
Sanitat

 RCP BÀSICA I PRIMERS AUXILIS
 100 hores

Saber diagnosticar i reaccionar davant una aturada cardio-
respiratòria. Conèixer diferents tècniques de suport vital 
bàsic. Reconèixer diferents situacions d’urgències i saber com 
afrontar-les.

 ALTERACIONS PSÍQUIQUES EN 
PERSONES MAJORS

 100 hores
Objectius generals: Proporcionar als participants els coneixe-
ments necessaris que els permetin desenvolupar competèn-
cies i qualificacions bàsiques de treball, amb la finalitat de 
millorar la seva professionalitat i proporcionar-los una major 
estabilitat en el mercat laboral.

 CURES INFERMERS EN LA UNITAT 
DE CURES (UCI)
INTENSIUS

 100 hores
Identificar els coneixements específics de la unitat de vigilàn-
cia intensiva d’un hospital per a una bona labor professional 
i bona atenció als pacients i usuaris. Identificar els diferents 
tipus de procediments així com conèixer els processos d’ac-
tuació en cadascun d’ells.

 CURES INFERMERS EN LA UNITAT 
D’HEMODIÀLISI

 100 hores
Dotar als participants dels coneixements necessaris que els 
permeti desenvolupar competències i qualificacions bàsiques 
de treball, amb la finalitat de millorar la seva professionalitat i 
proporcionar-li una major estabilitat en el mercat laboral.

 DIETÈTICA I MANIPULACIÓ 
D’ALIMENTS

 100 hores
Aprofundir en el coneixement dels conceptes d’alimentació i 
nutrició, analitzant les malalties de transmissió alimentària i 
els brots epidèmics.

 INFERMERIA EN URGÈNCIES 
PEDIÀTRIQUES

 100 hores
Objectius generals: Identificar els coneixements i les habi-
litats necessàries per a prestar una atenció integral al nen 
que arriba per una urgència pediàtrica, tant en situacions 
generals com específiques.
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 MOVILITZACIÓ DEL PACIENT
 100 hores

Millorar la qualificació dels professionals sanitaris amb la fina-
litat d’afavorir la seva promoció professional i situació laboral. 
Dotar als alumnes dels coneixements necessaris i protocols 
de procediment a l’hora de mobilitzar a un malalt i saber 
detectar quin mètode és el més correcte en cada cas.

 CURES INFERMERS 
EN QUIRÒFAN

 100 hores
Dotar als alumnes dels coneixements necessaris perquè 
puguin treballar en el servei de quiròfan, i desenvolupar en el 
mateix una labor de qualitat. Mostrar a l’alumne la importàn-
cia que el material, instrumental quirúrgic i aparells fona-
mentals estigui en correcte estat abans de realitzar qualsevol 
intervenció quirúrgica.

 CURES INFERMERS 
AL PACIENT ONCOLÒGIC

 100 hores
Dotar dels coneixements necessaris que els permeti desenvo-
lupar competències i qualificacions bàsiques de treball, amb 
la finalitat de millorar la seva professionalitat i proporcio-
nar-los una major estabilitat en el mercat laboral.

 ATENCIÓ A les FAMÍLIES EN 
SITUACIONS DE DOL

 100 hores
Contextualitzar el tema del dol dins del nostre paradigma 
cultural. Aproximar-se al concepte de dol. Poder utilitzar les 
diverses eines teòriques i tècniques que permetin treba-
llar amb persones en dol acompanyant la seva elaboració i 
acceptació.

 EMERGÈNCIES SANITÀRIES
 100 hores

Conèixer quines són les emergències sanitàries més fre-
qüents. Adquirir habilitats a l’hora de realitzar el suport vital 
bàsic i avançat. Aprendre a actuar amb efectivitat davant 
els diferents tipus d’emergències. Conèixer les emergències 
més freqüents en pediatria. Aprendre a realitzar un triatge i a 
transportar de manera correcta als pacients.

 CURES INFERMERS EN LA UNITAT 
DE CREMATS

 100 hores
Conèixer la histologia anatòmica diferenciant les seves parts i 
funcions. Aprendre l’etiologia de les cremades i les seves dife-
rents formes de classificació. Identificar el procés d’actuació 
davant una cremada, depenent de la zona afectada, el grau i 
l’extensió.

Imatge personal

 ASSESSORAMENT I VENDA DE 
PRODUCTES I SERVEIS PER A la 
IMATGE PERSONAL

 100 hores
Una vegada finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç d’asses-
sorar i vendre productes i serveis per a la Imatge Personal. En 
concret l’alumne estarà capacitat per: Programar l’actuació 
en la venda a partir dels objectius i el posicionament de les 
diferents empreses d’Imatge Personal.

 DEPILACIÓ MECÀNICA I 
DESCOLORACIÓ DEL BORRISSOL

 150 hores
Una vegada finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç d’eliminar 
per procediments mecànics i descolorir el borrissol.

 MAQUILLATGE SOCIAL
 150 hores

Una vegada finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de millo-
rar l’harmonia del rostre amb estils de maquillatge social.º

 PERSONAL SHOPPER
 100 hores

Adquirir coneixements sobre com potenciar la imatge per-
sonal, descobrint les característiques de la figura. Adequar la 
imatge als diferents tipus d’actes, esdeveniments o situa-
cions.

 TÈCNIQUES D’HIGIENE I 
HIDRATACIÓ FACIAL I CORPORAL

 150 hores
Aplicar tècniques d’higiene facial i corporal en condicions 
de seguretat i higiene atesos els requeriments tècnics i a les 
condicions del client.
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Serveis socioculturals 
i a la comunitat

 ATENCIÓ I SUPORT 
PSICOSOCIAL DOMICILIARI

 100 hores
Desenvolupar intervencions d’atenció psicosocial domiciliària 
dirigides a persones amb necessitats d’atenció sociosanitària.

 PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA 
D’ACCIONS FORMATIVES PER 
A l’OCUPACIÓ

 150 hores
Una vegada finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de pro-
gramar accions formatives per a l’ocupació adequant-les a 
les característiques i condicions de la formació al perfil dels 
destinataris i a la realitat laboral.

 IMPARTICIÓ I TUTORITZACIÓ 
D’ACCIONS FORMATIVES PER A 
l’OCUPACIÓ

 150 hores
Definir estratègies que facilitin l’aprenentatge d’adults previ 
a l’acció formativa. Promoure la motivació i la participació 
activa de l’alumnat. Usar tècniques de comunicació aplicables 
i adaptades a l’acció formativa.

 AVALUACIÓ DEL PROCÉS D’EN-
SENYAMENT-APRENENTATGE EN 
FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A 
l’OCUPACIÓ

 100 hores
Una vegada finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç d’avaluar 
el procés d’ensenyament–aprenentatge en les accions forma-
tives per a l’ocupació.

Educació infantil

 ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL 
TEMPS LLIURE INFANTIL
I JUVENIL

 100 hores
Una vegada finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç d’organit-
zar dinamitzar i avaluar activitats en el temps lliure educatiu 
infantil i juvenil.
 

 PROGRAMACIÓ, EXECUCIÓ
I DIFUSIÓ DE PROJECTES 
EDUCATIUS EN EL TEMPS LLIURE

 100 hores
Dissenyar projectes de temps lliure educatiu, infantil i juvenil, 
reflectint tots els seus apartats. Determinar els elements i 
procediments fonamentals en el desenvolupament d’un pro-
jecte de temps lliure que facilitin la correlació de les accions 
previstes..

 TÈCNIQUES I RECURSOS
D’ANIMACIÓ EN ACTIVITATS
DE TEMPS LLIURE

 100 hores
Una vegada finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç d’emprar 
tècniques i recursos educatius d’animació en el temps lliure.

Més informació:
Equip Pice

pice@cambrareus.org
977338080


