EXEMPLE DE LA RELACIÓ DE LES QUALIFICACIONS PROFESSIONALS AMB ELS PROGRAMES FORMATIUS
FP DEL SISTEMA EDUCATIU
TÍTOL DE TÈCNIC EN ATENCIÓ A PERSONES
EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA
Família:
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA
COMUNITAT

0210 Organització de l’atenció a les persones en
situació de dependència

0217 Atenció higiènica + 0216 Atenció sanitària

0020 Primers auxilis

0213 Atenció i suport psicosocial + 0214 Suport
a la comunicació
0211 Destreses socials

0212 Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència

0218 Formació i orientació laboral

REFERENT INCUAL
FAMÍLIA: SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL:
Atenció sociosanitària a persones dependents en
institucions socials (SSC320_2)
Nivell de qualificació: 2
Competència general
Atendre persones dependents en l’àmbit sociosanitari a la institució on es desenvolupi la seva actuació aplicant les estratègies dissenyades per l’equip
interdisciplinar i competent i els procediments per
mantenir-ne i millorar-ne l’autonomia personal i les
relacions amb l’entorn.
UC1016_2. Preparar i donar suport a les intervencions d’atenció a les persones i al seu entorn
en l’àmbit institucional indicades per l’equip interdisciplinari.

FP PER A L’OCUPACIÓ
CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT:
Atenció sociosanitària a persones dependents en
institucions socials (SSCS0208)
Nivell de certificat: 2

MF1016_2. Suport en l’organització d’intervencions en l’àmbit institucional. (100 h)

UC1017_2. Desenvolupar intervencions d’atenció física dirigides a persones dependents en
l’àmbit institucional.

MF1017_2. Intervenció en l’atenció higienicoalimentària en institucions. (70 h)

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

MF1018_2. Intervenció en l’atenció sociosanitària en institucions. (70 h)

UC1019_2. Desenvolupar intervencions d’atenció psicosocial dirigides a persones dependents
en l’àmbit institucional.

MF1019_2. Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions. (130 h)

QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL:
Atenció sociosanitària a persones al domicili
(SSC089_2)
Competència general
Ajudar en l’àmbit sociosanitari al domicili a persones amb necessitats especials de salut física,
psíquica i social aplicant les estratègies i procediments més adequats per mantenir-ne i millorar-ne
l’autonomia personal i les relacions amb l’entorn.

MF0029_2. Mòdul de pràctiques professionals
no laborals. (80 h)
CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT:
Atenció sociosanitària a persones al domicili
(SSCS0108)
Nivell de certificat: 2
MF0028_2. Mòdul de pràctiques professionals
no laborals. (80 h)

UC0249_2. Desenvolupar intervencions d’atenció física domiciliària dirigides a persones amb
necessitats d’atenció sociosanitària.

MF0249_2. Higiene i atenció sanitària domiciliària. (170 h)

UC0251_2. Desenvolupar les activitats relacionades amb la gestió i el funcionament de la unitat de convivència.

MF0251_2. Suport domiciliari i alimentació familiar. (210 h)

0219 Empresa i iniciativa emprenedora

UC0250_2. Desenvolupar intervencions d’atenció psicosocial domiciliària dirigides a persones
amb necessitats d’atenció sociosanitària.

MF0250_2. Atenció i suport psicosocial domiciliari. (100 h)

0831 Teleassistència

QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL:
Gestió de trucades de teleassistència (SSC443_2)
Nivell de qualificació: 2
Competència general
Rebre, emetre i gestionar les telefonades per
prestar el servei de teleassistència emprant les
eines telemàtiques, tècniques d’atenció telefònica i habilitats psicosocials i de treball en equip;
donant resposta a les necessitats i demandes de
les persones usuàries, i mobilitzant els recursos
necessaris en cada cas, garantint en cada moment
la qualitat del servei, el tracte personalitzat i la
confidencialitat de la informació.

0215 Suport domiciliari

UC1423_2. Atendre i gestionar les telefonades
externes entrants del servei de teleassistència.

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT:
Gestió de telefonades de teleasistència
(SSCG0111)
Nivell de certificat: 2
MF1423_2. Atenció i gestió de telefonades entrants del servei de teleassistència. (90 h)
MF1424_2. Emissió i gestió de telefonades sortints del servei de teleassistència. (60 h)
MF1425_2. Maneig d’eines, tècniques i habilitats
del servei de teleassistència. (80 h)
MF0416_2. Mòdul de pràctiques professionals
no laborals. (80 h)

UC1424_2. Emetre i gestionar les telefonades
sortints del servei de teleassistència.
UC1425_2. Emprar les eines, tècniques i habilitats del servei de teleassistència.

Gener 2018

UC: unitat de competència
MF: mòdul formatiu
MP: mòdul professional
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SISTEMA NACIONAL DE QUALIFICACIONS I
FORMACIÓ PROFESSIONAL Llei orgànica 5/2002
El Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional és el
conjunt d’instruments i d’accions
necessàries per promoure i desenvolupar la integració de les ofertes de
formació professional, per mitjà del

El CATÀLEG NACIONAL DE QUALIFICACIONS PROFESSIONAL determina el
marc per establir els títols i els certificats de professionalitat que constituiran les ofertes de formació professional, així com per a I’avaluació, per
CATÀLEG NACIONAL DE QUALIFICA- al reconeixement i per a I’acreditació
CIONS PROFESSIONALS (Reial decret de les competències professionals
1416/2005, que modifica el Reial de- adquirides a través de I’experiència
cret 1128/2003), així com I’avaluació laboral, o de vies no formals de fori I’acreditació de les corresponents mació. L’acreditació mitjançant el tícompetències professionals, de for- tol de formació professional i el cerma que s’afavoreixi el desenvolupa- tificat de professionalitat és vàlida a
ment professional i social de les per- tot el territori de l’Estat.
sones i es cobreixin les necessitats
del sistema productiu.

ORDENACIÓ DE LES OFERTES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
I DE L’ACREDITACIÓ
L’INSTITUT DE QUALIFICACIONS PROFESSIONALS DE LES ILLES BALEARS

és l’òrgan encarregat de definir
l’estructura de les qualificacions i
d’establir i mantenir el sistema integral de les qualificacions professionals a les Illes Balears en uns alts
nivells de qualitat i valoració social.
També té com a objectiu promoure
i dur a terme actuacions i estudis encaminats a l’enfortiment, al desenvolupament i a la millora de la formació
professional, per iniciativa pròpia,
per indicació del Consell de la Formació Professional de les Illes Balears
o per petició expressa de les administracions públiques amb competències en la formació professional.

La formació professional del sistema educatiu es defineix com el
conjunt d’accions formatives que
capaciten per a I’exercici qualificat
de les diverses professions, I’accés
a I’ocupació i la participació activa
en la vida social, cultural i econòmica.

5 NIVELLS DE QUALlFICACIÓ PROFESSIONAL

lActivitats físiques i esportives
lAdministració i gestió
lAgrària
lArts gràfiques
lArts i artesanies
lComerç i màrqueting
lEdificació i obra civil
lElectricitat i electrònica
lEnergia i aigua
lFabricació mecànica
lFusta, moble i suro
lHoteleria i turisme
lImatge i so
lImatge personal
lIndústries alimentàries
lIndústries extractives
lInformàtica i comunicacions
lInstal·lació i manteniment
lMaritimopesquera
lQuímica
lSanitat
lSeguretat i medi ambient
lServeis socioculturals i a la comunitat
lTèxtil, confecció i pell
lTransport i manteniment de vehicles
lVidre i ceràmica

NIVELL 1. Competència en un conjunt reduït d’a
ctivitats de treball relativament simples corresponents a processos normalitzats, amb coneixements
teòrics i capacitats pràctiques per aplicar limitades.
NIVELL 2. Competència en un conjunt d’activitats
professionals ben determinades amb la capacitat
d’utilitzar-ne els instruments i les tècniques pròpies, que es refereixen principalment a un treball
d’execució que pot ser autònom dins el límit de les
tècniques citades. Requereix coneixements dels fonaments tècnics i científics de l’activitat i capacitat
de comprensió i aplicació del procés.
NIVELL 3. Competència en un conjunt d’activitats
professionals que requereixen el domini de diverses tècniques i que poden ser executades de forma
autònoma. Comporta responsabilitat de coordinació i supervisió de treball tècnic especialitzat. Exigeix la comprensió dels fonaments tècnics i científics de les activitats i I’avaluació dels factors del
procés i de les seves repercussions econòmiques.
NIVELL 4 i 5. Es corresponen amb títols de grau
universitari. Actualment no estan recollits en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

La valoració de l’ experiència laboral i dels aprenentatges no formals
permet I’obtenció de I’acreditació
d’unitats de competència. Aquestes
unitats de competència es corresponen amb els mòduls dels programes formatius de l’Administració
educativa i dels de l’Administració
laboral i en permeten la convalidació.

EL SISTEMA INTEGRAT DE QUALIFICACIONS
I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Ç

CATÀLEG NACIONAL DE LES QUALIFICACIONS PROFESSIONALS

CATÀLEG NACIONAL DE QUALIFICACIONS PROFESSIONALS
26 FAMÍLIES PROFESSIONALS

La formació professional per a
I’ocupació està integrada pel conjunt d’instruments i d’accions que
tenen per objecte impulsar i estendre entre les empreses i els treballadors ocupats i desocupats una
formació que respongui a les seves
necessitats i contribueixi al desenvolupament d’una economia basada en el coneixement.

FP DEL
SISTEMA EDUCATIU

Llei 30/2015
Reial decret 34/2008
Reial decret 395/2007

QUALIFICACIÓ
PROFESSIONAL

Llei orgànica 2/2006
Reial decret 1147/2011

TÍTOL D’FP

FP PER A L’OCUPACIÓ

Ç

Formació
associada

UNITAT DE
COMPETÈNCIA

Formació
associada

MP1
MP2
MPn

CERTIFICAT DE
PROFESSIONALITAT
MF1

ACREDITACIÓ
EXPERIÈNCIA LABORAL
I/O FORMACIÓ NO FORMAL

MF2
MFn

CERTIFICACIÓ PER UNITATS DE COMPETÈNCIA

UNITAT DE REFERÈNCIA ENTRE ELS SISTEMES (MONEDA DE CANVI)
iqpib.caib.es

