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2.000 h – 2 CURSOS ACADÈMICS (Horari de matí)
La competència general d’aquest títol de CFGM consisteix en atendre a les
persones en situació de dependència, en l’àmbit domiciliari i institucional, a fi
de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de recolzament a la gestió domèstica, aplicant
mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant-les a altres serveis quan
sigui necessari.
La titulació d’Atenció a les Persones en Situació de Dependència del nostre
centre és oficial i té una duració de 2 anys. Aquest cicle formatiu és concertat
amb la Generalitat de Catalunya, això vol dir que el seu cost és pràcticament
gratuït - això vol dir que només hauràs d’abonar un petit cost inicial de taxes
administratives obligatòries i una petita part corresponent a ensenyament.

QUÈ ESTUDIARÀS A
ATENCIÓ A LES PERSONES EN
SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA?
Habilitats socials
Característiques i necessitats de les persones
en situació de dependència
Atenció i recolzament psicosocial
Recolzament a la comunicació
Recolzament domiciliari
Atenció sanitària
Atenció higiènica
Suport a la comunicació
Teleassistència
Primers auxilis
Formació i orientació laboral
Anglès
Empresa i iniciativa emprenedora
Formació en centres de treball
(Pràctiques en empreses)

SORTIDES LABORALS

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seva activitat en
el sector de serveis a les persones: assistencials, psicosocials i de recolzament a la gestió domèstica.
Cuidador o cuidadora de persones en situació
de dependència en diferents institucions i/o a domicili
Cuidador o cuidadora en centres d’atenció psiquiàtrica
Gerocultor o gerocultora
Governant i sotsgovernant de persones en situació
de dependència en institucions
Auxiliar responsable de planta de residències de gent gran
i persones amb discapacitat
Auxiliar d’ajuda a domicili
Assistent d’atenció domiciliària
Treballador o treballadora familiar
Auxiliar d’educació especial
Assistent personal
Teleoperador/a de teleassistència

ACCÉS AL CURS

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que
compleixen algun dels requisits següents:
Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO).

MATRICULAR-SE AL CURS
D’ATENCIÓ A LES PERSONES
EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.

Per assegurar-te la plaça cal que estiguis molt pendent
del nostre web i les nostres xarxes socials, perquè allà
t’informarem de les dates de preinscripció del cicle, que
determina cada curs el departament d’educació.

Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.

Consulta també els requisits d’accés al cicle. Si tens
dubtes, pots trucar-nos, escriure’ns un e-mail o venir
a visitar-nos i t’ho explicarem tot sense cap problema.

CONTINUÏTAT D’ESTUDIS
Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic, que et
permetrà accedir a qualsevol cicle de grau superior.

Haver superat la prova d’accés a grau mitjà.
Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i
polivalent (BUP).
Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa
de qualificació professional inicial (PQPI).
Haver superat la prova d’accés a la universitat per a
majors de 25 anys.
Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau
superior.
Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats
han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi han de
tenir, com a mínim, 17 anys l’any en què es fa la prova.

EQUIP DOCENT
MARTA CLEMENTE

DOLORS UTRERA

Tutora i professora

Coordinadora CFGM Atenció
a les persones en situació de
dependència

JOAN MARTÍ

LUIS TABARES BLANCO

Cap d’Estudis- Professor

Professor

JOSE LUIS BUENACHE
Professor

SONIA DIAZ
Professora

BARTOMEU AYALA
Professor

Aquest és l’equip docent que imparteix les classes
del Grau Mitjà d’Atenció a les Persones en Situació de
Dependència al nostre centre.

CARLES PONS
Professor

TESTIMONIS

Alumnes
que recomanen
la nostra escola:

97%

“L’escola Montserrat ofereix als alumnes i famílies una
atenció individualitzada. A més a més l’escola potencia l’aprenentatge pràctic, ja que així els alumnes
aprenem de manera més dinàmica.”

“L’escola és una gran família que m’ha acompanyat en
el meu aprenentatge al llarg de dos anys i m’ha ajudat
a començar el camí cap el món laboral.”
KAREN PRADA GÁMEZ,
Atenció a les persones
en situació de dependència

NEREA JIMÉNEZ,

Tècnica en Atenció a les persones
en situació de dependència

“L’escola m’ha donat l’oportunitat de poder créixer a
nivell educatiu , on he descobert quina serà la meva
futura vocació i laboralment on a partir de les pràctiques actualment és on estic treballant, i tot gràcies al
suport de l’escola.”
IONA RODRÍGUEZ,

Tècnica en Atenció a les persones
en situació de dependència

“En aquesta escola he après moltes coses, pero sobretot he après molts valors, els quals em serveixen per
al meu dia a dia.”
HELENA JORDÀ ZUÑEDA,

Alumna CFGM Atenció a les persones
en situació de dependència

PER QUÈ ESTUDIAR
AMB NOSALTRES?

Atenció personalitzada, clau pel desenvolupament de les
capacitats i aptituds de cadascú de vosaltres. Potenciem les
teves soft skills!
Atur 0! T’acompanyarem fins que trobis feina o continuïs els
teus estudis.
Learning by doing, l’aprenentatge per reptes. Les nostres classes tenen molt poc component teòric, i molt de pràctic.
Claustre docent format per professionals de referència en actiu
o de llarga experiència en el món educatiu
Títol reconegut a tota la Unió Europea.
Si ho desitges pots obtenir doble o triple titulació:
CF + Certificacions Oficials d’Anglès + Certificat ACTIC (nivell
d’ofimàtica).
Potenciem el Business English d’una manera molt pràctica i
innovadora.
Especialització en perfils formatius que atenen les demandes
dels sectors empresarials.
Fomentem l’emprenedoria i el coneixement d’empresa.
Borsa de treball exclusiva per a vosaltres.
Conferències de professionals del sector i visites a empreses.

Valoració
de l’escola dels
nostres alumnes:

8, 84

PER QUÈ ESTUDIAR FP?

Les empreses cada vegada necessiten perfils més especialitzats,
amb una formació que s’ajusti a les seves necessitats. Per donar resposta a aquest problema sorgeix la Formació Professional
que ofereix l’oportunitat de formar professionals qualificats que
s’ajustin a les seves expectatives. I pel que fa als CFGS, tenim l’FP
DUAL com a motor de la competitivitat.
Us ajudem a conèixer més de prop el sector en el qual treballaran.
Facilitem la futura incorporació al mercat de treball als joves.
Millorem la qualificació professional dels joves, incrementant
la vinculació i corresponsabilitat del teixit empresarial amb la
Formació Professional.
Potenciem la relació del professorat d’FP amb les empreses
del sector i afavorim la transferència de coneixements.

Inserció
laboral als 9 mesos
de la graduació:

100%

EL CENTRE

Som un centre educatiu amb més de 70 anys dins del món de
l’ensenyament, i en fa més de 40 que apostem per la Formació
Professional.
Som una escola camaleònica, que sap adaptar-se als canvis accelerats del nostre entorn. Ens apassiona el món de l’educació però
sempre i quan tingui un impacte transformador. Ensenyar és un
acte de molta responsabilitat i de respecte sobretot cap al vostre
temps.
No només us endureu respostes, sinó també preguntes que us ajudin a donar les vostres primeres passes cap a un futur immediat.

UBICACIÓ
A
L’ESCOLA
L’Escola
Montserrat MONTSERRAT,
està a 2 minuts a peu de l’estació de RENFE
EN de
VOSALTRES!
iCREIEM
dels Ferrocarrils
la Generalitat de Catalunya, i és molt fàcil
d’aparcar de manera gratuïta al costat de la mateixa escola.

A l’Escola Montserrat,
creiem en vosaltres!

T’ESPEREM!
Contacta amb nosaltres i reserva ara la teva
plaça. També pots concertar una visita guiada
pel centre o una entrevista personalitzada.

MÉS INFORMACIÓ

93 833 12 59
www.montserratf p.cat

ESCOLA MONTSERRAT
Enginyer Llansó, 24
St. Vicenç de Castellet
colmontserrat@xtec.cat

