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Competència general del títol

Proporcionar cures auxiliars al pacient/client i
actuar sobre les condicions sanitàries del seu
entorn com a membre d’un equip d’infermeria
en els centres sanitaris d’atenció especialitzada
i d’atenció primària, sota la dependència del
diplomat d’infermeria o, si n’és el cas, com a
membre d’un equip de salut en l’assistència
sanitària derivada de la pràctica de l’exercici
liberal, sota la supervisió corresponent.

Mòduls professionals

Primer curs:

 Operacions administratives i

documentació sanitària (2h setmanals)

 Tècniques bàsiques d’infermeria (11h

setmanals)

 Higiene del medi hospitalari i neteja de

material (5h setmanals)

 Promoció de la salut i suport psicològic

al pacient (4h setmanals)

 Tècniques d’ajuda odontològica-

estomatològica (4h setmanals)

 Relacions en l’equip de treball (2h

setmanals)

 Formació i orientació laboral (2h

setmanals)

Segon curs:

 Formació en centres de treball

(440h)

Sortides professionals

en acabar el Cicle

 Auxiliar d’infermeria en hospitals
 Auxiliar d’infermeria en residències

d’ancians
 Auxiliar bucodental
 Auxiliar d’atenció primària i cures

d’infermeria a domicili
 Centres de dia
 Auxiliar de balnearis

Horari de classes

Torn de matí: de 8:00 a 13:55

Torn de tarda: de 15:10 a 21:00

Durada

La durada del Cicle és de 1400 hores,
equivalents a dos cursos escolars. Durant el
primer trimestre del segon curs es realitza la
Formació en Centres de Treball (FCT).

Programa ERASMUS+

L’IES té conveni ERASMUS+ amb empreses
de països europeus on pots anar a fer les
pràctiques i gaudir de l’experiència a
l’estranger.


