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Aprèn treballant
És un cicle de dos cursos on podràs aprendre a treballar per 
a donar assistència adreçada a les persones dependents, no 
autosuficients a nivell funcional i que requereixen un ajut, 
vigilància o cura especial.

Els col·lectius amb els quals podràs treballar en el futur 
s’inclouen en els grups següents: persones grans, malalts 
crònics amb dependència i pacients en situació terminal, 
malalts amb demència, així com persones amb malaltia 
mental i persones amb diversitat funcional física i cogni-
tiva.

Al CFGM d’Atenció  a persones en situació de dependèn-
cia, aprendràs treballant fent pràctiques en empreses tant 
públiques com privades del nostre territori

Tècnic/a en

Atenció a les 
persones en situació 
de dependència
“Somriure es començar a estimar”

CFGM Atenció a les persones en 
situació de dependència



Què faràs?

Accés al cicle

Què estudiaràs?
Mòduls Professionals

M1 Organització de l’atenció a les persones en situació de 
dependència

M2 Atenció Sanitària
M3 Atenció higiènica
M4 Atenció i suport psicosocial
M5 Característiques i necessitats de les persones en 

situació de dependència
M6 Teleassistència
M7 Suport domiciliari
M8 Suport en la comunicació
M9 Destreses socials
M10 Primers auxilis
M11 Formació i orientació laboral
M12 Empresa i iniciativa emprenedora
M13 Anglès tècnic
M14 Síntesi
M15 Formació pràctica en centres de treball

Per a més informació sobre els mòduls, consulteu el web del centre:

www.iesebre.com

De què treballaràs?
 » Governant/a o responsable de planta en les institucions 
residencials.

 » Cuidador/a de persones grans, persones amb 
discapacitat física, psíquica o sensorial en les diferents 
institucions.

 » Tècnic/a d’atenció a domicili.
 » Treballador/a familiar.
 » Auxiliar d’educació especial en centres educatius.
 » Teleoperador/a d’assistència.
 » Assistent personal.

 » Tenir el títol de la ESO.
 » Tenir la prova d’accés a grau mitjà (CAM)
 » Possibilitat de matricular-se d’Unitats Formatives soltes 
si es compleixen els requisits d’accés al CFGM.

 » Determinar les necessitats assistencials i psicosocials 
de la persona en situació de dependència.

 » Organitzar les activitats d’atenció a les persones 
en situació de dependència (higiene personal, 
atenció psicosocial, alimentació...), afavorint la seva 
col·laboració i la de la família.

 » Gestionar la documentació bàsica i el pressupost de la 
unitat de convivència.

 » Realitzar les activitats de manteniment i neteja del 
domicili de l’usuari.

 » Realitzar els trasllats, mobilitzacions i suport a 
la deambulació de les persones en situació de 
dependència.

 » Realitzar la gestió bàsica per a la creació i funcionament 
d’una petita empresa


