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Com arribar al centre

En transport públic:
· FGC: Estació de Sant Vicenç i Estació de Can Ros
· Autobusos municipals de Sant Vicenç dels Horts

En cotxe:
· Sortida 602 de l'A2

APSD INS Gabriela Mistral

ATENCIÓ A PERSONES
EN SITUACIÓ

DE DEPENDÈNCIA

Més informació a 



Objectius del cicle
Aquests estudis capaciten 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, i aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant-les 
a altres serveis quan calgui.

Sortides professionals 
· Assistent de persones en situació de dependència en institucions i/o domicilis.
· Governant i subgovernant 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 d'atenció domiciliària.
· Treballador o treballadora familiar.
· Auxiliar d'educació especial.
· Assistent o assistenta personal
· Teleoperador/a de teleassistència

MÒDULS

PRIMER CURS:
M1: Organització de l'atenció a les 

persones en situació de 
dependència. 132 hores.

M2: Atenció sanitària. 198 hores.
M3: Atenció higiènica. 66 hores.
M4: Atenció i suport psicosocial. 231 hores.
M5: Característiques i necessitats de les 

persones en situació de 
dependència. 165 hores.

M9: Destreses socials. 99 hores. 
Sistemes informàtics

SEGON CURS:
M6: Teleassistència. 66 hores.
M7: Suport domiciliari. 198 hores.
M8: Suport en la comunicació.

66 hores.
M10: Primers auxilis. 66 hores.
M11: FOL. 99 hores.
M12: EIE. 66 hores.
M13: Anglès tècnic. 99 hores.
M14: Síntesi. 66 hores.
M15: FCT. 383 hores. 

Accés a altres estudis
Aquest professional exerceix la seva activitat en empreses públiques i privades 
que treballen en l'atenció a les persones, tant en l'àmbit domiciliari, com en 
institucions i en la teleassistència.

En acabar un cicle de grau mitjà es pot accedir a un treball de tècnic o es pot: 
· Cursar un altre cicle formatiu de grau mitjà.
· Accedir a un cicle formatiu de grau superior, superant la prova d'accés 

a Cicles Formatius de Grau Mitjà convocades pel Departament d'Ensenyament.
· Accedir a Batxillerat.
· Accedir al curs d'accés a grau superior (CAS).

Convenis amb empreses líders al sector:
Parc Hospitalari Sant Joan de Déu

Títol: Tècnic/a en Atenció a Persones en Situació de Dependència
Durada: 2.000 hores repartides en 2 cursos 
Horari: 1er curs de dilluns a divendres de 8.00h a 14.40h
   2on curs de dilluns a dijous de 15.00h a 21.30h 
 
Requisits d’accés:
· Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
· Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
· Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM).
· Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
· Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
· Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
· Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
· Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.


