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Aquests estudis capaciten per fer 
cures auxiliars d’infermeria, actuar 
sobre les condicions sanitàries de 
l’entorn, del material i de 
l’instrumental sanitari i per dur a 
terme tasques relacionades amb la 
salut bucodental, sota la supervisió 
corresponent. 

 

REQUISITS D’ACCÉS 
 

 ESO (GESO) 
 Prova d’accés a cicle formatiu 

de grau mitjà 
 Curs d’accés 
 Títol de tècnic/a o auxiliar 

tècnic/a 
 2º curs de batxillerat unificat 

polivalent (BUP) 
 Prova d’accés a la universitat 

(majors de 25 anys) 

CARACTERÍSTIQUES DELS 
ESTUDIS 

 
 Durada: 1400 hores 

 
• 990 h en centre 

educatiu 
• 410 h de pràctiques en 

empreses 
 

 Horari: Matí/Tarda 

 

CRÈDITS QUE CONFORMEN EL CICLE 

 
1. Operacions administratives i 

documentació sanitària 
2. L’ésser humà davant la 

malaltia 
3. Benestar del pacient/client: 

necessitats d’higiene, repòs i 
moviment 

4. Cures bàsiques d’infermeria 
aplicades a les necessitats de 
l’ésser humà 

5. Primers auxilis 

  
 6. Higiene del medi hospitalari i  
     neteja del material 
 7. Suport psicològic al pacient/client 
 8. Educació per a la salut 
 9. Tècniques d’ajuda odontològica i 
      estomatològica 
10. Relacions en l’equip de treball 
11. Formació i orientació laboral 
12. Formació en centres de treball 
13. Síntesi 



                                                                             
 

 

 

 

QUÈ TROBARÀS AL NOSTRE INSTITUT? 
 

 Institut públic i de qualitat 
 Possibilitat de realitzar la 

formació pràctica a l’estranger 
( Beca Erasmus) 

 Convenis de formació en 
centres de treball en empreses 
col·laboradores 

 Borsa de treball 
 Escola verda i Mediadora 

 

 Centre col·laborador en les 
proves d’accés als cicles 
formatius de grau mitjà i 
superior 

 Centre avaluador de les 
proves lliures per a l’obtenció 
de títols de cicles formatius 
que ens assigni el 
Departament d’Ensenyament 

 Bona comunicació en transport 
públic: autobús, RENFE i FGC 

EMPRESES COL·LABORADORES 

 
 

SORTIDES ACADÈMIQUES 
 

SORTIDES PROFESSIONALS 

Accés a: 
 

 Batxillerat 
 Cicle formatiu de grau superior  

 

Tècnic auxiliar en: 
 

 Cures d’infermeria 
 Atenció hospitalària 
 Atenció primària 
 Atenció domiciliària 
 Unitats de pediatria 
 Unitats d’esterilització 
 Unitats de salut mental 
 Urgències 
 Quiròfans, Sales de part 
 Salut bucodental 
 Geriàtrics 


