
 

 

PROGRAMA FORMACCIÓ 2019-2021-POEFE 
ITINERARI INTEGRAT I PERSONALITZAT DE FORMACIÓ 

 

(SSCS0208) ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS  
EN INSTITUCIONS SOCIALS 

 

L’itinerari consta de: Impartició del corresponent certificat de professionalitat, mòdul de 
pràctiques no laborals, formació transversal i formació complementària. Esta formació 
comprén també tutories i orientació laboral.  
Cada itinerari disposa de 15 places. El programa és gratuït per a les persones participants. 

 

Titulació: Certificat professionalitat nivell 2 
 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS  

EN INSTITUCIONS SOCIALS 
 

L’alumnat participant podrà percebre una ajuda econòmica, sempre que complisca els 
requisits d’accés a esta. L’ajuda és de 13,45 € per dia d’assistència. 

 

COMPETÈNCIA GENERAL QUE S’ADQUIRIRÀ: Atendre persones dependents en l’àmbit 
sociosanitari en la institució on es desenvolupe la seua actuació, aplicant les estratègies 
dissenyades per l’equip interdisciplinari competent i els procediments per a mantindre i 
millorar la seua autonomia personal i les seues relacions amb l’entorn.                                  
 

 

PERFIL DE L’ALUMNAT PER A PODER PARTICIPAR EN EL CURS: 
 

 Persones desocupades de llarga duració (si són menors de 25 anys han d’estar en situació 
de desocupació durant més de sis mesos continus; i persones de 25 anys o més, han 
d’estar en situació de desocupació durant més de 12 mesos continus), i inscrites com a 
demandants d’ocupació en els servicis públics d’ocupació. Les persones menors de 25 anys 
han d’estar inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i no haver participat en  
programa anterior (ex. POEJ). 
 

 Acreditar la formació específica prèvia que exigisca el certificat de professionalitat al qual 
s’opta. L’alumnat haurà de complir algun dels requisits següents:  

 

 Tindre títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria. 

 Tindre un certificat de professionalitat de nivell 2. 

 Tindre un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i 

àrea professional. 

 Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mitjà o 

bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les 

administracions educatives. 

 Tindre superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys 

i/o de 45 anys. 



 

 

 Tindre les competències clau necessàries, d’acord amb allò recollit en 

l’annex IV del Reial decret 34/2008, per a cursar amb aprofitament la 

formació corresponent al certificat de professionalitat. 

 
 

OCUPACIONS O LLOCS DE TREBALL RELACIONATS: 
 

 5129.003.0 Cuidador/a de persones amb discapacitat física, psíquica i 
sensorial. 

 Cuidador/a de persones dependents en institucions. 

 Gericultor/a. 
 

 

MÒDULS DEL CERTIFICAT:  

MF1016_2: Suport en l’organització d’intervencions en l’àmbit institucional. 100 h 

MF1017_2: Intervenció en l’atenció higienicoalimentària en institucions. 70 h 

MF1018_2: Intervenció en l’atenció sociosanitària en institucions. 70 h 

MF1019_2: Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions. 130 h 

MP0353_Mòdul de pràctiques professionals no laborals.  80 h 

FORMACIÓ TRANSVERSAL:   

 Igualtat d’oportunitats entre hòmens i dones. 

 Igualtat de tracte, no discriminació i lluita contra l’exclusió social.  
 

12 h 

COMPLEMENTÀRIA:  

 Cerca activa d’ocupació a través de noves tecnologies de la informació i 
comunicació TIC. 

25 h 

 
DURACIÓ TOTAL ITINERARI 

 
487 h 

 

MÉS INFORMACIÓ: SERVICI FORMACIÓ I OCUPACIÓ 

                                    96 208 36 60 i 96 208 36 61   
 
 

 

 
 


