
CENTRE D’ESTUDIS SAM CLARET

CICLE FORMATIU  
DE GRAU MITJÀ  
DE CURES AUXILIARS  
D’INFERMERIA A DISTÀNCIA
Titulació: Títol Oficial de Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria
Família professional: Sanitat
Modalitat: No presencial
Objectius: Proporcionar cures d’infermeria bàsics i especialitzats a pacients i a persones grans dependents sota la 
supervisió d’infermeria. Així mateix, inclou actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn, preparar els mate-
rials necessaris per a la prestació del servei, col·laborar en la prestació de suport psicològic al pacient i fomentar la 
promoció de la salut i l’educació per a la salut.
Informació completa: Títol Oficial de Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria
Duració del cicle: 3 semestres (1400 hores)

Perfil Professional: 
• Tècnic auxiliar d’infermeria
• Tècnic auxiliar d’atenció primària
• Tècnic d’atenció domiciliària 
• Tècnic auxiliar d’unitats especials 
• Tècnic auxiliar de salut mental

Llocs de treball: 
• Hospitals
• Consultes mèdiques 
• Clíniques dentals
• Centres de salut mental
• Centres i hospitals de dia
• Centres d’atenció primària
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Dates d’inici:  
Primer semestre: de setembre a gener
Segon semestre: de febrer a juny
Tercer semestre: de setembre a gener

Primer semestre: 
Inici: de setembre a gener — 360 hores
Tutora del semestre: Míriam Payan
Període matriculació: de febrer a setembre
Avaluació ordinària i notes: mitjans de gener
Avaluació extraordinària i notes: finals de gener

Crèdits
C2 — L’ésser humà davant la malaltia — 70 hores
C3 — Benestar del pacient/client: higiene i movimient - 70 hores
C5 — Primers auxilis — 40 hores 
C7 — Suport psicològic al pacient/client — 90 hores
C9 — Tècniques d’ajuda odontològica estomatològiques – 90 hores

Segon semestre: 
Inici: de febrer a juny — 400 hores
Tutora del semestre: Míriam Payan
Període matriculació: de gener a febrer
Avaluació ordinària i notes: finals de maig i primera setmana de juny
Avaluació extraordinària i notes: mitjans i finals de juny

Crèdits
C4 — Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats de l’ésser humà — 240 hores
C6 — Higiene del medi hospitalari i neteja de material - 100 hores
C10 — Relacions en l’equip de treball — 60 hores

Tercer semestre: 
Inici: de setembre a gener — 230 horas lectivas + 410 de pràctiques
Tutora del semestre: Míriam Payan
Període matriculació: de juliol a setembre
Avaluació ordinària i notes: gener
Avaluació extraordinària i notes: mitjans i finals de de gener

Crèdits
C1 — Operacions administratives i documentació sanitària — 70 hores
C8 — Educació per la salut - 40 hores
C11 — Formació i orientació laboral — 60 hores
C12 — Formació en centres de treball - 410 hores
C13 — Síntesi — 60 hores
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CENTRE D’ESTUDIS SAM CLARET

Requisits d’accés:
• ESO
• Prova d’accés a Grau Mitjà
• Altres cicles formatius de Grau Mitjà
• Títol de batxiller unificat polivalent (BUP)
• Un títol oficial equivalent o superior a qualsevol dels anteriors
• Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys
• Les persones amb titulació pròpia d’un sistema educatiu estranger necessitaran l’homologació o convalidació del 

títol, o bé presentar el volant d’inscripció condicional vigent (sol·licitat al Departament d’Ensenyament)

Altres requisits:
Per poder estudiar sense dificultat es requereix altres coneixements tècnics o competències específiques com són:
• Coneixements tècnics: Es requereix coneixements bàsics d’informàtica, d’utilització de navegadors, ús de correu 

electrònic i edició de textos. Disposar d’una adreça de correu electrònic que consulti habitualment per rebre  
la informació.

• Competències per ser un bon estudiant a distància: Es requereix capacitat d’autodisciplina i responsabilitat en la 
gestió del propi aprenentatge.

Documentació necessària:
• Full d’inscripció omplert facilitada pel centre
• Fotocòpia del DNI o NIE vigent
• Fotocòpia de la targeta sanitària i número de la Seguretat Social
• 2 fotografies mida carnet.
• Dades de domiciliació bancària on consti el número de compte i el nom del titular
• Titulació compulsada amb la qual s’accedeix a aquest cicle
• Número d’IDALU o NIA (identificador d’alumne)
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CENTRE D’ESTUDIS SAM CLARET

Procés per a la formalització de la matrícula:
La matrícula es pot realitzar de manera telemàtica o presencial, encara que és preferible que s’apropin al centre. 
L’horari de secretaria és de 8:30 a 21:00h

• Presencial: Han d’omplir el full d’inscripció, aportar la documentació original, farem fotocòpies i la tornarem al 
moment. També es cobrarà l’import de la matrícula.

• A distància: Han de descarregar-se el full d’inscripció de la pàgina web, omplir i enviar-ho a l’escola mitjançant 
correu electrònic, o si ho prefereix adjuntar amb la resta de documents i enviar-los per correu postal o missat-
geria. El comprovant de pagament també s’ha d’adjuntar. Facilitarem un número de compte per fer l’ingrés.

Si té problemes per descarregar-se el full d’inscripció o li sorgeix algun dubte truqui directament a l’escola. Recor-
deu que és molt important que tota la documentació acadèmica estigui compulsada pel centre on va realitzar els 
estudis. No es podrà començar cap curs a distància si els requisits d’accés no estan complerts.

Informació general:
Cada semestre l’alumne tindrà assignat un tutor.
Els exàmens es realitzaran de forma presencial a l’escola, les dates es comunicaran en el moment de formalitzar la 
matrícula. Per poder realitzar els exàmens s’haurà d’estar al corrent de pagament. 

Email per a la formació on line: mercellosas@samclaret.com

Preu del cicle:
El curs consta de 3 semestres
Per semestre:
• Matrícula de 500 € (llibres inclosos)
• 5 quotes de 120 € (600 €)
• Preu total del semestre: 1100€
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