
  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dades d’inserció 
 

El 51,51% de l’alumnat que va acabar el cicle l’any 2018 treballa. 

D’aquest tant per cent, un 64,70% ho fa en l’àmbit del cicle cursat. 
Continua estudiant un 75’75%. Són dades de l’estudi Inserció laboral 

dels ensenyaments professionals del Departament d’Educació.  
 

Accés al cicle, preinscripció i matrícula 
 

Consulta a la pàgina web del Departament d’Educació tota la 

informació respecte a les condicions d’accés, la preinscripció i la 
matrícula a un cicle de grau mitjà: 

  
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/ 

 

Metro 
Rambla Just Oliveras L1 

Renfe 
L’Hospitalet de Llobregat R1 R3 R4 R7 

Autobús 
LH1 LH2 L10 L12 L14 L52 L82 L85 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
Av. Carrilet S33 S4 S8 R5 R6 L8 

 
 
 
 

Institut Can Vilumara 
Av. de Josep Tarradellas i Joan, 153 

08901 L’Hospitalet de Llobregat 

Tel. 93 337 33 08 

Fax 93 261 12 03 

inscanvilumara@xtec.cat 

www.institutcanvilumara.cat 

 

Institut Can Vilumara 

CFGM 
Atenció a Persones en 
Situació de Dependència 

La nostra FP parteix 
d’una formació basada 
en vivències com a eina per 
facilitar els aprenentatges. 

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/
mailto:inscanvilumara@xtec.cat
http://www.institutcanvilumara.cat/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Títol oficial 
 

Tècnic/a en Atenció a Persones en Situació de Dependència.  

 
 

Competència professional 
 

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, aplicant mesures 

i normes de prevenció i seguretat i derivant a altres serveis 

quan sigui necessari. 

Sortides laborals 
 

Àmbits professionals 

• Atenció sociosanitària a persones al domicili. 

• Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions 

socials. 

• Gestió de trucades de teleassistència. 

 
Ocupacions i llocs de treball 

• Assistent/a de persones en situació de dependència en 

institucions i/o domicilis. 

• Governant/a i subgovernant/a 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/a d’atenció domiciliària. 

• Treballador/a familiar. 

• Auxiliar d’educació especial. 

• Assistent/a personal. 

• Teleoperador/a de teleassistència. 

• Gerocultor/a. 

• Educador/a d’educació especial. 

 

 
Durada i distribució del cicle 

 
2.000 hores, 383 de les quals són de pràctiques i es fan en 

centres col·laboradors. La resta són impartides a l’institut en 
dos cursos acadèmics. 

Quins mòduls s’imparteixen? 

 
MP1 Organització de l’atenció a les persones en situació 

de dependència 

MP2 Atenció sanitària 

MP3 Atenció higiènica 

MP4 Atenció i suport psicosocial 

MP5 Característiques i necessitats de les persones en situació 

de dependència 

MP6 Teleassistència 

MP7 Suport domiciliari 

MP8 Suport en la comunicació 

MP9 Destreses socials 

MP10 Primers auxilis 

MP11 Formació i orientació laboral 

MP12 Empresa i iniciativa emprenedora 

MP13 Anglès tècnic 

MP14 Síntesi 

MP15 Formació en centres de treball 
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