
 

 

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PE
DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS

 
UC1016_2  Preparar i donar suport a les intervencions d’atenció de les persones i al seu entorn en 
l’àmbit institucional indicades pel equip interdisciplinari.
UC1017_2  Desenvolupar intervencions d’atenció física dirigides a persones dependents en l’àmbit 
institucional. 
UC1018_2  Desenvolupar intervencions d’atenció sociosanitària dirigides a persones dependents en 
l’àmbit institucional.
UC1019_2  Desenvolupar intervencions d’atenció psicosocial dirigides a persones dependents en 
l’àmbit institucional.
 

 
Per poder accedir al curs es 
Es requereix l’ESO  
 

 
Inici: 01/03/2017 

370 hores teòrica + 

 
01/03/2017- 20/06/
21/06/2017-27/06/2017 
03/07/2017-31/07/2017 
 

 
Per a la inscripció o per més informació en  C/ San Pere

OFICINA MUNICIPAL DE TREBALL 977 190821  

ESCOLA D’ADULTS 977 524228 escolaadults@constanti.cat 

 
Aquest curs està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Cata

(SSCS0208

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PE
DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS

Unitats de competència

Preparar i donar suport a les intervencions d’atenció de les persones i al seu entorn en 
l’àmbit institucional indicades pel equip interdisciplinari.

Desenvolupar intervencions d’atenció física dirigides a persones dependents en l’àmbit 

UC1018_2  Desenvolupar intervencions d’atenció sociosanitària dirigides a persones dependents en 
l’àmbit institucional. 

Desenvolupar intervencions d’atenció psicosocial dirigides a persones dependents en 
l’àmbit institucional. 

Perfil dels

Per poder accedir al curs es obligatòria està inscrit al SOC com a demandant d’ocupació.
 

Durada del curs:

 Finalització: 20/06/2017 

+ 80 hores pràctiques perfeccionament en empresa

Horari i calendari del curs:

20/06/2017 PART TEÒRICA 
27/06/2017 FORMACIÓ COMPLEMENTARIA
31/07/2017 MÒDUL DE PRÀTIQUES NO PROFESSIONALS  

Inscripció al

inscripció o per més informació en  C/ San Pere

OFICINA MUNICIPAL DE TREBALL 977 190821  oficinadetreball@constantí.cat

ESCOLA D’ADULTS 977 524228 escolaadults@constanti.cat 

Aquest curs està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Cata

 

(SSCS0208)  

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PER
DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS

Unitats de competència: 

Preparar i donar suport a les intervencions d’atenció de les persones i al seu entorn en 
l’àmbit institucional indicades pel equip interdisciplinari. 

Desenvolupar intervencions d’atenció física dirigides a persones dependents en l’àmbit 

UC1018_2  Desenvolupar intervencions d’atenció sociosanitària dirigides a persones dependents en 

Desenvolupar intervencions d’atenció psicosocial dirigides a persones dependents en 

Perfil dels alumnes: 

obligatòria està inscrit al SOC com a demandant d’ocupació.

Durada del curs: 

perfeccionament en empresa 

 

i calendari del curs: 

FORMACIÓ COMPLEMENTARIA 
MÒDUL DE PRÀTIQUES NO PROFESSIONALS   

Inscripció al curs: 

inscripció o per més informació en  C/ San Pere, 49   43120 Constantí 

oficinadetreball@constantí.cat 

ESCOLA D’ADULTS 977 524228 escolaadults@constanti.cat  

Aquest curs està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social 

 

 
 

RSONES 
DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS    

Preparar i donar suport a les intervencions d’atenció de les persones i al seu entorn en 

Desenvolupar intervencions d’atenció física dirigides a persones dependents en l’àmbit 

UC1018_2  Desenvolupar intervencions d’atenció sociosanitària dirigides a persones dependents en 

Desenvolupar intervencions d’atenció psicosocial dirigides a persones dependents en 

obligatòria està inscrit al SOC com a demandant d’ocupació. 

el Fons Social Europeu. 

 


