
 

Qualificacions professionals TAPSD 

 

QP complertes Unitats de competència 

Atenció sociosanitària a 
persones en el domicili 
(SC_2-089_2) 

Desenvolupar intervencions d'atenció física domiciliària dirigides a 
persones amb necessitats d'atenció sociosanitària (UC_2-0249-11_2) 

Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial domiciliària (UC_2-
0250-11_2) 

Desenvolupar les activitats relacionades amb la gestió i funcionament de 
la unitat de convivència (UC_2-0251-11_2) 

Atenció sociosanitària a 
persones dependents en 
institucions socials 
(SC_2-320_2) 
 
 

Preparar i recolzar les intervencions d'atenció a les persones i al seu 
entorn en l'àmbit institucional indicades per l'equip interdisciplinari (UC_2-
1016-11_2) 

Desenvolupar intervencions d'atenció física dirigides a persones 
dependents en l'àmbit institucional (UC_2-1017-11_2) 

Desenvolupar intervencions d'atenció sociosanitària dirigides a persones 
dependents en l'àmbit institucional (UC_2-1018-11_2) 

Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial dirigides a persones 
dependents en l'àmbit institucional (UC_2-1019-11_2) 

Gestió de trucades de 
teleassistència 
(SC_2-443_2) 

Atendre i gestionar les trucades entrants del servei de teleassistència 
(UC_2-1423-11_2) 

Emetre i gestionar les trucades sortints del servei de teleassistència 
(UC_2-1424-11_2) 

Manejar les eines, tècniques i habilitats per prestar el servei de 
teleassistència (UC_2-1425-11_2) 

   



 

Correspondència de les UC amb els MP  

 

Unitats de competència del Catàleg de 
qualificacions professionals de Catalunya Mòduls professionals 

UC_2-1016-11_2: preparar i donar suport a les intervencions 
d'atenció a les persones i al seu entorn en l'àmbit institucional 
indicades per l'equip interdisciplinari. 

MP1: Organització de l'atenció a 
les persones en situació de 
dependència 

UC_2-1017-11_2: desenvolupar intervencions d'atenció física 
dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional  
UC_2-1018-11_2: desenvolupar intervencions d'atenció 
sociosanitària dirigides a persones dependents en l'àmbit 
institucional  
UC_2-0249-11_2: desenvolupar intervencions d'atenció física 
domiciliària dirigides a persones amb necessitats d'atenció 
sociosanitària 

MP2: Atenció sanitària 
MP3: Atenció higiènica 
 

UC_2-1019-11_2: desenvolupar intervencions d'atenció 
psicosocial dirigides a persones dependents en l'àmbit 
institucional  
UC_2-0250-11_2: desenvolupar intervencions d'atenció 
psicosocial domiciliària dirigides a persones amb necessitats 
d'atenció sociosanitària 

MP4: Atenció i suport psicosocial  
MP8: Suport a la comunicació 

UC_2-0251-11_2: desenvolupar les activitats relacionades amb 
la gestió i funcionament de la unitat de convivència 

MP7: Suport domiciliari 

UC_2-1423-11_2: atendre i gestionar les trucades entrants del 
servei de teleassistència  
UC_2-1424-11_2: emetre i gestionar les trucades sortints del 
servei de teleassistència  
UC_2-1425-11_2: manejar les eines, tècniques i habilitats per 
prestar el servei de teleassistència 

MP6: Teleassistència 

 

 

 


