Horari

Els estudis es realitzen en horari de matí de 8:00 a 14:30 hores.
En total es realitzaran 990 hores lectives i 410 en un centre de treball.

Acreditacions
SVB + DEA

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.

Sortides
professionals

En concret, permet treballar:
— En centres sanitaris privats.
— Consultes mèdiques.

Grau
Mitjà
Cures Auxiliars
d’Infermeria

— Residències de gent gran.
— Assistència domiciliària.
— Geriatria.

La superació d’aquest cicle formatiu permet
accedir al món laboral com a:

També en l’àmbit públic com:

— Tècnic o tècnica auxiliar d’infermeria.

— Hospitals.

— Atenció primària o domiciliària.

— Urgències.

— En unitats especials i de salut mental.

— Unitats especials (com l’UVI o l’UCI).

Continuïtat
d’estudis
Cost

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que
permet accedir al batxillerat, o a un cicle de grau superior de
formació professional.

Matrícula: 450 €
(un únic pagament)

Quotes mensuals: 335 €
(11 quotes)

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

Amb la col·laboració

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.

Cicles
Formatius

BORSA DE TREBALL PRÒPIA

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

NÚM.
MÒDUL

MÒDUL
PROFESSIONAL

HORES

NÚM.
MÒDUL

MÒDUL
PROFESSIONAL

1

Operacions Administratives
i Documentació Sanitària

2

60

8

Educació per a la Salut

60

L'Ésser Humà davant la Malaltia

60

9

Tècniques d'Ajuda Odontologicoestomatològica

90

3

Benestar dels Pacients: Necessitats
d’Higiene, Repòs i Moviment

60

10

Relacions en l'Equip de Treball

60

4

Cures Bàsiques d’Infermeria Aplicades
a les Necessitats de l’Ésser Humà

240

11

Formació i Orientació Laboral

60

5

Primers Auxilis

60

12

Formació en Centres de Treball

410

6

Higiene del Medi Hospitalari
i Neteja de Material

90

13

Síntesi

60

7

Suport Psicològic als Pacients/Clients

60

14

Cures maternoinfantils

30

06.

Grups reduïts.

Per què estudiar

01.

Claustre docent format per professionals especialistes.

07.

Cicles Formatius

02.

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

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

08.

03.

Seguiment personalitzat de l’alumne.

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

04.

Formació in situ en un complex assistencial.

09.

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

05.

Instal·lacions i equipaments d’última generació.

10.

Borsa de treball pròpia.

CIC - SOM VIA?

HORES

