VOLS TREBALLAR AMB NOSALTRES?

Per treballar pel Servei d’Ajuda a Domicili del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, s’ha de
complir amb alguns d’aquests requisits:

-

El títol de Tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència1

-

El títol de Tècnic/a superior d’Integració Social

-

Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones en el domicili.

-

Certificat de validació de crèdits corresponents al títol de Tècnic/a en atenció a
persones en situació de dependència (Acredita’t):
o S’haurà d’acreditar com a mínim les Unitats de Competència següents:
UC1017_2: Desenvolupar intervencions d'atenció física dirigides a
persones dependents en l'àmbit institucional.
UC1018_2: Desenvolupar intervencions d'atenció sociosanitària
dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional.
UC0249_2: Desenvolupar intervencions d'atenció física domiciliària
dirigides a persones amb necessitats d'atenció sociosanitària.
UC1019_2: Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial dirigides
a persones dependents en l'àmbit institucional.
UC0250_2: Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial
domiciliària dirigides a persones amb necessitats d'atenció
sociosanitària
UC0251_2: Desenvolupar les activitats relacionades amb la gestió i
funcionament de la unitat convivencial.

-

Certificat de validació de crèdits corresponents al títol de Tècnic/a en atenció
Sociosanitària (Qualifica’t):
o S’haurà d’acreditar com a mínim els crèdits següents:
Cr 2: Atenció sanitària (Mínim 210h )
Cr 3: Higiene ( Mínim 120h )

1 i els títols equivalents que els substitueixin en la implantació de la nova Llei Orgànica d’Educació (LOE)
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Cr 4: Atenció i recolzament psicosocial ( Mínim 120h )
Cr 5: La intervenció educativa (Mínim 120h)
Cr 6: Oci i temps de lleure de col·lectius específics (Mínim 90 h.)
CR 7: Recolzament domiciliari Especialista (Mínim 120 h)
CR 8: Alimentació i Nutrició familiar ( Mínim 60h)

-

Certificat de validació de crèdits corresponents al títol de Tècnic/a en atenció a
persones en situació de dependència:

-

Certificat d’acreditació de competències corresponents al certificat de professionalitat
d’atenció sociosanitària en atenció al domicili

O tenir dos anys d’experiència laboral demostrable:

-

Titulacions vàlides de Formació Professional Reglada de la Branca de Sanitat
o Formació Professional Primer Grau_ Títol de Tècnic/ a auxiliar de psiquiatria
o Formació Professional de Segon Grau: Títol de Tècnic/a especialista
d’assistència geriàtrica. Títol de Tècnic/a especialista d’assistència
psiquiàtrica.

-

Titulacions vàlides de Formació Professional Reglada de la Branca de Serveis a la
Comunitat:
o Formació Professional de segon grau: Títol de Tècnic/a especialista
d’economia sociofamiliar.

Envieu un currículum i carta de presentació a acciosocial@riberaebre.org a l’atenció de Anna
Rel.
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