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VIES D’ACCÉS AL CICLE FORMATIU

Graduat de l’ESO

Prova d’accés a Grau Mitjà (+17) 

Amb el certificat PFI + Prova o curs d’accés a Grau Mitjà
O 

CURS D’ACCÉS



EL CICLE FORMATIU
- Àmbit professional: Humanístic i social; Serveis 

socials

- Família de serveis socioculturals i a la comunitat

- Cicle formatiu en modalitat dual:
- 449 Hores FCT + 231 Síntesi
- 1000 Hores de DUAL amb contracte a l’empresa
- 2 anys
- Torn de tarda
- Cicle Privat/ Beques

- Mòduls (assignatures)
- Metodologia teòrico- pràctica
- Molta importància de l’actitud i el treball a l’aula.
- Grups reduïts
- Seguiment individualitzat



MÒDULS DEL 1R 
CURS



MP1-Organització de l’atenció a les persones 
en situació de dependència

En aquest mòdul treballem què volen dir els

termes d’autonomia i dependència, què són les

AVD i com es valora la dependència (BVD).

També dediquem tota una UF a entendre com

funciona una residència i a valorar

l’accessibilitat dels espais.



MP2. Atenció sanitària
Treballem les cures i tractaments que utilitzarem

com a professionals.

Principalment, estudiem la mobilitat i

mobilització, conceptes bàsics de salut; com per

exemple, què entenem per malaltia, el

funcionament del nostre cos i les caigudes en

persones grans.

Conceptes bàsics d’anatomia i del funcionament

del nostre cos i els seus sistemes.



MP3. Atenció higiènica

Aprendrem la manera d’aplicar les tècniques clíniques 

de la millor manera possible.

Intentant que la persona no ho visqui de manera 

violenta.

També aprenem els protocols higiènics que hem de 

seguir amb el material que utilitzem en el nostre dia a 

dia.



MP4. Atenció i suport psicosocial
Ens ensenyen a entendre que no tothom té la

mateixa motivació en fer diferents activitats al dia a

dia, així que en aquest mòdul reforçem la motivació,

els càstigs i els reforços.

Treballem les diferents maneres perquè les

persones puguin gaudir del seu espai d’oci, utilitzant

l’aprenentatge i educant en els hàbits correctes.

També treballem la relació entre cos i la ment.



MP5. Característiques i necessitats de les 
persones en situació de dependència

Estudiem:

● L’autonomia personal ( necessitats 

bàsiques, les funcions cognitives, tipus 

de malaltia, el dol…)

● La diversitat funcional (Intel·lectual, 

física i sensorial) Així com les entitats 

comarcals que treballen amb aquests 

col·lectius.

● La salut mental.

● La gent gran. 

Hem de tenir present que  no només podem treballar amb gent gran sinó amb qualsevol 

col·lectiu que pugui tenir dependència; infants, joves, ...



MP9. Destreses socials
Aprenem totes les habilitats socials necessàries. 

Les habilitats socials o destreses socials és tot 

allò que posem en pràctica a l’hora de 

relacionar-nos amb els altres. Com per exemple; 

actuar amb cordialitat, disculpar-se, dialogar, dir 

que no, etc. 

Estudiem el pensament; tant el racional com 

l’irracional. 

El treball en equip i la resolució de conflictes. 



Mp10.Primers auxilis
En l’assignatura de primers auxilis ens donen

els coneixements necessaris per actuar en

diferents situacions de manera immediata.

Treballem els desfibril·ladors, la consciència

de la persona, l’RCP, els trasllats de

persones lesionades, etc.

Amb els coneixements que ens aporta aquest

mòdul podem salvar moltes vides, no només

en la nostre feina; sinó també, en el nostre

dia a dia. Ja que actuem abans que els serveis

mèdics.



MP11. Formació i orientació laboral
En aquest mòdul aprenem la prevenció de riscos

laborals, com també, la legislació bàsica.

Tractem els drets i deures; tant dels treballadors

com dels empresaris.

Analitzem les nostres competències personals

per poder saber més sobre nosaltres mateixos,

també aprenem sobre la recerca de feina. Creem

el nostre currículum, interpretem entrevistes de

feina, etc

Ens facilita i millora la incorporació al mercat

laboral més adequat per les nostres habilitats i

competències.



Tutoria:
1. Treballem temes transversals i d’interès

general: assetjament, drogodependències,

sexualitat, accés al món laboral…

2. Parlem sobre temes importants de

funcionament de la classe que ens serveixen

per solucionar o resoldre dubtes.

3. Preparem activitats i fem tutories

individualitzades amb els quals podem

expressar les nostres inquietuds amb la tutora.



MÒDULS DEL 2N 
CURS



MP6. Teleassistència

Treballem el servei per a persones que

viuen soles i que són el suficientment

autònomes per no necessitar un canvi de la

unitat de convivència.

Fem pràctiques del que hem de dir quan

truquem a una persona, com ajudar-la, com

detectar si hi ha algun problema o no…



MP7. Suport domiciliari
Engloba 4 unitats diferents:

-Alimentació i nutrició: és important estar informat de

les característiques d’un aliment, com cuinar-lo, els

diferents tipus de dietes… etc. Sobretot també

perquè hi ha persones amb malalties en l’alimentació

com la diabetis o els celíacs.

-Gestió de l’economia domèstica: tant per a ajudar a

les persones que no ho puguin fer per elles mateixes o

per al nostre dia dia, cal saber què és un pressupost o

una factura (què són i perquè) i totes aquelles coses

que tenen a veure amb el tema de l’economia i la

gestió dels propis diners.



MP7. Suport domiciliari
-Organització del treball domiciliari:

Ens expliquen què són els serveis socials, els

quals ofereix diferents serveis com l’ajuda dins

del domicili de la persona usuària per tal de

fomentar la seva autonomia (SAD i

teleassistència).

-Manteniment i neteja de la llar: acostumem a

mirar que la persona tingui el màxim benestar

de la persona tenint un entorn agradable i net.



MP8. Suport en la comunicació

En suport a la comunicació aprenem

estratègies per relacionar-nos de manera més

eficaç amb el nostre entorn i també, donar

suport a les persones que tenen la

comunicació mancada per diferents motius.

Coneixem els trastorns del llenguatge i

aprenem els mètodes alternatius i

augmentatius de la comunicació.



MP12. Empresa i iniciativa emprenedora
Quan parlem d’EIE ens referim a empresa i

iniciativa emprenedora.

En aquest assignatura treballem diferents

actituds i aptituds per ser professionals

emprenedors.

Posem en pràctica tot el està relacionat amb la

creació d’una empresa del sector sociosanitari



MP13. Anglès tècnic

La finalitat d’aquesta assignatura, és

aprendre maneres bàsiques per

potenciar la comunicació amb els

parlants de la mateixa llengua.

D’aquesta manera dins de l’àmbit sanitari

podrem relacionar-nos i gestionar totes

les situacions que es requereixin.

Sobretot hem treballat el vocabulari

tècnic relacionat amb el sector

sociosanitàri.



MP14. Síntesi

La finalitat d’aquest mòdul és realitzar

un treball d’intervenció on hem de ser

capaces de fer la recerca i plasmar

els continguts treballats a tots mòduls

de TAPSD i elaborar una activitat

concreta i defensar-la davant d’un

tribunal.



MP15. Formació en centres de treball

FCT vol dir formació en centres de treball. 

Consisteix en fer pràctiques no remunerades 

en l’entorn sociosanitari.

És el moment de posar en pràctica tots aquells 

continguts tòrics que hem après al llarg dels 2 

anys de TAPSD.



Tutoria:
1. Treballem temes transversals i d’interès general:

assetjament, drogodependències, sexualitat, accés al

món laboral…

2. Parlem sobre temes importants de funcionament de la

classe que ens serveixen per solucionar o resoldre

dubtes.

3. Preparem activitats i fem tutories individualitzades amb

els quals podem expressar les nostres inquietuds amb la

tutora.

4. Fem orientació acadèmica per enfocar el futur tenint en

compte les preferències i competències de l’alumnat.



PRÀCTIQUES EN MODALITAT DUAL
L’Escorial té com a oferta les pràctiques en modalitat

Dual.

La FP Dual ofereix a l’alumnat la incorporació al

mercat laboral, cobrant un sou mentre posen en

pràctica tots els coneixements adquirits al llarg dels

cursos i aprenen “in situ” el funcionament d’una

empresa.

És una gran eina per trobar feina entre joves.



QUÈ HEM APRÈS

DURANT LES 

PRÀCTIQUES DUAL?



A treballar en equip i de les relacions

professionals, de com funciona l’empresa

en la que hem estat treballant i dels

nostres companys/as de feina. Però

sobretot hem après molt de les

persones a les que hem atès.

Ens han ensenyat noves maneres de fer,

valors i hem gaudit amb ells.

HEM APRÈS...



COMPETÈNCIES O HABILITATS PER 
TREBALLAR AL SECTOR SOCIOSANITARI



COMPETÈNCIES O HABILITATS PER 
TREBALLAR AL SECTOR SOCIOSANITARI

EMPATIA TREBALL EN EQUIP 

(COMPANYERISME)



COMPETÈNCIES O HABILITATS PER 
TREBALLAR AL SECTOR SOCIOSANITARI

ASSERTIVITAT RESPECTE I CORDIALITAT

(ACP)



COMPETÈNCIES O HABILITATS PER 
TREBALLAR AL SECTOR SOCIOSANITARI

PACIÈNCIA I COMPRENSIÓ HABILITATS COMUNICATIVES



COMPETÈNCIES O HABILITATS PER 
TREBALLAR AL SECTOR SOCIOSANITARI

ESCOLTA ACTIVA TRANSMETRE CONFIANÇA



COMPETÈNCIES O HABILITATS PER 
TREBALLAR AL SECTOR SOCIOSANITARI

RESPONSABILITAT INICIATIVA



COMPETÈNCIES O HABILITATS PER 
TREBALLAR AL SECTOR SOCIOSANITARI

AUTOCONTROL PENSAMENT ALTERNATIU



COMPETÈNCIES O HABILITATS PER 
TREBALLAR AL SECTOR SOCIOSANITARI

VERSATIVILITAT/ADAPTAR-SE A 

SITUACIONS

VOCACIÓ



I DESPRÉS, QUÈ?



QUINES SORTIDES PROFESSIONALS HI HA 
DESPRÉS DEL CICLE FORMATIU?



➔Cuidador o cuidadora de persones en situació 

de dependència en residències i / o domicilis.



➔Coordinador/a de persones en situació de 

dependència en residències. 



➔Auxiliar responsable de planta de residències de 

gent gran i persones amb diversitat funcional.



➔Auxiliar d'ajuda a domicili.



➔ Auxiliar d'educació especial (vetllador/a).



➔Assistent personal.



➔Teleoperador o teleoperadora de teleassistència.



QUÈ PODEU ESTUDIAR DESPRÉS DE 
TENIR  EL TÍTOL DE GRAU MITJÀ?



En obtenir el títol de tècnic/a en TAPSD, es pot accedir a:

● Un altre cicle formatiu de Grau Mitjà (família diferent)

● Batxillerat. 

● Cicle de Grau Superior de formació professional. 

○ De la família de Serveis socioculturals i a la comunitat

○ D’una altra família que tingui relació 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/serv-socioculturals-

comunitat/

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/serv-socioculturals-comunitat/


CFGS DE LA FAMÍLIA DE SERVEIS 
SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT 

○ Educació Infantil.
○ Integració Social. 
○ Animació Sociocultural i Turística.
○ Mediació Comunicativa.
○ Promoció de la Igualtat de Gènere. 



UN CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR 
D’UNA ALTRA FAMÍLIA SENSE FER PROVA 

○ Activitats físiques i esportives

○ Agrària

○ Imatge Personal

○ Indústria alimentària

○ Química

○ Seguretat i medi ambient

○ Administració i gestió

○ Comerç i màrqueting

○ Hoteleria i turisme

○ Informàtica i comunicacions 

○ Sanitat



ON SOM?



UBICACIÓ
ESCORIAL VIC: Passatge Mascaró 1- Telf: 93 886 36 12

https://www.escorialvic.org

https://escorialvic.org/Novaweb/Documents/DesplegableDependencia.pdf

https://www.escorialvic.org
https://escorialvic.org/Novaweb/Documents/DesplegableDependencia.pdf


TAMBÉ ENS IMPARTEIXEN CLASSES:
EL NADAL: C/ de la Laura 83 - Telf: 93 693 92 25





TENIU PREGUNTES?



MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA 
ATENCIÓ!


