FORMACIÓ OCUPACIONAL
FOAP 2017
ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A LES PERSONES EN EL DOMICILI
(SSCS0108) – (640H) - P R E S ENC I A L
CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT NIVELL 2 (FORMACIÓ HOMOLOGADA)

DADES DEL CURS
DATA D'INICI PREVISTA:
15/01/2018

OBJECTIUS

DATA DE FINALITZACIÓ
PREVISTA: 20/07/2018

Ajudar en l'àmbit sociosanitari en el domicili a les persones amb especials necessitats de
salut física, psíquica i social, aplicant les estratègies i procediments més adequats per
mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.

HORARI: DE DILLUNS A
DIVENDRES DE 9.30H A
14.30H.

CONTINGUTS
MF0249_2: Higiene i atenció sanitària domiciliària (170 h)
* UF0119: Característiques i necessitats d'atenció higiènica i sanitària de les persones dependents (70 h)
* UF0120: Administració d'aliments i tractaments a les persones dependents en el domicili (50 h)
* UF0121: Millora de les capacitats físiques i 1rs auxilis per a les persones dependents en el domicili (50 h)
MF0250_2: Atenció i suport psicosocial domiciliari (210 h)
* UF0122: Manteniment i rehabilitació psicosocial de les persones dependents en el domicili (80 h)
* UF0123: Suport a les gestions quotidianes de les persones dependents (50 h)
* UF0124: Interrelació, comunicació i observació amb la persona dependent i el seu entorn (80 h)
MF0251_2: Suport domiciliari i alimentació familiar (100 h)
* UF0125: Gestió, aprovisionament i cuina en la unitat familiar de persones dependents (60 h)
* UF0126: Manteniment, neteja i organització del domicili de les persones dependents (40 h)
Formació Complementària (40 h)
MP0028: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'atenció sociosanitària a les
persones en el domicili (120 h)

PERFIL D´ENTRADA
Adreçat prioritàriament a persones en situació de desocupació inscrites a l'OT del SOC com a demandant
d'ocupació.
Requisits :
- Estar en possessió del títol d'EGB o de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o,
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 2 ó,
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al
que es desitja accedir o,
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà, o haver superat les corresponents
proves d'accés regulades per les administracions educatives o,
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys o,
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la
formació (es realitzarà prova de competències clau).
- Valorable experiència laboral en el sector
- Motivació per a la formació i l'ocupació
- Disponiblilitat per treballar un cop finalitzada la formació
- Capacitat per a realitzar esforç físic i les tasques i funcions pròpies de la professió.

DURANT LES PRÀCTIQUES
FARAN 6 HORES DIÀRIES.

SORTIDES
PROFESSIONALS
Auxiliar d'ajuda a domicili.
Assistent/a d'atenció domiciliària.
Cuidador/a de persones grans,
discapacitades, convalescents en
el domicili.

*AQUEST CURS ESTÀ PENDENT D´APROVACIÓ

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: Carrer de Rafael Casanova, 40 - Santa Coloma de Gramenet –
De dilluns a dijous de 8.30-14 h. i de 15 -17 h. Divendres de 9-14 h | Tel. 93 466 15 65 | www.grameimpuls.cat
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