
Cicles
L’Institut Montsacopa va entrar 
en funcionament el curs 
1969-70. Va començar essent un 
institut de batxillerat i, des del 
curs 1995-96, imparteix ESO i els 
nous batxillerats.

Des de sempre ha tingut molt 
clar quina era la seva funció edu-
cativa, que s’estén �ns i tot més 
enllà de l’àmbit estrictament 
acadèmic, ja que tot allò que 
suposa cultura, valors i actituds 
ha estat una de les �tes que s’ha 
proposat de desvetllar en els 
seus alumnes.

El centre ha estat un referent a la 
ciutat i la comarca per les iniciati-
ves que va portar, porta i vol con-
tinuar portant a terme, i creu que 
la seva contribució a la formació 
dels alumnes, en aquests 
moments, és impartir ensenya-
ments de Formació Professional, 
que són fonamentals per al des-
envolupament del país.

C/ Joan de Cabirol, s/n.
17800 OLOT (Girona)

Tel. 972 267 000
FAX 972 271 027

iesmontsacopa@tec.cat
www.xtec.cat/iesmontsacopa

cicle formatiu de grau mitjà
serveis a la comunitat
tècnic/a en atenció a les
persones en situació 

de dependència
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Departament d’Educació



Competència general
Aquests estudis capaciten per atendre les 
persones en situació de dependència, en 
l’àmbit domiciliari i institucional, a � de 
mantenir i millorar la seva qualitat de vida, 
fent activitats assistencials, no sanitàries, 
psicosocials i de suport a la gestió domèsti-
ca, i aplicant mesures i normes de prevenció 
i seguretat i derivant-les a altres serveis 
quan calgui.

Organització
Durada: 2000 hores (2 cursos acadèmics).

Més informació
Web: www.xtec.cat/iesmontsacopa
E-mail: iesmontsacopa@xtec.cat

serveiscomunitat@insmontsacopa.cat
Telèfon: 972 26 70 00

SEGUEIX-NOS A INSTAGRAM:
ciclesformatiusmontsacopa

Sortides professionals
Les principals ocupacions i llocs de treball són:
• Cuidador de persones en situació de 

dependència en diferents institucions i/o 
domicilis.

• Cuidador en centres d'atenció psiquiàtrica.
• Assistent per a l'atenció personal de 

persones amb discapacitat.
• Gerocultor.
• Personal governant i sotsgovernant de 

persones en situació de dependència en 
institucions.

• Auxiliar responsable de planta de residèn-
cies de majors i persones amb discapacitat.

• Auxiliar d'ajuda a domicili.
• Assistent d'atenció domiciliària.
• Treballador familiar.
• Auxiliar d'educació especial.
• Vetllador-monitor de suport.
• Auxiliar de tutela.
• Assistent personal.
• Teleoperador de teleassistència.

Requisits d’accés a un cicle de Grau Mitjà
• Amb el títol de Graduat en educació secundària ESO
• Superant el curs d’accés als cicles de grau mitjà
• Superant la prova d’accés als cicles formatius de GM
• Altres

Després d’un cicle de GM podràs:
• Accedir a un treball de tècnic/a
• Cursar un altre cicle formatiu de Grau Mitjà
• Accedir a un cicle formatiu de Grau Superior

www.gencat.cat/ensenyament/

Mòduls
M01 Organització de l’atenció a les
 persones en situació de dependència
M02 Atenció Sanitària
M03  Atenció Higiència
M04  Atenció i suport psicosocial
M05  Característiques i necessitats de les
 persones en situació de dependència
M06  Teleassistència
M07  Suport Domiciliari
M08  Suport a la Comunicació
M09  Destreses Socials
M10  Primers auxilis
M11 Formació i orientació laboral
M12  Empresa i iniciativa emprenedora
M13  Anglès tècnic
M14  Síntesi
M15  Formació en centre de treball


