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Atenció a persones en
situació de dependència
Formació Dual: Serveis
Socioculturals i a la Comunitat
Cicle formatiu
de grau mitjà

Aquests estudis capaciten per atendre les persones en situació de
dependència, en l’àmbit domiciliari i institucional, a fi de mantenir i millorar la
seva qualitat de vida, fent activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i
de suport a la gestió domèstica.

Modalitat i durada: 2.000 hores distribuïdes en dos cursos
acadèmics ( i un mínim de 2.300 hores en la modalitat Dual amb 937h a
l’empresa).

Per què estudiar
aquest cicle?
• Possibilitat de realitzar FP Dual
• Possibilitat de realitzar les
pràctiques en un país Europeu
amb el programa Erasmus+
• Visites i xerrades de centres de
la zona per veure de forma més
real les tasques que realitza el
tècnic/a
• Participació en projectes
relacionats amb el sector
• Bona inserció laboral
• Modalitat semipresencial

Vies d’accés
• Graduat en Educació Secundària
Obligatòria (ESO)
• Títol de Tècnic Auxiliar (FP)
• Títol de Grau Mitjà
• Prova d’accés a Grau Mitjà
• Altres estudis equivalents a
efectes acadèmics

Què aprendràs?
•
•

Fomentar les teves capacitats d’autonomia, d’innovació,
d’organització del treball, de responsabilitat, de relació
interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.
Determinar necessitats assistencials i psicosocials

•
•
•
•
•

Organitzar les activitats d’atenció a les persones en situació
de dependència a nivell domiciliari o institucional
Organitzar i realitzar el suport, ajuda o suplència de les
activitats bàsiques de la vida diària a nivell domiciliari o
institucional
Implementar intervencions de suport psicosocials
Gestionar les trucades entrants i sortints del servei de
teleassistència
Aplicar els protocols i les mesures preventives de riscos
laborals i protecció ambiental

De què treballaràs?
•

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

•

Assistent per a l’atenció personal de persones amb diversitat
funcional.

•

Auxiliar responsable de planta de residències de majors i
persones amb diversitat funcional.

•

Auxiliar d’ajuda a domicili.

•

Assistent d’atenció domiciliària.

•

Treballador familiar.

•

Auxiliar d’educació especial.

•

Vetllador-monitor de suport.

•

Auxiliar de tutela.

•

Assistent personal.

•

Teleoperador de teleassistència.

