
 

 

 Ajuntament de Canet de Mar 
 Àrea de Promoció Econòmica  

CONVOCATÒRIA FOAP 2016 – Cursos subvencionats 100%  per a les persones 
aturades  - Pendent atorgament 
 

L’Ajuntament de Canet de Mar, com a centre col·laborador del SOC,  ha sol·licitat el 

Certificat de Professionalitat d’Atenció sociosanitària per a persones dependents 

en institucions socials  (470 hores lectives i 80 hores de pràctiques)  i està pendent 

d’atorgament. 
 

Aquest curs s’adreça a formar a aquelles persones en situació d’atur que  

vulguin desenvolupar la seva activitat professional en el sector sociosanitari,  

prestant permanent en institucions de caràcter social, aplicant les estratègies 

dissenyades per l'equip interdisciplinari competent i els procediments per 

mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn. 

L’entorn professional se situa en l'àmbit públic o privat, en centres  

o equipaments que prestin serveis d'atenció sociosanitària com  centres 

residencials i centres de dia. 
 

A QUI VA DIRIGIT: 

Prioritàriament a persones treballadores desocupades inscrites al SOC com a 

demandants d’ocupació no ocupats/des. 

  

REQUISITS D’ACCÉS: 

Cal complir amb algun dels següents requisits:  
 

 Títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria 

 Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de Nivell 2. 

 Estar en possessió d’un Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa  

família professional i àrea a la que es vol accedir 

 Complir els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mig o haver 

superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions 

educatives. 

 Tenir superada la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys. 

 Tenir els coneixements formatius o professionals suficients  que permetin cursar 

amb aprofitament la formació. 

 

 



 

 

 Ajuntament de Canet de Mar 
 Àrea de Promoció Econòmica OCUPACIONS: 

 Les ocupacions o llocs de treball relacionats són: 

• Gerocultor/a. 

• Cuidador/a de persones dependents en institucions. 

• Cuidador/a de persones amb discapacitats física, psíquica i sensorial. 
 

CALENDARI: 

Inici: 30 desembre 2016 Finalització: 2 de juny  de 2017 

Horari: de dilluns a divendres de 9.30 h a 14.30 h 
 

PROGRAMA FORMATIU:  (470 hores) 

MF1016_2: Suport en l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional. (100 

hores) 

MF1017_2: Intervenció en l'atenció higiènic alimentària 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) 

Formació complementària: inserció laboral, sensibilització mediambiental i igualtat 

de gènere (10 hores) Prevenció de riscos laborals (10 hores) 

MP0029: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’atenció sociosanitària a 

persones dependents en institucions. (80 hores) 

 

INFORMACIÓ:   

A l’Àrea de Promoció Econòmica – Servei de Formació a: 

Lloc:   Servei d’Ocupació i Formació  - 2n pis –  Àrea de Promoció Econòmica - Centre 
Cívic i Cultural Vil·la Flora - Riera Gavarra, s/n – Canet de Mar 
Telèfon:  93 795 46 25 – martinezpa@canetdemar.cat 
 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: 
1 fotocòpia del DNI/NIE 
1 fotocòpia del full d’atur de la inscripció a l'Oficina de Treball de la Generalitat  
Currículum vitae  
Acreditar el nivell formatiu amb la fotocòpia compulsada de la titulació. 
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