
Gestió de teleassistència domiciliària
Família professional: Serveis socioculturals i 
a la comunitat

Codi: SC_2-443_2
Nivell: 2

Data de publicació BOE:  31/08/2011

Àmbit professional

Entorn professional

Sectors productius

Desenvolupa la seva activitat professional en el servei d'atenció del centre de 
teleassistència (CAT), dedicada a l'assistència domiciliària, en entitats de naturalesa pública
o privada, en empreses de qualsevol grandària, per compte d'altri.

Desenvolupa la seva activitat depenent, en el seu cas, funcionalment i/o jeràrquicament d'un
superior i, al seu torn, integrada en un equip de servei assistencial interdisciplinari.

En el desenvolupament de l'activitat professional s'apliquen els principis d'accessibilitat 
universal i disseny universal o disseny per a totes les persones d'acord amb la normativa 
aplicable.

S'ubica en el sector de serveis socials, en el subsector d'altres activitats de serveis socials 
sense allotjament, en teleassistència.

Estat Agència FPCAT: 6 - Publicada al DOGC

Relació amb el Catálago Nacional de Cualifícaciones Profesionales

Unitats de competència

UC_2-1423-11_2

UC_2-1425-11_2

UC_2-1424-11_2

Gestionar les trucades i alarmes entrants en el servei de 
teleassistència.

Aplicar eines telemàtiques i habilitats socials per a la 
prestació del servei de teleassistència.

Gestionar les trucades sortints del servei de 
teleassistència.

2

2

2

Nivell: 

Nivell: 

Nivell: 

Competència general

Rebre, emetre i gestionar les trucades per a prestar el servei de teleassistència, manejant 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 el seu cas, garantint l'atenció personalitzada i complint la 
normativa sobre protecció de dades de caràcter personal i sobre estàndards de qualitat per a 
la prestació del servei.

Data d'actualització BOE:  17/03/2022

Aquesta qualificació es relaciona amb "SSC443_2 
Gestión de teleasistencia domiciliaria" 

Ocupacions o llocs de treball relacionats

- Operador/a de teleassistència

- Operador/a en teleassistència domiciliària i/o violència de gènere

- Teleoperador/a de teleassistència

Data de publicació DOGC:  08/02/2023



MF_2-1423-1111_2

MF_2-1424-1111_2

MF_2-1425-1111_2

Gestió de trucades i alarmes entrants en
un servei de teleassistència.

Gestió de trucades sortints en un servei 
de teleassistència. 

Atenció personalitzada a la persona 
usuària de teleassistència.

Nivell: 

Nivell: 

Nivell: 

2

2

2

Mòduls formatius

90 hores

90 hores

120 hores


