
C
ic

le
s 

 
Fo

rm
at

iu
s 

Grau  
Mitjà 
Atenció  
a persones  
en situació de 
dependència 

+ CERTIFICACIÓ OFICIAL D’ANGLÈS

 2 CURSOS ACADÈMICS

HORARI DE 8 A 14H30

Titulació que et qualifica per crear entorns de protecció 
i confiança en l’acompanyament integral, domiciliari o 
institucional, en activitats quotidianes, físiques, psicosocials 
i de suport per a persones i col·lectius amb necessitats 
especials: persones grans, persones amb diversitat 
funcional, nens i joves amb malaltia de llarga durada

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic de grau mitjà que 

permet accedir als estudis de Tècnic Superior en Integració Social  

o a qualsevol altre grau de la mateixa família. 

Claustre format per professionals en actiu de trajectòria 

contrastada, que compaginen la docència amb la pròpia activitat 

laboral en reconegudes empreses del sector. Classes eminentment 

pràctiques. Borsa de treball pròpia.

Cost del primer curs: 4.710€
Matrícula: 475€ (un únic pagament)

Quotes mensuals: 385€ 

(de setembre a juliol. Ambdós inclosos)

— Cuidador/a de persones en situació de de-

pendència en diferents institucions i/o domicilis.

— Cuidador/a en centres d’atenció psiquiàtrica.

— Assistent/a per a l’atenció personal de persones 

amb discapacitat.

— Gerocultor/a.

— Personal governant i sotsgovernant 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/a familiar.

— Auxiliar d’educació especial.

— Vetllador/a-monitor/a de suport.

— Auxiliar de tutela.

— Assistent/a personal.

— Teleoperador de teleassistència.

Continuïtat 
d’estudis

Metodologia 
CIC 

Cost

Sortides 
professionals

Aquest cicle es cursa a les  
instal·lacions de Grup SOM VIA: 

C. Natzaret, 119-129 

T. 93 456 24 95

infocicsomvia@somvia.org  |  www.somvia.org

Cost del segon curs: 4.235€
Quotes mensuals: 385€  

(d’agost a juny. Ambdós inclosos)



NÚM.
MÒDUL

MÒDUL 
PROFESSIONAL

NÚM.  
UNITATS  
FORMATIVES

UNITATS 
FORMATIVES

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

UF1 Context de la intervenció sociosanitària.

UF2 Organització de la intervenció sociosanitària.

2 Atenció  
sanitària 

UF1 Mobilització de persones en situació  
de dependència.

UF2 Activitats d’assistència sanitària.

UF3 Suport en la ingestió.

UF4 Tractaments per a persones en situació  
de dependència.

3 Atenció  
higiènica 

UF1 Higiene persona.

UF2 Higiene de l’entorn.

4 Atenció  
i suport  
psicosocial 

UF1 Suport en el desenvolupament dels hàbits  
d’autonomia personal i social.

UF2 Suport en l’estimulació cognitiva de les persones.

UF3 Suport en l’animació grupal.

UF4 Suport en el desenvolupament de les  
relacions socials.

5 Característiques  
i necessitats  
de les persones 
en situació  
de dependència 

UF1 Autonomia personal.

UF2 Persones grans.

UF3 Persones amb malaltia mental.

UF4 Persones amb discapacitat intel·lectual.

UF5 Persones amb discapacitat física. 

NÚM.
MÒDUL

MÒDUL 
PROFESSIONAL

NÚM.  
UNITATS  
FORMATIVES

UNITATS 
FORMATIVES

6 Teleassistència UF1 Teleassistència.

7 Suport  
domiciliari 

UF1 Organització del treball domiciliari.

UF2 Gestió i administració de la llar.

UF3 Gestió i preparació de l'alimentació.

UF4  Manteniment i neteja de la llar.

8 Suport en la  
comunicació 

UF1 Suport en la comunicació.

9 Destreses  
socials

UF1 Habilitats socials del professional.

UF2 Treball en equip.

10 Primers auxilis UF1 Recursos i trasllat d'accidentat.

UF2 Suport vital bàsic (SVB) i ús dels desfibril·ladors.

UF3 Atenció sanitària d'urgència.

11 Formació  
i orientació  
laboral

UF1 Incorporació al treball.

UF2 Prevenció de riscos laborals.

12 Empresa 
i iniciativa  
emprenedora

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora.

13 Anglès tècnic UF1 Anglès tècnic.

14 Síntesi UF1 Síntesi.

15 Formació  
en centres  
de treball 

Perquè estudiar 

Cicles Formatius 

CIC - SOM VIA?

01. Claustre docent format per professionals especialistes  
en la matèria 

02. Pla d’estudis totalment adaptat a les necessitats 
professionals reals

03. Borsa de treball pròpia

04. Grups reduïts

05. Seguiment personalitzat de l’alumne 

06. Formació in situ en recintes socioassistencials 

07. Instal·lacions i equipaments d’última generació

08.  FP Dual 

09.  Obtenció de titulacions i certificacions d’Anglès

10.  Àmplia xarxa d’aliances en el sector del benestar i la salut 


