Certificat de Professionalitat d’Atenció sociosanitària a persones al domicili (SSCS0108)
Objectiu 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.
Hores formatives: 600 hores (480 h teòriques i 120 h de pràctiques)
Nivell de qualificació professional: 2
Requisits:
• 18 anys complerts
• DNI/NIE en vigor
• Titulació ESO, equivalent o prova de competències clau
• Inscripció al SOC com a demandant d’ocupació
Continguts:
• MF0249_2: Higiene i atenció sanitària domiciliària (170 hores)
– UF0119: Característiques i necessitats d’atenció higiènica i sanitària de les persones dependents (70
hores)
– UF0120: Administració d’aliments i tractaments a les persones dependents en el domicili (50 hores)
– UF0121: Millora de les capacitats físiques i primers auxilis per a les persones dependents en el domicili
(50 hores)
• MF0250_2: Atenció i suport psicosocial domiciliari(210 hores)
– UF0122: Manteniment i rehabilitació psicosocial de les persones dependents en el domicili (80 hores)
– UF0123: Suport a les gestions quotidianes de les persones dependents (50 hores)
– UF0124: Interrelació, comunicació i observació amb la persona dependent i el seu entorn (80 hores)
• MF0251_2: Suport domiciliari i alimentació familiar (100 hores)
– UF0125: Gestió, aprovisionament i cuina en la unitat familiar de persones dependents (60 hores)
– UF0126: Manteniment, neteja i organització del domicili de les persones dependents (40 hores)
• MP0028: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’atenció sociosanitària a les persones en el domicili (120
hores)
Sortides professionals:
• Centres de dia i residencials per a persones grans (vàlid només a Catalunya)
• Empresa d’atenció domiciliària
• Pisos tutelats
Les classes s’imparteixen a les aules formatives acreditades de la nostra seu de la FAD-SJD.
L’expedició dels certificats la realitza el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) i el SOC (Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya).
Estem acreditats per:
 Norma ISO 9001, certificat de qualitat que acredita al compliment amb la normativa vigent en l’elaboració
execució dels serveis
 SOC (Servei Públic d’Ocupació de Catalunya) en la formació dels certificats de professionalitat
 Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, com dispositiu adscrit a la Unitat Docent Multidisciplinar
de Geriatria del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu per formar infermeres residents de l’especialitat
d’Infermeria Geriàtrica (EIR Geriatría)
NECESSITES MÉS INFORMACIÓ?
Contacta amb nosaltres al telèfon 93 365 29 65 (ext.2) o envia un correu electrònic a formacio@fad-sjd.org

