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SERVEIS QUE T’OFERIM
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• Accés a una important col·lecció corresponent al fons de les
institucions: Campus Docent Joan de Déu, Hospital Sant
Joan de Déu i Institut Borja de Bioètica.
• Servei d’informació bibliogràfica i servei de préstec.
• Disposició de 100 punts de lectura.
• Servei d’obtenció de documents d’altres biblioteques.
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Tècnic en Cures
Auxiliars d’Infermeria
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Tots els serveis docents i administratius en horari de matí
i de tarda

Espai d’Habilitats Clíniques i Simulació
Al Recinte Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Sant Boi de Llobregat).

Nova adreça
Carrer Miret i Sans, 10-16
08034 Barcelona
Com arribar?

Noves tecnologies
• Punts d’informàtica de lliure accés.
• Aules equipades amb mitjans audiovisuals i material de
simulació clínica.

Cafeteria-Restaurant

Parades properes:
H4, 54, 63, 68, 75 i 78
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María Cristina (L3) a 500 m.
Reina Elisenda (L6) a 250 m.

Per a més informació
Campus Docent Sant Joan de Déu · Fundació Privada
Tel. 93 280 09 49 · Fax 93 600 61 12
eui@santjoandedeu.edu.es
www.santjoandedeu.edu.es
www.facebook.com/campusdocentsantjoandedeu

Tel. 93 280 09 49
Fax 93 600 61 12
eui@santjoandedeu.edu.es
www.santjoandedeu.edu.es
https://www.facebook.com/campusdocentsantjoandedeu
DL: B-7223-2013

OBJECTIUS DE L’ENSENYAMENT

Formar Tècnics en Ciències de la Salut que siguin bons
professionals amb un arrelat perfil humanitari.
Acompanyar l’alumne/a en el seu procés d’aprenentatge personal
amb el suport del Pla d’Acció Tutorial del centre.

Competències adquirides amb aquest cicle
•
•
•
•
•
•
•

Capacitat de resolució de problemes
Capacitat d’organització del treball
Capacitat de responsabilitat en el treball
Capacitat de treball en equip
Capacitat d’autonomia
Capacitat de relació interpersonal
Capacitat d’iniciativa

Vies d’accés
Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun
dels requisits següents:
• Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
• Haver superat el curs de formació específic per a l’accés als
cicles de grau mitjà.
• Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
• 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 més grans
de 25 anys.
• Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
• Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.
• Prova d’accés.

PLA D’ESTUDIS

Curs:
Format:
Horari:
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C11.
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C14.

1.400 hores (2 cursos acadèmics)
Presencial
Matins de 9 a 14 h

Operacions administratives
L’ésser humà davant la malaltia
Benestar del pacient/client
Cures bàsiques d’infermeria
Primers Auxilis
Higiene del medi hospitalari
Recolzament psicològic al pacient/client
Educació per a la salut
Tècniques d’ajuda odontològic
Relacions en l’equip de treball
Formació i orientació laboral
Formació en Centres de Treball
Crèdit de síntesi
Cures d’infermeria al nen hospitalitzat

Amb accés a
CFGS Audiopròtesis
CFGS Dietètica
CFGS Documentació sanitària
CFGS Higiene bucodental
CFGS Anatomia patològica
CFGS Laboratori de diagnòstic clínic
CFGS Imatge per al diagnòstic
CFGS Òrtesis i pròtesis
CFGS Pròtesis dental
CFGS Radioteràpia
CFGS Salut ambiental
Altres...

SORTIDES PROFESSIONALS

De què podràs treballar?
•
•
•
•
•
•
•

Tècnic auxiliar d’infermeria
Tècnic auxiliar d’atenció primària
Tècnic d’atenció domiciliària
Tècnic auxiliar d’unitats especials
Tècnic auxiliar en salut mental
Tècnic auxiliar d’odontologia
Tècnic auxiliar de balneoteràpia

On treballaràs?
En hospitals, consultes mèdiques, clíniques dentals, centres
geriàtrics, centres de salut mental, centres de balneoteràpia,
centres o hospitals de dia, unitats d’atenció sociosanitària
d’entitats públiques o privades, centres d’atenció primària, etc...

