ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO
Xustificación da actuación
Preténdese capacitar a coidadoras e coidadores profesionais de atención directa para a atención a persoas no propio
domicilio. Enténdese como coidadoras e coidadores profesionais a aquela/vos que desde a formación obtiveron unha
titulación específica que lles capacita para desenvolver as intervencións específicas fundamentadas no desenvolvemento
da autonomía funcional na vida cotiá, tanto desde a estimulación das capacidades mantidas e desde a intervención
asistencial como desde a atención directa máis básica.
Obxectivos
Crear unha oferta suficiente de profesionais no coidado de persoas dependentes a domicilio.
Fomentar iniciativas que desenvolvan novas actividades que respondan as necesidades locais de prestación de servizos.
Unha vez finalizado este curso, o alumnado deberá estar capacitado para realizar, dunha forma autónoma e responsable
as distintas funcións que unha ou un Auxiliar de axuda a domicilio debe coñecer.
Descrición

Titulo
Módulos

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO
Módulo 1: Hixiene e atención sanitaria domiciliaria. (170 horas).
Características e necesidades de atención hixiénico-sanitaria das persoas dependentes.
(70 h).
Administración de alimentos e tratamentos a persoas dependentes no domicilio. (50 h).
Mellora das capacidades físicas e primeiros auxilios para as persoas dependentes no
domicilio. (50 h).
Módulo 2: Atención e apoio psicosocial domiciliario. (210 horas).
Mantemento e rehabilitación psicosocial das persoas dependentes en domicilio. (80 h).
A poyo ás xestións cotiás das persoas dependentes. (50 horas).
Interrelación, comunicación e observación coa persoa dependente e a súa contorna.
(80 h).

N horas

Modulo 3: Apoio domiciliario e alimentación familiar. (100 horas).
Xestión, aprovisionamento e cociña na unidade familiar de persoas dependentes. 60 h.).
Mantemento, limpeza e organización do domicilio de persoas dependentes. (40 h.).
480

Titulo

FORMACIÓN TRANSVERSAL
•
•

Módulos

•

Igualdade (5 horas).
Sensibilización ambiental (9 horas).
Manipulación de alimentos (10 horas).

N horas

24

Requisitos alumnado
N alumnas/vos 15-18
Duración total do curso

Graduado Escolar.
Por curso
504 horas

N horas teóricas
N horas prácticas
Duración total do curso

504
200 horas formación práctica en empresas.
704 horas
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