
 Tenir el títol de Graduat en ESO. 

 Estar en possessió d’un títol de Tècnic      

o de Tècnic Auxiliar. 

 Haver superat el segon curs BUP. 

 Haver superat la prova d’accés a      

cicles formatius de grau  mitjà. 

 

ESTUDIS ALS QUALS  

DÒNA ACCÉS AQUESTA  

TITULACIÓ 

 

 Al curs preparatori per accedir als  

cicles de grau superior.  

 Un altre cicle de Formació Pro-

fessional de Grau Mitjà. 

 Al Batxillerat.  

Fondo (línia 1) 

Església Major (línia 9) 

Autobús B-81 (parada davant l’Institut) 

Autobús B-80 (parada C/Florència) 

Autobús B-30 (parada C/Prat de la Riba) 
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INSTITUT  

LA BASTIDA 

ATENCIÓ A 

PERSONES EN 

SITUACIÓ DE 

DEPENDÈNCIA 

Cicle Formatiu de Grau 
Mitjà 

Generalitat de Catalunya  

Departament d’Ensenyament 

CONDICIONS 
D’ACCÉS 



  Tècnic de grau mitjà en atenció a 

persones en situació de depen-

dència, et capacita per atendre les 

persones en situació de dependència 

per tal de mantenir i millorar la seva 

qualitat de vida, realitzant activitats as-

sistencials, no sanitàries, psicosocials i 

de suport a la gestió domèstica, aplicant 

mesures i normes de prevenció i segu-

retat. 

 

En l’Administració Pública o entitats 

privades que gestionin o prestin serveis 

d’atenció a persones grans, amb disca-

pacitat o amb trastorn mental en:  

 

 Centres Residencials. 

 Centres tutelats. 

 Centres de dia o rehabilitació. 

 Centre d’inserció ocupacional de per-

sones amb discapacitat. 

 Serveis d’atenció domiciliaria. 

 Serveis de teleassistència. 

 Domicilis    

particulars. 

 Centres      

educatius. 

ON EXERCEIX LA SEVA  

ACTIVITAT 

 

 

2000 hores, de les quals 1617 hores són impartides a 

l’Institut en dos cursos acadèmics, i 383 hores es-

tan destinades a la formació pràctica en centres 

de treball. 

   Les pràctiques  en empreses t’ajudaran a 

accedir a un lloc de treball 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

S’imparteix en horari de matí  

i en horari de tarda. 

 

DURADA DEL CICLE 

HORARI 

 Organització de l’atenció a les perso-

nes en situació de dependència 

 Atenció Sanitària 

 Atenció Higiènica 

 Atenció i suport psicosocial 

 Característiques i necessitats de les 

persones en situació de dependència 

 Suport en la comunicació 

 Teleassistència 

 Suport domiciliari 

 Destreses socials 

 Primers Auxilis 

 Orientació laboral 

 Empresa i iniciativa emprenedora 

 Anglès tècnic 

 Síntesi 

 Formació en 

centres de   
treball. 

MÒDULS PROFESSIONALS QUE 

S’IMPARTEIXEN 
TÍTOL OFICIAL 


