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CM Atención a persoas en situación de dependencia  

 Ciclo formativo de grao medio   

 Perfil profesional 
Duración  
2.000 horas  

Que se 
aprende a 
facer? 

Atender as persoas en situación de dependencia no ámbito domiciliario e institucional, co fin de manter e mellorar a súa calidade de vida, 
realizando actividades asistenciais e non asistenciais, psicosociais e de apoio á xestión doméstica, aplicando medidas e normas de prevención 
e seguridade, e derivándoas a outros servizos en caso necesario. 

Onde se 
realiza o 
traballo? 

No sector de servizos ás persoas, de carácter asistencial, psicosocial e de apoio á xestión doméstica. 

En que 
postos de 
traballo? 

Coidador/ora de persoas en situación de dependencia en institucións e/ou domicilios, coidador/ora en centros de atención psiquiátrica, 
xerocultor/ora, gobernante/a e subgobernante/a de persoas en situación de dependencia en Institucións, auxiliar responsable de planta de 
residencias de maiores e persoas con discapacidade, auxiliar de axuda a domicilio, asistente de atención domiciliaria, traballador/ora familiar, 
auxiliar de educación especial, asistente persoal, teleoperador/ora de teleasistencia. 

Cales son os 
módulos 
deste ciclo e 
os seus 
resultados 
de 
aprendizaxe? 

Módulos  Resultados de aprendizaxe  Horas   Curso  

Apoio 

domiciliario 

Organiza o plan de traballo no domicilio de persoas en situación de dependencia, para o que interpreta as 

directrices establecidas. 

Planifica a xestión do gasto tendo en conta a relación entre as técnicas básicas de administración e as 

necesidades da unidade de convivencia. 

Organiza o abastecemento da unidade de convivencia e describe as características dos produtos. 

Prepara o mantemento do domicilio de persoas en situación de dependencia, para o que selecciona as 

técnicas e os produtos con criterios de calidade, seguridade e hixiene. 

Selecciona alimentos do menú tendo en conta a relación entre as súas características, as súas proporcións e 

as prescricións establecidas. 

Aplica técnicas básicas de cociña no proceso de preparación, en relación coas necesidades da persoa usuaria 

e os protocolos establecidos. 

Realiza o seguimento do plan de traballo no domicilio de persoas en situación de dependencia, e describe o 

protocolo establecido. 

240 1º 

Atención e 

apoio 

psicosocial 

Organiza a área onde desenvolve o seu labor, tendo en conta a relación entre as necesidades psicosociais 

das persoas en situación de dependencia e as características da institución ou do domicilio. 

Selecciona estratexias de apoio psicosocial e habilidades de relación social, para o que analiza as 

necesidades e as características das persoas en situación de dependencia. 

Selecciona, en función das súas características e do plan de intervención establecido, e aplica técnicas e 

exercicios de mantemento e adestramento psicolóxico, rehabilitador 

e ocupacional coas persoas en situación de dependencia. 

Caracteriza as técnicas de acompañamento para actividades de relación social e de xestión da vida cotiá, 

tendo en conta a relación entre os recursos comunitarios e as necesidades das persoas en situación de 

dependencia. 

Describe estratexias e técnicas de animación grupal na institución, para o que analiza as necesidades das 

persoas en situación de dependencia. 

Prepara información para as persoas coidadoras non formais, tendo en conta a relación entre as súas 

demandas e necesidades, e os recursos comunitarios. 

Valora o seguimento das intervencións e das actividades, tendo en conta a relación entre a información 

extraída de diversas fontes, e os instrumentos e os protocolos de avaliación. 

240 1º 

Atención 

sanitaria 

Organiza as actividades de atención sanitaria a persoas en situación de dependencia, en relación coas súas 

características e as súas necesidades. 

Aplica técnicas de mobilización, traslado e deambulación, para o que analiza as características da persoa en 

situación de dependencia. 

Caracteriza actividades de asistencia sanitaria, tendo en conta a relación das necesidades e as características 

da persoa usuaria co establecido no plan de coidados. 

Organiza actividades de alimentación e apoio á inxestión, para o que selecciona as técnicas, os instrumentos 

e as axudas necesarias. 

Realiza o control e o seguimento das actividades de atención sanitaria, para o que analiza os protocolos de 

observación e rexistro establecidos. 

213 1º 

Características 

e necesidades 

das persoas en 

situación de 

dependencia 

Caracteriza o concepto de autonomía persoal, para o que analiza os factores que interveñen tanto na súa 

prevención e promoción como na súa deterioración. 

Clasifica os niveis de dependencia e as axudas requiridas asociados ao proceso de avellentamento, e analiza 

os cambios e as deterioracións producidas por el. 

Recoñece as características das persoas con discapacidade en relación cos niveis de dependencia e coa 

axuda requirida. 

Describe as doenzas xeradoras de dependencia e determina os seus efectos sobre as persoas que as 

padezan. 

160 1º 

Formación e 

orientación 

laboral 

Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados coa seguridade e a 

saúde laboral. 

Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as condicións de traballo e 

os factores de risco máis habituais do sector da cociña e restauración. 

Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as esponsabilidades de todos os 

axentes implicados. 

Determináronse as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico en 

cociña e gastronomía. 

Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que contribúan á consecución dos obxectivos 

da organización. 

Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes 

107 1º 
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situacións de traballo. 

Determina a acción protectora do sistema da Seguridade Social ante as continxencias cubertas, e identifica 

as clases de prestacións. 

Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de formación e oportunidades de emprego 

ao longo da vida. 

Apoio á 

comunicación 

Relaciona os sistemas alternativos e aumentativos de comunicación coa persoa en situación de 

dependencia, e valora as súas dificultades específicas. 

Realiza actividades de apoio á comunicación, e describe sistemas alternativos e aumentativos de 

comunicación con axuda. 

Realiza actividades de apoio á comunicación, e describe sistemas alternativos e aumentativos de 

comunicación sen axuda. 

Realiza o seguimento das actuacións de apoio á comunicación formalizando os protocolos de rexistro 

establecidos. 

87 2º 

Atención 

hixiénica 

Organiza as actividades de hixiene das persoas en situación de dependencia e o seu contorno, en relación 

coas súas características e coas súas necesidades. 

Aplica técnicas de hixiene e aseo persoal, para o que analiza as necesidades e as condicións da persoa en 

situación de dependencia e o seu contorno. 

Aplica técnicas de hixiene do contorno, logo de seleccionar os procedementos e os materiais con criterios de 

eficacia, prevención e seguridade. 

Realiza o control e o seguimento das actividades de atención hixiénica, para o que analiza os protocolos de 

observación e rexistro establecidos. 

87 2º 

Destrezas 

sociais 

Caracteriza estratexias e técnicas para favorecer a comunicación e a relación social co seu medio, para o que 

analiza os principios da intelixencia emocional e social. 

Aplica técnicas de traballo en grupo adecuadas ao papel que desempeñe en cada momento. 

Aplica técnicas de xestión de conflitos e resolución de problemas, para o que interpreta as pautas de 

actuación establecidas. 

Valora o seu grao de competencia social para o desenvolvemento das súas función profesionais, e analiza a 

súa incidencia nas relacións interpersoais e grupais. 

123 2º 

Empresa e 

iniciativa 

emprendedora 

Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas a el e definindo ideas 

emprendedoras caracterizadas pola innovación e a creatividade.  

Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea 

emprendedora, tras a análise da relación entre a empresa e o contorno, do proceso produtivo, da 

organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos. 

Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa 

constitución e posta en marcha. 

Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, 

identifica as principais obrigas contables e fiscais, e formaliza a documentación. 

53 2º 

Organización 

da atención ás 

persoas en 

situación de 

dependencia 

Interpreta programas de atención ás persoas en situación de dependencia, tendo en conta a relación entre 

o modelo organizativo e de funcionamento e o marco legal vixente. 

Organiza a intervención coas persoas en situación de dependencia, para o que selecciona as estratexias en 

función das súas características e das directrices do programa de intervención. 

Organiza os recursos necesarios para a intervención, tendo en conta a relación entre o contexto onde 

desenvolva a súa actividade e as características das persoas en situación 

de dependencia. 

Xestiona a documentación básica da atención a persoas en situación de dependencia en relación cos 

obxectivos da intervención. 

123 2º 

Primeiros 

auxilios 

Realiza a valoración inicial da asistencia nunha urxencia e describe os riscos, os recursos dispoñibles e o tipo 

de axuda necesaria. 

Aplica e describe as técnicas de soporte vital básico en relación co obxectivo perseguido. 

Aplica procedementos de inmobilización e mobilización de vítimas, e selecciona os medios materiais e as 

técnicas. 

Aplica técnicas de apoio psicolóxico e de autocontrol á persoa accidentada e ás acompañantes, e describe as 

estratexias de comunicación aplicadas. 

 

53 2º 

Teleasistencia 

Organiza a propia intervención no servizo de teleasistencia tendo en conta as características e o 

equipamento técnico do posto de traballo. 

Aplica procedementos de xestión das chamadas saíntes utilizando aplicacións informáticas e ferramentas 

telemáticas. 

Aplica procedementos de xestión das chamadas entrantes seguindo o protocolo e as pautas de actuación 

establecidos. 

Realiza o seguimento das chamadas entrantes e saíntes, rexistra as incidencias e as actuacións realizadas, e 

elabora o informe correspondente. 

104 2º 

Formación en centros de traballo 410 2º 

Que titulo se 
obtén? Técnico en atención a persoas en situación de dependencia 

A que outros 
estudos se 
pode acceder? 

Acceso directo ao bacharelato e a calquera outro ciclo formativo de grao medio, mediante proba, aos ciclos formativos de 
grao superior. 

  

 


