CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT
ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA PER A PERSONES
DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS
FORMACIÓ
100% SUBVENCIONADA

CALENDARI
Inici teoria: 12 d’abril de 2021
Finalització teoria : 20 de setembre de 2021 (vacances de l’1 al 30 d’agost)
Horari: de dilluns a divendres de 9h a 14h
Modalitat semipresencial, podràs fer la formació des de casa amb sessions en directe de 9h a 14h a través de
la plataforma teams. Com a presencial només hi haurà els exàmens finals de mòdul formatiu i les tutories
obligatòries que marca el propi certificat de professionalitat. L’assistència serà obligatòria del 75% per
obtenir l’Apte i en cas de falta caldrà justificar‐la.

Pràctiques en empresa: s’iniciaran les pràctiques a partir del 23 de setembre de 2021. L’horari serà
a convenir entre alumne/a i empresa.

PROGRAMA FORMATIU
HORES TEÒRIQUES: 370 H
•

Suport en l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional (100 hores).
o
o

Suport en la recepció i acollida 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 higiènica i alimentària en institucions (70 hores).

•

Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions (70 hores).

•

Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions (130 hores).
o
o
o

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 COMPLEMENTÀRIA: 40 H Recerca de feina, igualtat, medi ambient i PRL.
HORES PRÀCTIQUES: 80 H Mòdul de pràctiques no laborals en empreses.
TITULACIÓ OBTINGUDA: Certificat de Professionalitat amb el reconeixement del SOC.

REQUISITS D’ACCÉS
Cal complir amb algun dels següents requisits:
• Títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria, EGB o equivalent.
• Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de Nivell 2.
• Estar en possessió d’un Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família
professional i àrea a la que es vol accedir
• Complir els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mig o haver superat les
corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
• Tenir superada la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys.
En cas de no complir cap dels requisits anteriors caldrà fer una Prova d’Accés.

PREINSCRIPCIÓ
Més informació i enllaç per fer preinscripció:
https://www.peretarres.org/es/formacion/curso-cp-atencion-sociosanitaria-personasdependientes-instituciones-sociales?codi=11317

