
 
ALTRES ENSENYAMENTS QUE S’IMPARTEIXEN AL 

CENTRE: 
• ESO 
• BATXILLERAT: 

• HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS 
• CIÈNCIES I TECNOLOGIA.       

• CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR 
• EDUCACIÓ INFANTIL. 
• INTEGRACIÓ SOCIAL. 

Centre d’atenció preferent a la pràctica esportiva: 
• tennis taula 
• atletisme 

Tècnic/a en atenció a les perso-
nes en situació de dependència 

Grau mitjà 
2.000 hores (2 cursos acadèmics) 

Competències professionals 
Qui faci aquests estudis s'encarregarà entre 
altres coses, d'organitzar, preparar i contro-
lar les intervencions d'atenció física i psico-
social a les persones amb necessitats especi-
als en el seu domicili, pis tutelat, centre re-

sidencial o centre de dia. 
 

Àmbit professional i de treball  
Centres residencials de persones grans o 

amb discapacitats físiques, psíquiques o sen-
sorials. Pisos tutelats, centres de dia, cen-

tres de rehabilitació, centres d’oci i de lleu-
re, centres d’inserció ocupacional de perso-
nes amb discapacitat, serveis d’atenció a 

domicili, domicilis particulars,  
teleassistència. 

Sortides professionals 
Responsable de planta en les institucions 

residencials. Cuidador/a de persones grans, 
persones amb discapacitat física, psíquica o 

sensorial en les diferents institucions.  
Tècnic/a d’atenció domiciliària.  

Requisits d’accés 
Algun d’aquests títols: 

• Graduat d’ESO 
• FP1 o equivalent 
• 1r i 2n de BUP aprovats 
• Prova d’accés als CFGM 

Mòduls professionals 
Dura-

da 

Organització de l’atenció a persones en situa-
ció de dependència 

132 h 

Atenció sanitària 198 h 

Atenció higiènica 66 h 

Atenció i suport psicosocial 231 h 

Característiques i necessitats de les persones 
en situació de dependència 

165 h 

Teleassistència 66  h 

Suport domiciliari 198 h 

Suport a la comunicació 66 h 

Destreses socials 99 h 

Primers auxilis 66 h 

FOL 99  h 

Empresa i iniciativa emprenedora 66 h 

Anglès tècnic 99 h 

Treball de Síntesi 66 h 

FCT  383 h 
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INS LLUÍS COMPANYS 
Carretera de l’Estació, 7 
08291 Ripollet 
tel: 93 580 31 42 
fax: 93 580 19 69 
www.institutlluiscompanys.org 
a8037206@xtec.cat 

Cicle Formatiu Grau Mitjà 
 
 

ATENCIÓ A PERSONES EN  
SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA 

 
Família professional: 
Serveis socioculturals i a la 
comunitat 

COM ARRIBAR-HI 
 
En transport públic 
• Autobús V20 o 622 de l’empresa FONT 

• línia Ripollet-Barcelona (per carretera o per 
autopista) 

• parades al carrer de Balmes i al carrer Nostra 
Sra dels Àngels 

• Autobús B2 de l’empresa SARBUS 
• línia Sabadell-Ripollet 
• parades al carrer de Balmes 

• Renfe rodalies 
• línies C4 i C7 
• estació de Cerdanyola del Vallès 

 
En vehicle particular 
• Carretera N152 
• Autopista C58 
• Carretera de Santiga 
 

DAVANT DE L’AJUNTAMENT I DE LA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 

 

HORARI D
E 

TARDA 


