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Formació acreditada i 

obligatòria per treballar a 

residències i serveis 

d'atenció a persones 

dependents

Per atendre a persones dependents en l'àmbit sociosanitari , 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.
 
 
 

Es considerarà prioritària la participació en les accions formatives 
subvencionades de les persones desocupades.
El participant d’aquesta acció formativa sense cost desenvoluparà 
la seva activitat professional dins de l’àmbit dels Serveis 
Socioculturals i a la Comunitat.
Treballarà en l'àmbit públic o privat, en centres o equipaments que 
prestin serveis d'atenció sociosanitària: centres residencials, 
centres de dia. Podrà desenvolupar la seva activitat professional 
dins el sector de prestació de serveis socials a persones en 
institucions de caràcter social.

Pràctiques  i 

inserció laboral a 

la Fundació 

Sortides professionals

 

Cuidador/a de persones dependents en institucions.
Gerocultor/a.
Cuidador/a de persones amb diversitat física, psíquica i sensorial.

Per què és necessària aquesta formació?

Requisits d'accés:

A qui es dirigeix el curs?

 
Títol d' Educació Secundària Obligatòria o equivalent.
Certificat de Professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls 
formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vol accedir.
Certificat de Professionalitat del nivell 1 de la mateixa família i àrea 
professional a la qual es vol accedir.
Certificat de superació de la prova d’accés a Cicles Formatius de 
Grau Mitjà.
Certificat de superació de la prova d’accés a la universitat per a 
majors de 25 o 45 any
Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que 
permetin cursar la formació  amb aprofitament.

MF1016_2: Suport en la organització d’intervencions en l’àmbit institucional (100
hores).
UF0127: Suport en la recepció i acollida en institucions de persones dependents (30
hores).
UF0128: Suport en l'organització d'activitats per a persones dependents en institucions
(70 hores).
MF1017_2: Intervenció en l'Atenció Higiènica i Alimentària en Institucions (70 hores).
MF1018_2: Intervenció en l'Atenció Sociosanitària en Institucions (70 hores).
MF1019_2: Suport Psicosocial, Atenció Relacional i Comunicativa en Institucions (130
hores)
UF0129: Animació social de persones dependents en institucions (30 hores).
UF0130: Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents en
Institucions (50 hores).
UF0131: Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions (50
hores).
Prevenció en riscos laborals (30 hores)
MP0029: Mòdul de pràctiques professionals no laborals (80 hores)

Contingut del curs:

 
 

Calendari

 

Durada: 490 hores (410 teòriques + 80 pràctiques)
Horari:  dilluns a dijous  de 15 a 20 h.


