CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
Família SANITAT
Cures auxiliars d’infermeria
Emergències sanitàries
Farmàcia i parafarmàcia

INSTITUT
TORRE VICENS

Família EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL
Obres d’interior, decoració i rehabilitació
Família IMATGE PERSONAL
Estètica i bellesa
Perruqueria i cosmètica capil·lar
PFI (NEE) Perruqueria i estètica

Lle
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CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
Família SANITAT
Anatomia patològica i citodiagnòstic
Dietètica
Documentació i administració sanitària
Higiene bucodental
Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear
Laboratori clínic i biomèdic
Família EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL
Projectes d’edificació

Sanitat
Formació
professional

Grau
Mitjà

Família IMATGE PERSONAL
Estètica integral i benestar
Estilisme i direcció de perruqueria

www.iestorrevicens.cat
info@iestorrevicens.cat
973 220 033
Av. Torre Vicens, 3 · 25005 Lleida

Les nostres xarxes socials:

CURES
AUXILIARS
D’INFERMERIA

ACCÉS
Tenen accés directe al cicle les persones que
compleixen algun dels requisits següents:

DESCRIPCIÓ
Aquests estudis capaciten per fer cures auxiliars
d'infermeria, controlar les condicions sanitàries de
l'entorn i del material o l'instrumental sanitari i portar a
terme tasques relacionades amb l'instrumental d'equips
de salut bucodental.
Tenen una durada de 1.400 hores (990 lectives en un
centre educatiu i 410 pràctiques en un centre de treball)
distribuïdes en un curs acadèmic.

Tenir el títol de graduat en educació secundària
obligatòria i/o 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.
Les persones que no compleixen cap dels requisits
esmentats han de superar una prova d'accés. Per
presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys, l'any en què
es fa la prova.

CONTINUÏTAT
CONTINGUTS
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 odontologicoestomatològica.
Relacions en l'equip de treball.
Formació i orientació laboral.
Formació en centres de treball.
Síntesi.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica,
que permet accedir:
Al batxillerat.
A un cicle de grau superior de formació professional.

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al
món laboral com a:
Tècnic o tècnica auxiliar d'infermeria.
Atenció primària o domiciliària, en unitats especials i
de salut mental.

