
     

 

 

                        PROGRAMA ACHEGANDO  
 

ACCIÓN FORMATIVA  
 

 APOIO ÁS XESTIÓNS COTIÁS DAS PERSOAS DEPENDENTES   
Cos contidos da unidade formativa UF0123 do certificado de profesionalidade (SSCS0108 Atención Sociosanitaria a Persoas no Domicilio)  

 
  INICIO: 1 DE FEBREIRO  de 2018  REMATE: 28  DE FEBREIRO de 2018 
   HORARIO:  DE 09:00 hs. a 14:00 hs. TOTAL HORAS : 100 

   LUGAR: CENTRO SOCIOCULTURAL DE VITE EN SANTIAGO DE COMPOSTELA  ( Rúa Carlos Maside  nº 7) 

   DESTINATARIAS/OS:  PERSOAS INMIGRANTES DESEMPREGADAS OU CON EMPREGO PRECARIO 

   CONTACTO: 981 580 506 ou plataformaemprego@gmail.com 

  

 

 

 
Formación impartida no marco da Estratexia de inclusión social de Galicia e subvencionada pola Orde do 12 de maio de 2017(DOG núm. 104 do 2 de xuño de 2017l), 
pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comuni-
tarios e inclusión social enmarcada dentro do Programa Operativo do FSE Galicia 2014-2020, no seu obxectivo 9 “Promover a inclusión social e loitar contra a pobre-
za e calquera forma de discriminación”. 

FONDO SOCIAL EUROPEO 

O FSE inviste no teu futuro 
COLABORA  



 

  

 
 
 

   PROGRAMA 
 

1- Apoio ás xestións cotás das persoas dependentes  50 horas  
•Elaboración de estratexias de intervención en autonomía persoal 
•Intervención de acompañamento e apoio na relación social, na resolución de xestións e na contorna familiar 
•Axudas técnicas e tecnolóxicas para a vida cotiá 
•Motivación  e  aprendizaxe das persoas maiores,  con discapacidade e/ou  con doenza 
•Servizos de atención domiciliaria 

 

2-Habilidades Sociais para a busca de emprego , TIC e Igualdade  25 horas  
3-Competencia Lingüística 15 horas  

4-Relacións Laborais 10 horas  

 

Horas totais 100 
 

 

 

 
  

FONDO SOCIAL EUROPEO 

O FSE inviste no teu futuro 
COLABORA  

 
Formación impartida no marco da Estratexia de inclusión social de Galicia e subvencionada pola Orde do 12 de maio de 2017(DOG núm. 104 do 2 de xuño de 
2017l), pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais 
comunitarios e inclusión social enmarcada dentro do Programa Operativo do FSE Galicia 2014-2020, no seu obxectivo 9 “Promover a inclusión social e loitar contra a 
pobreza e calquera forma de discriminación”. 


