
Competències
De�nir i organitzar processos de tractament de la informació i de la documentació clínica, codi�-
cant-la i garantint el compliment de les normes de l’Administració sanitària i dels sistemes de 
classi�cació i codi�cació internacionals, sota la supervisió corresponent.

Sortides laborals
Podràs treballar en atenció primària i comunitària, arxius d’històries clíniques, atenció especialitza-
da (servei d’admissió, arxiu d’històries clíniques), salut pública (àrea d’avaluació i control de 
qualitat, epidemiologia), desenvolupant les següents funcions: tècnic en documentació sanitària, 
tècnic en documentació en unitats de documentació clínica, tècnic d’arxiu d’històries clíniques i 
en departaments/unitats d’avaluació del control de qualitat de la prestació sanitària.

www.joanmaragall.com
933 83 36 57

info@joanmaragall.com
 C/ Guifré 300, 08912 Badalona
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Destacats
Formació en centres de treball
En centres sanitaris (hospitals, centres especia-
litzats, centres d’atenció primària), centres 
sociosanitaris, laboratoris d’anàlisis clíniques, 
arxius clínics. 

També pots cursar aquest curs a distància!
Per més informació visita la pàgina web:
www.joanmaragall-elearning.com
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Matins de 8:00 a 14:30h
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990h teoria + 410h pràctiques!
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Documentació Sanitària

El títol de Grau Superior dóna accés a la 
universitat sense haver de fer 
obligatòriament la selectivitat



Lorem ipsum

L10 Gorg

L2 Pep Ventura

Badalona

C/ Guifré, Nº 300 - 08912 Badalona
Com arribar: 
Metro: Línia 2 ,  parades Gorg i Pep Ventura

Línia 10 ,  parada Gorg
Autobusos: B3, B25, B26, B30, B31, B4, B5

Vine al centre a informar-te: T’ASSESSORAREM!

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Crèdit 1 – Organització i gestió de l'àrea de treball

Crèdit 2 – De�nició i tractament de la documentació clínica

Crèdit 3 – Codi�cació de dades clíniques i no clíniques

Crèdit 4 – Validació i explotació de les bases de dades sanitàries

Crèdit 5 – Aplicacions informàtiques

Crèdit 6 – Anatomo�siologia i patologia bàsica

Crèdit 7 – Relacions en l'àmbit de treball

Crèdit 8 – Formació i orientació laboral

Crèdit 9 – Síntesi

Crèdit 10 – Formació en Centres de treball
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933 83 36 57

info@joanmaragall.com


