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INSTITUT CAN VILUMARA 

 

 

CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE 
DEPENDÈNCIA 

Per a què 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. 

Durada 

2.000 hores (1.617 al centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos 
cursos 

Sortides professionals 

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a: 
 Assistent o assistenta de persones en situació de dependència en institucions 

i/o domicilis 
 Governant i subgovernant o governanta i subgovernanta 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 o assistenta d'atenció domiciliària 
 Treballador o treballadora familiar 
 Auxiliar d'educació especial 
 Assistent o assistenta personal 
 Teleoperador o teleoperadora de teleassistència 

 

Sortides acadèmiques 

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir al 
batxillerat o a un cicle de grau superior de formació professional.  
 

Contingut (Mòduls, durada i distribució a l’INS Can Vilumara curs 19-20) 
1r Curs 2n Curs 

Mòduls Hores Mòduls Hores 

MP1 Organització de l'atenció a les 
persones en situació de dependència 

132 
MP6 Teleassistència 

66 

MP2 Atenció sanitària 198 MP7 Suport domiciliari 198 

MP3 Atenció higiènica 
   66 

MP8 Suport en la 
comunicació 

66 

MP4 Atenció i suport psicosocial 
231 

MP9 Destreses Socials 
99 

MP5 Característiques i necessitats de 
les persones en situació de 
dependència 

165 
MP11 Formació i 
Orientació Laboral 2 66 

MP10 Primers auxilis 
66 

MP12 Empresa i 
Iniciativa Emprenedora 

66 

MP11 Formació i Orientació Laboral 1 33 MP13 Anglès Tècnic 99 

  MP14 Síntesi    66 

  
MP15 Formació en 
Centres de Treball 

383 
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Centres de Pràctiques (administracions, empreses i entitats que 
col·laboren amb el cicle) 
 

A l’Hospitalet de Llobregat: 
 
-Centre Ocupacional Can Serra (Associació ALPI) 
-SAR Quavitae Can Buxeres 
-Residència Can Serra 
-Residència Francisco Padilla 
-Centre de Dia Jardinets 
-Residència i Centre de Dia Jericó 
-La Torrassa Serveis a la Dependència 
-Residència Collblanc Companys Socials 
-Residència Bellvitge 
 
Altres municipis: 
 
-Associació Centre Pedralbes (BCN) 
-Residència i Centre de Dia El Tamariu (El Prat de Llobregat) 
-Escola i Centre de Dia Guimbarda (BCN) 
-Fundació Finestrelles (Esplugues de Llobregat) 
-Residència Jaume Batlle (BCN) 
-Llar Joan Trias (BCN) 
-Centre de Dia La Magnòlia (BCN) 
 

Darreres Dades d’Inserció Laboral i de Continuïtat en els Estudis 

 
Promoció 2015-16 
Treballa un 52’27% de l’alumnat que va acabar el cicle l’any 2016 i, d’aquest 
tant per cent, un 69’56% ho fa en l’àmbit del cicle cursat. Continua estudiant un 
59’09%. 
 
Promoció 2016-17 
Treballa un 56% de l’alumnat que va acabar el cicle l’any 2017 i, d’aquest tant 
per cent, un 78’57% ho fa en l’àmbit del cicle cursat. Continua estudiant un 
68%. 
 

Promoció 2017-18 
Treballa un 51’51% de l’alumnat que va acabar el cicle l’any 2018 i, d’aquest 
tant per cent, un 64’70% ho fa en l’àmbit del cicle cursat. Continua estudiant un 
75’75%. 
 

Més informació del CFGM Atenció a Persones en Situació de 
Dependència 
 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/serv-socioculturals-
comunitat/?p_id=1570&estudi 
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