2017-AAC-04

Sol·licitud d'inscripció al procediment d'avaluació i acreditació de competències
professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de
formació. Fase d’Avaluació.
Dades de la persona interessada
Nom i cognoms

Identificador (DNI/NIE)

Núm. sol·licitud
Nom del centre assignat
Codi de la CA
Institut
Àmbit professional
Activitats físiques i esportives i Socorrisme
Qualificació/ns professional/s
AE_2-097_2
Condicionament físic en sala d'entrenament polivalent (SEP)
AE_2-162_2
Condicionament físic en grup amb suport musical
AE_2-511_2
Fitnes aquàtic i hidrocinèsia
AE_2-159_2
Guia per itineraris de muntanya mitjana i muntanya baixa
AE_2-160_2
Guia per itineraris en bicicleta
AE_2-339_2
Guia per itineraris eqüestres en medi natural
AE_2-340_2
Socorrisme en espais aquàtics naturals
AE_2-096_2
Socorrisme en instal•lacions aquàtiques
Atès que he estat assessorat en la fase prèvia del procediment,
Sol·licito la inscripció a la fase d’avaluació, del procediment d'avaluació i acreditació de
competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de
formació, de les unitats de competència següents:
Relació d’unitats de competència associades a la a la comissió avaluadora

Unitats de competència

Per
avaluar

Preu

UC_2-0272-11_2-Assistir com a primer/a intervinent en cas d'accident o
situació d'emergència..
UC_2-0273-11_3-Determinar la condició física, biològica i de motivació de
l'/la usuari/ària.
UC_2-0274-11_3-Programar les activitats pròpies d'una sala d'entrenament
polivalent (SEP), atenent a criteris de promoció de la salut i el benestar de
la persona usuària
UC_2-0275-11_3-Instruir i dirigir activitats de condicionament físic amb
equipaments i materials propis de sales d'entrenament polivalent (SEP).
U C_2-0515-11_3-Dissenyar i executar coreografies amb els elements
propis de l'aeròbic, les seves variants i activitats afins..
UC_2-0516-11_3-Programar i dirigir activitats de condicionament físic en
grup amb suport musical.
UC_2-1663-11_3-Dissenyar i executar habilitats i seqüències de fitnes
aquàtic..

☐ ⃞

€

☐

€

☐

€

☐

€

☐

€

☐

€

☐

€

UC_2-1664-11_3-Programar, dirigir i dinamitzar activitats de fitnes aquàtic.

☐

€

UC_2-1665-11_3-Elaborar i aplicar protocols d'hidrocinèsia.

☐

€

UC_2-0505-11_2-Determinar i organitzar itineraris per muntanya baixa i
muntanya mitjana.

☐

€
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UC_2-0506-11_2-Progressar amb eficàcia i seguretat per terreny de
muntanya baixa i muntanya mitjana i terreny nevat de tipus nòrdic.
UC_2-0507-11_2-Guiar i dinamitzar a persones per itineraris de muntanya
baixa i mitjana i terreny nevat de tipus nòrdic.
UC_2-0353-11_2-Determinar i organitzar itineraris en bicicleta per terrenys
variats fins a muntanya mitjana.
UC_2-0508-11_2-Conduir bicicletes amb eficàcia i seguretat per terrenys
variats fins a muntanya mitjana i realitzar el manteniment operatiu de
bicicletes.
UC_2-0509-11_2-Guiar i dinamitzar persones per itineraris en bicicleta fins
a mitja muntanya.
UC_2-0719-11_2-Alimentar i realitzar el maneig general i els primers auxilis
al bestiar equí.
UC_2-1079-11_2-Determinar i organitzar itineraris a cavall per terrenys
variats.

☐

€

☐

€

☐

€

☐

€

☐

€

UC_2-1080-11_2-Dominar les tècniques bàsiques de muntada a cavall.

☐

UC_2-1081-11_2-Guiar i dinamitzar persones per itineraris a cavall.

☐

UC_2-0269-11_2-Executar tècniques específiques de natació amb eficàcia
i seguretat.
UC_2-0270-11_2-Prevenir accidents o situacions d'emergència en
instal·lacions aquàtiques, vetllant per la seguretat dels usuaris.
UC_2-0271-11_2-Rescatar persones en cas d'accident o situació
d'emergència en instal·lacions aquàtiques
UC_2-1082-11_2-Prevenir accidents o situacions d'emergència en espais
aquàtics naturals.
UC_2-1083-11_2-Rescatar persones en cas d'accident o situacions
d'emergència en espais aquàtics naturals.

☐

IMPORT TOTAL (comptabilitzar només les marcades)

☐
☐

☐
☐

€
€
€
€
€
€
€

☐

€

☐

€
€

Documentació justificativa de la inscripció a la fase d’avaluació (marqueu la documentació
que adjunteu, es presentarà original i còpia per compulsar)
☐ Document justificatiu del pagament del preu públic .
☐ Documentació justificativa de la bonificació o exempció de pagament:
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Família monoparental.
Família nombrosa general.
Família nombrosa especial.
Discapacitat igual o superior a 33%.
Inscrit en el SOC com a demandant d’ocupació i rebo una prestació econòmica.
Inscrit en el SOC com a demandant d’ocupació. No rebo cap tipus de prestació
econòmica.
☐ Documentació justificativa d’altres situacions que preveu la normativa que tenen
exempció del preu públic (víctima d’acte terrorista / cònjuge o fill/a d’una víctima d’acte
terrorista / subjecte a mesures privatives de llibertat).
☐ Altres: ____________________________________________________
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Declaro sota la meva responsabilitat que la documentació que adjunto és autèntica i que les
dades al·legades són certes.
Signatura de la persona interessada:

Lloc i data:
Protecció de dades
En compliment del que preveu l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s’incorporaran i es tractaran en el fitxer
Proves d’acreditació de competències del qual és responsable la Direcció General de Formació Professional Inicial i
Ensenyaments de Règim Especial. La finalitat és la tramitació i resolució de les convocatòries de les proves
d’acreditació de competències. Teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades o oposar-vos al seu
tractament, en les condicions previstes en la normativa vigent . Per exercir aquests drets heu d’adreçar un escrit al
Departament d’Ensenyament, Via Augusta, 202-226, Barcelona 08021.
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