Certificat de professionalitat de
Promoció i intervenció
socioeducativa amb persones
amb discapacitat

Certificat de
professionalitat de
Promoció i intervenció
socioeducativa amb
persones amb discapacitat

Organitzar, desenvolupar i avaluar
intervencions de promoció i intervenció
socioeducativa adreçades a persones amb
Organitzar, desenvolupar i avaluar intervencions de promoció i intervenció socioeducativa
discapacitat, en col·laboració amb l’equip
adreçades a persones amb discapacitat, en col·laboració amb l ᤀ攀焀甀椀瀀 interdisciplinari, utilitzant
interdisciplinari, utilitzant o generant, en el
o generant, en el seu cas, els recursos per a assolir el màxim grau d ᤀ愀甀琀漀渀漀洀椀愀 personal i seu cas, els recursos per a assolir el màxim
inclusió a través d ᤀ accions d ᤀ愀挀漀洀瀀愀渀礀愀洀攀渀琀Ⰰ tant en l ᤀ àmbit educatiu com a social, processos
grau d’autonomia personal i inclusió a través
d ᤀ oci i temps de lleure, entrenament en estratègies cognitives i en l ᤀ切猀 de les noves tecnologies i d’ accions d’acompanyament, tant en l...
la intervenció en i amb les seves famílies.
Data inici: Dilluns, 20 Gener 2020
Aquest curs està format pels següents mòduls formatius:
Data final: Dissabte, 31 Octubre 2020
MF1448_3: Recursos socials i comunitaris per a persones amb discapacitat (60h)
Data final inscripció: Dilluns, 13 Gener
2020
MF1449_3: Acompanyament de persones amb discapacitat en activitats programades (70h)
Dies de la setmana: De dilluns a divendres,
de 9h a 14h
MF1450_3: Processos d’ inclusió de persones amb discapacitat en espais d’ oci i de temps de
Adreça: c/ Carolines, 10, Barcelona.
lleure (80h )
Dades de contacte: Telf: 93.410.16.02
MF1451_3: Entrenament en estratègies cognitives bàsiques i alfabetització tecnològica a
Whatsapp: 650.65.43.34 Adreça electrònica:
persones amb discapacitat (80h)
Aquesta adreça de correu-e està protegida
dels robots de spam.Necessites Javascript
MF1452_3: Intervenció amb famílies de persones amb discapacitat. (80h)
habilitat per veure-la.
Organitza: Fundació Pere Tarrés
MP0478: Mòdul de pràctiques professionals no laborals (80h)
Informació inscripció: Preinscripció i/o Assistència a les sessions informatives
www.peretarres.org/subvencionada
Preinscripció directa al curs aquí
Documentació :
Currículum Vitae
Fotocòpia DNI
Document compulsat que acrediti alguna de les formacions requerides *
Document d’alta i renovació de la demanda d’ocupació (DARDO). S’ha de sol·licitar directament
a la teva OTG o per Internet
*En el cas dels Cursos de Nivell 3 (Batx/BUP/CP del mateix nivell/prova accés al CFGS)
Data inici: Dilluns, 20 Gener 2020
Data final: Dissabte, 31 Octubre 2020
Data final inscripció: Dilluns, 13 Gener 2020
Dies de la setmana: De dilluns a divendres, de 9h a 14h
Adreça: c/ Carolines, 10, Barcelona.
Dades de contacte: Telf: 93.410.16.02 Whatsapp: 650.65.43.34 Adreça electrònica:
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript
habilitat per veure-la.
Organitza: Fundació Pere Tarrés

