
TES
Formació professional de grau mitjà de

Tècnic/a en emergències sanitàries 

O r g a n i t z a

El nostre centre i el cicle formatiu de grau mitjà en emer-
gències sanitàries estan acreditat pel departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

un bon
entrenament

dóna seguretat

SECRETARIA I INFORMACIÓ

lnstitut d’Estudis Mèdics (IEM) 
Carrer de Salvador Espriu, 73-75, baixos 
08005 Barcelona 

Horari d’atenció al públic: 

De dilluns a dijous de 09:00 a 18:00h 

Divendres de 09:00 a 15:00h

Vies de contacte: 

Telèfon de contacte: 93 433 51 90  
Correu electronic: tes@iem-emergencia.com
Web: www.iem-emergencia.com

VISITA LES NOSTRES INSTAL·LACIONS

Els recomanem una visita a les nostres instal·lacions per conèixer en persona els espais i 
els equipaments de què disposem. Una visita personalitzada durant la qual, a més d’ensenyar-los 
el nostre centre, el Director del IEM els donarà la informació acadèmica del grau mitjà i 
podrà atendre i resoldre els seus dubtes al respecte.

Per concertar una visita només cal que ens truqueu al 93 433 51 90 o ens envieu un correu 
electrònic a l’adreça tes@iem-emergencia.com.
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TES
Formació professional de grau mitjà de

Tècnic/a en emergències sanitàries

Contingut

Hores

Manteniment mecànic preventiu del vehicle 66

Logística sanitària en emergències 99

Dotació sanitària en emergències 99

Assistència sanitària inicial en situacions d’emer-
gència 132

Assistència sanitària especial en situacions d’emer-
gència 231

Evacuació i trasllat de pacients 165

Suport psicològic en situacions d’emergència 66

Plans d’emergència i dispositius de riscs previsibles 66

Teleemergències 66

Anatomofisiologia i patologia bàsiques 99

Formació i orientació laboral 66

Empresa i iniciativa emprenedora 66

Anglès tècnic 99

Síntesi 264

Formació en centres de treball 416

Què és un TES

El/la Tècnic/a en Emergències Sanitàries (TES) és un professional que exerceix la seva activitat 
al sector sanitari públic o privat, relacionat amb el trasllat de pacients o víctimes i la prestació 
d'atenció sanitària i psicològica inicial, amb la col·laboració en la preparació i desenvolupament 
de la logística sanitària davant d'emergències col·lectives o catàstrofes, així com la participació 
en la preparació de plans d'emergència i dispositius de risc previsible de l'àmbit de la protecció 

Requisits d’accés

• Estar en possessió del títol d’Educació
Secundària Obligatòria o equivalent

• Tenir el títol de tècnic/a auxiliar
• Haver superat les proves d’accés als

cicles de grau mitjà
• Haver realitzat un curs específic d’ac-

cés als cicles de grau mitjà
• Haver superat el segon curs de BUP
• Tenir altres estudis equivalents a

efectes acadèmics
• Haver superat la prova d’accés a la

universitat per a majors de 25 anys

Sortides professionals

• Tècnic/a en Transport Sanitari
• Tècnic/a d’Emergències Sanitàries
• Operador/a de Teleassistència
• Operador/a de centres de Coordina-

ció d’Urgències i Emergències
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Matrícula

lmport de la matrícula pel curs 2022-23 es de:  6.100€ per curs 
Preinscripció: 2.500€ (deduïble de l’import de la matrícula)

Modalitats de pagament per curs

organitza

exclusiuamb el tes aLIEM
ACTIVITATS EXCLUSIVES EN RESCAT,
urgènciEs i emergències, d’alt nivell 
acadèmic si et formes amb nosaltres

curs de medicina de 
muntanya

Curs amb classes teòriques i 
activitats pràctiques al Pirineu, 
obtenint un Diploma de Medici-

na de Muntanya.

Curs de medicina 
aquàtica i subaquàtica

Curs amb tallers de salvament i res-
cat en l’entorn aquàtic de la Costa 

Brava, obtenint diploma de Medicina 
Aquàtica i Subaquàtica

participació en
simulacres imv

Tots els alumnes participen 
en l’organització i execució de 

grans simulacres per poder 
posar a prova els coneixements

• Per Transferència bancària, número de compte:

IBAN es31 2100 1007 1002 0009 8009

• Íntegre: 6.100€

• Fraccionat
2.500€ de preinscripció abans del 30 de juliol de 2022 per tal de reservar la matrícula.
2.500€ amb rebut domiciliat amb venciment 1 de setembre de 2022
1.250€ amb rebut domiciliat amb venciment 30 de novembre de 2022

• Mensualitats mitjançant crèdits d’entitat financera
El IEM posa a disposició de l’alumnat inscrit programes de finançament del grau amb condicions
especials a través de les entitats bancàries CaixaBank, Banc Sabadell i Targobank.

NOTA: Li recordem que la reserva de plaça dependrà de l'ordre cronològic de matriculació, havent
abonat com a mínim la preinscrpció.



instal·lacions

centre de simulació

uci i quiròfan

espai de training 

pràctiques 
hospitàlaries

Les instal·lacions del IEM són una garantia de qualitat per a la seva formació. Aquest 
espai formatiu compta amb diverses estacions de rescat i atenció prehospitalària, 
rocòdrom i bo xos d'urgències. Cal destacar el laboratori de simulació, amb un quiròfan 
d'urgències i una UCI equipats amb simuladors tipus SinMan, i amb tots els aparells 
electromèdics essencials.

A més, disposa d'una sala de control contigua amb vidres mirall (vidres espia) i d'una 
xarxa informàtica de vídeo i de so que faciliten el seguiment de la simulació des de qualsevol de 
les aules del centre, amb la finalitat d'avaluar les actuacions, detectar els aspectes a 
millorar i implementar les correccions per garantir una formació de qualitat. 
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equip docent

professionals de les emergències

“

L’equip docent de l’IEM està format ex-
clusivament, llevat de les assignatures 
no sanitàries, per professionals de l’àm-
bit de les urgències i les emergències. 
Tècnics/es d’emergències, infermers/ 
es o metges/es, i altres professionals, 
que desenvolupen la seva activitat en 
serveis d’emergències prehospitalaris 
i en entorns d’urgències hospitalàries. 
El seu bagatge professional aporta sa-
viesa, fruit de l’experiència, fonamental 
en un entorn en què la immediatesa i 
la resposta ràpida són imprescindibles 
per donar una atenció de qualitat.

Un dels punts forts del grau de TES de l’IEM és que el seu professorat està format 
per professionals en actiu en el món de les emergències, que treballen dia a dia en 
aquest àmbit, i aconsegueixen transmetre, no només coneixements tècnics, sinó 
també valors humans i professionals , imprescindibles en el nostre sector. 

DIRECCIÓ

Agustí Ruiz 
Director del IEM 

DIRECCIÓ
ACADèMICA

COORDINACIÓ 
ACADèMICA

Antonio Jiménez 
Ambulàncies Falck VL

José Luis Quiroga
SEM UIS

David Márquez 
Vanesa Borràs

Albert Font
Ambulàncies TSC

Mertxe Fernández
SB Psicòlegs

Eryk Camino

Marina Ignacio
SEM UIS

Hospital de Mataró

Nuria Serra 
Infermera Quirurgica

Pablo Pingitore
SEM UIS

Pedro Soguer
Ambulàncies Falck VL

Toni Valero
SEM

Xavier Pla
SEM UIS

Xavier Vegara
Ambulàncies Domingo

Ruth Flotats
Prevenció de riscos
laborals i RRHH

PROFESSORAT

Montserrat González

Ambulàncies Grup la Pau
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raons per a 
estudiar el grau
de TES al IEM5

TÍTOL OFICIAL DE GRAU MITJÀ DE 
TÈCNIC/A EN EMERGÈNCIES SANITÀRIES
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya acredita el cicle 
formatiu de grau mitja de Tecnic/a en Emergencias Sanitarias que imparteixen 
el IEM i l’ITES.

EQUiP DOCENT FORMAT PER 
PROFESSIONALS DE LES°EMERGÈNCIES
La major part del professorat està integrat per professionals sanitaris que 
desenvo lupen la seva activitat laboral en entons d’urgències i emergències. 

EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS ESPECIALITZATS
EN LA SIMULACIÓ EN URGÈNCIES I EMERGÈNCIES 
El IEM disposa d’un espai de training amb diverses estacions pràctiques, un 
ve hicle accidentat, un rocòdrom, dues ambulàncies i boxos d’urgències. Àrea 
de Simulació d’Alta Fidelitat que té integrats un quiròfan i una sala d’UCI.

AMPLI PROGRAMA DE PRÀCTIQUES INTERNES I EXTERNES 
Un dels trets diferencials d’aquest grau és l’aposta per la vessant pràctica. 
lnsistim en la simulació i el training com a eines fonamentals en la formació, 
tant a les instal·lacions del IEM com durant les pràctiques externes hospitalàris 
i preshospitalàries en ambulàncies.

27 ANYS D’EXPERIÈNCIA EN LA FORMACIÓ 
DE PROFESSIONALS DE LES EMERGÈNCIES 
El IEM és un centre de formació de reconegut prestigi en l’ambit sanitari, 
especialment en l’entorn de les urgències i emergències. Destaca, a part del 
TES,  el seu Màster en Assistència Integral en Urgències i Emergències, per 
a professionals de la me dicina i la infermeria, que imparteix conjuntament 
amb la Universitat Ramón Lllull (URL). 

1

3

4

Competència general

Tipologia del grau

Cicle formatiu de grau mitjà

Hores

2.000

Durada

2 anys (2 cursos)os

La competència general d’aquest títol consisteix en traslladar el pacient al centre sanitari, prestar 
atenció bàsica sanitària i psicològica en l’entorn prehospitalari, dur a terme activitats de teleoperació 
i teleassistència sanitària, i col·laborar en l’organització i desenvolupament dels plans d’emergència, 
dels dispositius de risc previsibles i de la logística sanitària davant d’una emergència individual, 
col·lectiva o catàstrofe.

Formació en centres de treball

Disposem de convenis de col·laboració amb entitats líders del transport sanitari urgent i no urgent 
(ambulàncies) i amb hospitals. Considerem necessari, i hem estat pioners en fer-ho amb molt d’èxit, 
que la formació pràctica d’un TES inclogui també l’entorn hospitalari d’urgències (triatge, portalliteres, 
boxos).

 Pràctiques voluntàries a l’estranger
L’alumnat que hagi superat la fase presencial del grau, inclosa la formació en centres de treball, podrà 
optar a un període de pràctiques voluntàries en diferents serveis d’emergències d’Europa i del 
continent americà (EUA, Colòmbia, Brasil, etc. ) amb els quals el IEM té signats convenis de 
col·laboració.

IEM com a centre de formació

Els 27 anys d’experiència impartint formació sanitària d’urgències i emergències mèdiques, en tots 
els àmbits professionals, fan de l’Institut d’Estudis Mèdics (IEM) un centre de referència indiscutible 
en aquest camp. La simulació i la pràctica han estat, i són, el nostre senyal d’identitat des del principi. 
Disposem d’una de les millors instal·lacions de training a urgències a Catalunya, molt per sobre de 
qualsevol altra centre on s’imparteixi el TES en l’actualitat.
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