
Atenció sociosanitària a persones en 
el domicili

Família professional: Serveis socioculturals i 
a la comunitat

Codi: SC_2-089_2
Nivell: 2

Àmbit professional

Entorn professional

Sectors productius

Podrà exercir la seva activitat en l'organització, l'execució i el control de les activitats 
d'atenció sociosanitària directa a les persones i al seu entorn en el domicili. Podrà ser 
contractat per: adm. públiques, municipals i autonòmiques, ent. privades, en serveis directes
a l'usuari i responsables de la gestió de serveis o programes d'atenció domiciliària de 
titularitat pública, com a autònom, oferint els seus serveis directament o creant la seva 
pròpia empresa de serveis domiciliaris.

Podrà exercir les seves funcions en els següents centres o equipaments:    - Domicilis 
particulars - Pisos tutelats - Servei d'atenció domiciliària

Estat Agència FPCAT: 0 - Finalitzada

Relació amb el Catálago Nacional de Cualifícaciones Profesionales

Unitats de competència

UC_2-0249-11_2

UC_2-0250-11_2

UC_2-0251-11_2

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

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

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

2

2

2

Nivell: 

Nivell: 

Nivell: 

MF_2-0249-1111_2

MF_2-0250-1111_2

MF_2-0251-1111_2

Higiene i atenció sociosanitària 
domiciliària.

Atenció i suport psicosocial domiciliari.

Suport domiciliari i alimentació familiar.

Nivell: 

Nivell: 

Nivell: 

2

2

2

Mòduls formatius

230 hores

270 hores

100 hores

Competència general

Ajudar en l'àmbit sociosanitari en el domicili a persones amb necessitats especials de salut 
física, psíquica i social, aplicant les estratègies i procediments més adequats per mantenir i 
millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.

Data d'actualització BOE:  

Aquesta qualificació es relaciona amb "SSC089_2 Atención sociosanitaria a personas en el
domicilio" 

Ocupacions o llocs de treball relacionats

- Assistent/a d'atenció domiciliari/ària

- Auxiliar d'ajuda a domicili

- Cuidador/a de persones grans discapacitades, convalescents en el domicili

Data de publicació DOGC:  30/11/2010


