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

Conrïm ut  tu r

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

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

Les nostres xarxes socials:

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

DESCRIPCIÓ
Aquests estudiscapaciten per traslladar pacients, prestar
atenció bàsica sanitària i psicològica en l’entorn
prehospitalari, portar a terme teleassistència sanitària i
col·laborar en l’organització i el desenvolupament de
plans d’emergència, dispositius de riscos previsibles i de
la logística sanitària davant d’una emergència individual
o col·lectiva.
Tenen una durada de 2.000 hores distribuïdes en dos
cursos acadèmics.

CONTINGUTS
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'emergència i dispositius de riscos previsibles.
Teleemergències.
Anatomofisiologia i patologia bàsiques.
Formació i orientació laboral.
Empresa i iniciativa emprenedora.
Anglès tècnic.
Síntesi
Formació en centres de treball.

Tenir el títol de graduat en educació secundària
obligatòria.
Haver superat el curs 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.
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
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 en transport sanitari.
Tècnic o tècnica en emergències sanitàries.
Operador o operadora de teleassistència o de centres
de coordinació d'urgències i emergències.

