TÍTOLS I CERTIFICATS VÀLIDS PER ACREDITAR LA QUALIFICACIÓ 2015

Assistents d’atenció domiciliària
1. El títol de Tècnic/a en atenció sociosanitària (vàlid a tot l’Estat espanyol).
2. El títol de Tècnic en atenció a persones en situació de dependència (vàlid a tot
l’Estat espanyol).
3. El títol de Tècnic/a superior d’integració social (vàlid a Catalunya).
4. El títol de Tècnic/a superior en integració social (Adaptació en intervenció
sociosanitària) (vàlid a Catalunya).
5. El certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones en el domicili
(vàlid a tot l’Estat espanyol).
6. El certificat d’acreditació de competències corresponent al títol de Tècnic/a en
atenció sociosanitària (vàlid a Catalunya).
7. El certificat de validació de crèdits corresponents al títol de Tècnic/a en atenció
sociosanitària (vàlid a Catalunya).
8. El certificat de reconeixement acadèmic dels mòduls professionals corresponents
al títol de Tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència (vàlid a
Catalunya).
9. El certificat d’acreditació de competències corresponents al certificat de
professionalitat d’atenció sociosanitària a les persones en el domicili (vàlid a tot
l’Estat espanyol).
10. Els i les professionals que posseeixin alguna de les titulacions següents i puguin
acreditar dos anys d’experiència laboral (vàlid a Catalunya)
Titulacions vàlides de Formació Professional Reglada de la Branca de Sanitat:
-

Formació Professional de grau mitjà: Títol de Tècnic/a en cures auxiliars
d’infermeria*
Formació Professional de primer grau: Títol de Tècnic/a auxiliar de clínica
Formació professional de grau mitjà: Títol de Tècnic/a auxiliar d’Infermeria
(Mòdul de nivell II)
Formació Professional primer grau: Títol de Tècnic/a auxiliar de psiquiatria
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:
-

Formació Professional de segon grau: Títol de Tècnic/a especialista
d’economia sociofamiliar

11. Els professionals que posseeixin alguna de les titulacions universitàries
relacionades i puguin acreditar dos anys d’experiència laboral (vàlid a Catalunya):
Diplomatura/Grau
d’Infermeria,
Diplomatura/Grau
de
Fisioteràpia
i
Diplomatura/Grau de Teràpia Ocupacional, Diplomatura/Grau de Treball Social,
Diplomatura/Grau d’Educació Social, Mestre Educació Especial, Pedagogia
Terapèutica, Psicologia.

En internet per cortesia de www.inforesidencias.com
Enllaços d'interés: SAD en Catalunya https://www.inforesidencias.com/centros/buscador/servicio-de-atencion-domiciliaria/catalunya/barcelona

