
Sanitat

CICLES FORMATIUS 
DE GRAU MITJÀ

Tècnic/a en Cures auxiliars d’infermeria
1.400 h • 1 curs acadèmic
Codi: 1601

Què estudiaràs?
Operacions administratives i documentació sanitària
L’ésser humà davant la malaltia
Benestar del pacient: necessitats d’higiene, repòs i moviment
Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessi-
tats de l’ésser humà
Primers auxilis
Higiene del medi hospitalari i neteja de material
Suport psicològic al pacient/client
Educació per a la salut
Tècniques d’ajuda odontològica i estomatològica
Relacions en l’equip de treball
Formació i orientació laboral
Formació en centres de treball
Síntesi

De què treballaràs? 
Auxiliar d’infermeria, atenció primària o domiciliària, 
en unitats especials i de salut mental

Tècnic/a en Emergències sanitàries
2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi: SA30

Què estudiaràs?
Manteniment mecànic preventiu del vehicle
Logística sanitària en emergències
Dotació sanitària en emergències
Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència
Atenció sanitària especial en situacions d’emergència
Evacuació i trasllat de pacients
Suport psicològic en situacions d’emergència
Plans d’emergències i dispositius de riscos previsibles
Teleemergències
Anatomofisiologia i patologia bàsiques
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Formació en centres de treball
Anglès tècnic
Síntesi

De què treballaràs?
Tècnic/a en transport sanitari
Tècnic/a en emergències sanitàries
Operador/a de teleassistència o de centres de coor-
dinació d’urgències i emergències

Tècnic/a en Farmàcia i parafarmàcia
2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi: SA20

Què estudiaràs?
Disposició i venda de productes
Oficina de farmàcia
Dispensació de productes farmacèutics
Dispensació de productes parafarmacèutics
Operacions bàsiques de laboratori
Formulació magistral
Promoció de la salut
Primers auxilis
Anatomofisiologia i patologia bàsiques
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Anglès tècnic
Síntesi
Formació en centres de treball

De què treballaràs?
Tècnic/a auxiliar de farmàcia
Tècnic/a de farmàcia o de magatzem de medicaments
Tècnic/a en una farmàcia hospitalària o en un esta-
bliment de parafarmàcia
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Sanitat
CICLES FORMATIUS 
DE GRAU SUPERIOR

Tècnic/a superior en Anatomia patològica 
i citodiagnòstic
2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi: SAC0

Què estudiaràs?
Gestió de mostres biològiques.
Tècniques generals de laboratori
Biologia molecular i citogenètica
Fisiopatologia general
Necròpsies
Processament citològic i tissular
Citologia ginecològica
Citologia general
Projecte d’anatomia patològica i citodiagnòstic
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Formació en centres de treball

De què treballaràs?
Tècnic/a superior en anatomia patològica i citologia
Tècnic/a especialista en anatomia patològica i citologia
Citotècnic/a
Ajudant de forense
Prosector/a d’autòpsies clíniques i medicolegals
Tanatopràctic/a
Col·laborador/a i assistent/a en biologia molecular
Col·laborador/a i assistent/a d’investigació.

Tècnic/a superior en Audiologia protètica
2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi: SAG0

Què estudiaràs?
Característiques anatomicosensorials auditives
Tecnologia electrònica en audiopròtesi
Acústica i elements de protecció sonora
Elaboració de motlles i protectors auditius
Elecció i adaptació de pròtesis auditives
Atenció a l’hipoacúsic
Audició i comunicació verbal
Gestió i serveis post-venda de l’establiment 
d’audiopròtesis
Projecte d’audiologia protètica
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Formació en centres de treball

De què treballaràs?
Tècnic/a superior en audiopròtesi
Tècnic/a especialista audioprotesista
Tècnic/a en elaboració de motlles i protectors auditius
Tècnic/a en mesurament de nivell sonor
Audiometrista

Tècnic/a superior en Dietètica
2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi: 1651

Què estudiaràs?
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada 
en la unitat/gabinet de dietètica
Alimentació equilibrada
Dietoteràpia
Control alimentari
Microbiologia i higiene alimentària
Educació sanitària i promoció de la salut
Fisiopatologia aplicada a la dietètica
Relacions en l’àmbit de treball
Formació i orientació laboral
Formació en centres de treball
Síntesi

De què treballaràs?
Tècnic/a en dietètica i nutrició
Responsable d’alimentació en empreses de servei d’àpats
Tècnic/a en higiene dels aliments
Consultor/a en alimentació
Educador/a sanitari/ària

Tècnic/a superior en Documentació 
i administració sanitàries
2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi: SAD0

Què estudiaràs?
Gestió de pacients
Terminologia clínica i patologia
Extracció de diagnòstics i procediments
Arxiu i documentació sanitaris
Sistemes d’informació i classificació sanitaris
Ofimàtica i procés de la informació
Codificació sanitària
Atenció psicosocial al pacient-usuari
Validació i explotació de dades
Gestió administrativa sanitària
Projecte de documentació i administració sanitàries
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Formació en centres de treball
Anglès

De què treballaràs?
Tècnic/a superior en documentació sanitària
Responsable tècnic de codificació de documentació sanitària
Responsable tècnic d’arxius d’històries clíniques
Responsable tècnic de tractament i disseny documental sanitari
Responsable tècnic de sistemes d’informació assis-
tencial sanitària
Responsable tècnic d’avaluació i control de qualitat 
de la prestació sanitària
Responsable tècnic de gestió de processos administratiu-clínics
Responsable d’administració d’unitats, departament 
o centres sanitaris
Assistent/a d’equips d’investigació biomèdica
Secretari/a de serveis sanitaris
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Sanitat
Tècnic/a superior en Documentació i ad-
ministració sanitàries, perfil professional 
gestió de dades
2.000h · 2 cursos acadèmics
Codi: SAD1

Què estudiaràs?
Gestió de pacients 
Terminologia clínica i patologia
Extracció de diagnòstics i procediments 
Arxiu i documentació sanitaris 
Sistemes d’informació i classificació sanitaris 
Ofimàtica i procés de la informació 
Codificació sanitària 
Atenció psicosocial al pacient-usuari 
Validació i explotació de dades
Gestió administrativa sanitària 
Gestió de dades sanitàries 
Acreditació hospitalària 
Anglès 
Projecte de documentació i administració sanitàries 
Formació i orientació laboral 
Empresa i iniciativa emprenedora 
Formació en centres de treball 

De què treballaràs?
Tècnic/a superior en documentació sanitària
Responsable tècnic de codificació de documentació 
sanitària
Responsable tècnic d’arxius d’històries clíniques
Responsable tècnic de tractament i disseny docu-
mental sanitari
Responsable tècnic de sistemes d’informació assis-
tencial sanitària
Responsable tècnic d’avaluació i control de qualitat
de la prestació sanitària
Responsable tècnic de gestió de processos adminis-
tratiu-clínics
Responsable d’administració d’unitats, departament
o centres sanitaris
Assistent/a d’equips d’investigació biomèdica
Secretari/a de serveis sanitari

Tècnic/a superior en Higiene bucodental
2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi: SAH0

Què estudiaràs?
Recepció i logística a la clínica dental
Estudi de la cavitat oral
Exploració de la cavitat oral
Intervenció bucodental
Epidemiologia en salut oral
Educació per a la salut oral
Conservadora, periodòncia, cirurgia i implants
Pròtesis i ortodòncia
Primers auxilis
Fisiopatologia general
Projecte d’higiene bucodental
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Formació en centres de treball

De què treballaràs?
Tècnic/a superior en higiene bucodental
Tècnic/a especialista higienista dental
Higienista bucodental
Educador/a en salut bucodental

Tècnic/a superior en Imatge 
per al diagnòstic i medicina nuclear
2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi: SAI0

Què estudiaràs?
Atenció al pacient
Fonaments físics i equips
Anatomia per la imatge
Protecció radiològica
Tècniques de radiologia simple
Tècniques de radiologia especial
Tècniques de tomografia computada i ecografia
Tècniques d’imatge per ressonància magnètica
Tècniques d’imatge en medicina nuclear
Tècniques de radiofarmàcia
Projecte d’imatge pel diagnòstic i medicina nuclear
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Formació en centres de treball

De què treballaràs?
Tècnic/a superior en imatge per al diagnòstic.
Tècnic/a especialista en radiodiagnòstic
Tècnic/a especialista en medicina nuclear
Personal tècnic en equips de radiolectrologia mèdica
Personal tècnic en protecció radiològica
Personal tècnic en radiologia d’investigació i expe-
rimentació
Delegat/da comercial de productes hospitalaris i 
farmacèutics
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Sanitat
Tècnic/a superior en Laboratori clínic
i biomèdic
2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi: SAE0

Què estudiaràs?
Gestió de mostres biològiques
Tècniques generals de laboratori
Biologia molecular i citogenètica
Fisiopatologia general
Anàlisi bioquímica
Tècniques d’inmunodiagnòstic
Microbiologia clínica
Tècniques d’anàlisi hematològica
Projecte de laboratori clínic i biomèdic
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Formació en centres de treball

De què treballaràs?
Tècnic/a superior en laboratori de diagnòstic clínic
Tècnic/a especialista en laboratori
Ajudant tècnic en laboratori d’investigació i experimentació
Ajudant tècnic en laboratori de toxicologia
Delegat/da comercial de productes hospitalaris i farmacèutics

Tècnic/a superior en Laboratori clínic i 
biomèdic, perfil professional recerca
2.000 h – 2 cursos acadèmics
Codi: SAE1

Què estudiaràs?
Gestió de mostres biològiques
Tècniques generals de laboratori
Biologia molecular i citogenètica
Fisiopatologia general
Anàlisi bioquímica
Tècniques d’immunodiagnòstic
Microbiologia clínica
Tècniques d’anàlisis hematològiques
Tècniques de cultius cel·lulars
Processament de mostres
Bioestadística i bioinformàtica
Genòmica i proteòmica
Projecte de laboratori clínic i biomèdic
Formació i orientació labora
Empresa i iniciativa emprenedora
Formació en centres de treball 

De què treballaràs?
Tècnic/a superior en laboratori de diagnòstic clínic
Tècnic/a especialista en laboratori
Ajudant/a tècnic/a en laboratori d’investigació i 
experimentació
Ajudant/a tècnic/a en laboratori de toxicologia
Delegat/da comercial de productes hospitalaris i 
farmacèutics

Tècnic/a superior en Ortopròtesi 
i productes de suport
2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi: SAB0

Què estudiaràs?
Tecnologia industrial aplicada a l’activitat ortoprotètica
Disseny i emmotllament anatòmic 
Adaptació d’ortesis prefabricades 
Elaboració i adaptació de productes ortètics a mida 
Elaboració i adaptació de pròtesis externes 
Adaptació de productes de suport 
Biomecànica i patologia aplicada 
Atenció psicosocial 
Anatomofisiologia i patologia bàsiques 
Projecte d’ortopròtesi i productes de suport 
Formació i orientació laboral 
Empresa i iniciativa emprenedora 
Formació en centres de treball

De què treballaràs?
Tècnic/a superior en ortopròtesi
Tècnic/a en ortopèdia
Tècnic/a en productes de suport
Tècnic/a en adequació de l’entorn i accessibilitat
Responsable tècnic/a d’establiments d’adaptació i/o 
distribució de productes ortoprotètics
Tècnic/a de la fabricació en sèrie de productes orto-
protètics i productes de suport
Responsable tècnic/a de la fabricació a mida de 
productes ortoprotètics i productes de suport
Responsable tècnic/a de taller d’ortopèdia hospitària
Visitador/a i promotor/a sanitari/ària
Assessor/a de productes i serveis del sector
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Sanitat
Tècnic/a superior en Pròtesis dentals
2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi: SAA0

Què estudiaràs?
Laboratori de pròtesis dentals
Disseny funcional de pròtesis
Pròtesis completes
Aparells d’ortodòncia i fèrules oclusals
Restauracions i estructures metàl·liques en pròtesi fixa
Pròtesis parcials amovibles metàl·liques, de resina i 
mixtes
Restauracions i recobriments estètics
Pròtesi sobre implants
Projecte de pròtesi i ortesi dentals
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Formació en centres de treball

De què treballaràs?
Tècnic/a superior en pròtesis dentals
Tècnic/a especialista en pròtesis dentals
Responsable tècnic/a d’un laboratori de pròtesis 
dentals
Comercial en la indústria dental o dipòsits dentals
Responsable tècnic /a en departaments d’investiga-
ció i desenvolupament de productes de la indústria 
dental

Tècnic/a superior en Radioteràpia
i dosimetria
2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi: SAF0

Què estudiaràs?
Atenció al pacient
Fonaments físics i equips
Anatomia per la imatge
Protecció radiològica
Simulació del tractament
Dosimetria física i clínica
Tractaments amb teleteràpia
Tractaments amb braquiteràpia
Projecte de radioteràpia i dosimetria
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Formació en centres de treball

De què treballaràs?
Tècnic/a superior en radioteràpia
Tècnic/a especialista en radioteràpia
Personal auxiliar dels serveis de protecció radiolò-
gica
Delegat/da comercial d’equips de radioelectrologia 
mèdica
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Servei d’Orientació – Pla Jove - 20 de abril de 2020
Web: edubcn.cat - Carpeta de l’orientador/a
Codi: P18


