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Programa SOIB Formació amb Compromís de Contractació en “Atenció sociosanitària a 
persones dependentes en institucions socials”. 
 
INFORMACIÓ DEL PROGRAMA: 
 
El SOIB t’ofereix l’oportunitat de participar en el Programa SOIB Formació amb Compromís de Contractació 
en les residències de gent gran DomusVi SARquavitae. 
 
Aquest programa et formarà en el Certificat de Professionalitat (SSCS0208) “Atenció sociosanitària a 
persones dependents en institucions socials” de nivell 2, de 450 hs totals (270 hs teòriques i 80 hs pràctiques). 
 
Mòduls del certificat 

MF1016_2: Suport en l’organització d’intervencions en l’àmbit institucional. 100hs 
MF1017_2: Intervenció en l’atenció higiènic-alimentària en institucions. 70hs 
MF1018_2: Intervenció en l’atenció sociosanitària en institucions. 70hs 
MF1019_2: Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions. 130hs 
MP0029: Mòdul de pràctiques professionals no laborals. 80hs 
 

La formació s’impartirà a l’illa de Mallorca a Palma, Calvià o Marratxí, i les dates d’inici previstes són dia 5 i 6 
de març de 2020. Seleccionam un total de 45 alumnes, 15 alumnes per a cada municipi. 
 
Un cop finalitzada la formació, al menys un 60% dels alumnes que hagin assistit i tinguin la condició 
d’aptes, seran contractades en algunes de les residències DomusVi SARquavitae. 
 
 
REQUISITITS DEL ALUMNES: 
 
Per accedir a la formació de mòduls formatius de certificats de professionalitat de nivell 2 de qualificació 
professional, els alumnes han de complir alguna dels requisits següents: 

a) Tenir el títol de Graduat en educació secundària obligatòria (ESO) 
b) Tenir 2n de batxillerat unificat polivalent (BUP) amb un màxim de dues matèries pendents en el conjunt 
dels dos cursos. 
c) Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2. 
d) Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional del 
certificat en el qual es vol accedir. 
e) Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat en el qual es vol accedir. 
f)  Tenir un títol de tècnic auxiliar (formació professional de primer grau-FP1). 
g)  Complir algun dels requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà: 

- Tenir el títol de Graduat en educació secundària obligatòria o un títol de nivell acadèmic superior. 
- Tenir un títol de formació professional bàsica. 
- Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI). 
- Haver superar el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà de formació 
professional en centres públics o privats autoritzats per l’Administració educativa. 
- Haver superar la prova d’accés a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació 
professional. 
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h) Haver superar la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys. 
i)  Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per a cursar amb aprofitament la formació 
corresponent al certificat de professionalitat. 
 
Si t’interessa participar en aquest programa has d’omplir 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 DNI i l’original del títol que acredita que compleixes amb el requisit d’accés. 


