
1. ANEXO

1.1 Dobre titulación: técnico Coidados Auxiliares de
Enfermaría e técnico en Atención a Persoas en
Situación de Dependencia

1.1.1 Distribución de postos de formación por centro educativo

Centro educativo Centro de traballo Nº de prazas

CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

Geriatros, S.A.U. (A Coruña) 5

Geriatros, S.A.U. (Carballo) 2

Quavitae servicios asistenciales, S.A.U. (A Coruña) 2

SAR residencial y asistencial, S.A.U. (A Coruña) 3

CIFP Politécnico de Lugo

Asistencia integral personalizada, S.L. (Bóveda) 2

Geriátricos del principado, S.L.A. (Outeiro de Rei) 3

Geriatros, S.A.U. (Monforte) 3

Geriatros, S.A.U. (Chantada) 2

Quavitae servicios asistenciales, S.A.U. (Castro de Ribeiras) 2

IES Leixa

Geriatros, S.A.U. (Laraxe) 4

Geriatros, S.A.U. (Narón) 4

Geriatros, S.A.U. (Ferrol) 4

Total 36

1.1.2 Distribución da formación curricular do ciclo formativo

Duración do proxecto Curso 2019-2020 Curso 2020-2021 FCT

Formación curricular
Centro educativo Formación no centro educativo (39 %) 523 h 614 h -

Empresa Formación na empresa (61 %) 574 h 376 h 850 h

Total 2.937 h

FCT: formación en centros de traballo.



1.1.1 Temporalización dos módulos profesionais

1.1.1.1 Curso 2019-2020

Planificación

Curso 2019-2020

set. out. nov. dec. xan. feb. mar. abr. maio xuño xullo ago. set.

Formación no centro educativo Actividade profesionalizadora / formación na empresa

Organización dos módulos profesionais

Código Módulo
Horas totais

módulo
FCE FEM

CM0304 Hixiene do medio hospitalario e limpeza de material 160 56 104

CM0305 Operacións administrativas e documentación sanitaria 55 25 30

CM0308 Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao paciente 130 60 70

CM0RET Relacións no equipo de traballo 55 19 36

CM0310 Técnicas básicas de enfermaría 320 38 282

CM0311 Técnicas de axuda odontolóxica e estomatolóxica 130 130 0

MP0214 Apoio á comunicación 87 87 0

MP0218 Formación e orientación laboral 107 55 52

MP0219 Empresa e iniciativa emprendedora 53 53 0

TOTAL 1097 523 574



1.1.1.2 Curso 2020-2021

Planificación

Curso 2020-2021

set. out. nov. dec. xan. feb. mar. abr. maio xuño xullo ago. set.

Formación no centro educativo Actividade profesionalizadora / formación na empresa

Organización dos módulos profesionais

Código Módulo
Horas totais

módulo
FCE FEM

MP0210 Organización da atención ás persoas en situación de dependencia 123 42 81

MP0211 Destrezas sociais 123 62 61

MP0212 Características e necesidades das persoas en situación de dependencia 160 70 90

MP0213 Atención e apoio psicosocial 240 96 144

MP0215 Apoio domiciliario 240 240 0

MP0831 Teleasistencia 104 104 0

TOTAL 990 614 376



1.1.3 Adquisición, por parte do alumnado, de cualificacións e
unidades de competencia

Cualificacións profesionais completas

 Atención sociosanitaria a persoas no domicilio, SSC089_2 (Real decreto 295/2004, do 20 de febreiro), que abrangue as seguintes
unidades de competencia:

– UC0249_2: desenvolver intervencións de atención física domiciliaria dirixidas a persoas con necesidades de atención sociosanitaria.

– UC0250_2: desenvolver intervencións de atención psicosocial domiciliaria dirixidas a persoas con necesidades de atención sociosanitaria.

– UC0251_2: desenvolver as actividades relacionadas coa xestión e o funcionamento da unidade convivencial.

 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais, SSC320_2 (Real decreto 1368/2007, do 19 de outubro), que
abrangue as seguintes unidades de competencia:

– UC1016_2: preparar e apoiar as intervencións de atención ás persoas e ao seu contorno no ámbito institucional indicadas polo equipo
interdisciplinar.

– UC1017_2: desenvolver intervencións de atención física dirixidas a persoas dependentes no ámbito institucional.

– UC1018_2: desenvolver intervencións de atención sociosanitaria dirixidas a persoas dependentes no ámbito institucional.

– UC1019_2: desenvolver intervencións de atención psicosocial dirixidas a persoas dependentes no ámbito institucional.

 Xestión de chamadas de teleasistencia, SSC443_2 (Real decreto 1096/2011, do 22 de xullo), que abrangue as seguintes unidades de
competencia:

– UC1423_2: atender e xestionar as chamadas entrantes do servizo de teleasistencia.

– UC1424_2: emitir e xestionar as chamadas saíntes do servizo de teleasistencia.

– UC1425_2: manexar as ferramentas, as técnicas e as habilidades para prestar o servizo de teleasistencia.


