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Metodologia docent
El curs s’imparteix en un any cursant assignatures de caràcter obligatori en les que es 
combina la teoria amb la formació pràctica. El feedback entre l’alumnat i el professorat es 
realitza mitjançant la plataforma Moodle que facilita l’ aprenentatge autònom i continu.

Posem a l’alumnat al centre del seu aprenentatge treballant amb diferents metodologies 
actives, com ara: ABP, pràctiques, simulació, Role playing, treball cooperatiu, tallers i 
seminaris per part de professionals externs. Comptem amb un gran ventall d’empreses 
especialitzades en l’àmbit sanitari per fer la formació en centres de treball.

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.

Projecte Ghara

En aquest projecte es treballa amb ABP, metodologia centrada en 
l’aprenentatge, en la recerca i la reflexió que segueixen els alumnes 
per arribar a una solució davant un problema plantejat per l’equip 
docent. L’alumnat ha de donar solució a diverses situacions que es 
poden donar en l’àmbit sanitari. És una manera real d’apropar-los 
al món laboral on desenvoluparan la seva tasca professional.(...)

Amb aquesta metodologia es potencia l’aprenentatge de continguts 
a més a més de les competències transversals, com ara les digitals 
i de treball cooperatiu.

Pràctiques

L’alumnat, en grups reduïts, realitza diferents pràctiques de 
l’àmbit sanitari amb una atenció totalment individualitzada. La 
pràctica es pot fer tantes vegades com sigui necessari fins a 
assolir els coneixements treballats, amb una avaluació de manera 
procedimental.

Disposem d’una aula totalment equipada (unitat del pacient) que 
ens permet apropar-nos al màxim a la realitat hospitalària.

Projecte de Síntesi

Aquest projecte permet integrar els continguts treballats durant 
el cicle per els objectius del currículum. L’alumnat, de forma 
grupal, pensa un tema que desenvoluparan i treballaran durant 
el curs de forma cooperativa. Planifiquen un projecte d’educació 
sanitària amb tallers enfocats a un context concret i que finalment 
s’aplicaran a un dels centres col·laboradors.

Suport vital bàsic + DEA 

Obtenció del Certificat de Suport Vital Bàsic i desfibril·lació del 
Consell Català de Ressuscitació i European Resusitation Council.



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
Les classes del cicle de cures auxiliars d’infermeria es poden 
realitzar en horari de matí o en horari de tarda. El calendari 
segueix el calendari escolar establert per cicles de grau mig del 
Departament d’Educació.

Semipresencialitat
El cicle es pot cursar en semipresencialitat, una mesura 
flexibilitzadora de la formació professional que té l’objectiu de 
facilitar l’accés als estudis a les persones que no poden assistir 
presencialment a totes les hores lectives (per exemple, per motius 
laborals). Es pot aplicar a tots els crèdits que es cursin o només 
a una part sempre que s’assisteixi al 50% de les hores previstes 
pel crèdit.

Accés a GM
• Graduat en ESO

• Tenir un títol de tècnic/a

• Haver superat la prova 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

Sortides professionals
• Atenció hospitalària

• Atenció primària

• Consultes dentals i privades

• Àmbit sociosanitari

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 del nostre 
alumnat:

• Fundació Althaia

• Sant Andreu Salut

• Centres d’Atenció Primària de la Catalunya Central

• Fundació Ampans

Continuïtat

• Cicles Formatius de Grau Superior

• Altres Cicles Formatius de Grau Mitjà

• Món laboral
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05 #2BE: Projecte de creixement personal, lideratge i transformació
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03 Innovació oberta: Segell metodològic propi

04 Centre col·laborador del SOC: Formació contínua i ocupacional

Premi Formació Professional de 
Catalunya reconegut amb les millors 
pràctiques innovadores de l’any 2022
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