
CICLES FORMATIUS 
DE GRAU MITJÀ

Tècnic/a en Atenció a persones 
en situació de dependència
2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi: SC10

Què estudiaràs?
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 què treballaràs?
Assistent/a de persones en situació de dependència 
en institucions i/o domicilis
Governant/a i subgovernant/a de persones en situa-
ció 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

CICLES FORMATIUS 
DE GRAU SUPERIOR

Tècnic/a superior en Animació sociocultural 
i turística 
2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi: SCA0

Què estudiaràs? 
Primers auxilis
Anglès
Activitats d’oci i temps lliure
Dinamització grupal
Animació i gestió cultural
Animació turística
Metodologia de la intervenció social
Desenvolupament comunitari
Informació juvenil
Intervenció socioeducativa amb joves
Context de l’animació sociocultural
Projecte d’animació sociocultural i turística
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Formació en centres de treball

De què treballaràs?
Coordinador/a i director/a d’activitats del lleure 
infantil i juvenil
Coordinador/a i director/a de campaments, d’al-
bergs 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/a
Assessor/a del sector associatiu
Tècnic/a comunitari/a
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

Serveis socioculturals
i a la comunitat



 Tècnic/a superior en Educació infantil
2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi: SCB0

Què estudiaràs?
Didàctica de l’educació infantil
Autonomia personal i salut infantil
El joc infantil i la seva metodologia
Expressió i comunicació
Desenvolupament cognitiu i motor
Desenvolupament socioafectiu
Habilitats socials
Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social
Projecte d’atenció a la infància
Primers auxilis
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Formació en centres de treball

De què treballaràs?
Educador/a infantil en el primer cicle d’educació 
infantil, sota la supervisió d’un mestre/a
Educador/a en institucions i/o en programes especí-
fics de treball amb infants de 0 a 6 anys en situació 
de risc social
Educador/a en programes o activitats d’oci i temps 
lliure infantil: ludoteques, cases de cultura, bibliote-
ques, centres educatius, etc

Tècnic/a superior en Formació 
per a la mobilitat segura i sostenible
2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi:  SCF0

Què estudiaràs?
Trànsit, circulació de vehicles i transport 
per carretera
Organització de la conducció de les persones 
conductores
Tècniques de conducció
Tecnologia bàsica de l’automòbil
Didàctica de l’ensenyament pràctic de la conducció
Educació viària
Seguretat viària
Didàctica de la formació per a la seguretat viària
Mobilitat segura i sostenible
Primers auxilis
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Projecte de formació per a la mobilitat segura 
i sostenible
Formació en centres de treball

De què treballaràs?
Professor/a de formació viària
Director/a d’escoles de conducció
Formador/a de cursos de sensibilització i reeducació 
viària
Formador/a de cursos de mercaderies perilloses
Educador/a en programes o activitats d’educació 
viària, centres educatius, centres de gent 
gran, ajuntaments, associacions, empreses, 
administracions d’àmbit estatal, autonòmic o local
Assessor/a de seguretat viària laboral en entitats 
públiques i privades
Assessor/a en plans de mobilitat en entitats 
públiques i privades
Docent en seguretat viària
Monitor/a de cursos de conducció segura

Tècnic/a superior en Integració social
2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi: SCC0

Què estudiaràs?
Context de la intervenció social
Inserció sociolaboral
Atenció a les unitats de convivència
Mediació comunitària
Recolzament a la intervenció educativa
Promoció de l’autonomia personal
Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació
Metodologia de la intervenció social
Primers auxilis
Habilitats socials
Projecte d’integració social
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Formació en centres de treball

De què treballaràs? 
Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social
Educador/a d’equipaments residencials de diferent tipus
Monitor/a de persones amb discapacitat
Treballador/a familiar
Auxiliar de tutela
Tècnic/a d’integració social
Educador/a d’educació especial
Tècnic/a de mobilitat bàsica
Tècnic/a d’inserció ocupacional
Mediador/a ocupacional i/o laboral
Mediador/a comunitari/a
Mediador/a intercultural
Tècnic/a en treball amb recolzament
Tècnic/a d’acompanyament laboral
Monitor/a de rehabilitació psicosocial

Serveis socioculturals i a la comunitat



Tècnic/a superior en Promoció d’igualtat 
de gènere
2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi:  SCD0

Què estudiaràs?
Metodologia de la intervenció social 
Informació i comunicació amb perspectiva de gène-
re 
Àmbits d’intervenció per a la promoció d’igualtat 
Intervenció socioeducativa per a la igualtat
Prevenció de la violència de gènere 
Promoció de l’ocupació femenina 
Desenvolupament comunitari 
Participació social de les dones 
Habilitats socials 
Primers auxilis 
Formació i orientació laboral 
Empresa i iniciativa emprenedora 
Projecte de promoció d’igualtat de gènere 
Formació en centres de treball 

De què treballaràs?
Promotor/a d’igualtat de tracte i d’oportunitats 
entre dones i homes
Promotor/a per a la igualtat efectiva de dones i 
homes
Tècnic/a de suport en matèria d’igualtat efectiva de 
dones i homes

Tècnic/a superior en Mediació comunicativa
2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi: SCE0

Què estudiaràs?
Metodologia de la integració social de les persones 
amb dificultats de comunicació, llenguatge i parla
Sensibilització social i participació
Intervenció socioeducativa amb persones sordcegues
Context de la mediació comunicativa amb persones 
sordcegues
Llengua de signes
Àmbits d’aplicació de la llengua de signes.
Intervenció amb persones amb dificultats de comunicació
Tècniques d’intervenció comunicativa
Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació
Habilitats socials
Primers auxilis
Projecte de mediació comunicativa
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Formació en centres de treball

De què treballaràs?
Agent de desenvolupament de la comunitat sorda
Tècnic/a en promoció, atenció i formació a persones 
sordes
Agent dinamitzador de la comunitat sorda
Mediador/a 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 dificultats de comuni-
cació

Serveis socioculturals i a la comunitat

Servei d’Orientació – Pla Jove - 20 d’abril 2023
Web: edubcn.cat - Carpeta de l’orientació
Codi: P20


