QUÈ ESTUDIARÀS? PLA DE FORMACIÓ
Durada : 2.000 hores. (2 cursos acadèmics)
Mòduls
1r curs

Hores
setmana

Hores
totals

30 h.

960 h.

0210 Organització de l’atenció a les persones en situació
de dependència

4 h.

125 h.

0212 Característiques i necessitats de les persones en
situació de dependència 1

4 h.

140 h.

0213 Atenció i suport psicosocial

7 h.

235 h.

0215 Suport domiciliari

7 h.

235 h.

0217 Atenció higiènica

3 h.

95 h.

1i2

2 h.

40 h.

3 h.

90 h.

0020 Primers auxilis

0218 Formació i orientació laboral

2n curs

30 h. 1040 h.

0211 Destreses socials

7 h.

145 h.

0214 Suport a la comunicació

5 h.

100 h.

0216 Atenció sanitària

9 h.

205 h.

0831 Teleassistència

6 h.

130 h.

0219 Empresa i iniciativa emprenedora

3 h.

60 h.

35 h.

400 h.

Formació en centres de treball
1

Mòduls de suport
Mòduls professionals transversals a altres títols de Formació Professional.
*Aquest cicle es fa en torn de matí, de 8h a 14h, i un dia s’acaba a les 15 h
2

Accés a estudis posteriors i altres formacions professionals:




Un altre cicle formatiu FP de grau mitjà o de grau superior amb la possibilitat
d’establir convalidacions de mòduls d’acord a la normativa vigent.
El Batxillerat en qualsevol de les seves modalitats.
Certificats de professionalitat de nivell 1, 2 i 3.
CIFP SON LLEBRE (pitgeu aquí per la ubicació)
Centre Integrat de Formació Professional de Serveis Socioculturals i a la
comunitat
C/ Inés Ribera, 8A 07141 Pla de na Tesa (Marratxí)
Tel: 971607432 Fax: 971607096
www.cifpsonllebre.cat cifpsonllebre@educaib.eu
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FAMÍLIA PROFESSIONAL: Serveis socioculturals i a la comunitat
COMPETÈNCIA GENERAL: La competència general d'aquest títol consisteix a
atendre a les persones en situació de dependència, en l'àmbit domiciliari i
institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats
assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, aplicant
mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant-les a altres serveis quan sigui
necessari.




TÍTOL QUE S’OBTÉ: Tècnic en Atenció a persones en situació de dependència.



QUALIFICACIONS ASSOCIADES:
Atenció sociosanitària a persones al domicili (SSC089_2)
Atenció sociosanitària a persones depenents en institucions socials (SSC320_2)
Gestió de trucades de teleassistència (SSC810_2)




REQUISITS D’ACCÉS
Pots accedir a un cicle de grau mitjà quan reuneixis algun dels següents requisits:

a) Accés directe:

Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o d'un
nivell acadèmic superior.
Estar en possessió d'un Títol Professional Bàsic (Formació Professional Bàsica)
Estar en possessió d'un títol de Tècnic o de Tècnic Auxiliar o equivalent a efectes
acadèmics.
Haver superat el segon curs del Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP).
Haver superat la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.
b) Accés mitjançant prova (pels qui no tinguin algun dels requisits
anteriors)
A l’enllaç següent http://www.caib.es/sites/fp/ca/admissia_curs_2018-2019/
podeu consultar totes les opcions de vies d’accés

Referències legislatives del títol i currículum:



RD 779/2013, de 11 d’octubre. RD 1593/2011, de 4 de novembre.
Ordre ECD/340/2012, de 15 de febrer.

QUÈ APRENDRÀS I FARÀS?
 Realitzar les tasques d'higiene personal i vestit de les persones en situació
de dependència, aportant l'ajuda precisa, afavorint al màxim la seva
autonomia en les activitats de la vida diària i mantenint cap a elles una
actitud de respecte i professionalitat.
 Organitzar la intervenció relativa a l'alimentació supervisant els menús,
preparant els aliments i administrant-los quan sigui necessari.
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Realitzar les activitats de manteniment i neteja del domicili garantint les
condicions d'habitabilitat, higiene i ordre, amb criteris de qualitat,
seguretat i cura del medi ambient i, si escau, tramitant la documentació
pertinent.
Realitzar les intervencions relacionades amb l'estat físic de les persones
en situació de dependència seguint les pautes establertes i mostrant a tot
moment respecte per la seva intimitat.
Realitzar els trasllats, mobilitzacions i suport als desplaçaments de les
persones en situació de dependència emprant els protocols i les ajudes
tècniques necessàries i adoptant mesurades de prevenció i seguretat.
Donar resposta a situacions d'emergència i risc per a la salut en el
desenvolupament de la seva activitat professional aplicant tècniques de
primers auxilis.
Implementar intervencions de suport psicosocial emprant ajudes
tècniques, suports de comunicació i tecnologies de la informació i la
comunicació.
Aplicar tècniques i estratègies per al manteniment i desenvolupament de
les habilitats d'autonomia personal i social de les persones en situació de
dependència emprant ajudes tècniques i de comunicació.
Realitzar tasques d'acompanyament i assistència personal respectant les
directrius del Pla Individual de Vida Independent i les decisions de la
persona usuària.

DE QUÈ TREBALLARÀS?






Cuidador/a de persones en situació de dependència a institucions i/o domicili
Responsable de planta en institucions residencials
Treballador/a d’ajuda a domicili
Treballador/a d’atenció domiciliària i/o treballador/a familiar
Teleoperador/a de teleassistència

ON TREBALLARÀS?
Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seva activitat en el sector de
serveis a les persones: assistencials, psicosocials i de suport a la gestió
domèstica.

