Atenció sociosanitària a persones dependents en
institucions socials
Tipus de curs

Regulació
SSCS0208

Certificat de professionalitat

Durada total
490 hores
Inici temari:
(1) Desembre 22
(2) Desembre 22

Regulat pel Reial Decret RD 1379/2008, d’1 d’agost, modificat pel
RD 721/2011, de 20 de maig, modificat pel RD 625/2013, de 2
d’agost).

Formació a l’IMET

Pràctiques en empreses

410 hores

80 hores

Final temari:
Maig 23
Maig 23

Pràctiques:(previsió) Horari: (previsió)
Maig- Juny 23
09:00 a 14:30 hores
Maig- Juny 23
15:00 a 20:00 hores

Competència general
Atendre persones dependents en l’àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la
seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l’equip interdisciplinari competent i els
procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb
l’entorn.
Unitats de Competència
-

-

Preparar i donar suport a les intervencions d’atenció a les persones i al seu entorn en
l’àmbit institucional indicades per l’equip interdisciplinari.
Desenvolupar intervencions d’atenció física dirigides a persones dependents en l’àmbit
institucional.
Desenvolupar intervencions d’atenció sociosanitària dirigides a persones dependents
en l’àmbit institucional.
Desenvolupar intervencions d’atenció psicosocial dirigides a persones dependents en
l’àmbit institucional.

Contingut
Suport en l’organització d’intervencions en l’àmbit institucional. (100 hores)
- Suport en la recepció i acolliment en institucions de persones dependents. (30 hores)
- Suport en l’organització d’activitats per a persones dependents en institucions. (70
hores)
Intervenció en l’atenció higiènic-alimentària en institucions. (70 hores)
Intervenció en l’atenció sociosanitària en institucions. (70 hores)
Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions. (130 hores)
- Animació social de persones dependents en institucions. (30 hores)
- Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents en institucions.
(50 hores)
- Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions. (50 hores)
Formació complementaria: Tècniques de recerca de feina, Medi ambient, Prevenció de riscos
laborals (40 hores)
Pràctiques professionals no laborals (80h)

Entorn professional on es pot desenvolupar la feina
Àmbit públic o privat, en centres o equipaments que prestin serveis d’atenció sociosanitària:
centres residencials, centres de dia.
Sortides professionals
Cuidador/a de persones amb discapacitat física, psíquica i sensorial. Cuidador/a de persones
dependents en institucions. Gerocultor/a
Correspondència amb el CFGM
Aquest CP té correspondència amb algunes unitats de competència del CFGM Atenció a
persones en situació de dependència.

Requisits d’accés
Situació laboral: Estar inscrit/a com a DONO a l’Oficina de Treball del SOC (OTG) abans de l’inici
del curs. Cal tenir actualitzada la inscripció.
El curs s’adreça prioritàriament a persones aturades, tot i que també hi poden accedir persones que
estiguin en actiu. En els dos casos, cal estar inscrit.
Requisit acadèmic: NIVELL 2:
Graduat Escolar o Graduat en Educació Secundària Obligatòria o formació equivalent.

IMPORTANT: fer la preinscripció no garanteix tenir una plaça al curs. Tots els cursos tenen un
procés de selecció que comença amb una sessió informativa i que inclou una o més proves i una
entrevista personal.
Aquest curs està pendent d’atorgament per part del Servei d’Ocupació de Catalunya.
Per a més informació sobre el CP i el procés de selecció podeu consultar el web de l’IMET www.imet.cat
Per a més informació sobre els CP podeu consultar el web del Servei d’Ocupació de Catalunya
www.oficinadetreball.gencat.cat
En cas de no tenir el nivell acadèmic exigit, es pot fer una prova de nivell de competències clau
(matemàtiques i llengua catalana o castellana).
Data:

Hora:

Lloc:

Durada aproximada 2 hores.

Possibilitats de formació de matemàtiques abans de la prova de nivell.
Data:

Hora:

Lloc:

Sessió informativa: es donarà informació del curs i es realitzarà un qüestionari
Data:

Hora:

Lloc:

Durada aproximada 1 h 30 m
Cal portar bolígraf

