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CFGS HIGIENE BUCODENTAL  
 



CFGS   HIGIENE BUCODENTAL (DUAL) 
HORES:2000 hores (2 cursos acadèmics) 
DISTRIBUCIÓ HORÀRIA:  1 grup, 1r de matí (8:30-15:00), 2n de mati (08:30  a 15:00) 
AULA-TALLER 
El centre disposa d’una aula-taller amb 5 cadires de dentista professionals i tot els estris 
necessaris per poder simular una consulta real. En aquests espais es realitzen pràctiques 
amb pacients voluntaris sempre amb la supervisió d’un dentista, per aconseguir que 
l’alumnat tingui la millor preparació possible.  
 
PROJECTE EDUCATIU 
FP-DUAL 
L’alumnat amb millor rendiment, durant el 2n curs fa part de 
la formació treballant a mitja jornada en una empresa del 
sector amb beca salari. La resta de l’alumnat fa tota la 
formació al centre de forma presencial. 
 
JORNADES TÈCNICAS I JORNADES PER FOMENTAR L’EMPRENE DORIA 
Cada curs l’alumnat pot 
participar en unes jornades 
formatives a Mojacar i a les 
jornades formatives que 
organitza la AHIADEC. 
 
INNOVACIÓ 
L’alumnat desenvolupa a l’aula on in situ projectes per a empreses del 
sector. 
 
MODALITAT SEMIPRESENCIAL 
Cal sol·licitar-ho en el moment de la matrícula a secretaria (o si es dona 
el cas durant el curs, al tutor/a de grup) pactant l’horari i acreditant els 
motius documentalment.  
 
ERASMUS+ 
Possibilitat de fer les pràctiques a l’estranger 
durant 2 mesos amb beca. 

 
PERSEGUIM L’EXCELÈNCIA  
Sense esforç no hi ha excel·lència, per això motivem a l’alumnat a esforçar-se i presentar 
els seus projectes a diferents premis i concursos: FP-Empren, CatSkills, URV, beques 
Fundació Reddis, ...   
 
• Per accedir a un CFGS cal disposar del títol de Batxillerat, del CAS (Curs d’Accés a 

Grau Superior) o de la Prova d’accés a Grau Superior.  
• La nota del CFGS possibilita l’accés a qualsevol universitat. A alguns Graus 

Universitaris es convaliden crèdits si es disposa d’un títols de tècnic superior d’estudis 
relacionats. 

 

Mòduls Professionals 
Hores  

mòdul 
Unitats formatives 

Hores 

UF 

Hores al 
Centre 

Hores 
Empre

sa 

MP1. Recepció i logística a 
la clínica dental 

33 UF 1 Recepció del pacient  i gestió informàtica. 33 33   

MP2. Estudi de la cavitat oral  198 

UF 1 Anatomia i fisiologia de l’aparell 
estomatognàtic. ** (2h desdoblades amb 
M3.UF1) 

95 95   

UF 2 Patologia de l’aparell estomatognàtic.  62 62   

UF 3 Patologies sistèmiques amb repercussió en 
l’aparell estomatognàtic 

41 41   

MP3. Exploració de la cavitat 
oral  

132 

UF1 Preparació de l’instrumental i material del 
gabinet bucodental. *  

66 66   

UF2 L’atenció al pacient.* 99 99   

MP6. Educació per a la salut 99 

UF1 Obtenció d’informació i organització 
d’accions d’educació i promoció de la salut.  

29 29   

UF2 Elaboració de programes d’educació i 
promoció de la salut bucodental.  

70 70   

MP9. Primers auxilis 66 

UF1 Recursos i trasllat d’accidentats.  22 22   

UF2 Suport vital bàsic (SVB) i ús dels 
desfibril·ladors.  

22 22   

UF3 Atenció sanitària d’urgències. 22 22   

MP7. Conservadora, 
periodòncia, cirurgia i 
implants  

132 

UF1 Tècniques d’ajuda en odontologia 
conservadora. * 

83 83   

UF2 Tècniques d’ajuda en odontologia quirúrgica. 
* 

49 49   

MP10. Fisiopatologia general 165 

UF 1 Fisiopatologia de l’organisme humà.  115 115   

UF 2 Fisiopatologia del sistema immunitari, 
infeccions i neoplàsies.  

50 50   

MP11. FOL 99 
UF1 Incorporació al mon laboral 66 66   

UF2 Prevenció de riscos laborals 33 33   

Total hores 1r curs 891  891 891  

MP1. Recepció i logística a 
la clínica dental 

33 
UF 2 Manteniment dels equips i control del 

magatzem de la clínica dental.  
33 33   

MP4. Intervenció bucodental  198 
UF 1 Prevenció bucodental .* 60 30 30 

UF 2 Eliminació de dipòsits dentals.* 138 25 113 

MP3. Exploració de la cavitat 
oral  

99 UF2 L’atenció al pacient.* 99 99   

MP5. Epidemiologia en salut 
oral 

132 

UF 1 Planificació i obtenció de dades en estudis 
epidemiològics de salut bucodental.  

80 80   

UF 2 Interpretació i informació de les dades 
obtingudes en estudis epidemiològics de salut 
bucodental.  

52 52   

MP8. Pròtesi i ortodòncia 132 

UF1 Presa d’impressions dentals i registres d’ 
oclusió. * 

33 22 11 

UF2 Pròtesis dentals. * 33 9 24 

UF3 Ortodòncia. * 66 33 33 

MP12. EiE 66 UF1 Empresa i iniciativa emprenedora 66 66   

MP13. Projecte  66 UF1 Projecte de higiene bucodental 66 33 33 

Total hores 2n curs 693   693  449 244 

MP14. FCT 416 Formació en centre de treball    


