
CM Atención a persoas en situación de dependencia
Ciclo formativo de grao medio Título LOE

Perfil profesional Duración
2.000 horas

Que se apren de 
a fa cer?

Aten der as per soas en si tua ción de de pen den cia no ám bi to do mi ci lia rio e ins ti tu cio nal, co fin de man ter 
e me llo rar a súa ca li da de de vida, rea li zan do ac ti vi da des asis ten ciais e non asis ten ciais, psi co so ciais e
de apoio á xes tión do més ti ca, apli can do me di das e nor mas de pre ven ción e se gu ri da de, e de ri ván doas
a ou tros ser vi zos en caso ne ce sa rio.

En que ám bi tos 
se tra ba lla?

No sec tor de ser vi zos ás per soas, de ca rác ter asis ten cial, psi co so cial e de apoio á xes tión do més ti ca.

Que ocu pa cións 
se de sem pe -

ñan?

Coi da dor/ora de per soas en si tua ción de de pen den cia en ins ti tu cións e/ou do mi ci lios, coi da dor/ora en 
cen tros de aten ción psi quiá tri ca, xe ro cul tor/ora, go ber nan te/a e sub go ber nan te/a de per soas en si tua -
ción de de pen den cia en Insti tu cións, au xi liar res pon sa ble de plan ta de re si den cias de maio res e per -
soas con dis ca pa ci da de, au xi liar de axu da a do mi ci lio, asis ten te de aten ción do mi ci lia ria, tra ba lla -
dor/ora fa mi liar, au xi liar de edu ca ción es pe cial, asis ten te per soal, te leo pe ra dor/ora de te lea sis ten cia.

Ca les son os
mó du los des te

ci clo?

Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto co seu
código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.

Curso Código Módulos profesionais Horas
1º MP0215 Apoio domiciliario 240
1º MP0213 Atención e apoio psicosocial 240
1º MP0216 Atención sanitaria 213
1º MP0212 Características e necesidades das persoas en situación de dependencia 160
1º MP0218 Formación e orientación laboral 107
2º MP0214 Apoio á comunicación 87
2º MP0217 Atención hixiénica 87
2º MP0211 Destrezas sociais 123
2º MP0219 Empresa e iniciativa emprendedora 53
2º MP0220 Formación en centros de traballo 410
2º MP0210 Organización da atención ás persoas en situación de

dependencia
123

2º MP0020 Primeiros auxilios 53
2º MP0831 Teleasistencia 104

Nota. Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia.

Que tí tu lo se
ob tén?

Técnico en Atención a persoas en situación de dependencia.

Alberto
Resaltado



Que uni da des
de com pe ten cia 

se acre di tan?

A tá boa se guin te re flic te, na co lum na da de rei ta, as uni da des de com pe ten cia que se acre di ta rán se
se su pe ran os mó du los pro fe sio nais des te ci clo for ma ti vo que se re la cio nan na co lum na da es quer -
da.

Módulos profesionais superados Unidades de competencia acreditables
MP0210 Organización da atención ás persoas en

situación de dependencia.
UC1016_2 Preparar e apoiar as intervencións de

atención ás persoas e ao seu contorno no
ámbito institucional indicadas polo equipo
interdisciplinar.

MP0216 Atención sanitaria.
MP0217 Atención hixiénica.

UC0249_2 Desenvolver intervencións de atención física
domiciliaria dirixidas a persoas con
necesidades de atención sociosanitaria.

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.

MP0213 Atención e apoio psicosocial.
MP0214 Apoio á comunicación.

UC0250_2 Desenvolver intervencións de atención
psicosocial domiciliaria dirixidas a persoas
con necesidades de atención sociosanitaria.

UC1019_2 Desenvolver intervencións de atención
psicosocial dirixidas a persoas dependentes
no ámbito institucional.

MP0215 Apoio domiciliario. UC0251_2 Desenvolver as actividades relacionadas coa
xestión e o funcionamento da unidade
convivencial.

MP0831 Teleasistencia. 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.



Que mó du los
pro fe sio nais se

va li dan?

A tá boa se guin te de ta lla, na co lum na da es quer da, as uni da des de com pe ten cia que de ben acre di tar se
ex clu si va men te a tra vés do pro ce de men to de acre di ta ción de com pe ten cias ou me dian te cer ti fi ca dos
de pro fe sio na li da de, para que se poi dan va li dar os mó du los pro fe sio nais des te ciclo formativo que
figuran na columna da dereita.

Unidades de competencia acreditadas Módulos profesionais validables
UC1016_2 Preparar e apoiar as intervencións de

atención ás persoas e ao seu contorno no
ámbito institucional indicadas polo
equipo interdisciplinar.

MP0210 Organización da atención ás persoas en
situación de dependencia.

UC0249_2 Desenvolver intervencións de atención
física domiciliaria dirixidas a persoas con
necesidades de atención sociosanitaria.

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.

MP0216 Atención sanitaria.
MP0217 Atención hixiénica.

UC0250_2 Desenvolver intervencións de atención
psicosocial domiciliaria dirixidas a
persoas con necesidades de atención
sociosanitaria.

UC1019_2 Desenvolver intervencións de atención
psicosocial dirixidas a persoas
dependentes no ámbito institucional.

MP0213 Atención e apoio psicosocial.
MP0214 Apoio á comunicación.

UC0251_2 Desenvolver as actividades relacionadas
coa xestión e o funcionamento da unidade 
convivencial.

MP0215 Apoio domiciliario.

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.

MP0831 Teleasistencia.



Que mó du los
pro fe sio nais se

va li dan?

A tá boa se guin te de ta lla, na co lum na da es quer da, as uni da des de com pe ten cia que de ben acre di tar se
ex clu si va men te a tra vés do pro ce de men to de acre di ta ción de com pe ten cias ou me dian te cer ti fi ca dos
de pro fe sio na li da de, para que se poi dan va li dar os mó du los pro fe sio nais des te ciclo formativo que
figuran na columna da dereita.

Unidades de competencia acreditadas Módulos profesionais validables
UC1022_3 Dinamizar a planificación, o

desenvolvemento e a avaliación de
intervencións e proxectos comunitarios e
de participación cidadá que se desenvolvan 
entre os axentes que configuran unha
comunidade ou unha zona territorial.

UC1024_3 Establecer estratexias de comunicación e
difusión dos diferentes proxectos e das
actuacións comunitarias.

UC1026_3 Incorporar a perspectiva de xénero nos
proxectos de intervención social.

MP0344 Metodoloxía da intervención social.

UC1020_3 Establecer e manter relación cos principais
axentes comunitarios (poboación, técnico/a 
e administracións), dinamizando a relación
recíproca entre eles.

UC1021_3 Promover a participación cidadá nos
proxectos e nos recursos comunitarios.

UC1023_3 Intervir, apoiar e acompañar na creación e
no desenvolvemento do tecido asociativo.

UC1025_3 Aplicar procesos e técnicas de mediación
na xestión de conflitos entre axentes
comunitarios.

MP1128 Desenvolvemento comunitario.

UC1453_3 Promover e manter canles de
comunicación no contorno de intervención, 
incorporando a perspectiva de xénero.

MP1401 Información e comunicación con perspectiva
de xénero.

UC1584_3 Detectar, previr e acompañar no proceso de 
atención a situacións de violencia exercida
contra as mulleres.

MP1402 Prevención da violencia de xénero.

UC1582_3 Detectar e informar organizacións,
empresas, mulleres e axentes do contorno
de intervención sobre relaciones laborais e
a creación, o acceso e a permanencia do
emprego en condicións de igualdade
efectiva de mulleres e homes.

MP1403 Promoción do emprego feminino.

UC1583_3 Participar na detección, na análise, na
posta en práctica e na avaliación de
proxectos para a igualdade efectiva de
mulleres e homes.

MP1404 Ámbitos de intervención para a promoción de
igualdade.

UC1454_3 Favorecer a participación das mulleres e a
creación de redes estables que, desde a
perspectiva de xénero, impulsen o cambio
de actitudes na sociedade e o
empoderamento das mulleres.

MP1405 Participación social das mulleres.



Onde informarse

Portal Educativo de Formación Profesional:
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