
Formació en centres de treball 
(FCT) 

La FCT consisteix en la realització de 

pràctiques formatives no laborals que 

realitzen els alumnes dels cicles 

formatius en centres de treball situats a 

l’entorn dels centres on cursen els seus 

estudis, mitjançant un conveni de 

col·laboració que subscriuen l’escola i 

l’empresa. 

Què suposen per a l’alumne? 

• El coneixement del món laboral i de 

l’empresa. 

• Completar la seva formació professional, 

per tal de capacitar-se per a la seva 

incorporació al treball. 

• L’obtenció d’una formació adaptada a llocs 

de treball específics. 

• L’apropament a la cultura de l’empresa. 

• L’experiència en el món del treball com a 

pas per a la primera ocupació. 

• L’inici del seu historial professional 

acreditat amb el quadern de pràctiques. 

QUÈ és la formació professional? 
La Formació Professional Específica 

compren  un  període  d’estudis  teòrics  i 

pràctics que forma als alumnes per a la 

seva  incorporació al món  laboral i 

professional. 

Els cicles s’organitzen en mòduls 

específics segons l’especialitat escollida. 

Com s’hi pot accedir? 
 

 

CFGM d’Atenció a persones en 

sitUAció de dependència dona 

accés a: 
• Món laboral 

• Un altre cicle de grau mitjà 

• Batxillerat 

• Un cicle de grau superior 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/ 

AMB TITULACIÓ 

• Graduat d’ESO 

SENSE TITULACIÓ 

• Mitjançant prova d’accés a cicles 

formatius de grau mitjà que es 

convoca anualment 

Cicle Formatiu de Grau 
Mitjà 

Atenció a les persones 
en situació de 
dependència 

http://www.iessantacolomadefarners.cat/
http://www.iessantacolomadefarners.cat/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/


Atendre les persones en situació de 

dependència, 

institucional, 

en l’àmbit domiciliari i 

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. 

“Qui no entén una mirada, no entén una llarga explicació” 
COMPETÈNCIA GENERAL QUÈ ESTUDIARÀS? ÀMBIT PROFESSIONAL I 

• Organització de l’atenció a les persones 

en situació de dependència. 

• Destreses socials. 

• Característiques i necessitats de les 

persones en situació de dependència. 

• Atenció i suport psicosocial 

• Suport a la comunicació 

• Suport domiciliari 

• Atenció sanitària 

• Atenció higiènica 

• Teleassistència 

• Primers auxilis 

• Formació i orientació laboral 

• Empresa i iniciativa emprenedora 

• Anglès tècnic 

• Síntesi 

• Formació en centres de treball 

DE TREBALL 

En el sector de serveis a les persones: 

• Assistent/a de persones en 

situació de dependència en 

institucions i/o domicilis 

• Governant/a i 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 
• Assistent/a d’atenció domiciliària 
• Treballador/a familiar 
• Auxiliar d’educació especial 

• Assistent/a personal 

• Teleoperador/a de teleassistència 
 

  

DURADA 

2.000 hores (1.617h en un centre educatiu i 

383h en un centre de treball) distribuïdes 

en dos cursos acadèmics. 

HORARI 
Matins de dilluns a divendres 

 

 


