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Noves metodologies
A l’escola ja fa uns anys que a més a més del mètode d’ensenyament tradicional, apostem 
per aprenentatges innovadors com l’ABP i Simulació. L’aprenentatge basat en problemes 
(ABP) és una estratègia d’ensenyament en la que l’alumne ha de resoldre els problemes 
de manera autònoma. Amb aquesta metodolgía es potencía l’adquisició de competències 
transversals, destacant el treball en equip. La simulació, és l’aprenentatge en acció, en la 
que a partir d’una situació clínica l’alumnat s’entrena i aprèn a partir de l’error. Xerrades i 
seminàris per part de professionals externs.

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.



 

Competència
La competència general d’aquest títol consisteix a promoure la 
salut bucodental de les persones i de la comunitat, mitjançant 
el desenvolupament d’activitats preventives i assistencials, que 
comprenen l’exploració, l’avaluació, la promoció i la realització 
de tècniques odontològiques. Totes aquestes tasques les poden 
desenvolupar en centres privats o públics.

Acreditació
Tècnic/a Superior en higiene bucodental.

Durada dels estudis
2 cursos acadèmics: 2.000 hores
449 hores FCT en empreses delsector.

Horari
De dilluns a divendres en horari de matí.

Àmbit professional i de treball
Aquest tècnic exercirà la seva activitat professional en:

• L’atenció primària i comunitària: unitats de promoció de la 
salut i unitats de suport d’higiene bucodental.

• En l’atenció especialitzada: serveis hospitalaris 
d’odontoestomatologia i cirurgia maxil·lofacial.

• Treball en l’àmbit privat, realitzant tasques preventives, 
tecnicoassistencials i adminsitratives.

Sortides professionals
La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral 
com a:

• Tècnic o tècnica superior en higiene bucodental.

• Tècnic o tècnica especialista higienista dental.

• Higienista bucodental.

• Educador o educadora en salut bucodental.

Accés a GS
• Tenir títol de batxillerat

• Tenir un títol de tècnic/a especialista (FP2), tècnic superior (Cicle 
Superior) o tècnic (Cicle Mitjà)

• Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol 
modalitat de batxillerat experimental

• Haver superat el curs d’orientació universitària (COU)

• Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius 
de grau superior (CAS)

• Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau 
superior

• Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent

• Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 
anys

Continuïtat
• Altres Cicles Formatius

• Estudis universitaris de grau

• Món laboral

Què oferim?
• Tutoria individualitzada

• Noves metodologies

• Potenciem la relació família-escola

• Borsa de trebal 

• Semipresencialitat
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01 Vinculació a la Universitat de Vic – Universitat 
Central de Catalunya (UVic-UCC)

05 #2BE: Projecte de creixement personal, lideratge i transformació

02 Projecció internacional i Programa Erasmus+

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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