comunitaris per a intervencions socioeducatives amb persones amb discapacitat. 

 UC1449_3: Organització i acompanyament de persones amb discapacitat activitats programades. 

 UC1450_3: Organitzar, desenvolupar i avaluar processos d'inclusió de persones amb discapacitat en espais d'oci i lleure. 

 UC1451_3: Organització i desenvolupament de la formació en estratègies cognitives bàsiques i l'alfabetització tecnològica de les persones 

amb discapacitat, en col·laboració professionals de primer nivell. 

 UC1452_3: Actuar, orientar i donar suport a les famílies de persones amb discapacitat, col·laboració amb professionals de primer nivell. 

 



QUALIFICACIONS PROFESSIONALS INCOMPLETES INTEGRACIÓ SOCIAL  

 

 

QUALIFICACIÓ 
PROFESSIONAL 

UNITATS DE COMPETÈNCIA 

a) SSC_444_3 Atenció a l'alumnat 
amb necessitats educatives 
especials (ACNEE) 
Escoles.  

 UC1427_3: executar, en col·laboració amb el tutor i/o l'equip interdisciplinari de l'escola, els programes educatius d'estudiants amb 

necessitats educatives (ACNEE) a la vostra aula de referència. 

 UC1428_3: implementant l'autonomia de preparació i els programes d'higiene personal l'alumnat amb necessitats educatives especials 

(ACNEE), participant equip interdisciplinari de l'escola. 

b) SSC321_3 Dinamització 
comunitària SSC321_3 

 UC1022_3: racionalitzar la planificació, el desenvolupament i l'avaluació d'intervencions i projectes de participació ciutadana i comunitària 

que es desenvolupen entre  diferents agents que van crear una comunitat o àmbit territorial. 

 UC1024_3: establir estratègies de comunicació i disseminació dels diferents projectes i accions comunitàries. 
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