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Tècnic en Atenció a les persones en situació de dependència (APSD) 

 

Identificació del títol 
 
Nivell acadèmic: Cicle Formatius de Grau Mitjà 

Titulació: Tècnic/a en Atenció a les persones en situació de dependència (Títol oficial a tota la 

Unió Europea) 

Durada: Dos cursos acadèmics ( 1.617 h lectives i 383 h de pràctiques en empreses) 

 
 
Condicions d’accés 
 
Graduat en ESO o Proves d’accés a  Cicles Formatius de Grau Mitjà. 

 
 
Àrees de treball 
 
 Centres residencials de persones grans, o amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials. 

 Pisos tutelats. 

 Centres de dia. 

 Centres de rehabilitació. 

 Centres d’oci i temps lliure 

 Centres d’inserció ocupacional de persones amb discapacitat. 

 Servei d’atenció a domicili. 

 Domicilis particulars. 

 
A partir de la formació que s’imprimeix en aquest cicle l’alumne podrà: 
 
 Atendre i tenir cura en la vida diària  de persones i col·lectius amb especials necessitats de 

salut física, psíquica i social: persones grans, persones discapacitades, malalts crònics i 

convalescents, aplicant les estratègies i procediments més adients per mantenir i millorar la 

seva autonomia personal, les seves relacions amb l’entorn i la seva inserció ocupacional. 

 Organitzar, preparar i controlar les intervencions d’atenció a les persones i el seu entorn. 

 Desenvolupar intervencions d’atenció física a persones amb necessitats específiques. 

 Desenvolupar intervencions d’atenció psicosocial a persones amb necessitats específiques. 

 Desenvolupar les activitats relacionades amb la gestió i funcionament de la unitat 

convencional. 



 
Mòduls Professionals 
 

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

Atenció sanitària 

Atenció higiènica 

Atenció i suport psicosocial 

Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència 

Teleassistència 

Suport domiciliari 

Suport en la comunicació 

Destreses socials 

Primers Auxilis 

Formació i orientació laboral 

Empresa i iniciativa emprenedora 

Anglès tècnic 

Síntesi 

Formació en centres de treball 

Tutoria 

 
 

Metodologia 
 
 Desdoblament de grups en les classes d’aplicació pràctica en aules equipades amb material 

sanitari / hospitalari. 

 Les classes són eminentment pràctiques 

 Seguiment tutorial individualitzat 

 Pràctiques en hospitals i principals empreses del sector, amb seguiment tutorial. 

 
Sortides acadèmiques               (amb el CFM superat) 

 
 Batxillerat (amb possibilitat de convalidar matèries optatives i el Treball de Recerca) 

 Accés a Cicles Formatius de Grau Superior mitjançant la prova d’accés per alumnes amb 18 

anys i per cicles del mateix grup d’itineraris o per alumnes  amb 19 anys i per cicles d’altres 

grups d’itinerari. 

 
Sortides professionals 
 
 Governant/a o responsable de planta en les institucions residencials. 

 Cuidador de persones grans. 

 Cuidador de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial en les diferents 

institucions. 

 Tècnic d’atenció domiciliària 

 
Borsa de treball 
 
Els alumnes tenen a la seva disposició aquest servei durant i després d’haver finalitzat els estudis. 

 

http://www.xtec.es/fp/17/1701c13.htm
http://www.xtec.es/fp/17/1701c14.htm

