
ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ 

DE DEPENDÈNCIA
 

  

 

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ 

 
     Família de serveis socioculturals i a la comunitat 



Competència general del CFGM d’Atenció a 

persones en situació de dependència

És un cicle formatiu de grau mitjà que forma als alumnes
per atendre a 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, 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.

En acabar s’obté el títol de tècnic en atenció a persones
en situació de dependència (RD 1593 / 2011).









Quina és la seva durada?

 Un total de 2000 hores distribuïdes en dos 
cursos acadèmics de les quals:

◼ 1551 hores són de formació al centre educatiu 
(hores lectives)

◼ 449 hores són de formació en un centre de 
treball (pràctiques)

◼ (Horari de tarda)





De què treballaràs?

 Assistent o assistenta de persones en 
situació de dependència en institucions o 
en domicilis.

 Treballador o treballadora familiar.

 Auxiliar d’educació especial.

 Assistent o assistenta personal.

 Teleoperador o teleoperadora de 
teleassistència.





On treballaràs?

- Centres residencials de persones grans    

o amb diversitat funcional física, psíquica o       

sensorial

- Pisos tutelats

- Centres de dia, centres de rehabilitació,   
centres d’oci i temps de lleure, centres          
d’inserció ocupacional de persones amb 

diversitat funcional

- SAD (serveis d’atenció domiciliària)

- Escoles i / o instituts (vetllador / a)



Sortides acadèmiques

 Accés a Batxillerat

 Accés a CFGS  de la família de Serveis 

Socioculturals i a la Comunitat:

◼ Integració social.

◼ Educació infantil.

◼ Animació sociocultural i turística.

◼ Promoció d’igualtat de gènere.

◼ Mediació comunicativa

 Accés a CFGS d’altres famílies professionals. 





Mòduls professionals 1r curs 
Total 

hores

Desdoblament Hores 

setmanals

MP1

Organització de l’atenció a les  

persones en situació de 

dependència

99 3 

MP2 Atenció sanitària 165 * 5

MP3 Atenció higiènica 66 * 2

MP4 Atenció i suport psicosocial 165 * 5

MP5

Característiques i necessitats de les 

persones en situació de 

dependència

132 4

MP9 Destreses socials 99 * 3 

MP10 Primers auxilis 66 2

MP11 FOL 66 2





Mòduls professionals 2n curs

Total

hores

Desdoblam

ent

Hores

Setmanal

s

MP6 Teleassistència 66 2

MP7 Suport domiciliari 165 * 5

MP8 Suport en  la comunicació 66 2

MP12 Empresa i iniciativa emprenedora (EIE) 66 2

MP13 Anglès tècnic 99 3

MP14 Síntesi 231 7

MP15 FCT 449







Capacitats clau del tècnic en atenció a persones en 

situació de dependència

 AUTONOMIA

 INNOVACIÓ

 ORGANITZACIÓ DEL TREBALL

 RESPONSABILITAT

 RELACIÓ INTERPERSONAL

 TREBALL EN EQUIP

 RESOLUCIÓ DE PROBLEMES



Com podem accedir al cicle?

 Tenen accés directe les persones que
compleixen algun dels següents requisits:

◼ Tenir el títol de graduat en educació
secundària obligatòria.

◼ 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 majors de 25 anys.



Com podem accedir al cicle?

 Les persones que no compleixen els
requisits esmentats, han de superar una
prova d’accés a grau mitjà.

 Per presentar-s’hi, cal tenir com a mínim
17 anys l’any en què es fa la prova.



Sortides / Tallers / Xerrades

 Centre residencial RESPIR (Diputació de Barcelona)

 Escola de paràlisi cerebral ESCLAT (Diputació de Barcelona)

 CVI: Centre de vida independent.

 Fundació ONCE.

 Fundació Cruyff esport adaptat.

 Centre de dia Can Vargas.

 Centre ocupacional Aspasur.

 Grup Catalonia.

 Exposició Human bodies.

 Institut Guttman

 La marató de TV3

 Taller de llengua de signes catalana.



Projectes solidaris

 Jornada de conscienciació sobre la 
immunodeficiència adquirida (SIDA).

 Jornada de donació de sang.

 Campanyes solidàries de recollida de roba, 
joguines i aliments.

 Campanya de conscienciació sobre el 
càncer infantil.

Formacions que aporten un valor afegit

❑ Carnet de socorrista / Acreditació DEA



CONVALIDACIONS

 Directes:

◼ Si vols fer un CFGS d’EDIN  :
 MP10: Pimers auxilis: R

 MP11: FOL: C

 MP12: EIE: C

◼ Si vols fer un CFGS d’ISO: 
 MP10: Primers auxilis: R

 MP11: FOL: C

 MP12: EIE: C



Participació en la Fira d’FP Orienta’t de 

Sabadell



GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

Equip docent del CFGM d’Atenció a persones en situació 
de dependència.


