
Cicle d’Atenció a les 

persones en situació 

de dependència 

Institut Pla de l’Estany 



Què aprendràs? 

Amb aquesta titulació s’aprèn a:  

…TENIR CURA DE LES PERSONES AMB NECESSITATS,... 

De quins col·lectius parlem? 

 GENT GRAN 

 GENT AMB DISCAPACITAT FÍSICA, PSÍQUICA, SENSORIAL 

 GENT AMB REHABILITACIONS DE MALALTIES DE LLARGA DURADA,… 

 

 



Durada dels estudis…. 

 Cicle de 2000 hores 

 2 cursos acadèmics 

 200 hores FCT 

 700 hores Formació en alternança Dual. 



Què estudiaràs? 

Part sanitària: 

Atenció Sanitària. 

Atenció Higiènica. 

 Primers Auxilis. 

 Suport domiciliari. 

 Teleassistència. 



Què estudiaràs? 

Part psicosocial: 

Organització a les persones en situació de 

dependència. 

Atenció i suport psicosocial. 

Característiques i necessitats 

 Suport en la comunicació. 

Destreses socials. 

 



Què estudiaràs? 

Part comuna en tots els cicles: 

 Formació i orientació laboral. 

 Empresa i iniciativa emprenedora. 

Anglès tècnic. 

 Síntesi. 

 Formació en centres de treball. 



Formació DUAL,…on som? 



Empreses col·laboradores: 



Noves incorporacions: 

CLÍNICA SALUS INFIRMORUM  

 LLAR DE L’AMISTAT – OXALIS DE GIRONA 

CENTRE DE SERVEIS PER A LA GENT GRAN 

DE PORQUERES. 



Instal·lacions… 



El taller,…. 



La cuina,… 



Sortides laborals… 

 Centres residencials de persones grans. 

 Centres residencials de persones amb discapacitat física, 
psíquica o sensorial. 

 Pisos tutelats. 

 Centres de dia. 

 Centres de rehabilitació. 

 Centres sociosanitaris privats i públics. 

 Centres d’oci i temps de lleure. 

 Centre d’inserció ocupacional de persones amb discapacitat. 

 Serveis d’atenció a domicili. 



Accés al cicle de Grau Mitjà 

Amb títol de Graduat en Educació Secundària. 

 Superant el curs d’accés als cicles de Grau Mitjà. 

 Superant la prova d’accés als cicles de Grau Mitjà. 

Altres 



Després del cicle,…Què?? 

 Es pot accedir al món laboral. 

 Es pot accedir a un altre cicle de Grau Mitjà de la 

mateixa família o d’una altra família. 

 Es pot accedir a un cicle de Grau Superior. Com? 

 Superant curs d’accés a cicles de superior. 

 Superant la prova d’accés. 

Cursant el Batxillerat. 



Dates de preinscripció,… 

Quan? 

 Del 16 al 24 de maig de 2017 per al curs 
 2017-2018 

On? 

 Ins Pla de l’Estany, 

 C/ Jaume Farriol i Montserrat, 31  

 17820 Banyoles  

 



Per a més informació… 

http://www.inspladelestany.cat 

http://info.inspladelestany.cat

