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A qui va adreçat?
• A tots aquells alumnes que vulguin cursar el cicle formatiu de grau superior en Imatge per al diagnòstic i 

medicina nuclear a través d’una formació a distància. 
• La formació a distància és la modalitat d’estudis ideal per aquelles persones amb responsabilitats laborals, 

obligacions familiars o altres restriccions de temps, que vulguin realitzar uns estudis que no els hi permeten 
cursar els estudis en la modalitat presencial.

En què consisteix la formació a distància?
• La formació a distància es caracteritza per ser accessible des de qualsevol lloc alhora que ofereix una  

gran flexibilitat horària durant el desenvolupament del curs per tal que s’adapti a les necessitats individuals 
de cada alumne. 

• Els mòduls professionals d’Atenció al pacient (MP1), Tècniques de radiologia simple (MP4) i Tècniques de 
radiologia especial (MP5), requereixen 15, 10 i 10 hores de pràctiques presencials respectivament. Aquestes 
es realitzaran en el nostre propi centre. 

Distribució temporal dels mòduls professionals

• Amb l’excepció d’alguns pocs, els mòduls professionals es distribueixen en un únic semestre. Cada curs 
escolar disposa de dos semestres: setembre – gener (1r semestre), i febrer – juny (2n semestre), amb els 
exàmens de les convocatòries ordinàries i extraordinàries inclosos. 

• Els exàmens presencials es realitzaran en acabar el semestre, els dies de divendres tarda i/o dissabte al matí. 
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Matrícula

Requisits de la formació online

L’estudiant com a centre de tot el desenvolupament metodològic

• La matrícula es realitza per mòduls professionals, o, en condicions especials, per unitats formatives. Cada 
alumne és lliure de matricular-se del nombre de mòduls per semestre que més li convingui sempre que 
els requisits per a la matrícula de cada mòdul ho permetin i el conjunt de mòduls matriculats no superi les 
30 hores de dedicació setmanal. L’import econòmic del semestre ve determinat pel nombre de mòduls 
professionals matriculats, així com la seva durada.

• Atenent les circumstàncies personals de cadascun, el centre orientarà als alumnes per tal que puguin 
confeccionar l’itinerari formatiu més adient.

	 n  Existeix la possibilitat de sol•licitar beques i ajuts com qualsevol altra formació presencial.
	 n  Els alumnes que desitgin la convalidació d’unitats formatives o mòduls professionals seguiran les 

mateixes directrius i protocols de la formació presencial.

• Els requisits per accedir a aquest tipus de formació són els mateixos que els necessaris en qualsevol altre 
cicle formatiu del mateix nivell.

• Cal que l’alumne disposi d’un ordinador/dispositiu electrònic amb connexió a internet.

Professors

Activitats

Recursos
didàctics

Companys

Tutoria

Pla de treball
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Metodologia

Avaluació

• El model pedagògic es basa, amb l’excepció de (l’MP13 Formació en centres de treball) i d’alguns mòduls 
professionals que contenen pràctiques presencials, en una metodologia totalment online:

	 n  L’alumne a través del campus virtual té accés a recursos didàctics, calendaris, fòrums, els companys 
i els professors. Així doncs, el campus virtual esdevé la plataforma principal per la comunicació i el 
seguiment del desenvolupament del curs.

	 n  L’alumne realitza autònomament la lectura i l’estudi dels continguts seguint les recomanacions del 
professor. El professor recomana seguir les temporitzacions indicades a la programació setmanal 
proposada a l’inici de curs, però, és l’alumne qui tria el lloc i el ritme d’estudi atenent a les hores de 
dedicació setmanal assignades a cada mòdul professional.

	 n  Avaluació contínua: El professor elabora un seguit d’activitats formatives que l’alumne haurà d’en-
tregar de forma periòdica i no més tard de la data límit corresponent. Les diferents activitats forma-
tives que l’alumne es trobarà en aquest mòdul són variades i dependents dels mòduls professionals: 
anàlisi de textos (articles), desenvolupament dels continguts, activitats de reflexió,  comentari de 
lectures, visualització de vídeos, participació en fòrums de debat, etc.

 n  En el moment d’iniciar-se el curs, a l’alumne se li assignarà un tutor personal que donarà suport en 
l’estudi i resoldrà els dubtes que poguessin sorgir.

• El procés d’avaluació de cada unitat formativa és continu i conclou amb un examen presencial final. 
Normalment, el pes de cada procés d’avaluació és del 40%, per l’avaluació contínua, i 60% per l’examen 
presencial. 

• En cas de no superar amb èxit l’examen presencial, l’alumne disposa d’una altra oportunitat (convocatòria 
extraordinària) que es realitzarà dues setmanes més tard. 
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Mòduls professionals/Unitats formatives

Mòduls / Unitats formatives Hores
Hores de dedicació 

setmanal
Inici

MP1 Atenció al pacient 132 9 h setmanals Setembre

(UF 1) Organització sanitària 25

(UF 2) Acolliment del pacient 40

(UF 3) Preparació del pacient i administració de contrastos 34

(UF 4) Manipulació i control d’equips 33

MP2 Anatomia per la imatge 198 13 h setmanals Febrer

(UF 1) Fonaments d’anatomia, d’anàlisi d’imatges i d’oncologia 20

(UF 2) Anatomofisiologia i patologia radiològica de l’aparell 
locomotor

69

(UF 3) Anatomofisiologia i patologia radiològica dels sistemes de 
relació i control

30

(UF 4) Anatomofisiologia i patologia radiològica de la cavitat 
toràcica i abdominopèlvica

79

MP3 Protecció radiològica 132 9 h setmanals Febrer

(UF 1) Exploracions radiològiques 86

(UF 2) Caracterització i gestió de les instal•lacions radioactives 23

(UF 3) Pla de garantia de qualitat i pla d’emergències 23

MP4 Tècniques de radiologia simple 99 7 h setmanals Setembre

(UF 1) Exploracions radiològiques 49

(UF 2) Exploracions radiològiques de cap, coll i columna vertebral 25

(UF 3) Exploracions radiològiques de tòrax, abdomen i pediàtriques 25

MP5 Tècniques de radiologia especial 99 7 h setmanals Setembre

(UF 1) Exploracions radiològiques de l’aparell digestiu i cardiovascular 38

(UF 2) Exploracions radiològiques genitourinàries i mamogràfiques 31

(UF 3) Exploracions radiològiques densitomètriques, orals i amb portàtil 30

MP6 Tècniques de tomografia computeritzada i ecografia 99 7 h setmanals Setembre

(UF 1) Exploracions radiològiques per tomografia computeritzada 72

(UF 2) Exploració ecogràfica 27

MP7 Tècniques d’imatge per ressonància magnètica 99 7 h setmanals Setembre

(UF 1) Preparació de l’exploració i processament d’imatges amb RMN 28

(UF 2) Protocols d’exploració i aplicacions avançades de la RMN 71
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 *  Els mòduls professionals que s’inicien al setembre finalitzen en el mes de gener, mentre que els que co-
mencen al febrer finalitzen al juny.

 **  Consulteu amb el centre per establir l’itinerari formatiu que millor s’adapti al teu context. 
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Mòduls professionals/Unitats formatives

Mòduls / Unitats formatives Hores
Hores de dedicació 

setmanal
Inici

MP8 Tècniques d’imatge en medicina nuclear 66 4 h setmanals Febrer

(UF 1) Tècniques d’imatge en medicina nuclear 66

MP9 Tècniques de radiofarmàcia 66 4 h setmanals Febrer

(UF 1) Tècniques de radiofarmàcia 66

MP10 Fonaments físics i equips (BLOC 1) 116 8 h setmanals Setembre

(UF 1) Radiacions i ones 42

(UF 2) Equips de raig X, tomografia computada i radioteràpia 74

MP10 Fonaments físics i equips (BLOC 2) 82 5 h setmanals Febrer

(UF 3) Processament de la imatge 40

(UF 4) Equips de ressonància magnètica i ultrasons 42

MP11 Formació i orientació laboral Febrer

UF 1) Incorporació al treball 66 4 h setmanals

(UF 2) Prevenció de riscos laborals 33 3 h setmanals

MP12 Empresa i iniciativa emprenedora 66 4 h setmanals Setembre

(UF 1) Empresa i iniciativa emprenedora 66

MP13 Projecte d’imatge per al diagnòstic i medicina nuclear 66 4 h setmanals Febrer

(UF 1) Projecte d’imatge per al diagnòstic i medicina nuclear 66

MP14 Formació en centres de treball 581 * *

(UF 1) Formació en centres de treball 581

total 2000

*La distribució horària de l’FCT dependrà de la disponibilitat del centre col•laborador i l’alumne.
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