
                                                                                   

Cures Auxiliars d’Infermeria  
 Família: Sanitat - Codi 1601 

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS 

Aquest cicle capacita per aplicar les cures auxiliars d'infermeria al/les pacients o 
client/tes, preparar els materials i el processament de la informació de la consulta o 
unitat en les àrees de la seva competència, tenir cura de les condicions sanitàries 
de l'entorn del/les pacients i del material sanitari utilitzat, col·laborar en la prestació 
de cures psíquiques a pacients realitzant l'aplicació de tècniques de recolzament 
psicològic i d'educació sanitària, i realitzar tasques d'instrumentació en equips de 
salut bucodentals. 

 SORTIDES PROFESSIONALS 
Les principals ocupacions o llocs de treball d'aquest professional poden ser: 
 Auxiliar d'infermeria/clínica  
 Auxiliar d'atenció primària i cures d'infermeria a domicili 
 Auxiliar bucodental  
 Auxiliar geriàtric  
 Auxiliar pediàtric  
 Auxiliar d'esterilització  
 Auxiliar d'unitats especials  
 Auxiliar de salut mental  
 Auxiliar de balnearis 

CRÈDITS FORMATIUS  
- Operacions Administratives i Documentació Sanitària. 
- L'ésser Humà davant la Malaltia. 
- Benestar dels Pacients: Necessitats d'Higiene, Repòs i Moviment. 
- Cures Bàsiques d'Infermeria Aplicades a les Necessitats de l'Ésser Humà. 
- Primers Auxilis. 
- Higiene del Medi Hospitalari i Neteja de Material.  
- Suport Psicològic als Pacients/clients. 
- Educació per a la Salut. 
- Tècniques d'Ajuda Odontològica/estomatològica 
- Relacions en l'Equip de Treball. 
- Formació i Orientació Laboral. 
- Formació en Centres de Treball. 
- Síntesi. 

DURADA  1.400 h -   un curs  (formació presencial)     
Formació en el centre educatiu: 990 hores  
Formació en centres de treball:   410 hores 

Horaris (intensiu) 
Torn mati:     8:00h - 14:30h    
Torn tarda : 15:00h -  21:30h 

CENTRE CONCERTAT PER LA GENERALITAT  DE  CATALUNYA  
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ACCÉS A AQUEST CICLE DE GRAU MIG 
 Graduat en ESO 
 Títol de CFGM  
 Prova d’accés als cicles de grau mig 
 Qualsevol altra titulació oficial de nivell superior 

CONTINUÏTAT ACADÈMICA 
Un altre cicle formatiu de grau mig (amb convalidacions) 
Un cicle superior de qualsevol branca. 
Batxillerat 

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL 
 Hospital Clínic de Barcelona i Hospital de la Maternitat 
 Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
 Hospital Sagrat Cor 
 Consorci Sanitari Integral: 
 Hospital Dos de Maig
 Hospital Moisés Brogí
 Hospital Creu Roja d’Hospitalet

 Clíniques dentals 
 CAPs 
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