
Titulació Tècnic/a en Atenció a Persones en situació de 
dependència

Durada 2.000 hores distribuïdes en dos anys acadèmics: 1.617 
hores lectives i 383 hores en formació en Centres de 
Treball

Formació Professional Dual Els estudiants que ho desitgin podran realitzar els seus 
estudis d’FP en modalitat Dual que alterna la formació 
escolar i la formació a l’empresa

Mòduls Professionals

Organització de l’atenció a les persones en 132 hores
situació de dependència

Atenció sanitària 198 hores
Atenció higiènica   66 hores
Atenció i suport psicosocial 231 hores
Característiques i necessitats de les persones 165 hores

en situació de dependència 
Teleassistència   66 hores
Suport domiciliari 198 hores
Suport en la comunicació   66 hores
Destreses socials   99 hores
Primers auxilis   66 hores
Formació i orientació laboral   99 hores
Empresa i iniciativa emprenedora   66 hores
Anglès tècnic   99 hores
Síntesi   66 hores
Formació en centres de treball 383 hores

Cicle
Formatiu de
Grau Mitjà

_____

Atenció a Persones 
en situació de Dependència



Valor afegit Escorial Vedruna Vic Tutoria personalitzada i grupal
Orientació professional
Treball cooperatiu
L’anglès com a idioma vehicular
Visites a empreses i institucions
Xerrades tècniques i professionals

Empreses col·laboradores

Condicions d’accés Sortides acadèmiques Sortides professionals

Tenir el títol de Graduat en ESO o 
equivalent

En cas de no disposar de l’ESO, 
haver superat una prova d’accés

Tenir altres estudis equivalents a 
efectes acadèmics

Batxillerat

Altres Cicles Formatius de Grau 
Mitjà (CFGM)

Cicle de Grau Superior del mateix 
itinerari

Cicle de Grau Superior de diferent 
itinerari prèvia superació de la 
prova d’accés

Assistent/a de persones en 
situació de dependència en 
institucions i domicilis

Governant/a i subgovernant/a de 
persones en situació de 
dependència en institucions

Auxiliar responsable de planta de 
residències de persones grans i 
persones amb discapacitat

Auxiliar d’ajuda a domicili

Assistent/a d’atenció domiciliària i 
personal

Treballador/a familiar

Auxiliar d’educació especial

Teleoperador/a de teleassistència


