
Atenció sociosanitària per a persones dependents  en institucions socials SSCS0208 
RD 1379/2008,1 d’agost  modificat per 721/2011, de 20 de maig 

 

Competència general: 

Atendre a persones dependents en l’àmbit sociosanitari a la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies 

dissenyades per l’equip interdisciplinari competent i els procediments per a mantenir i millorar la seva autonomia personal i les 

seves relacions amb l’entorn. 

 Unitats de competència segons RD 721/2011, de 20 de maig: 
UC1016_2:  Preparar y apoyar las intervenciones de atención a las personas 

y a su entorno en el ámbito institucional indicadas por el equipo 
interdisciplinar. 

UC1017_2:  Desarrollar intervenciones de atención física dirigidas a personas 
dependientes en el ámbito institucional. 

UC1018_2 Desarrollar intervenciones de atención sociosanitaria dirigidas a 
personas dependientes en el ámbito institucional. 

UC1019_2  Desarrollar intervenciones de atención psicosocial dirigidas a 
personas dependientes en el ámbito institucional 

 

Ocupacions o llocs de treball relacionats: 
- Cuidador de minusvàlids físics, psíquics i sensorials 
- Cuidador de persones dependents en institucions 
- Gerocultor 

 

Correspondencia amb el catàleg modular de Formació Professional: 
- MF 1016_2: Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional: 100 h 

 Unidades  formatives: 

UF0127: Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes. 30 h 
UF0128: Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en 
Instituciones 70 h 

- MF 1017_2: Intervención en la atenció higienico-alimentaria : 70 h 
- MF 1018_2: Intervenvión en la atención sociosanitaria en instituciones: 70 h 
- M 1019_2:  Apoyo psicosocial,atención relacional y comunicatriva en instituciones: 130 h 

Unidades  formatives: 
UF0129: Animación social de personas dependientes en instituciones. 30 h 
UF0130: Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes 
150 en instituciones. 50 h 
UF0131: Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones.50 h 

- MP0029:    Módulo prácticas professionales no laborales:80 h 
 

Duració hores totals certificat de professionalitat: 450 h + Módul inserció 10 h + Mòdul PRL: 10 h 

Duració total acció formativa: 470 hores repartides de dilluns a divendres en horari de 9 a 14 hores. 

Calendari previst de 28 de desembre 2012  a maig 2013 

Requisit d’accés al certificat de professionalitat: nivell 2  (estar en possessió del Títol de Graduat en Educació 

Secundaria Obligatòria – ESO, CFGM,  FPI, Curs accés universitat majors de 25/45 anys.Consultar. 

Documentació a presentar: 
1. Fotocòpia del DNI/NIE,    fotocòpia del full de l'atur    i currículum vitae . 

2. Fotocòpia compulsada dels estudis requerits del certificat de professionalitat. 

3. Còpia contracte, vida laboral o declaració jurada de l’experiència professional. 

4. Les persones  interessades hauran de realitzar  un qüestionari d'interessos a través del qual  es determinarà 

el grau d’interès. 

5. Si s’escau es valorarà formació reglada i complementària, relacionada amb la família professional 

Per a qualsevol informació adreceu-vos a les nostres oficines, o bé truqueu al núm. Telf 93 795 46 25 
Servei d’Ocupació i Formació  - 2n pis - Àrea de Promoció Econòmica - Centre Cívic i Cultural Vil·la Flora, 2n pis  

Riera Gavarra,s/n – Canet de Mar martinezpa@canetdemar.cat 
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