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Aprèn treballant
En aquest cicle aprendràs com  traslladar i prestar aten-
ció bàsica sanitària i psicològica en les ambulàncies així 
com dur a terme activitats de teleoperació i teleassistència 
sanitària. 

També aprendràs a col·laborar en l’organització i desen-
volupament dels plans d’emergència, dels dispositius de 
risc previsibles i de la logística sanitària davant d’una 
emergència individual, col·lectiva o catàstrofe.

Aprendràs totes les tècniques necessàries mitjançant 
simulació de determinades situacions d’emergències 
mèdiques.

Tècnic/a en

Emergències 
Sanitàries

CFGM Emergències sanitàries



Què faràs?

Accés al cicle

Què estudiaràs?
Mòduls Professionals

M01. Manteniment mecànic preventiu del vehicle

M02. Logística sanitària en emergències

M03. Dotació sanitària

M04. Assistència sanitària inicial en situacions d´emergència

M05. Assistència sanitària especial en situacions 
d´emergència

M06. Evacuació i trasllat

M07. Suport psicològic en situacions d´emergència

M08. Plans d´emergència i dispositius de riscs previsibles

M09. Teleemergències

M10. Anatomofisiologia i patologia bàsiques

M11. Formació i orientació laboral

M12. Empresa i Iniciativa Emprenedora 

M13. Anglès tècnic

M14. Crèdit de síntesi

M15. Formació en centres de treball

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

www.iesebre.com

De què treballaràs?
 » Tècnic/a en transport sanitari.

 » Tècnic/a en emergències sanitàries.

 » Personal operador de teleassistència.

 » Personal operador de centre de coordinació d´urgències 
i emergències.

 » ESO o equivalent a efectes acadèmics

 » PQPI

 » Prova d’accés

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

 » Altres

 » Evacuar el pacient o la víctima emprant les tècniques de 
mobilització i immobilització.

 » Aplicar les tècniques de suport vital bàsic i d’atenció 
bàsica inicial.

 » Col·laborar en la classificació de les víctimes. Ajudar el 
personal mèdic i d’infermeria.

 » Donar suport psicològic bàsic al pacient, familiars i afec-
tats.

 » Atendre als centres gestors de teleoperació i teleas-
sistència.

 » Netejar i desinfectar l’habitacle del vehicle sanitari i la 
seva dotació.

 » Verificar el funcionament bàsic dels equips mèdics i mit-
jans auxiliars del vehicle sanitari.

 » Controlar i reposar les existències de material sanitari 
que hi ha a l’ambulància.


