
ITINERARI 
MODULAR

MÒDULS Hores totals

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

MF1017_2. Intervenció en l'atenció higiènica 
alimentària 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.

MP0029. Mòdul de pràctiques professionals 
no laborals d'atenció sociosanitària a persones 
dependents en institucions

80 h.

DURADA TOTAL DEL CERTIFICAT 450 h.
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PLA DE FORMACIÓ (2000 hores de durada, 2 cursos)

MÒDULS Hores/setmana Hores totals

1r CURS 30 h. 960 h.

0210 Organització de l’atenció a les 
persones en situació de dependència 4 h. 125 h.

0212 Característiques i necessitats de les 
persones en situació de dependència 1 4 h. 140 h.

0213 Atenció i suport psicosocial 7 h. 235 h.

0215 Suport domiciliari 7 h. 235 h.

0217 Atenció higiènica 3 h. 95 h.

0020 Primers auxilis 1 i 2 2 h. 40 h.

0218 Formació i orientació laboral 3 h. 90 h.

2n CURS 30 h. 1040 h.

0211 Destreses socials 7 h. 145 h.

0214 Suport a la comunicació 5 h. 100 h.

0216 Atenció sanitària 9 h. 205 h.

0831 Teleassistència 6 h. 130 h.

0219 Empresa i iniciativa emprenedora 3 h. 60 h.

Formació en centres de treball 35 h. 400 h.

1 Mòduls de suport (són mòduls necessaris per accedir a segon).
2 Mòduls professionals transversals a altres títols de Formació Professional.
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QUÈ FA?  

Atén a les persones en situació de 
dependència, en l’àmbit institucional, 
amb la finalitat de mantenir i millorar 
la seva qualitat de vida i autonomia.

COM HO FA? 

Des de l’atenció centrada en la 
persona, treballa per donar resposta 
a una varietat de realitats, manejant 
i valorant l’adequació de diferents 
estratègies i recursos com per 
exemple:

• Foment de l’autonomia  de 
les persones en situació de 
dependència.

• Suport en les activitats  de la vida 
diària.

• Detecció  de necessitats , 
mitjançant l’escolta activa.

• Seguiment de protocols i registres.
• Implicació de la família i l’entorn  

per afavorir les relacions socials.

PER QUÈ ÉS NECESSARI AQUEST 
PERFIL PROFESSIONAL? 

Aquesta figura professional és 
necessària per donar resposta 
a l’augment de situacions de 
dependència de la població, motivat 
per l’envelliment de la població i el 
model de societat actual.

Per tant, hem de fer front a una 
realitat que exigeix tenir professionals 
formades i especialitzades per cobrir 
les necessitats de les persones 
dependents a tots els àmbits: gent 
gran, persones amb diversitat 
funcional per diversos motius: 
dificultats cognitives, dificultats de 
comunicació, dificultats físiques...

DE QUÈ TREBALLA? 

Cuidador/a de 
persones en situació 
de dependència a 
institucions.

Responsable de planta en 
institucions residencials.

En un entorn públic o privat 
del sector dels serveis a 
persones dependents, entre 
els quals trobam:

• Residències.

• Centres de dia.

• Habitatges tutelats.

• Centres escolars, centres 
d’oci.

QUINS SÓN ELS  
REQUISITS D’ACCÉS?* 

• Títol de Graduat/da en ESO.

• Certificat de professionalitat 
de nivell 2 (o nivell 1 si és de la 
mateixa família).

• Complir algun dels requisits 
d’accés als cicles formatius de 
grau mitjà (ESO, prova d’accés, 
FPB, FPI, BUP...).

• 2n de Batxillerat Unificat 
Polivalent (BUP).

• PROVES DE COMPETÈNCIES 
CLAU  de nivell 2 (castellà, català i 
matemàtiques).

ESTUDIS POSTERIORS?* 

• Certificat de professionalitat de 
nivell 2.

• Certificat de professionalitat de 
nivell 3 de la mateixa família i àrea 
professional.

• FP grau mitjà d’Atenció a 
persones en situació de 
dependència. Accés amb requisits 
acadèmics (ESO, prova d’accés...).

* Per ampliar la informació sobre 
estudis posteriors, requisits d’accés 
o procés d’admissió d’aquest curs 
contacteu amb el servei d’orientació 
del centre.

CERTIFICAT D’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES
DEPENENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS (NIVELL 2)


