
    ACCION FORMATIVA 

 

 

  

 
XESTIÓN, APROVISIONAMENTO E COCIÑA NA UNIDADE FAMILIAR DE PERSONAS DEPENDENTES  

Cos contidos da unidade formativa UF0125 do certificado de profesionalidade (SSCS0108 Atención Sociosanitaria a Persoas no Domicilio)  

 

 
SELECCIÓN E INICIO : 06 DE FEBREIRO NO CENTRO SOCIOCULTURAL DE VITE de 09:00 A 14:00 horas 

INICIO: 06 febreiro  de 2017  REMATE: 08 de marzo de 2017  HORAS: 115  

LUGAR: CSC de Vite en Santiago de Compostela rúa Carlos Maside nº 7 

DESTINATARIAS/OS : MULLERES E HOMES INMIGRANTES  

 

 

TEL: 981 580 506 

COLABORA 

Formación impartida no marco da Estratexia de inclusión social de Galicial e subvencionada pola Orde do 26 de abril de 2016 (DOG núm 86, do 6 de maio de 2016l), 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”. 



   

PROGRAMA 

CURSO: XESTIÓN, APROVISIONAMENTO E COCIÑA NA UNIDADE FAMILIAR 

DE PERSONAS DEPENDENTES  
 
 

1-XESTIÓN, APROVISIONAMENTO E COCIÑA NA UNIDADE FAMILIAR 

DE PERSONAS DEPENDENTES:  
 

-Elaboración do plan de traballo na unidade convivencial 

-Aplicación de técnicas de xestión do orzamanto da unidade convivencial 

-Confección da lista da compra 
-Compra e conservación de produtos de uso común no domicilio 
-Aplicación de técnicas básicas de cociña 

-Hixiene alimentaria 
 

2-IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E HABILIDADES SOCIAIS PARA A BUSCA DE EMPREGO   

-O principio de igualdade e a tutela contra a discriminación.  

-Socialización de xénero. .Igualdade de trato e oportunidades no ámbito laboral, na formación e nas condicións de traballo. 

-Conciliación da vida laboral e familiar. 

-Habilidades de sociais para a busca de emprego e dinámicas de grupo 

-Relacións laborais  e lei de estranxería 

  
3-COMPETENCIA  LINGÜÍSTICA  

-Normativa básica do galego  

-Comprensión de textos  

-Redaccion básica de textos   

  

COLABORA 

Formación impartida no marco da Estratexia de inclusión social de Galicial e subvencionada pola Orde do 26 de abril de 2016 (DOG núm 86, do 6 de maio de 2016l), 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”. 


