Atenció a Persones en Situació de Dependència
(GM)

Proporciona els coneixements necessaris per atendre les persones en situació de dependència,
per tal de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no
sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, aplicant les estratègies i els
procediments més adequats per mantenir-ne i millorar-ne l'autonomia personal i les relacions
amb l'entorn.
Durada dels estudis
2.000 hores - 2 cursos acadèmics
1.617 hores en el centre docent
383 hores en el centre de treball
(pràctiques)

Descripció del contingut curricular

MÒDULS PROFESSIONALS

HORES

MP01. Organització de l’atenció a les
persones en situació de dependència

132

MP02. Atenció sanitària

198

MP03. Atenció higiènica

66

MP04. Atenció i recolzament psicosocial

231

MP05. Característiques i necessitats de els
persones en situació de dependència

165

MP06. Teleassistència
MP07. Suport domiciliari

66
198

MP08. Suport en la comunicació

66

MP09. Destreses socials

99

MP10. Primers auxilis

66

MP11. Formació i orientació laboral

99

MP12. Empresa i iniciativa emprenedora

66

MP13. Anglès tècnic

99

MP14. Síntesi

66

MP15. Formació en centres de treball
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383

Àmbit professional i de treball

Activitats amb professionals i entitats

- Cuidador/a de persones en situació de
dependència en diferents institucions i/o
domicilis.
- Cuidador/a
en
centres
d’atenció
psiquiàtrica.
- Gerocultor/a.
- Governant/a i subgovernant/a de persones
en situació de dependència en institucions.
- Auxiliar
responsable
de
planta
de
residències de grans i persones amb
discapacitat.
- Auxiliar d’ajuda a domicili.
- Assistent d’atenció domiciliària.
- Treballador/a familiar.
- Auxiliar d’educació especial.
- Assistent personal.
- Teleoperador/a de teleassistència.

Aquests estudis inclouen la realització de
part de la formació en centres d’atenció a les
persones en situació de dependència del
municipi de Mollerussa.
- Classes teòriques i pràctiques, conduïdes
per professionals del sector, a les
instal·lacions de l’ACUDAM de Mollerussa.
- Classes teòriques i pràctiques, a les
instal·lacions de la residència LLAR
TERRES DE PONENT de Mollerussa. Les
classes, es realitzen amb la col·laboració
dels diferents professionals de la residència.
- Celebració del Nadal amb els usuaris del
centre ACUDAM,
les
residències
CASA FAMILIAR
CAN JAQUES i
LLARS
TERRES
DE PONENT de
Mollerussa.
- Celebració
del
Carnestoltes amb
els
usuaris
del
centre ACUDAM,
les
residències
LLARS
TERRES
DE
PONENT
i
CASA FAMILIAR
CAN JAQUES de
Mollerussa.
- Celebració de la diada de Sant Jordi amb els
usuaris del centre ACUDAM, les residències
LLARS TERRES DE PONENT i CASA
FAMILIAR CAN JAQUES de Mollerussa.

EMPRESES I ENTITATS COL·LABORADORES:

Residència Llars
Terres de Ponent

Residència Casa
Familiar Can Jaques
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