ITINERARI MODULAR
ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA
PER PERSONES DEPENDENTS EN
INSTITUCIONS SOCIALS

Mòduls

Hores
totals

MF1016_2. Suport en l'organització d'intervencions en
l'àmbit institucional

100 h.

MF1017_2. Suport en l'atenció higiènic alimentària en
institucions

70 h.

MF1018_2. Intervenció en l'atenció sociosanitària en
institucions

70 h.

MF1019_2. Suport psicosocial, atenció relacional i
comunicativa en institucions

130 h.

MP0029. Mòdul de pràctiques professionals no laborals
d'atenció sociosanitària a persones dependents en
institucions

80 h.

Durada total del certificat

450 h.

CIFP SON LLEBRE (premeu 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 certificat consisteix
a atendre a les persones en situació de dependència, en l'àmbit institucional, a fi de
mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no
sanitàries, psicosocials i de suport, aplicant mesures i normes de prevenció i
seguretat.

TÍTOL QUE S’OBTÉ: Certificat d’Atenció sociosanitària a persones dependents
en institucions socials (Nivell 2)

QUALIFICACIONS ASSOCIADES

Referència legislativa


RD 1379/2008, d’1 d’agost, pel qual s’estableixen dos certificats de
professionalitat de la família professional de Serveis socioculturals i a la
comunitat que s’inclouen en el Repertori Nacional de certificats de
professionalitat.

QUÈ APRENDRÀS I FARÀS?


Atenció sociosanitària a persones al domicili (SSC089_2)
Gestió de trucades de teleassistència (SSC443_2)

REQUISITS D’ACCÉS



Pots accedir quan reuneixis algun dels següents requisits:



• Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria
•
•
•
•
•
•

Tenir 2n de batxillerat unificat polivalent (BUP) amb un màxim de dues matèries
pendents en el conjunt dels dos cursos
Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2
Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 1 de la mateixa família i àrea
professional del certificat al qual es vol accedir
Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat al
qual es vol accedir
Tenir un títol de tècnic auxiliar (formació professional de primer grau - FPI)
Complir algun dels requisits d’accés als cicles formatius de grau mitjà:
Tenir el títol de Graduat en educació secundària obligatòria o d’un títol de
nivell acadèmic superior
Tenir un títol de Formació Professional Bàsica
Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació
professional inicial (PQPI)
Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà
de formació professional en centres públics o privats autoritzats per
l’Administració educativa
Haver superat la prova d’accés a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà o de
grau superior de formació professional

• Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45
anys

• Tenir o superar les PROVES DE COMPETÈNCIES CLAU necessàries per
cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat
(Nivell 2)
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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.
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.

DE QUÈ TREBALLARÀS?
 Cuidador/a de persones en situació de dependència en institucions.

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

