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FAMÍLIA SANITAT 
 
 
TÍTOL: 
Tècnic/a Superior en Documentació i 
Administració sanitàries 
 
DURADA: 
Dos cursos acadèmics, 2000 h (1584 + 416h  
centre de treball) 
 
HORARI: Tarda, de dilluns a divendres 
 
INICI CURS: Setembre 2021 
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EQUIP HUMÀ 
 Formació de qualitat amb metodologies 

d’ aprenentatge actives i participatives. 
 Professionals experts. 
 Acompanyament personal i 

professional. 
 Treballem per a la inserció laboral. 
 Modalitat semipresencial. 
 



ACCÉS 
Accés directe al cicle: 

• Títol de batxillerat, 

• Títol grau mitjà/ superior, 

• Segon curs de batxillerat de 
qualsevol modalitat de batxillerat 
experimental, 

• COU / qualsevol titulació 
universitària , 

• Prova d'accés a la universitat per a 
més grans de 25 anys. 



ACCÉS 

 

Les persones que no compleixen cap 
dels requisits esmentats han de 
superar una prova d'accés.  

 

 

Per presentar-s'hi cal tenir complerts 
19 anys o bé complir-los durant l'any 
natural en què es realitza la prova. 



PREINSCRIPCIÓ 



Gestionar dades 

clíniques 

Atendre i gestionar 

pacients 

Realitzar 

gestions 

administratives 

del centre i 

serveis 

sanitaris 

Organitzar i codificar 

informació i 

documentació 

(extreure dades, 

codificar-les) 

ON? 
En unitats i serveis especialitzats 

En centres sanitaris 

QUÈ SABRÉ 

FER? 
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Mòduls professionals: primer curs 
 
MP01. Gestió de pacients 
 
MP02. Terminologia clínica i patologia 
 
MP03. Extracció de diagnòstics i procediments 
 
MP04. Arxiu i documentació sanitaris 
 
MP05. Sistemes d’informació i classificació sanitaris 
 
MP06. Ofimàtica i procés d’informació 
 
MP11. Formació i orientació laboral 

QUÈ 

APRENDRÉ? 
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Mòduls professionals: segon curs 
 
MP07. Codificació sanitària 
 
MP08. Atenció psicosocial al pacient/usuari 
 
MP09. Validació i explotació de dades 
 
MP10. Gestió administrativa sanitària 
 
MP12. Empresa i iniciativa emprenedora 
 
MP13. Anglès tècnic 
 
MP14. Projecte de documentació i administració sanitària 
 
MP15. Formació en centres de treball 

QUÈ 

APRENDRÉ? 



SORTIDES 

PROFESSIONALS • Gestió de pacients en les àrees 
administratives de  centres sanitaris: URG, 
CCEE, UAP, Secretaries mèdiques, 
Admissions. 

• Gestió documental i gestió de l’arxiu d’HC 
als serveis de documentació clínica. 

• Codificació de processos assistencials en els 
Serveis de documentació clínica. 



SORTIDES 

PROFESSIONALS 
• Gestió de dades sanitàries a diferents 

Unitats/serveis d’un centre sanitari: explotar 
bases de dades sanitàries, elaborar quadres 
de comandament, gestionar la 
documentació dels projectes sanitaris i 
assajos clínics,.. 

• Atenció al ciutadà en centres de salut i 
hospitals 

• Recerca biomèdica 
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Amb aquests estudis 
s'obté el títol de tècnic 

superior o tècnica 
superior, que permet 

accedir a qualsevol 
estudi universitari 

oficial de grau. 

Per a més 
informació, 

consulteu el Canal 
Universitats 

Els graduats en un cicle 
formatiu de grau 

superior poden obtenir 
la convalidació de 

crèdits universitaris 
ECTS 

SORTIDES 

ACADÈMIQUES 

mailto:http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/
mailto:http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/
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Tens algun dubte?? 
 

T’escoltem! 
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04 
05 
SERVEIS DEL CENTRE 

ORGANITZACIÓ DEL CFGS 

06 
I ARA QUÈ FEM??? 
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GRÀCIES 


