
Competències
Aquests estudis postobligatoris capaciten per traslladar pacients, prestar atenció bàsica sanitària i 
psicològica en l’entorn prehospitalari, portar a terme teleassistència sanitària i col·laborar en
l’organització i el desenvolupament de plans d’emergència, dispositius de riscos previsibles i de la 
logística sanitària davant d’una emergència individual o col·lectiva.

Sortides laborals
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

- Tècnic o tècnica en transport sanitari.
- Tècnic o tècnica en emergències sanitàries, i operador o operadora de teleassistència o de centres 
de coordinació d'urgències i emergències.

www.joanmaragall.com
933 83 36 57

info@joanmaragall.com
 C/ Guifré 300, 08912 Badalona

Centre d’estudis secundaris

Pràctiques
Formació en centres de treball
100% de l’alumnat col·locat en pràctiques durant el curs!

Capacitats clau
Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles 
a  noves situacions de treball. D’entre aquestes capacitats en destaquen les d’autonomia, d’inno-
vació, d’organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i 
de resolució de problemes. 

horari
Tarda de 8:00 a 14:30h

2 cursos acadèmics
1617h teoría + 383h pràctiques!

Cicle Formatiu de Grau Mitjà
Emergències Sanitàries



933 83 36 57 info@joanmaragall.com

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Mòdul 1 – Manteniment mecànic preventiu del vehicle

Mòdul 2 – Logística sanitària en emergències

Mòdul 3 – Dotació sanitària en emergències

Mòdul 4 – Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència

Mòdul 5 – Atenció sanitària especial en situacions d’emergència

Mòdul 6 – Evacuació i trasllat de pacients

Mòdul 7 – Suport psicològic en situacions d’emergència

Mòdul 8 – Plans d’emergència i dispositius de riscos previsibles

Mòdul 9 – Teleemergències

Mòdul 10 – Anatomo�siologia i patologia bàsiques

Mòdul 11 – Formació i orientació laboral

Mòdul 12 – Empresa i iniciativa emprenedora

Mòdul 13 – Anglès tècnic 

Mòdul 14 – Síntesi
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Mòdul 15 – Formació en centres de treball 383h

DuracióMòduls


