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ü Si s'ha superat aquest Cicle Formatiu, es podrà 
     incorporar a qualsevol modalitat de  Batxillerat.

ü Superat el Cicle Formatiu de Grau Mitjà poden
     cursar un cicle de Grau Superior i/o accedir a
     qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Per a més informació del cicle formatiu:  

www.iesmontsia.org

I SI VULL CONTINUAR ESTUDIANT? 
ACCÉS A ESTUDIS SUPERIORS

INSTITUT MONTSIÀ
Ensenyaments Professionals

TÈCNIC MITJÀ

EN ATENCIÓ A LES

PERSONES EN SITUACIÓ

DE DEPENDÈNCIA

FP Dual

QUINES TASQUES PODRÉ FER?

ü Cuidador/a de persones en situació de dependència 
     en diferents institucions i/o domicilis.

ü Cuidador/a en centres d'atenció psiquiàtrica,

ü Gerocultor/a,

ü Governant o subgobernant de persones en situació 
     de dependència en institucions.

ü Auxiliar responsable de planta de residències de 
     persones grans o amb discapacitats.

ü Auxiliar d'ajuda a domicili

ü Treballador/a familiar

ü Auxiliar d'educació especial

ü Assistent/a personal

ü Teleoperador/a de teleassistència
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ü En centres residencials de persones grans o amb 
     discapacitats físiques, psíquiques o sensorials.

ü En pisos tutelats, centres de dia, centres de 
     rehabilitació.

ü En centres d'oci i temps de lleure, centres d'inserció 
     ocupacional de persones amb discapacitats.

ü Servei d'atenció a domicili, domicilis particulars

COM ACCEDIR AL CICLE OBJECTIUS DEL CICLE 

QUINA DURADA TÉ EL CICLE?

QUINS MÒDULS S'IMPARTEIXEN.
CONTINGUT CURRICULAR

A QUIN TIPUS D'EMPRESA VA ADREÇAT?
ÀMBIT PROFESSIONAL

És COMPETÈNCIA GENERAL d'aquest tècnic atendre a les 

persones en situació de dependència ,en l'àmbit 

domiciliari i institucional, a fi de mantenir i millorar la seva 

qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no 

sanitàries, psicosocials i de recolzament a la gestió 

domèstica, utilitzant mesures de prevenció i seguretat  i 

derivant-les a altres serveis

QUÈ APRENDRÉ? COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

ü Determinar les necessitats assistencials i psicosocials de les persones en situació de dependència.

ü Organitzar les activitats d'atenció a les persones en situació de dependència..

ü Realitzar les tasques d'higiene personal i vestit aportant l'ajuda necessària.

ü Organitzar la intervenció relativa a l'alimentació, preparant, supervisant els menús i administrant-los quan sigui 
     necessari.

ü Gestionar la documentació bàsica i el pressupost, optimitzant els recursos.

ü Assessorar a les persones en situació de dependència, als familiars i cuidadors no formals, proporcionant-les pautes,
     I altres

Dos cursos acadèmics. Total 2000 hores:
· Formació en el centre educatiu: 1617 hores.
· Formació en el centre de treball (pràctiques en
  empreses): 383 hores.

· M1 Organització de l'atenció a les persones en situació de 
  dependència
· M2 Atenció Sanitària
· M3 Atenció higiènica
· M4 Atenció i suport psicosocial
· M5 Característiques i necessitats de les persones en
  situació  de dependència
· M6 Teleassistència
· M7 Suport domiciliari
· M8 Suport en la comunicació
· M9 Destreses socials
· M10 Primers auxilis
· M11 FOL
· M12 EIE
· M13 Anglès tècnic
· M14 Síntesi
· M15 Formació en centres de treball 

Des del sistema educatiu
·    tenir el títol de graduat en educació secundària 
obligatòria, 
·   haver superat el curs específic per a l’accés als cicles 
de grau mitjà,
·    tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
·    haver superat el segon curs del batxillerat unificat i 
polivalent (BUP),
·    tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
·    haver superat la prova d'accés a la universitat per a 
més grans de 25 anys,
·    haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de 
qualificació professional inicial (PQPI),
·    tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau 
superior.
Sense cap titulació
Superació de la prova d'accés. Per presentar-se a la 
prova d'accés, caldrà tenir complerts 17 anys d'edat o bé 
complir-los durant l'any.
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