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          CFGM Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria 

  Qui som?
Un Institut al centre de Barcelona, a tocar de l'Hospital de Sant 
Pau amb:

• Professorat amb llarga experiència en la docència sanitària 

• Instal.lacions de nova creació

• Metodologia innovadora

 

 
 Altres cicles que impartim al centre

• CFGM Tècnic en Emergències Sanitàries

• CFGS Imatge per al Diagnòstic

 

  On som?
A tocar de l’hospital de Sant Pau
Es pot arribar amb:

Metro: Línies L5 i L4 
Bus: Línies H8, 19, 20, 45, 47, 50, 51, 92, 117 i 192

  
             Accés a altres estudis
Amb Prova d'Accés a Grau Superior s’accedeix a:

• CFGS Anatomia patològica

• CFGS Audiopròtesis

• CFGS Dietètica

• CFGS Documentació sanitària

• CFGS Higiene bucodental

• CFGS Imatge per al diagnòstic

• CFGS Laboratori de diagnòstic clínic

• CFGS Òrtesis i pròtesis

• CFGS Pròtesis dental

• CFGS Radioteràpia

  

 Requisits d'accés
• Graduat en ESO

• Prova d'accés a Grau Mitjà

• Títol equivalent a Graduat en ESO



        Què oferim?

* Tècniques d'infermeria actualitzades

* Pràctiques a centres hospitalaris de renom:  

• Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau

• Hospital Vall d'Hebron

• Hospital Sagrat Cor

• Hospital Dos de Maig

• Clínica del Pilar-Sant Jordi

• També a clíniques dentals i centres sociosanitaris

* Xerrades professionals experts en la matèria per 

aprofundir en temers del curs com ara radiologia dental,  

esterilització,  acompanyament al dol, cures UPP...

* Sortides per a visitar centres hospitalaris i serveis 
sanitaris específics (esterilitació).

 

        

 Què estudiaràs? 

 Duració: 1400 hores en un curs acadèmic (format presencial)

Crèdits:

C1. Operacions administratives

C2. L'ésser humà davant la malaltia

C3. Benestar del pacient/client

C4. Cures bàsiques d'infermeria

C5. Primers Auxilis

C6. Higiene del medi hospitalari

C7. Recolzament psicològic al pacient/client

C8. Educació per a la salut

C9. Tècniques d'ajuda odontològica

C10. Relacions en l'equip de treball

C11. Formació i orientació laboral

C12. Formació en Centres de Treball

C13. Crèdit de síntesi

 Jornada Sanitària

 Anualment s’organitza una Jornada Sanitària abordant un 

tema d’interès des de la perspectiva dels tres cicles que 

impartim. Està adreçada a professionals,  docents i 

estudiants 

 

 

        
 De què treballaràs?

• Tècnic auxiliar d'infermeria

• Tècnic auxiliar d'atenció primària

• Tècnic d'atenció domiciliària

• Tècnic auxiliar d'unitats especials

• Tècnic auxiliar en salut mental

• Tècnic auxiliar d'odontologia

• Tècnic auxiliar de balneoteràpia

 

 

 On treballaràs?

 En hospitals, consultes mèdiques, clíniques dentals, 

centres geriàtrics, centres de salud mental, centres 

de balneoteràpia, centres o hospitals de dia, unitats 

d'atenció sociosanitària.


