2 cursos acadèmics
2.000 hores
inclou pràctiques en empresa

de dilluns a divendres

ELS NOSTRES COMPROMISOS
FORMACIÓ PRÀCTICA, EXIGENT I RESPONSABLE

Tot això persegueix un únic objectiu, facilitar a l'alumne un futur professional
responsable i amb possibilitats d'actualització i de creixement personal.
TRACTE PERSONALITZAT

Tractar cada alumne de manera individual ens permet adaptar-nos millor a
les seves necessitats i característiques. Una anàlisi detallada de les seves
competències i habilitats ens permetrà potenciar-les i complementar-les.
RELACIONS INTERNACIONALS

El vincle amb escoles i empreses d'altres països ens permet dotar els nostres
alumnes d'una visió global del mercat de treball que va més enllà de les nostres
fronteres, mitjançant la realització de pràctiques a l’estranger (ERASMUS).

1er
2on

MATÍ (8:00-14:15)
Classe
Empresa (FCT/Dual)

INNOVACIÓ

L'ús de les tecnologies dins i fora de l'aula suposa una millora contínua en
la tasca docent dels nostres professors i una millora en la capacitat
tecnològica dels nostres alumnes.

Jornades Sociosanitàries
SEMINARIS

VINCLE AMB EMPRESES

Estar en contacte permanent amb les empreses ens permet adaptar els
programes formatius a les seves exigències, elevant així el nivell
d'ocupabilitat dels nostres alumnes.

WORKSHOPS
CONFERÈNCIES
Organitza:

TARDA (15:00-19:25)
Classe

RECURSOS

MÒDULS PROFESSIONALS I UNITATS FORMATIVES
ORGANITZACIÓ DE L’ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ
DE DEPENDÈNCIA

Preparar i donar suport a les intervencions d’atenció a les
persones i al seu entorn en l’àmbit institucional indicades per
l’equip interdisciplinari. Gestionar documentació básica de
l’atenció a persones en situación de dependència.
Desenvolupar intervencions d’atenció física i sanitària, com
mobilitzacions, trasllats i suport en la ingesta, dirigides a
persones dependents en l’àmbit institucional i domiciliari.

Suport en la ingestió.
Tractaments per a persones en situació de dependència.
Desenvolupar intervencions d’atenció sociosanitària,
d’higiene i neteja personal i de l’entorn, dirigides a
persones dependents en l’àmbit institucional i domiciliari.
Organitzar l'entorn d’intervenció relacionant les necessitats
UF1: Suport en el desenvolupament dels hàbits d’autonomia personal i social. d’autonomia personal de les persones en situació de
dependència amb les característiques de la institució o el
domicili.
CARACTERÍSTIQUES I NECESSITATS DE LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA Caracteritza el concepte d'autonomia personal analitzant els

factors que intervenen tant en la seva prevenció i promoció
com en el seu deteriorament. Classifica i reconeix els nivells
de dependència i els ajuts requerits associats a la diversitat
funcional, malaltia mental o al procés d'envelliment.
Organitza la pròpia intervenció en el servei de teleassistència tenint
en compte les característiques i l'equipament tècnic del lloc de
treball i seguint els protocols establerts per a la gestió de trucades.
Organitza el pla de treball al domicili que inclou la
gestió econòmica, l’actuació d’alimentació, l’actuació de
manteniment i neteja de la llar de persones en situació de
dependència, interpretant les directrius establertes.
Relaciona els sistemes alternatius i augmentatius de
comunicació amb la persona en situació de dependència,
valorant les seves dificultats específiques.
Aplica estratègies i tècniques per afavorir la comunicació i relació
social amb el seu entorn, analitzant els principis de la intel·ligència
emocional i social. Valora el seu grau de competència social per
al desenvolupament de les seves funcions professionals.
Realitza la valoració inicial de l’assistència en una urgència
descrivint-ne riscos, recursos disponibles i tipus d’ajut necessari.
Aplica procediments d’immobilització i mobilització, tècniques
de suport vital bàsic i de primers auxilis en patologies d’urgència
descrivint-les i relacionant-les amb l’objectiu que s’ha d’assolir.
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

Selecciona oportunitats d'ocupació, identificant les diferents
possibilitats d'inserció i les alternatives d'aprenentatge al llarg de
la vida. Aplica mesures de prevenció i protecció individual i
col·lectiva, analitzant les situacions de risc en l’entorn laboral del
tècnic o tècnica en atenció a persones en situació de dependència.
Reconeix les capacitats associades a la iniciativa
emprenedora, analitzant els requeriments derivats dels
llocs de treball i de les activitats empresarials.
Reconeix informació professional i quotidiana relacionada amb
l’àmbit educatiu, sanitari, laboral, lúdic i social d’atenció a les
persones en situació de dependència, continguda en discursos
orals emesos en llengua estàndard, analitzant el contingut global del
missatge i relacionant-lo amb els recursos lingüístics corresponents.
Aplicant tots els coneixements adquirits en els diferents
mòduls, els alumnes elaboraran un treball de síntesi.

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

Desenvolupar en un entorn real, empresa o entitat, la
formació assolida en el centre educatiu.
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