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Aprèn treballant
Vols treballar en un hospital? T’agradaria formar part d’un 
equip d’infermeria? I a una clínica dental? Aquest és el teu 
cicle.

En aquest cicle aprendràs a proporcionar cures al pacient  
juntament amb metges i infermeres en els centres sani-
taris d’atenció especialitzada i d’atenció primària, sota la 
supervisió del diplomat d’infermeria. A més, també apren-
dràs estratègies per tal de promoure i prevenir la salut.

Al CFGM de Cures auxiliars d’infermería aprendràs:

 » Utilitzant la metodologia de simulació que ens permet 
convertir l’aula en una unitat de pacient.

 » Participant en l’organització d’esdeveniments d’àmbit 
sanitàri.

 » Fent  pràctiques en els principals hospitals de les  Terres 
de l’Ebre.

Tècnic/a en

Cures Auxiliars 
d’Infermeria

CFGM Cures auxiliars d’infermeria



Què faràs?

Accés al cicle

Què estudiaràs?
Mòduls Professionals

M01. Operacions administratives i documentació sanitària
M02. L’ésser humà davant la malaltia
M03. Benestar del pacient: necessitats d’higiene, repòs i 

moviment
M04. Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les 

necessitats de l’ésser humà
M05. Primers auxilis
M06. Higiene del medi hospitalari i neteja de material
M07. Recolzament psicològic al pacient/client
M08. Educació per a la salut
M09. Tècniques d’ajuda odontològica/estomatològica
M10. Relacions en l’equip de treball
M11. Formació i orientació laboral
M12. Formació en centres de treball

M13. Síntesi

Per a més informació sobre els mòduls, consulteu el web del centre:

www.iesebre.com

De què treballaràs?
 » Auxiliar d’infermeria/clínica.

 » Auxiliar de balnearis.

 » Auxiliar d’atenció primària i cures d’infermeria a 
domicili.

 » Auxiliar bucodental.

 » Auxiliar de geriatria.

 » Auxiliar pediàtric.

 » Auxiliar d’esterilització.

 » Auxiliar d’unitats especials.

 » Auxiliar de salut mental.

 » ESO o equivalent a efectes acadèmics

 » PQPI

 » Prova d’accés

 » Haver superat el curs específic per a l’accés als CFGM

 » Altres

 » Preparar els materials i processar la informació de la 
consulta/unitat en les àrees de la seva competència.

 » Aplicar cures auxiliars d’infermeria al pacient/client.

 » Tenir cura de les condicions sanitàries de l’entorn del 
pacient/client i del material/instrumental sanitari utilitzat 
en les diferents consultes/unitats/serveis.

 » Col·laborar en la prestació de cures psíquiques al 
pacient/client, realitzant, al seu nivell, l’aplicació de 
tècniques de recolzament psicològic i d’educació 
sanitària.

 » Realitzar tasques d’instrumentació en equips de salut 
bucodental.


