
 

 

 

 

>> Certificat de professionalitat d’atenció sociosa nitària a persones 
dependents en institucions  

 L ’atenció  sociosanitària dins les  institucions,  és  actualment  un sector social emergent,  conseqüència  
per una banda pels canvis globals de la societat actual: Augment de l’esperança de vida, malalties 
cròniques,  grans discapacitats... i per l’altre dels canvis dels  rols dels cuidadors. Es fa per tant 
necessària la formació de professionals capacitats per atendre aquest col·lectiu cada vegada més ampli 
de persones dependents en les activitats de la vida diària garantint la promoció de l’autonomia personal i 
social.   El certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària en institucions està dividit en mòduls i 
unitats formatives. És possible cursar tots els mòduls que engloben el certificat, o cursar-ho per unitats 
formatives. Els alumnes rebran una certificació d’aprofitament per cadascuna de les unitats formatives o 
mòduls realitzats, deixant la possibilitat de completar la formació en un altre moment. 

                                               

                                               Objectius del curs:  

 
• Preparar i donar suport a les intervencions d’atenció a les persones 
i al seu entorn en l’àmbit institucional.  
• Donar suport a l’equip multidisciplinar col·laborant en el pla 
d’atenció integral de cada usuari, identificant les necessitats de cada 
usuari i planificar les activitats de la vida diària per tal de garantir una 
atenció integral i psicosocial de l’usuari. 
• Identificar els sistemes de comunicació alternatius necessaris per 
garantir un feedback positiu de comunicació entre usuari i professional. 
 
Continguts per Mòduls i Unitats formatives: 
 
• Mòdul formatiu 1: Suport en la organització de intervencions en l´ 
àmbit institucional (100h) 
      -Unitat formativa 1: Suport en la recepció i acollida en institucions de 
persones dependents. 
      - Unitat formativa 2: Suport en l’organització d’activitats per a 
persones dependents en institucions. 
• Mòdul formatiu 2: Intervenció en l’atenció higiènico-alimentària en 
institucions (70h). 
• Mòdul formatiu 3: Intervenció en l’atenció sociosanitària en 
institucions (70h): 
      - Unitat formativa 1: Animació social de persones dependents en 
institucions. 
      - Unitat formativa 2: Manteniment i millora de les activitats diàries de 
persones dependents en institucions. 
      - Unitat formativa 3: Tècniques de comunicació amb persones 
dependents en institucions. 
• Mòdul formatiu 4: Suport psicosocial, atenció relacional i 
comunicativa en institucions (130h) 
• Mòdul de pràctiques professionals no laborals (80h) 

 

Avaluació i certificació: 

Seguiment i avaluació contínua de l’alumne/a en totes les classes a partir 

de les activitats a realitzar, la resolució de casos i les pràctiques. 

Assistència obligatòria .La superació de cadascuna de les unitats 

formatives comptarà amb la respectiva certificació reconeguda pel 

Departament de Treball. L’assoliment de tots els mòduls formatius 

garanteix la competència professional necessària per accedir al món del 

treball. 

 

Dirigit a:  treballadors/ores 
en actiu o en situació 
d’atur (inscrits a les 
Oficines de Treball), 
interessats a treballar en  
l’atenció sociosanitària de 
persones amb 
dependència dins les 
institucions. 
 
Durada:  . 
Curs 2009/2010 
 
Inici: 
Setembre 2009 
 
Informació i inscripció: 
A través de la secretaria 
de l’escola o la pàgina 
web: 
www.escolabonanova.org 
 
 
Psg. Circumval·lació 8 
08003 Barcelona 
Tel. 93 254 04 97 
Fax 93 254 05 04 
 
 
 

El certificat de professionalitat és 
l’instrument de regulació oficial de 
les qualificacions professionals del 
catàleg nacional de qualificacions 
professionals en l’àmbit de 
l’administració laboral. L’escola 
Bonanova  integra dins un 
programa pilot, la Formació 
Professional reglada amb la 
Formació Professional per a 
l’Ocupació. Amb això es pretén 
aconseguir la integració i 
capitalització de la formació així 
com facilitar passarel·les formatives 
que promoguin l’assoliment de 
certificacions als/les 
treballadors/res. Aquest programa 
està subvencionat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC), a 
través de la xarxa FP.CAT i el Fons 
Social Europeu (FSE), que 
desenvolupa el conveni signat entre 
el Departament de Treball i l´Institut 
Municipal d´Assistència Sanitària. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


