
    Titulació
Tècnic o tècnica en cures auxiliars 
d'infermeria

Aquesta titulació permet:

Ÿ· Accedir a un lloc de treball com  a 
Tècnic Auxiliar d’Infermeria

Ÿ· Cursar un altre cicle formatiu de 
grau mitjà

Ÿ· Accedir al batxillerat 

Ÿ· Cursar un cicle formatiu de grau 
superior 

CICLE FORMATIU DE 
GRAU MITJA

Competència general
Proporcionar cures auxiliars al pacient/client 
i actuar sobre les condicions sanitàries de 
l'entorn, com a membre d'un equip 
d'infermeria en els centres sanitaris 
d'atenció especialitzada i d'atenció primària, 
sota la dependència del diplomat o la 
diplomada d'infermeria  si cal, i també com a 
membre d'un equip de salut en l'assistència 
derivada de la pràctica de l'exercici liberal, 
sota la supervisió corresponent.

Normativa
Decret 203/1997, 30 de juliol, pel qual 
s'estableix el currículum del cicle formatiu de 
grau mitjà de cures auxiliars d'infermeria.
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 · Batxillerat

 · Cicles Formatius de Grau 
Superior: En aquest cas s’estarà 
exempt de realitzar la prova 
d’accés quan es tracti d’un Cicle 
Formatiu de la mateixa Família 
Professional..

El títol de Tècnic Auxliar d’Infermeria 
permet accedir als següents estudis:

Continuïtat dels estudis

Formació en centres de 
treball (FCT)
Aquest crèdit és realitza en diferents 
instal·lacions sanitàries de la comarca del 
Montsià, preferentment a l’Hospital 
Comarcal d’Amposta.

Crèdit 13: síntesi. (66 hores)

Com es realitza:

La durada total del cicle és de 1400 hores 
repartides en els següents crèdits

Crèdit 1: operacions administratives i 

documentació sanitària. (66 hores)

Crèdit 2: l'ésser humà davant la malaltia. 

(66 hores)

Crèdit 3: benestar del pacient: necessitats 

d'higiene, repòs i moviment. (66 hores)

Crèdit 4: cures bàsiques d'infermeria 

aplicades a les necessitats de l'ésser humà. 

(264 hores)

Crèdit 5: primers auxilis. (33 hores)

Crèdit 6: higiene del medi hospitalari i 

neteja de material. (99 hores)

Crèdit 7: recolzament psicològic al 

pacient/client. (66 hores)

Crèdit 8: educació per a la salut. (33 hores)

Crèdit 9: tècniques d'ajuda 

odontològica/estomatològica. (99 hores)

Crèdit 10: relacions en l'equip de treball. 

(66 hores)

Crèdit 11 : formació i orientació laboral. (66 

hores)

Crèdit 12: formació en centres de treball. 

(410 hores)

· Auxiliar de balnearis
 

Àmbit professional i de treball

Sector sanitari, àrea d'assistència, com a 
membre d'un equip d'infermeria a l'atenció 
primària, comunitària o especialitzada. 

Principals subsectors: atenció 

primària i comunitària (atenció domiciliaria, 
promoció de la salut, salut bucodental, 
consultes i centres geriàtrics), atenció 
especialitzada (consultes, hospitalització, 
urgències, sales de parts, pediatria, unitats 
de cures especials, quiròfans, centrals 
d'esterilització, salut mental i geriatria) o 
altres (centres sanitaris, departaments 
d'afers socials de ministeris, comunitats 
autònomes, ajuntaments i centres de 
balneoteràpia). 

Principals ocupacions i llocs de 
treball

· Auxiliar d'infermeria/clínica
 

· Auxiliar d'atenció primària i cures 
 

d'infermeria a domicili

· Auxiliar de pediatria
 

· Auxiliar d'esterilització
 

· Auxiliar d'unitats especials
 

· Auxiliar bucodental
 

·  Auxiliar de salut mental
 

· Auxiliar de geriatria
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