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Tècnic en Atenció a les persones en situació de dependència   (APD) 
 
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 ( 1.551 h lectives i 449 h de pràctiques en empreses) 

 
Condicions d’accés 
 
Graduat en ESO, Curs específic d’accés a cicles de grau mitjà,  Prova d'accés a cicles de grau mitjà o 

estudis equivalents. 

 
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’imparteix en aquest cicle l’alumne podrà: 
 
• Desenvolupar intervencions d'atenció física domiciliària dirigides a persones amb necessitats 

d'atenció sociosanitària. 
• Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial domiciliària dirigides a persones amb necessitats 

d'atenció sociosanitària. 
• Desenvolupar les activitats relacionades amb la gestió i funcionament de la unitat convivencial. 
• Preparar i donar suport a les intervencions d'atenció a les persones i al seu entorn en l'àmbit 

institucional indicades per l'equip interdisciplinari. 
• Desenvolupar intervencions d'atenció física dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional. 
• Desenvolupar intervencions d'atenció sociosanitària dirigides a persones dependents en l'àmbit 

institucional. 
• Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial dirigides a persones dependents en l'àmbit 

institucional. 
• Atendre i gestionar les trucades entrants del servei de teleassistència. 
• Emetre i gestionar les trucades sortints del servei de teleassistència. 
• Manejar les eines, tècniques i habilitats per prestar el servei de teleassistència. 

http://www.jviladomsfp.cat/


 
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. 
 

Itinerari formatiu al nostre centre       (amb el CFM superat) 

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

• Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil Dual 

 
Sortides professionals 
Aquests estudis capaciten per atendre les persones en situació de dependència, en l’àmbit domiciliari i 
institucional, per tal de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no 
sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, aplicant mesures i normes de prevenció i 
seguretat i derivant a altres serveis quan sigui necessari. 
 
• Assistent/a de persones en situació de dependència en institucions i/o domicilis 
• Governant/a o 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 i auxiliar d’educació especial 
• Assistent/a d’atenció domiciliària i assistent/a personal 
• Treballador/a familiar 
• Teleoperador/a de teleassistència 
 

Inserció laboral 
Els alumnes tenen a la seva disposició el servei de Borsa de Treball durant i desprès d’haver finalitzat 
els estudis. 
Aproximadament el 100% dels alumnes s’incorpora al món laboral o continua amb estudis superiors al 
finalitzar el cicle. 

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