
 

 

 

Parlem del cicle de... 

TÈCNIC/A EN EMERGÈNCIES 

SANITÀRIES. 

La competència professional del cicle és 

traslladar pacients al centre sanitari, prestar 

atenció bàsica sanitària i psicològica a l’entorn 

prehospitalari, dur a terme activitat de 

teleoperació i teleassistència sanitària i 

col·laborar en l’organització i desenvolupament 

dels plans d’emergència, dels dispositius de 

riscs previsibles i de la logística sanitària d’una 

emergència individual, col·lectiva o catàstrofe. 

 

Un TES és una figura clau en el transport 

sanitari urgent com no urgent. El/la TES, de la 

mà d’altres professionals sanitaris, no es 

limiten a la conducció de l’ambulància, si no 

que constitueix una de les parts fonamentals 

en l’assistència sanitària prehospitalària 

durant l’emergència. 

Titulació/exercici professional 

Tècnic/a en emergències sanitàries pot exercir en el 

sector sanitari públic o privat, relacionat amb els trasllats 

de pacients o víctimes, en l’atenció psicològica inicial; i 

col·laborar en la preparació i desenvolupament de la 

logística sanitària en emergències col·lectives o 

catàstrofes. 

 

Durada dels estudis:  

2000 hores, de les quals: 1584h es cursen al centre 

educatiu i 416h al centre de treball. 

 

Horari: 

El cicle es reparteix en dos cursos acadèmics: 

 Primer TES: Es realitza durant el primer curs 

acadèmic en horari de matí, de 8 a 14:30h. 

 SEGON TES: Es realitza durant el segon curs 

acadèmic en horari de matí, de dilluns a dimecres, 

de 8 a 14:30h (els dilluns fins les 15:30h). Dijous i 

divendres es fan les pràctiques a l’empresa. 



Què estudiaràs ? 

A primer: 

 Manteniment mecànic i preventiu. 

 Dotació sanitària en emergències. 

 Atenció sanitària inicial en 

situacions d’emergència. 

 Evacuació i trasllat de pacients. 

 Suport psicològic en emergències. 

 Plans d’emergència i dispositius de 

riscos previsibles. 

 Teleemergències. 

 Anatomofisiologia i patologia bàsiques. 

 Formació i orientació laboral. 

 Anglès tècnic. 

 Síntesi. 

A segon: 

 Logística sanitària en emergències. 

 Atenció sanitària especial en 

situacions d’emergència. 

 Empresa i iniciativa emprenedora. 

 Síntesi. 

 FCT 

On ho estudiaràs ? 

A l’aula, al simulador d’emergències i a la zona 

de l’ambulància. 

 

 

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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