
 

COM ACCEDIR-HI 

Per accedir a un cicle formatiu de grau mitjà s’ha 
de complir un dels requisits següents  

 

 disposar del títol de graduat/da en 
educació secundària,  

 disposar del títol d’FP1 (o equivalent),  

 tenir el segon de BUP aprovat,  

 haver superat el curs de formació 
específic per a l’accés als cicles de 
grau mitjà (CAM)  

 superar la prova d’accés als cicles 
formatius de grau mitjà, o  

 superar la prova d’accés a la 
universitat per a més grans de 25 
anys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest cicle capacita per 

atendre les persones en situació de dependència, en 
l'àmbit domiciliari i institucional, a fi de mantenir i 

millorar la seva qualitat de vida, fent activitats 
assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a 

la gestió domèstica. 

 

 
 

ÀMBIT PROFESSIONAL I DE TREBALL 

 

Aquest/a tècnic/a exercirà la seva activitat laboral en 
el sector de serveis a les persones: assistencials, 
psicosocial i de suport a la gestió domèstica. Com a  

 Assistent o assistenta de persones en 
situació de dependència en institucions i/o 
domicilis. 

 Governant i subgovernant o governanta i 
subgovernanta de persones en situació de 
dependència en institucions. 

 Auxiliar responsable de planta de residències 
de persones grans i persones amb 
discapacitat. 

 Auxiliar d'ajuda a domicili. 

 Assistent o assistenta d'atenció domiciliària. 

 Treballador o treballadora familiar. 

 Auxiliar d'educació especial. 

 Assistent o assistenta personal. 

 Teleoperador o teleoperadora de 
teleassistència. 

 

 
 

 

FORMACIÓ DE 2000 HORES 

2000 hores de formació distribuïdes en dos cursos 
acadèmics dels quals 383 hores són de formació en un 
centre de treball.   

 

Mòduls professionals 

 MP 1 Organització de l'atenció a les persones 
en situació de dependència (132 h)* 

 MP 2 Atenció sanitària (198 h) 

 MP 3 Atenció higiènica (66 h) 

 MP 4 Atenció i suport psicosocial ( 231 h)* 

 MP 5 Característiques i necessitats de les 
persones en situació de dependència (165 h)* 

 MP 6 Teleassistència (66 h)* 

 MP 7 Suport domiciliari (99 h) 

 MP 8 Suport en la comunicació (66 h)* 

 MP 9 Destreses socials (99 h) 

 MP 10 Primers auxilis (66 h) 

 MP 11 Formació i orientació laboral (99 h)* 

 MP 12 Empresa i iniciativa emprenedora (66h)* 

 MP 13 Anglès tècnic (99 h) 

 MP 14 Síntesi (66 h)* 

 MP 15 Formació en centres de treball (383 h) 
 
 

 

*Possibilitat de cursar aquests mòduls en modalitat 
semipresencial 

 

Les classes es realitzen en horari de tarda 

     Matrícula presencial i semipresencial 

 

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ EN  ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE  DEPENDÈNCIA  



CONTINUÏTAT DELS ESTUDIS 

 

El títol de tècnic d'un cicle de grau mitjà permet 
incorporar-se als següents estudis: 

 

 cursar un altre cicle formatiu de grau mitjà,  

 accedir a un cicle formatiu de grau superior, 

 al batxillerat. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULACIÓ EN TÈCNIC EN ATENCIÓ A 
PERSONES EN SITUACIÓ DE 

DEPENDÈNCIA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'institut es troba molt a prop de l'estació de 
tren i hi ha bona combinació horària amb el 
transport públic. 
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FAMÍLIA  
SERVEIS A LA COMUNITAT 

 
 

 


