
 

  
OBJECTIU 

Atendre i tenir cura en la vida diària 

de persones i col·lectius amb 

especials necessitats de salut física, 

psíquica i social: persones grans, 

persones amb diversitat funcional, 

malalts crònics i convalescents, 

aplicant les estratègies i 

procediments més adients per 

mantenir i millorar la seva 

autonomia personal, les seves 

relacions amb l’entorn i la seva 

inserció ocupacional. 

ACCÉS 

DURADA I HORARI 

• Graduat en ESO 

• Tècnic auxiliar (FP1) o equivalent 

• La superació íntegra dels dos 

primers cursos de BUP 

• Prova d’accés CFPGM 

QUANT  ESTUDIARÀS? DE QUÈ TREBALLARÀS 

� Organització de l’atenció 

� Atenció sanitària i higiènica 

� Atenció i suport psicosocial 

� Característiques i necessitat 

� Teleassistència 

� Suport domiciliari 

� Destreses socials 

� Primers auxilis 

� FOL i EiE 

� Anglès tècnic 

� Mòdul de Síntesis 

� Formació en centres de treball 

Durant 2 cursos acadèmics: 

Primer  de    8:00 a 14.30 h 

Segon   de  15:00 a 21:30 h 

- 1617 hores lectives 

- 383 hores de pràctiques en el 

centre de treball. 

QUÈ  ESTUDIARÀS? 

� Cuidador/a de persones en situació 

de dependència en institucions o 

domicilis. 

� Cuidador en centres d’atenció 

psiquiàtrica 

� Gerocultor 

� Governant/a de planta en centres 

o institucions d’atenció a les 

persones en situació de 

dependència 

� Auxiliar responsable de planta de 

persones grans o amb discapacitat 

� Auxiliar de suport domiciliari 

� Assistent/a en atenció domiciliari 

� Treballador/a familiar 

� Auxiliar d’educació especial 

� Assistent/a personal 

� Teleoperador/a de teleassistència 



 

 

 

MODALITAT DUAL 

MODALITAT SEMIPRESENCIAL* 

*segons Resolució ENS/1891/2012, de 23 d'agost, 

 

EN ATENCIÓ A 

PERSONES EN 

SITUACIÓ DE 

DEPENDÈNCIA 

TÈCNIC DE GRAU MITJÀ 

Av. dels Jocs Olímpics, 8 

08840 Viladecans (Barcelona) 

Tlf: 93 637 37 00 

www.iestorreroja.com 

iestorreroja@xtec.cat 

1er curs: 

971 hores lectives i 100h a l’empresa 

2n curs: 

369 hores al centre i un mínim de 950 

a l’empresa 

Contracte laboral o beca formativa 

� Jornada laboral de 24h/set. 

Empreses col.laboradores:  

MODALITAT DUAL 


