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Institut Pla de l’Estany

Sortides professionals:
Podràs treballar de:
• Governant/a responsable de planta en institucions 
residencials
• Cuidador/a de persones grans, persones amb discapacitat 
física, psíquica o sensorials en les diferents institucions
• Gerocultor/a
• Tècnic/a atenció a domicili
• Treballardor/a familiar
• Auxiliar d’ajuda a domicili
• Teleoperador/a de teleassistència

Podràs treballar en:
• En centres residencials de persones grans o amb 
discapacitats físiques, psíquiques o sensorials
• Pisos tutelats
• Centres de dia
• Centres de rehabilitació
• Centres sociosanitaris privats i públics
• Centres d’oci i temps de lleure
• Centre d’inserció ocupacional de persones amb 
discapacitat
• Serveis d’Atenció a domicili
• Domicilis particulars

Per a més informació:
Podeu adreçar-vos a la secretaria del centre (972580793), on 
us facilitaran informació sobre els tràmits de preinscripció i 
matrícula, o a la web del departament: 
www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar
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a les persones 
en situació de 
dependència
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C/Jaume Farriol i Montserrat, 31
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Presentació:
L’Institut Pla de l’Estany va iniciar el curs 2014-2015 el cicle 
formatiu de grau mitjà d’Atenció a les persones en situació 
de dependència en modalitat de formació d’altenança dual, 
amb l’estreta col·laboració del teixit empresarial del sector 
de la dependència, de la comarca del Pla de l’Estany.

La FP DUAL:
La  FP dual  és  l’aposta del departament d’ensenyament 
amb una  modalitat  de Formació Professional que incorpora 
una estada remunerada en una empresa del sector, amb 
contracte de treball o beca formativa. 
Els continguts corresponents a una tercera part del currículum 
són proporcionats i validats per empreses, en situació real 
de treball, adquirint, a la vegada, experiència professional.

Titulació:
Tècnic/a en Atenció a persones en situació de dependència.

Durada dels estudis
• 2000 hores.
• 200 hores de pràctiques en el centre de treball (FCT).
• 740 hores d’estada en el centre de treball amb contracte o 
beca formativa.

Condicions d’ingrés:
• Amb el títol de Graduat en educació secundària ESO.
• Superant el CAM.
• Superant la prova d’accés als cicles formatius de GM.
• Superant el PPP i obtenint el Títol Professional Bàsic.

Estudiaràs,...
• Organització de l’atenció a les persones en situació de  
dependència.
• Atenció sanitària
• Atenció Higiènica
• Atenció i suport psicosocial
• Característiques i necessitats de les persones en situació 
de dependència
• Teleassistència
• Suport domiciliari
• Suport en la comunicació
• Destreses socials
• Primers auxilis
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Anglès tècnic
• Síntesi 
• Formació en centres de treball

Accés als Cicles formatius de 
Grau superior (prova d’accés):
• Integració social
• Educació infantil
• Animació sociocultural i turística
• Promoció i igualtat de gènere
• Mediació comunicativa

Estem connectats
amb el futur

Setembre

Estudis universitaris

MÓN LABORAL

Cicles formatius de grau superior

Proves d’accés

19 anys

17 anys

PFI

Cicles formatius de grau mitjà

Proves d’accés PPPCAM ESO

Batxillerat


