
 

  EIXIDES PROFESSIONALS 
 

 

- Cuidador/a de persones en situació de 
dependència en diferents institucions y/o 

domicilis.  
- Cuidador/a en centres d'atenció 
psiquiàtrica. 

- Gerocultor/a.  
- Governant i subgovernant de persones en 
situació de dependència en institucions. 

- Auxiliar responsable de planta de 
residències de majors i persones amb 
discapacitat.  

- Auxiliar d'ajuda a domicili.  
- Assistent d'atenció domiciliària.  
- Treballador/a familiar.  

- Auxiliar d'educació especial.  
- Assistent personal.  
- Teleoperador/a de teleassistència. 
 

 

 

Estudia a distància 
 

Continua els teus 

estudis i aconsegueix           

un títol de tècnic en 

ATENCIÓ A PERSONES 

EN SITUACIÓ DE 

DEPENDÈNCIA 
 

Consulta’ns! 
 

 

 
 

Codi de centre: 03009051 
Avda. Diputada  Àngela Llinares, 1 

03570 La Vila Joiosa (Alacant) 
Tel: 96 687 01 45 Fax: 96 687 01 46 

http://ieslamalladeta.edu.gva.es 
dpserveiscomunitat@iesmalladeta.com 

 

 

 

 

Pel teu futur! 

SERVEIS SOCIOCULTURALS             
I A LA COMUNITAT 

 
 

TÈCNIC EN  
ATENCIÓ A PERSONES EN 

SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA  
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Fons Social Europeu
L’FSE inverteix en el teu futur

Unió Europea



 
 

   ACCÉS 
 

 
 

  DIRECTE 
 

 

Cal reunir algun dels següents requisits: 

- Tindre el títol de Graduat en ESO. 
- Estar en possessió d’ un títol de Tècnic o 
de Tècnic Auxiliar. 

- Haver superat 2n de BUP. 
 
 

  MITJANÇANT PROVA D’ACCÉS 
 

 

Tindre 17 anys o complir-los durant l'any en 

curs, sense complir cap dels requisits 
acadèmics d'accés directe. 
 

   

  MÒDULS I HORES SETMANALS 
 

 
 

 PRIMER CURS  
 

 

- Organització de l'atenció a les persones 
en situació de dependència (4 h) 

- Característiques i necessitats de les 
persones en situació de dependència (4 h) 
- Atenció i suport psicosocial (6 h) 

- Suport domiciliari (6 h) 
- Atenció higiènica (3 h) 
- Primers auxilis (2 h) 

- Formació i orientació laboral (3 h) 
- Anglés (2 h) 
 
   

 SEGON CURS 
 

 

- Destreses socials (6 h) 
- Suport a la comunicació (5 h) 
- Atenció sanitària (6 h) 

- Teleassistència (8 h) 
- Empresa i iniciativa emprenedora (3 h) 
- Anglés (2 h) 

- Formació en centres de treball (380 h 
en total) 

 
 
   

  HORARI 
 

Vesprada: 15:00-21:00 
 

   

  MODALITATS 
 

 Presencial  
 Semipresencial 

 
 

 

  CONTINUÏTAT D’ESTUDIS  
 

 

Dóna accés a: 

- Batxillerat 
- Un altre cicle formatiu de Grau Mitjà 
- Cicle Formatiu de Grau Superior. 
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