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Programa SOIB Formació amb Compromís de Contractació en Atenció 
sociosanitària 
 
INFORMACIÓ DEL PROGRAMA: 
El SOIB t’ofereix l’oportunitat de participar en el Programa SOIB Formació amb 
Compromís de Contractació a residències de DOMUS VI (SAR-QUAVITAE). Seleccionam 
un total de 45 alumnes. 
 
Aquest programa consisteix, en primer lloc, a formar-te en el Certificat de 
Professionalitat de nivell 2 SSCS0208 Atenció sociosanitària a persones dependents en 
institucions socials de 450 hores de durada (370 hores teòriques + 80 hores de 
pràctiques).  
 
Els 4 mòduls formatius d’aquest certificat de professionalitat són: 
  

 Mòdul 1. Preparar i donar suport a les intervencions d’atenció a les persones i al seu 
entorn en l’àmbit institucional indicades per l’equip interdisciplinar. 

 Mòdul 2. Desenvolupar intervencions d’atenció física adreçades a persones 
dependents en l’àmbit institucional.  

 Mòdul 3. Desenvolupar intervencions d’atenció sociosanitària dirigides a persones 
dependents en l’àmbit institucional.  

 Mòdul 4. Desenvolupar intervencions d’atenció psicosocial adreçades a persones 
dependents en l’àmbit institucional.  

 
La formació s’impartirà a l’illa de Mallorca (Palma, Calvià, Marratxí) i les dates d’inici 
previstes són dia 5 i 6 de març. 
 
Una vegada finalitzada la formació, com a mínim un 60 % de les persones que hagin 
estat aptes seran contractades a alguna de les residències de DOMUS VI (SAR-
QUAVITAE). La contractació es farà com a màxim en el termini de 6 mesos des de la 
finalització de la formació. 
 
REQUISITS: 
Per accedir a aquesta formació de certificat de professionalitat de nivell 2 has de 
complir almenys un dels requisits següents: 
 

 Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria. 
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 Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o 
mòduls formatius o del certificat de professionalitat al qual vols accedir.  

 Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família 
i àrea professional per al nivell 2.  

 Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2, 
o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les 
administracions educatives. 

 Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys o de 45 
anys. 

 Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar 
amb aprofitament la formació. 

 
 
Si t’interessa participar d’aquest programa, emplena el formulari d'inscripció i, en cas 
de complir amb els requisits d'accés, el SOIB t'enviarà un sms per convocar-te a una 
jornada de preselecció on hauràs d'aportar el teu DNI i l'original del títol que acredita 
que compleixes amb els requisits d'accés. 
 


