
JORNADA DE PORTES OBERTES

CURS 2021-2022



Tècnic/a en Atenció a  les Persones

en Situació de Dependència

CFGM: 

› Competència General

› Horari lectiu

› Estructura del Cicle

› Mòduls professionals 

› La Formació en Centres de Treball

› Sortides Professionals

› Itinerari Formatiu



⦿ L'objectiu d'aquest cicle és “atendre les 

persones en situació de dependència, en 

l’àmbit domiciliari i institucional, per tal de 

mantenir i millorar la seva qualitat de vida, 

realitzant activitats assistencials, no 

sanitàries, psicosocials i de suport a la 
gestió domèstica”.

Competència Professional



Horari lectiu

L’horari lectiu és de dilluns a divendres:

- 8:00h a 14:30h (1r curs)

-15:00h a 20:00h (2n curs)



Estructura del Cicle

⦿Dividit en 2 cursos.

⦿ 2000 hores de formació

⦿ 449 hores de Formació en Centres de Treball.



FP DUAL i ERASMUS+

Al centre formatiu           A l’empresa

Formació 

teòric-pràctica

Contracte per a 

la formació i 

l’aprenentatge o 

beca

Comporta el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits per 

l’alumnat en l’activitat que realitzen en condició de:

- Treballador assalariat.

- Becari de formació / contracte de formació

- Voluntari/a



1r. CURS  ( 971 hores lectives)

› MP01. Organització de l’atenció a les persones en 
situació de dependència

› MP02. Atenció Sanitària 
› MP03. Atenció higiènica
› MP04. Atenció i support psicosocial
› MP05. Característiques i necessitats de les persones en 

situació de dependència.
› MP06. Teleassistència
› MP07. Suport domiciliari
› MP08. Suport en la comunicació
› MP09. Destreses socials
› MP10. Primers auxilis
› MP11 FOL (UF2)
› MP13. Anglès tècnic

Mòduls Professionals





⦿ 2n. CURS ( No Dual)   679 hores lectives 

› MP01. Organització de l’atenció a les persones en 
situació de dependència

› MP02. Atenció Sanitària 

› MP04. Atenció i suport psicosocial

› MP05. Característiques i necessitats de les 
persones en situació de dependència.

› MP11 Formació i Orientació Laboral (FOL) 

› MP12 Empresa i Iniciativa Emprenedora (EIE)

› MP14 Síntesi 



⦿ 2n. CURS (Dual)   369 hores lectives 

› MP01. Organització de l’atenció a les persones en 
situació de dependència

› MP02. Atenció Sanitària 

› MP03. Atenció higiènica

› MP04. Atenció i suport psicosocial

› MP05. Característiques i necessitats de les 
persones en situació de dependència.

› MP11 Formació i Orientació Laboral (FOL) 

› MP12 Empresa i Iniciativa Emprenedora (EIE)

› MP14 Síntesi 



⦿ Són pràctiques formatives no laborals que realitzen

els alumnes dels Cicles Formatius en centres de

treball mitjançant un conveni de col·laboració que

subscriuen l’institut i l’empresa.

⦿ Aquestes pràctiques formen part del programa
formatiu d’aquests ensenyaments.

⦿ Les hores de pràctiques són: 383 al llarg de 2n curs
i fora de l’horari lectiu.

La Formació en Centres de Treball



Què suposa per a 

l’alumne la Formació en 

Centres de Treball:

1. El coneixement del món 

laboral.

2. La possibilitat d’estar 

en contacte amb la 

tecnologia més avançada.

3. L’inici del seu historial 

professional acreditat 

amb el quadern de 
pràctiques.



Les ocupacions i llocs de treballs més rellevants:

⦿ Governant o responsable de planta en les institucions 
residencials.

⦿ Cuidador de persones grans, persones amb discapacitat 
física, psíquica o sensorial en les diferents institucions.

⦿ Tècnic/a d'atenció domiciliària.

⦿ Gerocultor/a.

⦿ Teleoperador/a de teleassistència.

⦿ Auxiliar d'ajuda a domicili. Treballador/a familiar.

Sortides Professionals



Itinerari Formatiu



PLATAFORMES AL CENTRE

- Ieduca -

- Classroom    

PER A MÉS INFORMACIÓ
● 93.637.37.00

● @torreroja.cat

● WWW.IESTORREROJA.CAT

mailto:fct-dual@torreroja.cat
http://www.iestorreroja.cat/






PREINSCRIPCIONS GRAU MITJÀ

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-
grau-mitja/informat/calendari/-

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/informat/calendari/-


MOLTES GRÀCIES

MUCHAS GRACIAS


