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Identificació del títol

Nivell acadèmic: Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Titulació: Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria  
(Titol oficial a tota la Unió Europea).

Requisits d’accés

Graduat ESO 

 Prova d’accés a Cicles Formatius  
de Grau Mitjà.

Títol de FP bàsica o programa de qualificació 
professional inicial (PQPI)

Durada

1 curs acadèmic.

1400 hores: 990 hores lectives i 410 hores de 
pràctiques en empreses.

Què estudiaràs

Crèdits Durada

Operacions administrativesi documentació  
sanitària   66h

L’ésser humà davant la malaltia  66h

Benestar del pacient/client: higiene i moviment  66h

Cures bàsiques d’infermeria  aplicades  
a les necessitats de l’ésser humà  268h

Primers auxilis  33h

Higiene del medi hospitalari  i neteja de material 99h

Recolzament psicològic  al pacient/client 66h

Educació per a la salut  33h

Tècniques d’ajuda odontològica/ estomatològica 99h

Relacions en l’equip de treball  66h

Formació i orientació laboral  66h

Formació en centres de treball  410h

Síntesi   62h

Què aprendràs?
Aquests estudis postobligatoris capaciten per fer 
cures auxiliars d’infermeria, controlar les condicions 
sanitàries de l’entorn i del material o l’instrumental 
sanitari i portar a terme tasques relacionades amb 
l’instrumental d’equips de salut bucodental.

On estudiaràs

Horari lectiu: Tardes de 15:00 a 21:00h.

990 hores lectives en el centre docent..

410 hores de pràctiques en empreses.

Metodologia 
Desdoblament de grups en les classes d’aplicació 
pràctica en aules equipades amb material sanitari/ 
hospitalari.

Seguiment tutorial individualitzat.

EMPRESES COLABORADORES

Consorci Sanitari del Penedès (Hospital Comarcal 
de Vilafranca).

Consorci Sociosanitari de Vilafranca (Sociosanitari 
Ricard Fortuny).

Residència Inglada Via.

Residència Mare Ràfols.

Centre de dia Vila Àgora.

Resideència Josefina Mata

Clíniques dentals de referència de la zona. 
 
 

CFGM
Tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria (CAI)

2 Institut Milà i Fontantals



On treballaràs

En el sector sanitari (públic o privat) en centres 
d’atenció primària o especialitzada, en hospitals, 
sociosanitaris, consultes mèdiques, clíniques, etc., 
com a membre d’un equip d’infermeria o d’un 
equip de salut.

Centres atenció primària i comunitària: atenció 
domiciliària, consultes, salut bucodental, promoció 
de la salut i centres geriàtrics.

Centres atenció especialitzada: consultes, hospita-
lització, urgències, sales de parts, pediatria, unitats 
de cures especials, quiròfans, centrals d’esterilitza-
ció, salut mental i geriatria. 

Altres: departaments d’afers socials de ministeris, co-
munitats autònomes i ajuntaments, centres de salut. 

 
 

Sortides professionals

Tècnic o tècnica auxiliar d’infermeria.

Tècnic o tècnica auxiliar d’atenció primària o 
domiciliària.

Tècnic o tècnica auxiliar de salut mental.

Sortides acadèmiques
Amb el Cicle Formatiu de Grau Mitjà superat,  
pot seguir estudiant:

Batxillerat

Cicles Formatius de Grau Superior

Preinscripció i matrícula

insmilaifontanals.cat/cfpm-preinscripcio/

Més informació

triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/grau-mitja/
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Institut Milà i Fontanals
Carrer Torrelles de Foix, s/n 

08720 Vilafranca del Penedès

Tel. 938 172 018

insmilaifontanals@xtec.cat 
insmilaifontanals.cat

Horaris d’oficina  
i preinscripció 

insmilaifontanals.cat/citaprevia

Consulta la documentació 
insmilaifontanals.cat/documentacio

Inscripció i matrícula


