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Formació professional de grau mitjà de

Reserva ja la
teva plaça

TÈCNIC/A EN

CURES AUXILIARS
D'INFERMERIA
1400 hores de formació distribuïdes de la següent manera:
990 h. presencials a les instal·lacions del IEM
410 h. pràctiques en ambulància.
Títol oficial de Grau Mig amb acreditació del Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya.
Contacte:
93 433 51 90
info@iem-emergencia.com
www.iem-emergencia.com

Acredita*:
*en procés d'acreditació

Organitza:

Formació professional de grau mitjà de

TÈCNIC/A EN

CURES AUXILIARS
D'INFERMERIA
El Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Tècnic/a en Cures Auxiliars
d'Infermeria (TCAI) és una titulació oficial homologada pel
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que capacita per
realitzar cures auxiliars d'infermeria, controlar les condicions sanitàries
de l'entorn, del material i l'instrumental sanitari, així com dur a terme
tasques relacionades amb l'instrumental d'equips de salut bucodental.
Té una durada d’1 curs acadèmic amb 1.400 hores lectives
distribuïdes en 990 presencials a l’IEM i 410 pràctiques en centres
sanitaris a tots els nivells. S'imparteix en horari de tarda, de dilluns a
divendres.
L’IEM disposa d’un espai formatiu de Training de gran versatilitat,
que compta amb 2 ambulàncies, 1 bàsica i 1 medicalitzada, diverses
estacions de rescat, així com atenció prehospitalària, rocòdrom i boxes
d’urgències. Cal destacar el laboratori de simulació d’alta fidelitat,
amb un quiròfan d’urgències i una UCI equipats amb simuladors tipus
SinMan, i amb tot l’equipament electromèdic essencial, amb una sala
de control contigua amb vidres mirall / espia i d’una xarxa informàtica de
vídeo i so que faciliten el seguiment de la simulació des de qualsevol de
les aules i despatxos del centre, amb la finalitat d’avaluar les actuacions,
detectar els aspectes a millorar i implementar les correccions per
garantir una formació de qualitat.
En resum, a l’IEM, centre de referència a Catalunya, disposaràs de
recursos tecnològics i de material de pràctiques, molt per sobre dels
que marca com a necessaris la legislació vigent, per tal de garantir, en
les millors condicions possibles, l'assoliment de les competències
pròpies d’un TCAI.
A l’IEM trobaràs un equip docent amb àmplia experiència i
capacitació professional en la seva àrea de coneixement.
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral
com a tècnic/a auxiliar d'infermeria, atenció primària o domiciliària, així
com en unitats especials i de salut mental.

