Cicle Formatiu Grau Mitjà

Cures Auxiliars
d'Infermeria
Aquest cicle té la finalitat de preparar als futurs professionals per a ser el personal
sanitari que tindrà el contacte més proper amb els pacients.
En la nostra escola es complementa aquesta formació amb balneoteràpia i
massatge, ampliant així les sortides professionals tant en l’àmbit hospitalari com
l’extrahospitalari (balnearis, SPA, centres de recuperació i fisioteràpia, etc.)

Competències Professionals
- Preparar els materials i processar la informació de la consulta en les àrees de la seva
competència.
- Aplicar cures auxiliars d’infermeria al pacient.
- Tenir cura de les condicions sanitàries de l’entorn del pacient i de l’instrumental sanitari
utilitzat en les diferents consultes.
- Col·laborar en la prestació de cures psíquiques al pacient, realitzant al seu nivell, l’aplicació de tècniques de recolzament psicològic i d’educació sanitària.
- Realitzar tasques d’instrumentació en equips de salut bucodental.

Sortides Professionals
• Tècnic/a auxiliar d’Infermeria en centres hospitalaris, clíniques i centres d’atenció
primària
• Tècnic/a auxiliar en balnearis, SPA i centres de recuperació i fisioteràpia.
• Tècnic/a auxiliar d’atenció domiciliària.
• Tècnic/a auxiliar en clíniques dentals i geriàtrics.

Per què estudiar a l’Institut Roger de Llúria?
- Atenció personalitzada a l’alumnat

- Centres públics i privats per a fer FCT

- FCT en centres reconeguts

- Centre ben ubicat (Plaça Lesseps)

- Professionals col·laboradors dels sectors

- Alt índex d’inserció laboral

- Torn matí i tarda

- Classes actives amb pràctiques

- Assignatures pròpies

- Alt rendiment acadèmic

Informa-te’n! Al telèfon: 93 217 10 46 Per correu electrònic: Info@rogerdelauria.com

C.F.G.M. CURES AUXILIARS D’INFERMERIA
1 CURS ACADÈMIC - 1400 HORES
MÓDULS

CRÈDITS

M1. Operacions administratives i documentació sanitària

SUB-CRÈDITS

H

C1. Operacions administratives i documentació sanitària

60

C2. L’ésser humà davant la malaltia

60

C3. Benestar del pacient: necessitats d’higiene,

60

repòs i moviment

M2. Tècniques bàsiques d’infermeria

C4. Cures bàsiques d’infermeria
aplicades a las necessitats
de l’ésser humà

C-4-1 Cures (180h)
C-4-2 Procediments
(60h)

240

C5. Primers auxilis

30

M3. Higiene del medi hospitalari i neteja de material

C6. Higiene del medi hospitalari i neteja de material

90

M4. Promoció de la salut i recolzament psicològic

C7. Recolzament psicològic al pacient / client

60

C8. Educació per a la salut

30

M5. Tècniques d’ajuda odontològica / estomatològica

C9. Tècniques d’ajuda odontològica / estomatològica

90

M6. Relacions en l’equip de treball

C10 Relacions en l’equip de treball

60

M7. Formació i orientació laboral

C11. Formació i orientació laboral

60

M8. Formació en centres de treball

C12. Formació en centres de treball

410

C13. Síntesi

60

C14. Introducció a les teràpies manuals

90

al pacient

M9. Lliure disposició del centre

Formació en Centre de treball (FCT)

I molts centres més!
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Més de 30 anys contribuint
a la salut de la societat

