
  

Qualificacions professionals TASCiT 

 

QP complertes Unitats de competència 

Dinamització comunitària 
(SC_2-321_3) 
 

Establir i mantenir relació amb els/les principals agents comunitaris/àries: 
població, personal tècnic i administracions, dinamitzant la relació 
recíproca entre ells (UC_2-1020-11_3) 

Promoure la participació ciutadana en els projectes i recursos comunitaris 
(UC_2-1021-11_3) 

Dinamitzar la planificació, el desenvolupament i l'avaluació d'intervencions 
i projectes comunitaris i de participació ciutadana que es desenvolupin 
entre l'equip d'agents que configuren una comunitat o una zona territorial 
(UC_2-1022-11_3) 

Intervenir, donar suport i acompanyar en la creació i en el 
desenvolupament del teixit associatiu (UC_2-1023-11_3) 

Establir estratègies de comunicació i difusió dels diferents projectes i 
actuacions comunitàries (UC_2-1024-11_3) 

Aplicar processos i tècniques de mediació en la gestió de conflictes entre 
agents comunitaris (UC_2-1025-11_3) 

Incorporar la perspectiva de gènere en els projectes d'intervenció social 
(UC_2-1026-11_3) 

Direcció i coordinació 
d'activitats d'educació en el 
lleure infantil i juvenil 
(SC_2-565_3) 

Actuar en processos grupals considerant el comportament i les 
característiques evolutives de la infantesa i la joventut (UC_2-1867-11_2) 

Utilitzar tècniques i recursos educatius d'animació en el lleure (UC_2-
1868-11_2) 

Planificar, organitzar, gestionar i avaluar projectes d'educació en el lleure 
(UC_2-1869-11_3) 

Generar equips de monitors/es, dinamitzant-los i supervisant-los en 
projectes d'educació en el lleure infantil i juvenil (UC_2-1870-11_3) 

Dinamització, programació i 
desenvolupament d'accions 
culturals 
(SC_2-445_3) 

Programar, desenvolupar i avaluar les programacions culturals realitzades 
per les persones responsables de cultura (UC_2-1431-11_3) 

Programar i dinamitzar projectes d'animació cultural amb les xarxes 
associatives culturals (UC_2-1432-11_3) 

Desenvolupar accions de comunicació i màrqueting cultural (UC_2-1433-
11_3) 

Informació juvenil 
(SC_2-567_3) 

Organitzar i gestionar serveis d'informació d'interès per a la joventut 
(UC_2-1874-11_3) 

Organitzar i gestionar accions de dinamització de la informació per a joves 
(UC_2-1875-11_3) 

Organitzar accions socioeducatives dirigides a joves en el marc de 
l'educació no formal (UC_2-1876-11_3) 

Intervenir, donar suport i acompanyar en la creació i en el 
desenvolupament del teixit associatiu (UC_2-1023-11_3) 

 



QP incomplertes Unitats de competència 

Animació turística 
(HT_2-329_3) 

Gestionar departaments d'animació turística (UC_2-1091-11_3) 

Dissenyar, promocionar i avaluar projectes d'animació turística 
(UC_2-1092-11_3) 

Crear i dinamitzar grups en situacions de lleure (UC_2-1093-11_3) 

Organitzar i desenvolupar activitats lúdiques i fisicorecreatives en 
animació turística (UC_2-1094-11_3) 

Organitzar i desenvolupar activitats culturals amb finalitats 
d'animació turística i recreativa (UC_2-1095-11_3) 

Organitzar i desenvolupar vetllades i espectacles amb finalitats 
d'animació (UC_2-1096-11_3) 

Comunicar-se en anglès, amb un nivell d'usuari/ària competent, en 
els serveis turístics de guia i animació (UC_2-1072-11_3) 

Comunicar-se a una llengua estrangera diferent de l'anglès, amb 
un nivell d'usuari/ària competent, en els serveis turístics de guia i 
animació (UC_2-1073-11_3) 

 

  



 

Correspondència de les UC amb els MP  

 

Unitats de competència del Catàleg de 
qualificacions professionals de Catalunya Mòduls professionals 

UC_2-1868-11_2: utilitzar tècniques i recursos educatius 
d'animació en el lleure  
UC_2-1869-11_3: planificar, organitzar, gestionar i avaluar 
projectes d'educació en el lleure 

MP4: Activitats d'oci i temps lliure 

UC_2-1093-11_3: crear i dinamitzar grups en situacions de 
lleure 
UC_2-1867-11_2: actuar en processos grupals considerant el 
comportament i les característiques evolutives de la infantesa i 
la joventut  
UC_2-1870-11_3: generar equips de monitors/es, dinamitzant-
los i supervisant-los en projectes d'educació en el lleure infantil 
i juvenil 

MP5: Dinamització grupal 

UC_2-1431-11_3: programar, desenvolupar i avaluar les 
programacions culturals realitzades per les persones 
responsables de cultura  
UC_2-1432-11_3: programar i dinamitzar projectes d'animació 
cultural amb les xarxes associatives culturals  
UC_2-1433-11_3: desenvolupar accions de comunicació i 
màrqueting cultural 

MP6: Animació i gestió cultural 

UC_2-1091-11_3: gestionar departaments d'animació turística 
UC_2-1092-11_3: dissenyar, promocionar i avaluar projectes 
d'animació turística 

MP3: Animació turística 

UC_2-1022-11_3: dinamitzar la planificació, el 
desenvolupament i l'avaluació d'intervencions i projectes 
comunitaris i de participació ciutadana que es desenvolupin 
entre l'equip d'agents que configuren una comunitat o una zona 
territorial  
UC_2-1024-11_3: establir estratègies de comunicació i difusió 
dels diferents projectes i actuacions comunitàries  
UC_2-1026-11_3: incorporar la perspectiva de gènere en els 
projectes d'intervenció social 

MP2: Metodologia de la 
intervenció social 

UC_2-1020-11_3: establir i mantenir relació amb els/les 
principals agents comunitaris/àries: població, personal tècnic i 
administracions, dinamitzant la relació recíproca entre ells  
UC_2-1021-11_3: promoure la participació ciutadana en els 
projectes i recursos comunitaris  
UC_2-1023-11_3: intervenir, donar suport i acompanyar en la 
creació i en el desenvolupament del teixit associatiu  
UC_2-1025-11_3: aplicar processos i tècniques de mediació en 
la gestió de conflictes entre agents comunitaris 

MP7: Desenvolupament 
comunitari  

UC_2-1874-11_3: organitzar i gestionar serveis d'informació 
d'interès per a la joventut  
UC_2-1875-11_3: organitzar i gestionar accions de 
dinamització de la informació per a joves 

MP8: Informació juvenil 

UC_2-1876-11_3: organitzar accions socioeducatives dirigides 
a joves en el marc de l'educació no formal 

MP9: Intervenció socioeducativa 
amb joves 

 


