SAI, ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA EN
ZONES RURALS
Selecció de Centres/Recursos Formadors al Solsonès:
Tipus de formació

Presencial

A distància

Graduat d’ESO

CFA Solsonès
(973482003)
c/ Dominics, 14
25280 Solsona

IOC (Institut Obert de
Catalunya)
http://ioc.xtec.cat/educacio/

Preparació Accés a
CFGM

CFA Solsonès
(973482003)
c/ Dominics, 14
25280 Solsona

Preparació Accés a
CFGS

IES Francesc Ribalta
(973481079)
C/ Francesc Ribalta,
s/n
25280 Solsona

IOC (Institut Obert de
Catalunya)

Tots els IES de la
comarca

IOC (Institut Obert de
Catalunya)

Batxillerat

http://ioc.xtec.cat/educacio/

http://ioc.xtec.cat/educacio/
CFGM: Atenció
sociosanitaria

CFGM: Cures auxiliar
d’infermeria

Cursos (de 50 a 125
hores)
Activitats

IES Francesc Ribalta
(973481079)
C/ Francesc Ribalta,
s/n
25280 Solsona

IOC (Institut Obert de
Catalunya)
http://ioc.xtec.cat/educacio/

IES Francesc Ribalta
(973481079)
C/ Francesc Ribalta,
s/n
25280 Solsona
eformació UOC –SOC
amb Certificació del SOC
 sense cost

sociosanitaries
(nutrició, salut i gestió
de la dependència)

C/ Alcalde Moles, 1620,
baixos, local 1. Solsona
(973480017)

Centres Acreditats a prop de Solsona per al programa
Qualifica’t, en l’Àmbit Sociosanitari


Institut Milà i Fontanals. Av. Emili Vallès, 4. 08700 
Igualada 938055750



Joviat. C. Folch i Torres, 513. 08241 Manresa 938726988. (CFGM)



Institut Guillem Catà. C/ de Rosa Sensat, 68. 08243 
Manresa 938773705. (CFGM)

Centres Acreditats per a formació per a cuidadors i cuidadores
no professionals, a Solsona


Creu Roja

Àmbit professional i de treball (CFGM):
•
•
•
•
•
•
•

Centres residencials.
Pisos tutelats.
Centres de dia.
Centres de rehabilitació.
Centres d’oci i temps lleure.
Centres d’inserció ocupacional de persones amb discapacitats.
Servies d’atenció a domicili.

Principals ocupacions i llocs de treball:
• Governant o responsable de planta en les institucions residencials.
• Vetllador de persones grans, persones amb discapacitats física, psíquica
o sensorial.
• Tècnic/a d’atenció domiciliària.

Àmbit professional i de treball (CFGS):
•
•
•
•
•

Administracions.
Centres de serveis socials.
Centres d’acolliment.
Centres d’inserció ocupacional i professional.
Programes de prevenció o inserció social.

Principals ocupacions i llocs de treball:
• Educador/a de discapacitats (físics, psíquics i sensorials).
• Tècnic/a en programes d’ajut a domicili.
• Tècnic en programes de prevenció i inserció de persones de
persones en situació de risc de marginació social.
• Tècnic/a en inserció ocupacional.

Requisits d’accés als ensenyaments de formació professional:
• Cicles formatius de grau mitjà:











tenir el títol de graduat o graduada en educació secundària
obligatòria,
tenir un títol de tècnic o tècnica auxiliar (FP1),
tenir un títol de tècnic o tècnica d'un cicle formatiu de grau mitjà,
haver superat, íntegrament, els dos primers cursos del batxillerat
unificat polivalent,
haver superat el primer cicle d’ensenyament secundari experimental
(cicle 1416),
haver superat un mòdul professional 2 experimental,
haver superat, dins dels ensenyaments d’arts aplicades i oficis
artístics, el tercer curs del pla de 1963 o el segon curs experimental
de comuns,
haver superat altres estudis declarats equivalents, a efectes
acadèmics, amb alguns dels anteriors,
haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà, la
prova d’accés als cicles de grau superior, la prova d’accés a la
universitat per a majors de 25 anys o la prova als mòduls
professionals, o tenirne l’exempció total.

• Cicles formatius de grau superior:


tenir el títol de batxiller,













haver superat el segon curs del batxillerat experimental, de qualsevol
modalitat,
haver superat el curs d’orientació universitària o preuniversitari,
haver superat un mòdul professional 3 experimental,
tenir un títol de tècnic o tècnica especialista (FP2),
tenir un títol de tècnic o tècnica superior d'un cicle formatiu de grau
superior,
tenir un títol equivalent, a efectes acadèmics, a algun dels anteriors,
tenir una titulació universitària o equivalent,
haver superat la prova d’accés al cicle formatiu de grau superior,
haver superat les proves d’accés a la universitat per a majors de 25
anys, o tenirne l’exempció total,
tenir el certificat conforme s’han superat els ensenyaments
substitutoris de la prova d’accés per al cicle formatiu,
haver superat la prova corresponent als mòduls professionals 3,
d’acord amb l’annex 8 de la Resolució ENS/310/2002, de 31 de gener
(DOGC núm. 3581, de 22.2.2002).

