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Sol·licitud de convalidació gestionada pel centre 
 

 

Dades personals 
 

DNI / NlE / Passaport                                  Cognoms i nom 

 

Adreça 

 

Localitat Codi postal 

 

Telèfons de contacte                        Adreça electrònica 

 

                    Matriculat al cicle formatiu: 

CFPS Ensenyament i Animació Socioesportiva 

 
 

Documentació que aporta: 

 
 Certificat acadèmic del cicle formatiu finalitzat. 

 Certificat de nivell bàsic en Prevenció de riscos laborals 

 Certificats reconeixement de l’experiència laboral – PROGRAMA QUALIFICA’T 

 Certificats reconeixement dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials. 

 Certificat acreditació de competències 

 Certificat de professionalitat o be el certificat parcial de les unitats de competència del SOC 

 Certificació de la superació totes les unitats formatives, mòduls professionals assolits mitjançant el reconeixement 

acadèmic de la formació impartida en les empreses o entitats.- mesures flexibilitzadores. 

 Certificat de superació de totes les unitats formatives, crèdits o mòduls professionals derivats d’una unitat de competència 

assolits mitjançant la validació de la formació dels títols LOGSE/LOE.- Programa Qualifica’t 

 

  

 

 

 Relació de mòduls/UF a convalidar (*senyala amb una creu a la taula adjunta) 

 

 

 

 

 

Lloc i data 

 

 

Signatura 

 

 

 

 

Director/a de l’INS Milà i Fontanals de Vilafranca del Penedès 

La convalidació relacionada en títols LOE tindrà efecte de nota numèrica de 5 i farà promig amb la nota final del cicle. 
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 Marca amb una “X” la relació de mòduls/UF del CFPS AEA que sol·licita convalidar: 
 

 

Mòdul Professional Unitats formatives Convalidar 

MP01. Valoració de la condició física i 

intervenció en accidents 

UF1 Bases anatòmiques, biomecàniques i fisiològiques  

UF2 Avaluació de la condició física, biològica i motivacional  

UF3 Elaboració i prescripció de programes de condicionament físic  

UF4 Aplicació de Primers auxilis  

MP02. Dinamització grupal 
UF1 El grup i la seva dinamització  

UF2 L’equip de treball  

MP03. Planificació de l'animació 

socioesportiva 
UF1 Planificació de l'animació Socioesportiva  

MP04. Metodologia de l'ensenyament 

d'activitats fisicoesportives 

UF1 Anàlisi de les habilitats motrius de les persones usuàries  

UF2 Disseny de programes d’ensenyament d’activitats físiques i esportives  

MP05. Activitats fisicoesportives individuals 

UF1 Metodologia de les activitats físiques individuals  

UF2 Dinamització d’activitats fisicoesportives en el medi terrestre    

UF3 Dinamització d’activitats fisicoesportives en el medi aquàtic  

MP06. Activitats d'oci i temps lliure 

UF1 Recursos lúdics en  projectes d’oci i temps lliure  

UF2 Recursos expressius per l’animació d’oci i temps lliure  

UF3 Implementació d’activitats de lleure i temps lliure en el medi natural  

MP07. Activitats fisicoesportives 

d'implements 

UF1 Metodologia de les activitats físiques d'implements  

UF2 Direcció d’activitats fisicoesportives d'implements  

MP08. Activitats fisicoesportives d'equip 

UF1 Metodologia de les activitats físiques d'equip 

 
 

UF2 Dinamització d’activitats fisicoesportives d’equip 

 
 

MP09. Jocs i activitats fisicorecreatives i 

d'animació turística 

UF1 Dinamització de jocs i activitats fisicorecreatives  

UF2 Dinamització d’activitats culturals  

UF3 Dinamització de vetllades i espectacles  

MP10. Activitats físic-esportives per a la 

inclusió social 

UF1 Activitats físiques per a la gent gran  

UF2 Activitats físiques adaptades i d'inclusió  

MP11. Formació i orientació laboral 
UF1 Incorporació al treball  

UF2 Prevenció de riscos laborals  

MP12. Empresa i iniciativa emprenedora UF1 Empresa i iniciativa emprenedora  

MP13. Anglès tècnic UF1 Anglès tècnic  

MP14. Projecte d'ensenyament  UF1 Projecte d’ensenyament i animació socioesportiva  

 


