INFORMACIÓ CICLES
En el nostre centre s’imparteixen cicles formatius de la família professional de Serveis
Socioculturals i a la Comunitat. Aquests cicles es desenvolupen en la modalitat presencial, on
l’assistència de l’alumnat a classe és obligatòria. La llengua en què s’ofereixen aquests
ensenyaments és el català.
CICLES:
Atenció a Persones en Situació de Dependència
Nivell: Grau Mitjà
Competència general: Atendre les persones en situació de dependència, en l'àmbit domiciliari
i institucional, 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.
Té una durada de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics ( 1617h lectives +383h
FCT).
Distribució dels mòduls en els dos cursos acadèmics: Torn matí
1r curs:

2n curs:

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

Teleassistència

Atenció sanitària

Suport domiciliari (UF1 i UF2)

Atenció higiènica

Destreses socials

Atenció i suport psicosocial

Primers auxilis

Característiques i necessitats de les persones
en situació de dependència

Formació i Orientació Laboral

Suport domiciliari (UF3 i UF4)

Empresa i Iniciativa Emprenedora

Suport en la comunicació

Anglès tècnic
Síntesi
FCT (Formació en centres de treball)

Sortides professionals:






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.
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Treballador/a familiar.
Auxiliar d’educació especial.
Assistent/a personal.
Teleoperador/a de teleassistència.

L’horari del cicle d’Atenció a Persones en Situació de Dependència en torn matí és de 8.15h a
14.45h de dilluns a divendres durant el 1r curs. Durant el 2n curs es fa classe 3dies/setm. i els
altres 2 dies es fan pràctiques a l’empresa.
Distribució dels mòduls en els dos cursos acadèmics: Torn tarda
1r curs:

2n curs:

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

Teleassistència

Atenció sanitària

Suport domiciliari

Atenció higiènica

Destreses socials

Atenció i suport psicosocial

Suport en la comunicació

Característiques i necessitats de les persones
en situació de dependència

Primers auxilis
Formació i Orientació Laboral
Empresa i Iniciativa Emprenedora
Anglès tècnic
Síntesi
FCT (Formació en centres de treball)

L’horari del cicle d’Atenció a Persones en Situació de Dependència en torn tarda és de 15.00h a
20.00h de dilluns a divendres. A 2n curs, els divendres és de 15.00h a 17.45h. Les pràctiques a
l’empresa es fan durant els matins de 2n curs.
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Animació Sociocultural i Turística
Nivell: Grau Superior
Competència general: Programar, organitzar, implementar i avaluar intervencions d'animació
sociocultural i turística, promovent la participació activa de les persones i grups destinataris, i
coordinant les actuacions dels professionals i voluntaris al seu càrrec.
La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics ( 1650h lectives + 350h FCT).
Distribució dels mòduls en els dos cursos acadèmics:
1r curs:

2n curs:

Context de l’animació sociocultural

Animació turística

Metodologia de la intervenció social

Dinamització grupal

Activitats d’oci i temps de lliure

Intervenció socioeducativa amb joves

Animació i gestió cultural

Primers auxilis

Desenvolupament comunitari

Empresa i iniciativa emprenedora

Informació juvenil

Anglès Tècnic

Formació i orientació laboral

Projecte d’animació sociocultural i turística
FCT (Formació en centres de treball)

Sortides professionals:











Coordinador/a i director/a d’activitats del lleure infantil i juvenil.
Coordinador/a i director/a de campaments, d’albergs de joventut, de cases de
colònies, de granges escola, d’aules de cases de joventut i d’escoles de natura.
Animador/a sociocultural
Dinamitzador/a comunitari/ària.
Assessor/a del sector associatiu.
Tècnic/a comunitària.
Tècnic/a de serveis culturals.
Tècnic/a en informació juvenil
Animador/a d’hotels, de vetllades i espectacles, o d’activitats recreatives a l’aire lliure
en complexos turístics.
Cap de departament d’animació turística.

L’horari del cicle d’Animació Sociocultural i Turística és de 15.00h a 21.00h de dilluns a
divendres durant el 1r curs. A 2n curs es fa classe 3dies/setm. i els altres dos dies es fan les
pràctiques a l’empresa.
Estem pendents d’aprovació per part del Departament d’Ensenyament que a partir del curs
2017-2018 es pugui cursar el cicle d’Animació Sociocultural i Turística en modalitat Dual. Això
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implica que durant el 2n curs part de l’alumnat faci les seves pràctiques remunerades
mitjançant una beca-salari.

Integració Social
Nivell: Grau Superior
Competència general: Programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions
d’integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat
d’oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones
destinatàries i garantint la creació d’entorns segurs tant a les persones destinatàries com per al
professional.
La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics (1617h lectives + 383h FCT).
Distribució dels mòduls en els dos cursos acadèmics:
1r curs:

2n curs:

Context de la intervenció social

Inserció ocupacional

Metodologia de la intervenció social

Sistemes augmentatius i alternatius de
comunicació

Promoció de l’autonomia personal i social

Suport a la intervenció educativa

Atenció a les unitats de convivència
Mediació comunitària
Projecte d’intervenció social
Habilitats socials
Primers auxilis

FCT (Formació en centres de treball)

Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora

Sortides professionals:










Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social.
Educador/a d’equipaments residencials de tipus diversos.
Treballador/a familiar.
Auxiliar de tutela.
Tècnica d’integració social.
Educador/a d’educació especial.
Monitor/a de persones amb discapacitat.
Tècnic/a de mobilitat bàsica.
Mediador/a ocupacional i/o laboral.
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Mediador/a comunitari/ària.
Mediador/a intercultural.
Tècnic/a en ocupació amb suport.
Tècnic/a d’acompanyament laboral.
Monitor/a de rehabilitació psicosocial.

L’horari del cicle d’Integració Social és de 15.00h a 21.00h de dilluns a divendres durant el 1r
curs. A 2n curs es fa classe 3dies/setm. i els altres dos dies es fan les pràctiques a l’empresa.

Educació Infantil
Nivell: Grau Superior
Competència general: Dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius
d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la
proposta pedagògica elaborada per un/a mestre/a amb l’especialització en educació infantil o
títol de grau equivalent, i a tota l’etapa en l’àmbit no formal, generant entorns segurs i en
col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.
La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics(1617h lectives + 383h FCT).
Distribució dels mòduls en els dos cursos acadèmics :
1r curs:

2n curs:

Intervenció amb famílies i atenció als infants
en risc social UF1

Intervenció amb famílies i atenció als infants
en risc social UF2

Didàctica de l’educació infantil

Expressió i comunicació

Autonomia personal i salut UF1, 2, 3 i 5

Autonomia personal i salut UF4

Desenvolupament cognitiu i motor UF1, UF2,
UF3 i UF4

Desenvolupament cognitiu i motor UF5

Habilitats socials UF 1

Habilitats socials UF 2

El joc i la seva metodologia UF 1 i UF2

El joc i la seva metodologia

Formació i orientació laboral UF2

Formació i orientació laboral UF1

UF3
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Primers auxilis

Empresa i iniciativa emprenedora

Desenvolupament socioafectiu

Projecte d’atenció a la infancia
(FCT) Formació en centres de treball

Sortides professionals:


Educador/a infantil de primer cicle d’educació infantil, sota la supervisió d’un/a
mestre/a.



Educador/a en institucions i/o en programes específics de treball amb menors (0-6
anys) en situación de risc social, seguint les directrius d’altres professionals.



Educador/a en programes o activitats d’oci i temps de lleure infantil: ludoteques, cases
de cultura, biblioteques, centres educatius, etc.

L’horari del cicle d’Educació Infantil en torn de matí és de 8.15h a 14.45h de dilluns a divendres
durant el 1r curs. A 2n curs es fa classe 3dies/setm. i els altres 2 dies es fan les pràctiques a
l’empresa. En el torn de tarda, l’horari de 1r curs és de 15.00h a 21.00h 3 dies/setm i els altres
2 dies és de 15.00h a 20.05h. A 2n curs, es fa classe 3dies/setm de 15.00h a 20.05h i dijous, fins
a les 19.10h. El divendres i algun matí es fan les pràctiques a l’empresa.
En l’Institut Ronda també es cursa el CFGS en Educació Infantil en modalitat dual. Això implica
que durant el 2n curs, una part de l’alumnat, faci les seves pràctiques remunerades mitjançant
una beca-salari. L’horari d’aquest grup dual és de tarda: Dilluns de 15h a 20.05h i de dimarts a
dijous de 15h a 17.45h.

Mediació Comunicativa
Nivell: Grau Superior
Competència general: La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar
intervencions de mediació comunicativa per a persones sordes, sordcegues i amb
discapacitat auditiva, que siguin usuàries de la llengua de signes, o amb dificultats de
comunicació, llenguatge i parla; així com programes de promoció, de les persones sordes
usuàries de la llengua de signes, i de sensibilització social, respectant la idiosincràsia de les
persones usuàries.
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La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics.
Distribució dels mòduls en els dos cursos acadèmics:
1r curs:

2n curs:

Metodologia de la integració social de les
persones amb dificultats de comunicació,
llenguatge i parla
Context de la medicació comunicativa amb
persones sordcegues

Sensibilització social i participació
Intervenció socioeducativa amb persones
sordcegues

Llengua de signes UF1, UF2 i UF3

Llengua de signes UF4

Intervenció amb persones amb dificultats de
comunicació

Àmbits d’aplicació de la llengua de signes

Sistemes augmentatius i alternatius de
comunicació

Tècniques d’intervenció comunicativa

Habilitats socials

Primers auxilis

Formació i orientació laboral

Empresa i iniciativa emprenedora
Projecte de mediació comunicativa

Sortides professionals:










Agent de desenvolupament de la comunitat sorda.
Tècnic/a en promoció, atenció i formació a persones sordes.
Agent dinamitzador de la comunitat sorda.
Mediador social de la comunitat sorda.
Agent de desenvolupament de la comunitat sordcega.
Agent dinamitzador de la comunitat sordcega.
Mediador/a de persones sordcegues.
Assistent/a de persones sordcegues.
Mediador/a de persones amb dificultat de comunicació.

L’horari del cicle de Mediació comunicativa durant el 1r curs és de dilluns a dijous de 15.00h a
21.00h i divendres de 15.00h a 20.05h. A 2n curs, hi ha dos dies que s’acaben les classes a les
21.00h i dos dies més que s’acaben a les 20.05h. Els divendres no hi ha classe perquè es fan les
pràctiques a l’empresa.
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ERASMUS+ : Programa de mobilitat internacional
Erasmus+ és un programa de la Unió Europea per a la realització de pràctiques en altres
països de la Unió Europea. La Formació en Centres de Treball en un altre país enriqueix
l'experiència professional i personal de l'alumnat, ofereix la possibilitat de conèixer altres
formes de treballar, viure en un altre entorn cultural i millorar el coneixement d'una llengua
estrangera.
El nostre centre, des de l’any 2015, ofereix a l’alumnat de CFGM d'Atenció a Persones en
Situació de Dependència i a l’alumnat de CFGS d'Integració Social que puguin realitzar part
de les seves pràctiques en un altre país europeu.
ACREDITA’T
L'Institut Ronda participa en el programa Acredita't de la Direcció General de Formació
Professional Inicial i el Servei d'Ocupació de Catalunya, com a centre designat per acreditar en
l'àmbit professional de la dependència, en el camp de l'atenció a les persones amb
dependència a domicili i en institucions sociosanitàries.
Aquest programa estableix un procediment per obtenir certificats professionals de
competències que s’han adquirit a través de l’experiència laboral. Aquest procediment també
pot servir per arribar a obtenir un títol de formació professional.
Podeu consultar la pàgina web de l'Acredita´t
actualitzada: http://acreditat.gencat.cat/ca

per

tenir

informació

més

ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT

Servei que presta el centre educatiu, en aquest cas l’Institut Ronda, a sol·licitud de la persona
interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les
capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives
amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe
d’assessorament. Posteriorment es passa a la fase de Reconeixement per tal que a la persona
sol·licitant se li pugui reconèixer la seva experiència laboral.
Per més informació podeu consultar a:
serveifp@iesronda.org
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