Atenció-higienicosanitària de
persones dependents
Resum del curs

Salut

El curs d’Atenció Sociosanitària a Persones Dependents està dissenyat per a respondre a la formació
necessària per a l’adquisició d’algunes competències que estan establides en la UC0249_2:
Desenrotllar intervencions d’atenció física domiciliària dirigides a persones amb necessitats d’atenció
sociosanitària, del Certificat de professionalitat: (CP): “Atenció sociosanitària a persones en el
domicili”, de la Família professional: Servicis Socioculturals i a la Comunitat, amb nivell de qualificació
professional 2.
El contingut del curs pretén aconseguir les competències relacionades amb l’atenció higiènica i
sanitària que és necessari dispensar a les persones dependents en el seu domicili, i per això l’alumne
trobarà:
- Textos per a cada unitat amb les explicacions teòriques necessàries que sustenten la base de
la pràctica diària en l’atenció i les cures.
- Elements procedimentals, activitats i exercicis, amb els que l’alumne podrà repassar les unitats
i desenrotllar casos pràctics pròxims a la realitat que es trobarà en el quefer diari del seu treball.
Per a això, el curs oferix una metodologia destinada a què cada alumne siga capaç de
desenrotllar les ferramentes necessàries i adquirir els coneixements teòrics i pràctics imprescindibles
per a planificar i desenrotllar amb autonomia les activitats diàries relacionades amb la higiene i
l’atenció personal a persones amb diferents necessitats i graus de dependència

Continguts
El curs s’estructura en quatre unitats d’aprenentatge.
La Unitat I "La persona dependent: característiques i necessitats. Principis ètics de la intervenció
social" està destinada a conéixer les característiques i necessitats de les persones dependents,
especialment dels majors i a l’estudi de les actuacions que el professional d’ajuda a domicili ha
d’establir en la seua relació d’ajuda amb la persona dependent. Duració de la UI: 15h
La Unitat II: "Àmbit de l’atenció domiciliària", tracta l’estudi de les unitats convivencials i els servicis
d’ajuda a domicili, les seues funcions i activitats, centrant el tema en l’observació, avaluació, registre i
evolució de les necessitats d’atenció i atenció de les persones dependents en l’àmbit domiciliari.
Duració de la UII: 15h
La Unitat III: "Anatomia, fisiologia i patologia de la pell i annexos", s’estudien les principals alteracions
i patologies de la pell, centrant la importància d’este tema en la prevenció, cures i tractament de les
úlceres per pressió, que s’originen en persones majors i que constituïxen un dels grans capítols de
l’atenció dispensat als usuaris dependents amb mobilitat limitada. Duració de la UIII: 15h
La Unitat IV: "Tècniques d’higiene i neteja de la persona dependent", està destinada al reconeixement
dels fonaments d’higiene corporal i a l’aprenentatge de les tècniques habituals de: higiene i neteja
corporal, confecció del llit per a diversos tipus d’usuaris, i a les cures dels usuaris incontinents i
colostomizats. És una unitat eminentment procedimental, on s’adquirixen els coneixements i
destreses necessàries per a realitzar este tipus d’atenció diària als usuaris amb diferents tipus de
dependència. Duració de la U IV: 25h

Nombre d'activitats i temps estimat
Les activitats obligatòries comprenen totes les activitats de cada unitat, a excepció de les activitats
finals i l’activitat global 1. Les activitats opcionals són les activitats finals de cada unitat i l’activitat
global 2.
El temps estimat és de 70h de duració del curs, sent actualment la duració mitjana dels
alumnes que han realitzat el curs, de 60 dies.

Programari i/o recursos necessaris
Els materials necessaris són els temes o unitats descrites en el curs, així com els recursos inserits en
algunes de les unitats.
El programari necessari comprén: navegador d’internet i un processador de textos tipus Word.

Metodologia
El curs es realitza íntegrament a distància a través d’Internet.
Una vegada finalitzades totes les activitats obligatòries l’alumne ha de realitzar una prova presencial
en l’aula Mentor a la superació de la qual s’obté un certificat d’aprofitament de 70 hores.
El curs s’organitza entorn d’unitats d’aprenentatge i activitats d’enviament gradual i seqüencial al tutor
per a la seua avaluació.

Destinataris
- Persones ocupades que vullguen derivar la seua activitat professional cap a l’àmbit
sociosanitari i especialment cap al desenrotllament d’actuacions destinades a l’atenció i l’atenció a
persones dependents en el seu domicili.
- Persones desocupades i que vullguen dirigir la seua activitat professional cap al camp de
les cures domiciliàries.
- Persones ocupades o desocupades, però que estiguen actuant de cuidadors informals i
que necessiten ampliar els seus coneixements relacionats amb els persones majors, els seues
patologies, els seues necessitats d’atenció i suport bio-psico-social, així com a identificar els seues
pròpies necessitats d’autoatenció.

Matrícula
No hi ha terminis pel que l’interessat podrà matricular-se quan vullga en l’aula Mentor (excepte en el
mes d’Agost).
El pagament de la matrícula suposa per a l’estudiant:
- Un compte d’usuari en la plataforma de formació.
- Recolzament tutorial personalitzat.
- Accés als recursos de l’aula.
- Dos convocatòries d’examen presencial per a obtindre el certificat d’aprofitament expedit
pel Ministeri d’Educació.
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