CFGM CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

C/JacintBarrau 1, 43201 Reus
977 310953
www.insbaixcamp.org

CFGM CURES AUXILIARS D'INFERMERIA (LOGSE)
HORES:1400 hores (1 curs acadèmic)
DISTRIBUCIÓ HORÀRIA:1 grup de matí de 8:30 a 15:00
2 grups de tarda de 15:30 a 22:00

Crèdit

Hores
totals

Hores
setmanals

C1

Operacions administratives i documentació sanitària

93

3

2 AULES-TALLER
L’alumnat disposa d’aules taller dotat amb material propi de centres hospitalaris on
aprendre de forma pràctica a fer cures de primers auxilis, immobilitzacions, canvis
posturals, higiene del pacient i del medi, ...

C2

L'ésser humà davant la malaltia

62

2

C3

Benestar del pacient/client: higiene i moviment

62

2

PROJECTE EDUCATIU

C4

Cures bàsiques d'infermeria aplicades a les
necessitats de l'esser humà

279

9

C5

Primers auxilis

31

1

C6

Higiene del medi hospitalari i neteja de material

93

3

C7

Recolzament psicològic al pacient/client

62

2

C8

Educació per a la salut

31

1

C9

Tècniques d'ajuda odontològica/estomatològica

93

3

C10

Formació i orientació laboral

62

2

C11

Relacions en l'equip de treball

62

2

C13

Síntesi

60

C12

Formació en centres de treball

410

ATENCIÖ PERSONALITZADA
Sessions de tutoria setmanals (seguiment acadèmic de l’alumne/a i del grup-classe,
activitats de formació en valors i intel·ligència emocional), control d’assistència diari per
SMS o email a les famílies i informes mensuals. Itineraris personalitzats i plans
individualitzats si s’escau.
SORTIDES I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Visites alaboratoris, residències, hospitals, xerrades formatives, ....
INNOVACIÓ
L’alumnat participa en projectes d’innovació amb residències d’avis i en projectes
d’educació per la salut amb entitats de la ciutat.
MODALITAT SEMIPRESENCIAL
Permet una millor conciliació entre els estudis i la vida personal o
laboral. Cal sol·licitar-la 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 1 mes amb beca.
ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT DE L’EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
L’alumnat que ja té experiència laboral en l’àmbit de la sanitat, a través d’aquesta mesura
flexibilitzadora pot demostrar que té superats alguns dels crèdits que formen el cicle.
PROVES LLIURES D’OBTENCIÓ DE TÍTOL
L’alumnat que no pot cursar el cicle de forma presencial pot examinar-se per lliure al
nostre centre en la convocatòria de les proves lliures que es realitza un cop a l’any.
Per accedir a un CFGM cal disposar del títol d’ESO o de la Prova d’accés a GM.

TOTALS

1400

30

El Crèdit de Síntesi es realitza a temps complert les dues darreres setmanes de maig, en
horari normal de classe.
FORMACIÓ EN CENTRE DE TREBALL
Aquest crèdit consisteix en fer 410 hores de treball pràctic en empreses o entitats de la
zona. Aquest mòdul posa en contacte l’alumnat amb la realitat del món laboral i completa
la formació que reben al centre. A més de poder fer-ho constar en el seu currículum,
tenen l’oportunitat d’entrar a formar part de la borsa de treball de l’empresa o entitat on
han fet les pràctiques.
Tot l’alumnat del cicle fa al menys 200 hores en un centre hospitalari, la resta poden ferse en residències, centres mèdics, consultes mèdiques, ...

