
 

 

 

Parlem del cicle de... 

TÈCNIC/A EN CURES AUXILIARS 

D’INFERMERIA. 

La competència professional d’aquest cicle és 

proporcionar cures auxiliars al pacient i actuar 

sobre les condicions sanitàries del seu entorn, 

com a membres d’un equip d’infermeria en 

centres sanitaris d’atenció especialitzada i 

d’atenció primària. 

 

 

 

Un/a TCAI és un professional de la salut que 

té vocació per a la cura dels malalts. A més, 

sap treballar en equip i té coneixements 

sanitaris per cobrir les necessitats bàsiques 

de les persones. 

 

 

Titulació/exercici professional: 

Tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria per exercir en 

hospitals, centres sòcio-sanitaris, residencies, geriàtrics, 

centres d’atenció primària i clíniques dentals. 

 

Durada dels estudis:  

1400 hores, de les quals: 990h es cursen al centre 

educatiu i 410h es cursen al centre de treball. 

 

Horari: 

L’institut ofereix dues modalitats per cursar el CFGM de 

CAI: 

 Opció A: Fer el cicle en un curs acadèmic en horari 

de matí: de 8 a 14:30h; i les practiques a 

l’empresa el primer quadrimestre del curs 

següent. 

 Opció B: Fer el cicle en dos cursos acadèmics en 

horari de tarda: 15 a 19:55h; i les practiques a 

l’empresa a partir del març del segon curs 

acadèmic. 



Què estudiaràs ? 

 Operacions administratives i 

documentació sanitària. 

 L’ésser humà davant la malaltia. 

 Benestar del pacient: necessitats 

d’higiene, repòs i moviment. 

 Cures bàsiques d’infermeria 

aplicades a les necessitats de 

l’ésser humà. 

 Primers auxilis. 

 Higiene del medi hospitalari i 

neteja del material. 

 Recolzament psicològic al pacient. 

 Educació per la salut. 

 Tècniques d’ajuda 

odontològica/estomatològica. 

 Relacions en l’equip de treball. 

 Formació i orientació laboral. 

 Formació en centres de treball. 

 Crèdit de síntesi. 

 Anglès tècnic. 

 

On ho estudiaràs ? 

A l’aula, al taller de pràctiques i al simulador de 

primers auxilis. 

 

 

Què més et podem oferir ? 

 Un equip docent amb àmplia 

experiència. 

 Una acció tutorial d’acompanyament. 

 Tots els recursos del centre. 

 Activitats complementàries. 

 Jornades tècniques. 

 Xerrades amb experts. 

 Simulacions. 

 Tallers. 

 Sortides didàctiques. 

Enllaç informació preinscripcions: 

 https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-

grau-mitja/informat/calendari/ 

 

Dades CONTACTE institut: 

 Telèfon: 937987711 

 Correu-e: iessatorras@xtec.cat 

 Web: www.asatorras.cat 

 

Esteu disposats a...  

VIURE UNA NOVA EXPERIÈNCIA 

EDUCATIVA , PERSONAL I 

PROFESSIONAL AMB NOSALTRES ? 
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