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CICLES FORMATIUS

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:

TÈCNIC/A EN ATENCIÓ
A LES PERSONES EN
SITUACIÓ DE
DEPENDÈNCIA

Família professional: Serveis
Socioculturals i a la
Comunitat
TITULACIÓ DE GRAU MITJÀ

TREBALLARÀS COM A:
 Aquests estudis capaciten per 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.
 Centres residencials de persones grans, discapacitades
psíquiques, físiques o sensorials.
 Altres models residencials: pisos tutelats de persones
grans, discapacitades, etc.
 Centres de dia, de rehabilitació, d'oci i temps de lleure, etc.
 Centres d'inserció ocupacional de persones discapacitades:
centres ocupacionals, centres especials d'ocupació, etc.
 Serveis d'atenció domiciliària.
 Domicilis particulars.
 És previsible que aquest/a professional pugui, a més,
exercir com autònom/a oferint els seus serveis directament
a les unitats de convivència demandants o crear la seva
pròpia empresa de serveis domiciliaris, sol/a o associat/ada
amb altres tècnics o tècniques.
POTS ACCEDIR-HI:
Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO).
Títol de Tècnic/a Auxiliar (FP1).
Prova d’accés a Grau Mitjà.
Altres estudis equivalents a efectes acadèmics.

POTS CONTINUAR ESTUDIANT:
Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de
tècnic/tècnica, que els permet accedir al batxillerat o a un cicle
de grau superior.)
DURADA:
2.000 hores / 2 cursos acadèmics
1.617 hores en el centre educatiu
383 hores al centre de treball (pràctiques)
QUÈ ESTUDIARÀS?
 Organització de l’atenció a les persones en situació de
dependència.
 Atenció sanitària.
 Atenció higiènica.
 Atenció i suport psicosocial.
 Característiques i necessitats de les persones en situació
de dependència.
 Teleassistència.
 Suport domiciliari.
 Suport en la comunicació.
 Destreses socials.
 Primers auxilis.
 Formació i orientació laboral.
 Empresa i iniciativa emprenedora.
 Anglès tècnic.
 Síntesi.
 Formació en centres de treball.

