
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Obert de Catalunya

CFGM Atenció a persones en
situació de dependència

Organització dels mòduls en unitats formatives

 La matrícula es fa per unitats formatives, mòduls o blocs. En cas de tenir superada o acreditada
alguna unitat formativa, només caldrà matricular-se de les pendents.

 Alguns mòduls i unitats formatives tenen requisits per poder-s’hi matricular.
 Alguns mòduls s’ofereixen de forma alterna només al setembre o al febrer.
 No es pot cursar simultàniament el bloc 1 i el bloc 2 d’un mòdul, ni les unitats formatives de blocs

diferents. Per matricular-se al bloc 2 d’un mòdul cal tenir superades totes les unitats formatives del
bloc 1.

Mòduls / Unitats formatives Hores
Hores 

dedicació
setmanal 

Requisits de matrícula Observacions

M01 Organització de l'atenció a les persones
en situació de dependència 

132 9h 

UF1. Context de la intervenció sociosanitària 44

UF2. Organització de la intervenció sociosanitària 88

M02 Atenció sanitària 198

Assistència obligatòria a jornades tècniques
al bloc I i al bloc II en centres de Catalunya.
Es  fan  en  un  dia  feiner  (de  dilluns  a
divendres) i les dates es concreten al principi
de cada semestre.

Bloc
1

Atenció sanitària (Bloc 1) 106 7h 

UF2. Activitats d’assistència sanitària 82

UF4. Aplicació de tractaments per a persones en 
situació de dependència

24

Bloc
2

Atenció sanitària (Bloc I2) 92 6h Haver superat el bloc 1

UF1. Mobilització de persones en situació de 
dependència 50

UF3. Suport en la ingesta 42

M03 Atenció higiènica 66 4h Haver superat  l'M05

Elaboració obligatòria de vídeos.UF1. Higiene personal 33

UF2. Higiene de l'entorn 33

M04 Atenció i suport psicosocial 231

Bloc
1

Atenció i suport psicosocial (Bloc I) 131 9h 

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

86

UF2.  Suport  en  l’estimulació  cognitiva  de  les
persones 

45

Bloc
2

Atenció i suport psicosocial (Bloc II) 100 7h Haver superat el bloc 1

UF3. Suport en l’animació grupal 40 Realització de treball en grup.

UF4.  Suport  en  el  desenvolupament  de  les
relacions socials 

60

M05
Característiques i necessitats de les 
persones en situació de dependència

165

Bloc
1

Característiques i necessitats de les 
persones en situació de dependència 
(Bloc 1)

71 5h

UF1. Autonomia personal  40

UF2. Persones grans 31

Bloc
2

Característiques i necessitats de les 
persones en situació de dependència 
(Bloc 2)

94 6h Haver superat el bloc 1

UF3. Persones amb malaltia mental 26

UF4. Persones amb discapacitat intel·lectual 34

UF5. Persones amb discapacitat física 34
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M06 Teleassistència 66 4h

UF1. Teleassistència 66

M07 Suport domiciliari 198 Haver superat l'M01

Bloc
1

Suport domiciliari (Bloc 1) 82 5h

UF1. Organització del treball domiciliari 34

UF2. Gestió i administració de la llar 48

Bloc
2

Suport domiciliari (Bloc 2) 116 8h Haver superat el bloc 1

UF3. Gestió i preparació de l’alimentació 68

Alguns  continguts  s’ofereixen  en  llengua
anglesa. Nivell recomanat: A1 Marc europeu
comú de referència per a les llengües. 

Inclou  el  treball  del  recurs  Alimentació
(IOC_mimiopps)

UF4. Manteniment i neteja de la llar 48

M08 Suport en la comunicació 66 4h

UF1. Suport en la comunicació 66

M09 Destreses socials 99 7h Haver superat l'M04 Les dues UF tenen treball en grup.

UF1. Habilitats socials del professional 50

UF2. Treball en equip 49

M10 Primers auxilis 66 4h Haver superat l'M02 Elaboració obligatòria de vídeos.

UF1. Recursos i trasllat d’accidentat 22

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

22

UF3. Atenció sanitària d'urgència 22

M11 Formació i orientació laboral 99 7h

UF1. Incorporació al treball 66

UF2. Prevenció de riscos laborals 33

M12 Empresa i iniciativa emprenedora 66 4h

UF1. Empresa i iniciativa emprenedora 66

M13 Anglès tècnic 99 7h Nivell recomanat: A1 del Marc europeu comú
de referència per a les llengües. UF1. Anglès tècnic 99

M14 Síntesi 66 4h

Haver  superat  (o  cursar
en el semestre en què es
fa  la matrícula)  tots  els
mòduls del  cicle, excepte
l'FCT  (en  el  cas  dels
mòduls de dos blocs,  cal
estar cursant el bloc 2).

Alguns  continguts  s’ofereixen  en  llengua
anglesa. Nivell recomanat: A1 Marc europeu
comú de referència per a les llengües. 

Realització de treball en grup.

UF1. Síntesi 66

M15 Formació en centres de treball 383
No tenir pendents més de
6 blocs o mòduls.
Haver superat  M11_UF2.
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