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MODALITAT DUAL | 2 CURSOS ACADÈMICS

FORMAT PRESENCIAL

BORSA DE TREBALL PRÒPIA

Aquests estudis capaciten per definir i organitzar processos 
de tractament de la informació i documentació clínica, 
extraient i registrant dades, codificant-les i validant la 
informació, garantint el compliment de la normativa, 
així com intervenir en els processos d’atenció i gestió de 
pacients i de gestió administrativa en centres sanitaris

— Tècnic o tècnica superior en documentació 
sanitària.

— Responsable tècnic de codificació de docu-
mentació sanitària.

— Responsable tècnic d’arxius d’històries 
clíniques.

— Responsable tècnic de tractament i disseny 
documental sanitari.

— Responsable tècnic de sistemes d’informació 
assistencial sanitària.

— Responsable tècnic d’avaluació i control de 
qualitat de la prestació sanitària.

— Responsable tècnic de gestió de processos 
administratius clínics.

— Responsable d’administració d’unitats, depar-
tament o centres sanitaris.

— Assistent o assistenta d’equips de recerca 
biomèdica.

— Secretari o secretària de serveis sanitaris.

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica 
superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari 
oficial de grau. 
Possibilitat de preparar les matèries de biologia i matemàtiques 
per optar a la part específica de les PAU i així obtenir més nota per 
accedir als graus universitaris de la branca científica i sanitària.
Poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. 

S’inclou en aquests estudis l’acreditació de SVB + DEA que 
capacita per dominar les tècniques de Suport Vital Bàsic (SVB) 
i utilitzar correctament el Desfibril·lador Extern Automàtic (DEA) 
en les primeres intervencions sanitàries immediates.

Matrícula: 450 €  
(un únic pagament al primer curs)

Continuïtat  
d’estudis

Acreditacions  
SVB + DEA

Cost

Sortides professionals

Aquest cicle es cursa a les  
instal·lacions de Grup SOM VIA: 

C. Natzaret, 119-129 | Barcelona 08035 
T. 93 456 24 95
infocicsomvia@somvia.org  |  www.somvia.org
     https://www.instagram.com/cic_somvia/

Quotes mensuals: 290 € 
(11 quotes cada curs)

La formació professional dual és una modalitat de l’FP en què 
l’estudiant també esdevé aprenent, de manera que combina la 
formació en el centre educatiu amb l’activitat en una empresa. 
Durant l’estada formativa l’alumne porta a terme tasques acordades 
entre l’empresa i el centre educatiu. L’alumne combina la formació  
al centre amb un període de formació remunerat en una empresa, que 
es formalitza per mitjà d’un contracte laboral o d’una beca.

Modalitat 
Dual



NÚM.
MÒDUL

MÒDUL 
PROFESSIONAL

DURADA 
(HORES)

NÚM. 
UNI.  
FOR.

UNITATS 
FORMATIVES

1 Gestió  
de Pacients 

99 UF1 Gestió de pacients en l’atenció primària i 
l’atenció especialitzada. 

UF2 Gestió i derivació de pacients en les 
diferents prestacions assistencials. 

2 Terminologia 
Clínica i 
Patologia

132 UF1 El llenguatge de les ciències de la salut.

UF2 Fisiopatologia de sistemes i aparells.

3 Extracció de 
Diagnòstics  
i Procediments

198 UF1 Rastreig i indexació del document clínic.

UF2 Indexació d’episodis assistencials específics.

4 Arxiu i 
Documentació 
Sanitaris

132 UF1 La documentació clínica.

UF2 L’arxiu clínic.

5 Sistemes 
d’Informació 
i Classificació 
Sanitaris

132 UF1 Els sistemes d’informació en sanitat.

UF2 La classificació internacional de malalties.

6 Ofimàtica i 
Processament  
de la Informació

132 UF1 Tecnologia i comunicacions digitals, i 
processament de dades.

UF2 Tractament avançat de la informació, arxiu i 
presentació de la informació escrita.

UF3 Gestió de bases de dades, disseny de fulls 
de càlcul i integració d’aplicacions.

7 Codificació 
Sanitària

165 UF1 Codificació específica de patologia 
sistèmica.

UF2 Codificació específica de lesions i 
emmetzinaments.

UF3 Codificació específica de patologia 
ginecològica, obstètrica i del període 
perinatal.

NÚM.
MÒDUL

MÒDUL 
PROFESSIONAL

DURADA 
(HORES)

NÚM. 
UNI.  
FOR.

UNITATS 
FORMATIVES

8 Atenció 
Psicosocial al 
Pacient/Usuari

66 UF1 La comunicació en l’àmbit assistencial

UF2 Orientació i assessorament en l’àmbit 
sanitari.

9 Validació  
i Explotació  
de Dades

165 UF1 Estadística i epidemiologia.

UF2 Bases de dades sanitàries.

10 Gestió 
Administrativa 
Sanitària

99 UF1 La gestió administrativa als centres sanitaris.

UF2 La gestió administrativa en assajos clínics i 
projectes de recerca.

11 Formació  
i Orientació 
Laboral

99 UF1 Incorporació al treball.

UF2 Prevenció de riscos laborals.

12 Empresa  
i Iniciativa 
Emprenedora

66 UF1 Empresa i iniciativa emprenedora. 

13 Anglès Tècnic 99 UF1 Anglès tècnic

14 Projecte de 
Documentació 
i Administració 
Sanitàries

66 UF1 Projecte de documentació i administració 
sanitàries.

15 Formació  
en Centres  
de Treball

350 Formació en Centres de Treball

Per què estudiar 
Cicles Formatius 
CIC - SOM VIA?

01. Claustre docent format per professionals especialistes.

02. Pla d’estudis totalment adaptat a les necessitats 
professionals reals.

03. Seguiment personalitzat de l’alumne. 

04. Formació in situ en un complex assistencial. 

05. Instal·lacions i equipaments d’última generació.

06.  FP Dual.

07.  Pràctiques en centres de treball de l’àmbit sanitari i assistencial 
de reconegut prestigi.

08. Millora i obtenció opcional de les certificacions d’anglès a 
través de CIC Idiomes.

09.  Àmplia xarxa d’aliances en el sector del benestar i la salut.

10. Borsa de treball pròpia.


