
 Cuidador/a de persones en  situació de 

dependència en ins�tucions i  domicilis 

 Cuidador/a en centres d’atenció 

psiquiàtrica 

 Gerocultor/a 

 Governant i subgovernant de persones 

en situació de dependència en 

ins�tucions 

 Auxiliar responsable de planta de 

residències de gent gran i persones amb 

discapacitat 

 Auxiliar d’ajuda a domicili  i  assistent 

d’atenció domiciliària 

 Treballador/a familiar 

 Auxiliar d’educació especial 

 Assistent personal 

 Teleoperador/a de teleassistència 

LLOCS DE TREBALL  
 ATENCIÓ A PERSONES EN 
SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA 

 
 

UBICACIÓ DEL CENTRE 

INS Berenguer d’Entença 
C. Ramon Berenguer IV, 7 

43890 L’Hospitalet de l’Infant 
Telèfon: 977 820 427 

Correu electrònic: iesbde@xtec.cat 
h�p://agora.xtec.cat/iesbde/ 

 

 

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ 

  
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Ins�tut Berenguer d’Entença 
  



OBJECTIUS DEL CICLE 

El Cicle forma�u de Grau Mitjà 

d’atenció a persones en situació de 

dependència  té com a objec�u  la 

capacitació de l’alumnat per atendre 

les persones en situació de 

dependència, en l'àmbit domiciliari i 

ins�tucional, per tal de mantenir i 

millorar la seva qualitat de vida, 

realitzant ac�vitats assistencials, no 

sanitàries, psicosocials i de suport a la 

ges�ó domès�ca, aplicant mesures i 

normes de prevenció i seguretat i 

derivant a altres serveis quan sigui 

necessari. 

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL 

Durant el segon curs es realitzaran 383 hores 

de pràc�ques en empreses per tal 

d’aprofundir en els coneixements i destreses 

apreses al centre.  

REQUISITS D’ACCÉS 
 

 Graduat en educació secundària 

 Superació  del curs de formació específic 

d’accés 

 Títol de tècnic o tècnic auxiliar 

 Superació íntegra dels dos primers 

cursos del BUP o altres estudis 

equivalents a  efectes acadèmics 

 Superació de la prova d’accés a la 

universitat per més grans de 25 anys 

 Superació dels mòduls obligatoris d’un 

PQPI 

 Títol per accedir a un cicle forma�u de 

grau superior 

 Superació de la prova d’accés 

HORARI 

1r curs: de 8.30 h a 15.00 h de dilluns a 

     divendres.  

2n curs: tres dies setmanals de classes  

       de 8.30 h a 15.00 h i dos dies   

       de pràc�ques a les empreses. 

MÒDULS PROFESSIONALS 
 

 Organització de l’atenció a les persones en 

situació de dependència 

 Destreses socials 

 Caracterís�ques i necessitats de les persones 

en situació de dependència 

 Atenció i suport psicosocial 

 Suport a la comunicació 

 Suport domiciliari 

 Atenció sanitària 

 Atenció higiènica 

 Teleassistència 

 Primers auxilis 

 Formació i orientació laboral 

 Empresa i inicia�va emprenedora 

 Anglès tècnic 

 Crèdit de síntesi 

 Formació en centres de treball. 

DURADA  

2.000 hores al llarg de dos cursos. 
ALTRES ACTIVITATS 

 Visites a l’Associació Astafanias,  a 
centres de dia i a l’escola d’Educació 
Especial Jeroni de Moragas. 

 Curs de Suport Vital Bàsic (SVB) i Curs de 
Desfibrilador Extern Automà�c (DEA) 

 Taller de massatge terapèu�c 
 Taller de teràpia assis�da amb animals 
 Taller escola de columna 
 Xerrades i tallers (Ins�tut Gu�man, etc.) 
 Celebracions de les festes tradicionals 


