
Cicles sanitaris i serveis socioculturals
Pràctiques en centres especialitzats

Centre concertat / privat
Més de 35 anys d’experiència

TÍTOLS OFICIALS

Cures auxiliars
d’infermeria

Documentació i 
administració sanitàries

Atenció a persones en 
situació de dependència Integració social

Emergències sanitàries Dietètica
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Tria la millor professió

Principals ocupacions i llocs de treball

Tècnic/a de programes de prevenció i inserció laboral
Educador/a d’equipaments residencials de tipus diversos
Treballador/a familiar
Auxiliar de tutela
Tècnic/a d’integració social
Educador/a d’educació especial
Monitor/a de persones amb discapacitat
Tècnic/a de mobilitat bàsica
Mediador/a ocupacional i/o laboral
Mediador/a comunitari/a
Mediador/a intercultural
Tècnic/a en ocupació en suport
Tècnic/a d’acompanyament laboral
Monitor/a de rehabilitació psicosocial

Àmbit professional i de treball

Assistencials, educatius, de suport a la gestió domèstica i 
psicosocials.

Empreses del sector de serveis a les persones

Sector dels serveis a la comunitat
Atenció psicosocial a col·lectius i persones en desavantatge 
social, mediació comunitària, inserció ocupacional i laboral 
i promoció de la igualtat d’oportunitats.

Perfil laboral

Aquests estudis capaciten per programar, 
organitzar, implementar i avaluar les 
intervencions d’integració social aplicant 
estratègies i tècniques específiques, 
promovent la igualtat d’oportunitats, actuant 
en tot moment amb una actitud de respecte 
cap a les persones destinatàries i garantint la 

creació d’entorns segurs tant per a les persones destinatàries 
com per al professional.

Integració social
G R A U  S U P E R I O R L O E  ( 2 0 0 0  h o r e s )

Tècnic/a en dietètica i nutrició

Responsable d’alimentació en empreses de servei 
d’àpats

Tècnic/a en higiene dels aliments

Consultor/a en alimentació

Educador/a sanitari/a

Principals ocupacions i llocs de treball

Atenció primària i comunitària
Unitats de promoció de la salut o consultes d’atenció 
primària.

Unitats de suport
Salut mental, pediatria, higiene bucodental i geriatria.

Salut pública
Servei d’higiene dels aliments.

Serveis generals hospitalaris
Unitats i serveis de dietètica i nutrició.

Servei de restauració
Cuines d’hospitals, empreses de càtering, restaurants i hotels, 
menjadors col·lectius de residències generals i geriàtriques, 
llars d’infants, menjadors escolars o d’empreses.

Àmbit professional i de treball

Elaborar dietes adaptades a persones i col·lec-
tius i controlar la qualitat de l’alimentació 
humana, analitzant els seus comportaments 
alimentaris i les seves    necessitats nutricio-
nals; programar i aplicar activitats educatives 
que millorin els hàbits d’alimentació de la 
població, sota la supervisió corresponent.

Perfil laboral

Dietètica
G R A U  S U P E R I O R L O G S E  ( 2 0 0 0  h o r e s )

Principals ocupacions i llocs de treball

Tècnic/a superior en documentació sanitària
Responsable tècnic/a de codificació de documentació 
sanitària
Responsable tècnic/a d’arxius d’històries clíniques
Responsable tècnic/a de tractament i disseny documen-
tal sanitari
Responsable tècnic/a de sistemes d’informació assisten-
cial sanitària
Responsable tècnic/a d’avaluació i control de qualitat
de la prestació sanitària
Responsable tècnic/a de gestió de processos adminis-
tratiu-clínics
Responsable d’administració d’unitats, departament
o centres sanitaris
Assistent/a d’equips de recerca biomèdica
Secretari/a de serveis sanitaris

Centres de recerca

Centres hospitalaris

Organismes i institucions de l’àmbit públic sanitari, 
tant en atenció primària com en especialitzada

Empreses privades del sector sanitari, tant en atenció 
primària com en especialitzada

Àmbit professional i de treball

Perfil laboral
Definir i organitzar processos de tractament 
de la informació i de la documentació clínica, 
extraient i registrant dades, codificant-les i 
validant la informació, garantint el compli-
ment de la normativa, així com intervenir en 
els processos d’atenció i gestió de pacients i 
de gestió administrativa en centres sanitaris.

Documentació i administració sanitàries
G R A U  S U P E R I O R L O E  ( 2 0 0 0  h o r e s )

G R A U  S U P E R I O R

Dietètica: Hospital Vall d’Hebron, Hospital Sant Joan de Déu, 
Hospital de Bellvitge, Eurest Compass Group, Serunion

Integració social: Fundación Salud y Comunidad, Fundació 
Pere Tarré, Suara Cooperativa, Progess, Creu Roja

Documentació i administració sanitàries: Mútua Terrasa, 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Centro Médico Teknon

Aquests són alguns centres i empreses col·laboradores on els 
alumnes realitzen les pràctiques dels nostres graus superiors:

Pràctiques en centres especialitzats

Tenir el títol de batxillerat,
Tenir el títol de tècnic/a superior o tècnic/a especialista,
Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol 
modalitat de batxillerat experimental,
Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) 
o el preuniversitari,
Tenir qualsevol titulació universitària o una equivalent,
Haver superat la prova d’accés a la universitat per a 
majors de 25 anys,
Tenir el títol de tècnic de formació professional.

Les persones que no compleixen cap dels requisits indicats 
han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’shi cal 
tenir 19 anys complerts o bé complir-los durant l’any natural 
en què es realitza aquesta prova.

G R A U  S U P E R I O R

Tenen accés directe als cicles les persones que compleixen 
algun dels requisits següents:

Vies d’accés als cicles formatius
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Principals ocupacions i llocs de treball

Assistent/a de persones en situació de dependència en 
institucions i/o domicilis
Governant/a i subgovernant/a de persones en situació de 
dependència en institucions
Auxiliar responsable de planta de residències de gent 
gran i persones amb discapacitat
Auxiliar d’ajuda a domicili 
Assistent/a d’atenció domiciliària
Treballador/a familiar
Auxiliar d’educació especial
Assistent/a personal
Teleoperador/a de teleassistència

Centres residencials de gent gran, o amb discapacitats 
físiques, psíquiques o sensorials

Centres de dia, centres de rehabilitació, centres d’oci i 
temps de lleure

Centres d’inserció ocupacional de persones amb discapa-
citat

Habitatges tutelats

Centres de teleassistència

Àmbit professional i de treball

Perfil laboral
Aquests estudis capaciten per atendre les 
persones en situació de dependència, en l’àm-
bit domiciliari i institucional, a fi de mantenir 
i millorar la seva qualitat de vida, fent activi-
tats assistencials, no sanitàries, psicosocials 
i de suport a la gestió domèstica, i aplicant 
mesures i normes de prevenció i seguretat i 

derivant-les a altres serveis quan sigui necessari.

G R A U  M I G
Atenció a persones en situació de dependència

L O E  ( 2 0 0 0  h o r e s )

Principals ocupacions i llocs de treball

Tècnic/a auxiliar d’infermeria

Tècnic/a d’atenció primària

Tècnic/a d’atenció domiciliària

Tècnic/a auxiliar d’unitats especials

Tècnic/a auxiliar de salut mental

Àmbit professional i de treball

Centres sanitaris, departaments d’afers socials de ministeris, 
comunitats  autònomes,  ajuntaments  i  centres  de balneo-
teràpia.

Altres

Consultoris, urgències, hospitalització, pediatria, sales de 
part, unitats de cures especials, quiròfans, centrals d’esterilit-
zació, salut mental i geriatria.

Atenció especialitzada

Atenció domiciliària, promoció de la salut, consultoris, 
salut bucodental i centres geriàtrics.

Atenció primària i comunitària

Perfil laboral

Proporcionar cures auxiliars al pacient / client 
i actuar sobre les condicions sanitàries del 
seu entorn com: membre d’un equip d’infer-
meria en els centres sanitaris d’atenció espe-
cialitzada i d’atenció primària, sota la depen-
dència del diplomat d’infermeria o, si s’escau, 
com a membre d’un equip de salut en l’assis-

tència derivada de la pràctica de l’exercici liberal, sota la super-
visió corresponent.  

Cures auxiliars d’infermeria
G R A U  M I G L O G S E  ( 1 4 0 0  h o r e s )

Tècnic/a en emergències sanitàries

Tècnic/a en transport sanitari

Operador/a de teleassistència

Operador/a de centres de coordinació d’urgències i 
emergències

Principals ocupacions i llocs de treball

La formació pràctica es realitza 
en col·laboració amb Falck VL, 
empresa líder mundial en transport 
sanitari i atenció a emergències.

Empresa col·laboradora

Àmbit professional i de treball

Col·laboració en la preparació i desenvolupament de la 
logística sanitària davant emergències col·lectives o 
catàstrofes 

Participació en la preparació de plans d’emergència i 
dispositius de risc previsible de l’àmbit de la protecció
civil

Trasllat de pacients o víctimes

Prestació d’atenció sanitària i psicològica inicial

Perfil laboral
Traslladar el pacient al centre sanitari, prestar 
atenció bàsica sanitària i psicològica en 
l’entorn prehospitalari, dur a terme activitats 
de teleoperació i teleassistència sanitària, i 
col·laborar en l’organizació i en el desenvolu-
pament dels plans d’emergència, dels disposi-
tius de risc previsibles i de la logística 

sanitària davant d’una emergència individual, col·lectiva o 
catàstrofe.  

Emergències sanitàries
G R A U  M I G L O E  ( 2 0 0 0  h o r e s )

G R A U  M I G

Aquests són alguns centres i empreses col·laboradores on els 
alumnes realitzen les pràctiques dels nostres graus mitjans:

Cures auxiliars d’infermeria: Hospital de Barcelona, 
Centro Médico Teknon, Hospital Sant Joan de Déu, Hospital 
Universitari Dexeus

Atenció a persones en situació de dependència:
Grup Mutuam, Fundació El Maresme, Amavir, Prodis, Grupo 
Los Nogales

Pràctiques en centres especialitzats

Tenir el títol de graduat en educació secundària obliga-
tòria,

Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles 
formatius de grau mitjà,
Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,

Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i 
polivalent (BUP),
Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,

Haver superat la prova d’accés a la universitat per a 
majors de 25 anys,

Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de 
qualificació professional inicial (PQPI) o FP bàsica,

Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau 
superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits indicats 
han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal 
tenir com ha mínim 17 anys l’any en què es realitza aquesta 
prova.

G R A U  M I G

Tenen accés directe als cicles les persones que compleixen 
algun dels requisits següents:

Vies d’accés als cicles formatius


