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         Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials 

 
                               Certificat de professionalitat N2.   RD 1379/2008  

 

Curs adreçat a persones en situació d’atur  i o en actiu que es vulguin qualificar per treballar en institucions 

socials d’atenció sociosanbitària 

 

 

                          

Durada: 490 hores      

           

Mòdul de pràctiques professionalitzadores en empreses 

          

 

 

 

 Titulació: Acreditació total del certificat professionalitat  SSCS0208  Atenció sociosanitària a persones  

      dependents en institucions socials 
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SSCS0208_CEN Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials 
 

Certificat de professionalitat N2 
 
Durada total Itinerari: 490 h 
 
Relació de mòduls i durada 
MF1016_2: Suport en l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional.  100 hores 
       UF0127: Suport en la recepció i acolliment en institucions de persones dependents .30 hores  
       UF0128: Suport en l'organització d'activitats per a persones dependents en institucions. 70 hores  
MF1017_2: Intervenció en l'atenció higienicoalimentària en institucions. 70 hores  
MF1018_2: Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions . 70 hores  
MF1019_2: Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions. 130 hores 
      UF0129: Animació social de persones dependents en institucions. 30 hores  
      UF0130 Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents en Institucions . 50 hores  
      UF0131: Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions 50 
Bàsic de prevenció de riscos laborals. 30 hores 
Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere. 10 hores 
MP0029: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’atenció sociosanitària a persones dependents en institu-
cions. 80 hores 
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