Curs d’atenció domiciliària a persones en situació de dependència
En aquesta acció formativa, s’han adaptat a 300 hores lectives els continguts del Certificat de Professionalitat d’Atenció
sociosanitària a persones en domicili, permetent, als alumnes que el superin amb èxit, presentar-se al Programa Acredita’t de
la Generalitat de Catalunya. Aquest és un procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals a través de
l’experiència laboral i/o de les vies no formals de formació que permet incorporar-se al mon laboral en l’empresa ordinària.
Objectiu general: Desenvolupar les competències professionals aplicant les estratègies i procediments més adequats per
mantenir i millorar l’autonomia d’una persona amb dependència i/o discapacitat en l’entorn domiciliari.
Hores formatives: 300 hores (200 h teòriques i 100 h habilitats pràctiques).
Requisits:
• 18 anys complerts
• DNI/NIE/Passaport en vigor
• Coneixements suficients de llengua castellana
Continguts:
• Mòdul 1: Higiene i atenció sanitària domiciliària (82,5 hores)
– Identificació de les característiques i necessitats de la persona dependent
– Delimitació de l’àmbit en l’atenció domiciliària
– Aplicació de tècniques d’higiene de la persona dependent
– Planificació del menú de la unitat convivència
– Tècniques de suport a la ingesta
– Recollida d’eliminacions
– Administració de medicació en el domicili
– Tècniques de mobilització i trasllat i deambulació
– Presa de constants vitals
– Primers auxilis
• Mòdul 2: Atenció i suport psicosocial domiciliari (82,5 hores)
– Psicologia bàsica aplicada a l’atenció psicosocial de persones dependents al domicili
– Relació de les persones grans amb discapacitat
– Necessitats d’orientació a la persona dependents i als seus cuidadors principals
– L’ambient com a factor afavoridor de l’autonomia personal, comunicació i relació social
– Estratègies d’intervenció psicosocial
– Ajudes tècniques i tecnològiques de la vida quotidiana
– Motivació i aprenentatge de per persones grans en situació de malaltia/discapacitat
– Servei d’atenció domiciliària i teleassistència
– La comunicació de la persona dependent
• Mòdul 3: Atenció domiciliària i alimentació familiar (35 hores)
– Confecció de la llista de la compra
– Gestió de pressupost de la unitat convivencial
– Aplicació de tècniques bàsiques de cuina
– Aplicació de tècniques de neteja de la llar, roba i planxat
– Revisió i manteniment bàsic del domicili
• Mòdul 4: Sessions d’habilitats pràctiques (100 hores)
Sortides professionals (curs 300 h + Acredita't):
• Centres de dia i residencials per a persones grans (vàlid només a Catalunya)
• Empresa d’atenció domiciliària
• Pisos tutelats

NECESSITES MÉS INFORMACIÓ?
Contacta amb nosaltres al telèfon 93 365 29 65 (ext.2) o envia un correu electrònic a formacio@fad-sjd.org

