Atenció sociosanitària a persones en el domicili
Tipus de curs Certificat de professionalitat
Atenció sociosanitària a persones en el domicili.
Regulació SSCS0108
Regulat pel Reial Decret RD1379/2008, de 1 d’agost, modificat pel RD 721/2011, de 20 de maig.

DURADA
INICI
FINAL
PRÀCTIQUES

640 hores

Formació a l’IMET
Pràctiques en empreses

520 hores
120 hores

Octubre 2019
Abril 2020
Abril 2020

HORARI:

Matí, de dilluns a divendres

Competència general
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.

Unitats de
Competència

1. Desenvolupar intervencions d'atenció física domiciliària dirigides
a persones amb necessitats d'atenció sociosanitària.
2. Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial domiciliària
dirigides a persones amb necessitats d'atenció sociosanitària.
3. Desenvolupar les activitats relacionades amb la gestió i
funcionament de la unitat de convivència.

Contingut
Higiene i atenció sanitària domiciliària (170 hores)
- Característiques i necessitats d'atenció higiènica i sanitària de les persones
dependents (70 hores)
- Administració d'aliments i tractaments a les persones dependents en el domicili (50
hores)
- Millora de les capacitats físiques i primers auxilis per a les persones dependents en el
domicili (50 hores)
Atenció i suport psicosocial domiciliari (210 hores)
- Manteniment i rehabilitació psicosocial de les persones dependents en el domicili (80
hores)
- Suport a les gestions quotidianes de les persones dependents (50 hores)
- Interrelació, comunicació i observació amb la persona dependent i el seu entorn (80
hores)
Suport domiciliari i alimentació familiar (100 hores)
- Gestió, aprovisionament i cuina en la unitat familiar de persones dependents (60
hores)
- Manteniment, neteja i organització del domicili de les persones dependents (40 hores)
Formació complementaria: Tècniques de recerca de feina, Medi ambient, Prevenció de
riscos laborals (40 hores)
Pràctiques professionals no laborals. (120 hores)

Entorn professional on es pot desenvolupar la feina
Es podrà exercir en l'organització, execució i control de les activitats d'atenció sociosanitària
directa a les persones i al seu entorn en el domicili.
Concretament:
- Administracions públiques, encarregades de la gestió i prestació dels serveis domiciliaris
d'atenció a les persones dependents.
- Entitats privades, tant si ofereixen serveis directes a la persona usuària com si són
responsables de la gestió dels serveis o dels programes d'atenció domiciliària de
titularitat pública.
- Com a autònom/a, oferint els serveis directament a les unitats de convivència
demandants o creant la seva pròpia empresa de serveis domiciliaris, associat/ada amb
altres tècnics

Sortides professionals
Domicilis particulars. Pisos tutelats. Serveis d’atenció domiciliària. Auxiliar d'ajuda a domicili,
Assistent/a d'atenció domiciliària, cuidador/a de persones grans, discapacitades,
convalescents en el domicili.

Requisits d’accés
Majors de 16 anys (preferentment, majors de 18 anys).
Situació laboral: Estar inscrit/a com a DONO a l’Oficina de Treball del SOC (OTG) abans de
l’inici del curs. Cal tenir actualitza 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:
Títol de Graduat Escolar o Graduat en Educació Secundària Obligatòria o coneixements
equivalents o Prova d’accés als cicles formatius de grau mig.
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 de la prova: Cada dimarts a partir del 17/09/19
Hora: 9:30h
Durada aproximada: 2 hores.
Lloc: davant Administració, 1r pis

Fer la pre-inscripció 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 la web de l’IMET: www.imet,cat
Per a més informació sobre els CP podeu consultar la pàgina web del Servei d’Ocupació de Catalunya:
www.oficinadetreball.gencat.cat

