TITULACIÓ:

Tècnic o tècnica en atenció a les
persones en situació de dependència

DURADA DELS ESTUDIS:
2000 HORES
( 2 cursos acadèmics )

COMPETÈNCIA GENERAL
La competència general d'aquest títol
consisteix a 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.

LES PRINCIPALS OCUPACIONS I
LLOCS DE TREBALL:

 Títol de Graduat en ESO

 Cuidador de persones en situació de

 Haver superat el segon curs del BUP
 Altres estudis equivalents a efectes
acadèmics
 Haver superat els mòduls obligatoris d’un
PQPI

 Treballador familiar.
 Auxiliar d'educació especial.
 Vetllador- monitor de suport.
 Auxiliar de tutela.
 Teleoperador de teleassistència

Podràs accedir directament quan tinguis algú
d’aquests estudis :

 Superar la prova d’accés al Cicle

 Assistent d'atenció domiciliària.

 Assistent personal.

REQUISITS PER A L’ACCÉS:

 Títol de Tècnic o de Tècnic Auxiliar

 Auxiliar responsable de planta de
residències de majors i persones amb
discapacitat.
 Auxiliar d'ajuda a domicili.

dependència en diferents institucions i/o
domicilis.
 Cuidador en centres d'atenció psiquiàtrica.
 Assistent per

a l'atenció personal

de

persones amb discapacitat.
 Gerocultor.
 Personal governant i sotsgovernant de
persones en situació de dependència en
institucions.

Aquest professional exercirà l'activitat en el
sector de serveis a les persones, realitzant
tasques assistencials, psicosocials i de suport
a la gestió domèstica.

PODRÀS CONTINUAR ESTUDIANT:
 A un altre Cicle Formatiu de grau mitjà.
amb la possibilitat de convalidar Mòduls
d’acord amb la normativa vigent.
 Al Curs de Preparació de les Proves
d’Accés al cicles formatius de grau
superior.

 Al Batxillerat
modalitats.

en

qualsevol

de

les

FORMACIÓ EN EL CENTRE EDUCATIU

FORMACIÓ EN L’EMPRESA:

MÓDULS PROFESSIONALS:

MÓDUL PROFESSIONAL :

1.

Organització de l’atenció a les persones
en situació de dependència.

15. Formació en centres de treball

2.

Atenció sanitària.

3.

Atenció higiènica.

4.

Atenció i suport psicosocial.

5.

Característiques i necessitats de les
persones en situació de dependència.

6.

Teleassistència.

7.

Suport domiciliari.

8.

Suport en la comunicació.

9.

Destreses socials

Aquests mòdul té per objectius fer pràctiques
en el món del treball de l’empresa,
relacionades amb el sector de serveis a les
persones: assistencials, psicosocials i de
suport a la gestió domèstica.

INFORMACIÓ

10. Primers auxilis.
11. Formació i orientació laboral.
12. Empresa i iniciativa emprenedora.
13. Anglès tècnic.
14. Síntesi.

INSTITUT JULIO ANTONIO
MÓRA D’EBRE
Av. Comarques Catalanes,103
43740 Móra d’Ebre
Telèfon 977 400 121 – Fax 977 402 547
www.iesjulioantonio.cat
e-mail : iesjulioantonio@xtec.cat

ATENCIÓ A PERSONES EN
SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA
Cicle formatiu de grau mitjà

