Formació
Professional
integrada

Cures auxiliars d’infermeria

METODOLOGIA ABP
Treball en projectes, enfocat a que
l’alumnat pugui resoldre problemes
de manera autònoma. Es potencia
l’adquisició de competències transversals destacant el treball en equip.
Projecte Ghara
Es treballa en ABP, metodologia
centrada en l’aprenentatge, en la
recerca i reflexió que segueix
l’alumnat per arribar a una solució
davant un problema plantejat en la
que han de donar solució a diverses
situacions que es poden donar en
l’àmbit sanitari.

PRÀCTIQUES EN GRUP REDUÏT
Totes les classes pràctiques es
realitzen en grups reduïts que
permeten una atenció al màxim
individualitzada, que facilita
l’adquisició de competències per
part de l’alumnat.
SUPORT VITAL BÀSIC + DEA
Obtenció del Certificat de Suport
Vital Bàsic i desfibril·lació del Consell
Català de Ressuscitació i European
Resusitation Council.

www.joviat.cat
Sanitat
Cicle formatiu de grau mitjà

GM

INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
L’alumnat ha de ser capaç de
transformar idees en projectes,
donant resposta a reptes que els
apropa al món real.
SIMULACIÓ
La simulació és l’aprenentatge en
acció, en el que a partir d’una
situació clínica l’alumnat s’entrena i
aprèn a partir de l’error.

COMPETÈNCIA
És competència general d’aquest tècnic/a 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 graduat/da en infermeria.
ACREDITACIÓ
Tècnic/a en cures auxiliars
d’infermeria
DURADA DELS ESTUDIS
1 curs acadèmic: 1.400 hores
410 hores FCT en empreses del
sector
HORARI
De dilluns a divendres, grup de matí i
de tarda.
ACCÉS A GM
• Graduat en ESO
• Tenir un títol de tècnic/a
• Haver superat la prova d’accés als
Cicles de grau mitjà
• Haver realitzat el curs específic
d’accés als Cicles de grau mitjà
• Haver superat el segon curs del
batxillerat unificat i polivalent (BUP)
• Tenir altres estudis equivalents a
efectes acadèmics
• Haver superat la prova d’accés a la
universitat per a majors de 25 anys

COL·LABORACIÓ AMB
PROFESSIONALS DEL SECTOR
Durant tot el curs es realitzen
col·laboracions amb empreses i
professionals externs per completar
la formació i estar al dia en quan a
avenços tecnològics.
EMPRESES COL·LABORADORES
Empreses que participen en la
formació pràctica dels nostres
alumnes:
• Fundació Althaia
• Fundació sociosanitària de
Manresa
• Centres d’Atenció Primària de la
Catalunya Central
• Fundació Ampans
• Residència Sant Francesc de
Santpedor

QUÈ OFERIM?
• Tutoria individualitzada
• Noves metodologies
• Potenciem la relació
família-escola
• Borsa de treball

CONTINUÏTAT
• Cicles Formatius de Grau Superior
• Altres Cicles Formatius de Grau
Mitjà
• Món laboral

SORTIDES PROFESSIONALS
• Atenció hospitalària
• Atenció primària
• Consultes dentals i privades
• Àmbit sociosanitari

Folch i Torres, 5-13
08241 Manresa (Barcelona)
secretaria@joviat.cat

www.joviat.cat
A 10 minuts de l’estació de la RENFE de Manresa

T. 93 872 69 88

