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CONFERÈNCIES
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Jornades Sociosanitàries

ELS NOSTRES COMPROMISOS

FORMACIÓ PRÀCTICA, EXIGENT I RESPONSABLE

Tot això persegueix un únic objectiu, facilitar a l'alumne un futur professional 
responsable i amb possibilitats d'actualització i de creixement personal. 

RELACIONS INTERNACIONALS

El vincle amb escoles i empreses d'altres països ens permet dotar els nostres 
 alumnes d'una visió global del mercat de treball que va més enllà de les nostres 
 fronteres, mitjançant la realització de pràctiques a l’estranger (ERASMUS).

INNOVACIÓ

L'ús de les tecnologies dins i fora de l'aula suposa una millora contínua en 
la tasca docent dels nostres professors i una millora en la capacitat 
tecnològica dels nostres alumnes.   

TRACTE PERSONALITZAT

Tractar cada alumne de manera individual ens permet adaptar-nos millor a 
les seves necessitats i característiques. Una anàlisi detallada de les seves 
competències i habilitats ens permetrà potenciar-les i complementar-les.  

VINCLE AMB EMPRESES

Estar en contacte permanent amb les empreses ens permet adaptar els 
programes formatius a les seves exigències, elevant així el nivell 
d'ocupabilitat dels nostres alumnes.

matins o tardes
de dilluns a divendres

1 curs acadèmic
1.400 hores

inclou pràctiques en empresa

1er
1er
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PROMOCIÓ DE LA SALUT I RECOLZAMENT PSICOLÒGIC AL PACIENT

Crèdit 3: Benestar del pacient: necessitats d’higiene, repòs i moviment.
Crèdit 4: Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats
               de l’ésser humà.

Preparar els materials i processar la informació/documentació de la 
consulta/unitat en les àrees de la seva competència.

Aplicar cures auxiliars d’infermeria al pacient/client. Conèixer i/o 
preparar material i/o instrumental necessari per a la infermera/metge 
quan ho precisin. Col·laborar o aplicar tècniques de prevenció 
d'accidents i primers auxilis, seguint els protocols i pautes d'actuació 
establertes.

Cuidar les condicions sanitàries de l’entorn del pacient/client i del 
material/instrumental sanitari utilitzat en les diferents consultes/ 
unitats/serveis respectant la normativa vigent en la matèria i utilitzant 
protocols i/o procediments de cada centre, clínica, hospital...

Col·laborar en la prestació de cures psíquiques al pacient/client, 
realitzant, al seu nivell, l’aplicació de tècniques de recolzament 
psicològic i d’educació i/o promoció sanitària.

Realitzar tasques d’instrumentació en equips de salut bucodental. 
Gestió de documentació en l’àmbit bucodental. 

Col·laborar de manera coordinada en la tasca realitzada               
conjuntament per un equip de persones per tal d'assolir un objectiu 
proposat. Compliment de les tasques assignades en la quantitat, 
qualitat i temps previstos. Proposició de les millores que afavoreixin 
la integració del treball de l'equip. 

Proporcionar a l’alumne els coneixements necessaris que li     
permetin la seva incorporació, d’acord amb els seus interessos i 
capacitats, al mercat de treball. (Linkedin, borses de treball de l’ICS 
i d’altres entitats tant públiques com privades, CV Europass...)

Desenvolupar en un entorn real, empresa o entitat, la formació 
assolida en el centre educatiu, tant a nivell nacional com 
internacional. 

Aplicant tots els coneixements adquirits en els diferents mòduls, els 
alumnes elaboraran un treball de síntesi.

RECURSOS

ER-0385/2004

ANGLÈS TÈCNIC       
Crèdit 14: Anglès Tècnic

MÒDUL

10
Reconeix informació professional i quotidiana relacionada amb 
l’àmbit educatiu, sanitari i laboral, continguda en discursos orals 
emesos en llengua estàndard, analitzant el contingut global del 
missatge i relacionant-lo amb els recursos linguístics corresponents.




