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Cursos Certificat d'Atenció Sociosanitària en Institucions i Domicilis
gratuïts a Pere Tarrés
La Fundació Pere Tarrés ha programat dins dels seus cursos noves edicions del Certificat de Professionalitat
d’Atenció Sociosanitària en Institucions i Domicilis, totalment finançats a través de l’Obra Social de la Caixa, en
col·laboració del Departament de Treball, Afers Socials i Família.
L’objectiu general d’aquestes accions formatives és capacitar l’alumnat per atendre persones dependents, tant
a institucions com al seu domicili, aplicant les atencions necessàries per a garantir el seu benestar físic,
psicològic i social. A partir de 2018, serà la titulació mínima requerida per a exercir aquesta professió.
El curs està estructurat en mòduls formatius teòrics i un de pràctiques:

1.
2.
3.
4.
5.

Entorns d’intervenció (Institució / Domicili). Tipologies, protocols i professionals que hi treballen.
Tècniques d’higiene, dietètica i nutrició.
Mobilitzacions i transferències, primers auxilis i cures sanitàries.
Comunicació i suport psicològic.
El mòdul pràctic es realitza en residències o serveis d’ajuda domiciliària d’atenció a gent gran o
discapacitat.

Aquestes són els horaris i dates del cursos:
Cursos d’Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials:

18/07/16 a 03/01/2017. De 15.30 a 20.30h.
26/09/16 a 27/02/17. De 09.00 a 14.00h.
17/10/16 a 20/03/17. De 15.30 a 20.30h.
Cursos d’Atenció sociosanitària a persones en el domicili:

03/10/16 a 21/04/17. De 15.30 a 20.30h.
Si vols rebre informació ampliada d’aquests cursos i assessorament personalitzat pots consultar la programació
de les sessions informatives a través del següent enllaç: www.peretarres.org/cps [1]. Si vols més informació no
dubtis en trucar-nos al 93 410 16 02 o envia un correu electrònic a formacio@peretarres.org [2].
Etiquetes: certificat de professionalitat [3], cursos [4], formació ocupacional [5], garantia juvenil [6]

Links:
[1] http://www.peretarres.org/cps
[2] mailto:formacio@peretarres.org
[3] https://barcelonesjove.net/tags/certificat de professionalitat
[4] https://barcelonesjove.net/tags/cursos
[5] https://barcelonesjove.net/tags/formació ocupacional
[6] https://barcelonesjove.net/tags/garantia juvenil

Page 1 of 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

