
 

Identificació del títol    

    

1 Denominació:  Atenció a persones en situació de dependència  

2 Nivell:  Formació professional de grau mitjà 

3 Durada:  2.000 hores  

4 Família professional:  Serveis socioculturals i a la comunitat 

5 Referent europeu:  CINE-3 b (Classificació internacional normalitzada de l'educació) 
 

Num. 
Mòdul  

Mòdul Professional Durada 
(hores) 

Num. 
Unitats 
Formatives 

Unitats Formatives Durada 
(hores) 

1 organització de l'atenció a les 
persones en situació de 
dependència  

132 UF1 context de la intervenció sociosanitària 44 

UF2 organització de la intervenció sociosanitària 88 

2 atenció sanitària  198 UF1 mobilització de persones en situació de 
dependència 

45 

UF2 activitats d'assistència sanitària 66 

UF3 suport en la ingestió. 30 

UF4 tractaments per a persones en situació de 
dependència 

24 

3 atenció higiènica  66 UF1 higiene persona 33 

UF2 higiene de l'entorn 33 

4 atenció i suport psicosocial  231 UF1 suport en el desenvolupament dels hàbits 
d'autonomia personal i social 

66 

UF2 suport en l'estimulació cognitiva de les persones 39 

UF3 suport en l'animació grupal 33 

UF4 suport en el desenvolupament de les relacions 
socials 

60 

5 característiques i necessitats de 
les persones en situació de 
dependència  

165 UF1 autonomia personal 28 

UF2 persones grans 26 

UF3 persones amb malaltia mental 26 

UF4 persones amb discapacitat intel·lectual 26 

UF5 persones amb discapacitat física.  26 

6 teleassistència 66 UF1 teleassistència 66 

7  suport domiciliari  198 UF1 organització del treball domiciliari 30 

UF2 gestió i administració de la llar 40 

UF3 gestió i preparació de l'alimentació 60 



 

UF4  manteniment i neteja de la llar 35 

8 suport en la comunicació  66 UF1 suport en la comunicació  66 

9 destreses socials 99 UF1 habilitats socials del professional 50 

UF2 treball en equip 49 

10 primers auxilis  66 UF1 recursos i trasllat d'accidentat 22 

UF2 suport vital bàsic (SVB) i ús dels desfibril·ladors 22 

UF3 atenció sanitària d'urgència 22 

11 formació i orientació laboral 99 UF1 incorporació al treball 66 

UF2 prevenció de riscos laborals 33 

12 empresa i iniciativa 
emprenedora  

66 UF1 empresa i iniciativa emprenedora 66 

13 anglès tècnic 99 UF1 anglès tècnic 99 

14 síntesi 66 UF1 síntesi 66 

15 formació en centres de treball  383       

 


