
Competència general

Titulació

Tècnic o tècnica Superior en Higiene Bucodental

La competència general d'aquest títol consisteix 
a promoure la salut bucodental de les persones i 
de la comunitat, mitjançant el desenvolupament 
d'activitats preventives i assistencials, que 
comprenen l'exploració, l'avaluació, la promoció i 
la realització de tècniques odontològiques. Com 
a membre d'un equip de salut bucodental 
realitzarà la seva activitat professional amb 
criteris de qualitat, seguretat i optimització de 
recursos.

Reial Decret 769/2014, de 12 de setembre, pel 
que s´estableix el titol de Tècnic Superior en 
Higiene Bucodental 

Normativa

Les persones que obtenen aquest títol 
exerceixen la seva activitat professional en el 
sector
sanitari públic i privat, a l'àrea d'atenció sanitària 
i promoció de la salut, formant part d'equips 
estructurats de salut bucodental, d'equips 
d'atenció primària, en les unitats de promoció de 
la salut, i en consultes o gabinets dentals
privats. Poden integrar-se en un equip de 
prevenció i atenció sanitària, coordinat
per un facultatiu. Desenvolupen funcions 
d'organització i gestió en la unitat o gabinet
dental de treball, presten serveis assistencials i 
preventius a la comunitat i controlen la qualitat 
dels mateixos a través d'activitats de vigilància 
epidemiològica i d'educació sanitària. La seva 
activitat professional està sotmesa a regulació 
per l'Administració competent.

Entorn professional
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Com es realitza:

Continuïtat dels estudis

Formació en centres de treball (FCT)

Accés i vinculació a altres estudis.
1. El títol de Tècnic Superior en Higiene 
Bucodental permet l'accés directe
per cursar qualsevol altre cicle formatiu de Grau 
superior, en les condicions d'admissió
que s'estableixin.
2. El títol de Tècnic Superior en Higiene 
Bucodental permet l'accés directe als
ensenyaments conduents als títols universitaris de 
grau en les condicions d'admissió
que s'estableixin

Aquest mòdul és realitza a les diferents clíniques 
dentals que hi ha repartides a les comarques 
Montsià, Baix Ebre i Baix Maestrat (Castelló)

La durada total del cicle és de 2000 hores 
repartides en els següents crèdits durant dos 
cursos

Segon curs

Primer curs

Les ocupacions i llocs de treball 
més rellevants són els 
següents:

– Tècnic superior en Higiene Bucodental.

– Tècnic especialista higienista dental.

– Higienista bucodental.

– Educador en salut bucodental

Codi 

 

Nom del mòdul

 

Durada

MP4

 

Intervenció bucodental

 

198

MP5

 

Epidemiologia en salut oral

 

132

MP7

 

Conservadora, 

periodòncia,cirurgia i implants

 

132

MP8

 

Pròtesi i ortodòncia. 

 

132

MP12
Empresa i iniciativa 

emprenedora

66

MP14
Projecte

66

Hores lectives segon curs
759

FCT
416

Total  hores   Cicle: 2000h

Codi  Nom del Mòdul  Durada

MP1  
Recepció i logística a la 

clínica dental  

66

MP2
 Estudi de la cavitat oral

 

198

MP3
 Exploració de la cavitat oral

 

165

MP6
 Educació per la salut

 

99

MP9
 Primers auxilis

 

66

MP10

 
Fisiopatologia general 

 

165

MP11

 
Formació i orientació laboral.

 

99

 

Hores lectives primer curs 825h
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