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Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria   (CAI) 
 
Identificació del títol 
 

Nivell acadèmic:  Cicle Formatiu de Grau Mitjà. 

Titulació:  Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria (Títol oficial a tota la Unió Europea) 

Durada:  Un curs acadèmic (990 h. lectives i 410 h. de pràctiques en empreses) 

 

Condicions d'accés    

 
Graduat en ESO, Curs específic d’accés a cicles de grau mitjà,  Prova d'accés a cicles de grau mitjà o 

estudis equivalents. 

 

Àrees de treball 
 

• Centres d’atenció primària i comunitària: atenció domiciliària, promoció de la salut, salut bucodental, 

consultes i centres geriàtrics. 

• Centres d’atenció especialitzada: consultes, hospitalització, urgències, sales de parts, pediatria, 

unitats de cures especials, quiròfans, centrals d'esterilització, salut mental i geriatria. 

• Altres: centres sanitaris, departaments d'afers socials de ministeris, comunitats autònomes i 

ajuntaments i centres de balneoteràpia. 

 

A partir de la formació que s'imparteix en aquest cicle l'alumne  podrà : 
 

• Preparar els materials i processar la informació de la consulta/unitat en les àrees de la seva 

competència. 

• Aplicar cures auxiliars d’infermeria al pacient/client. 

• Cuidar les condicions sanitàries de l’entorn del pacient/client i del material/instrumental sanitari 

utilitzat en les diferents consultes/unitats/serveis. 

• Col·laborar en la prestació de cures psíquiques al pacient/client, realitzant, al seu nivell, l’aplicació 

de tècniques de recolzament psicològic i d’educació sanitària. 

• Realitzar tasques d’instrumentació en equips de salut bucodental. 

 

http://www.jviladomsfp.cat/


Crèdits 
 
C1: Operacions administratives i documentació sanitària 
C2:  L’ésser humà davant de la malaltia 
C3:  Benestar del pacient: necessitats d’higiene, repòs i moviment 
C4:  Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats de l’ésser humà 
C5:  Primers auxilis 
C6:  Higiene del medi hospitalari del material 
C7:  Recolzament psicològic al pacient 
C8:  Educació per a la salut 
C9:  Tècniques d’ajuda odontològica / estomatològica 
C10: Relacions en l’equip de treball 
C11: Formació i orientació laboral 
C12: Formació en centres de treball 
C13: Síntesi 
 Tutoria 
 
Metodologia 
 
• Desdoblament de grups en les classes d’aplicació pràctica en aules equipades amb material sanitari 

/ hospitalari. 
• Seguiment tutorial individualitzat. 
• Pràctiques en hospitals de referència de la zona, amb seguiment tutorial. 
 
Sortides acadèmiques   (amb el CFM superat) 
 
• Batxillerat (amb possibilitat de convalidar matèries específiques i el Treball de Recerca) 
• Cicles Formatius de Grau Superior 
 
Sortides professionals  
 
Amb aquests estudis es poden proporcionar cures auxiliars al pacient/client i actuar sobre les condicions 
sanitàries del seu entorn com: membre d’un equip d’infermeria en els centres sanitaris d’atenció 
especialitzada i d’atenció primària, sota la dependència del diplomat d’infermeria o si s’escau, com 
membre d’un equip de salut en l’assistència derivada de la pràctica de l’exercici liberal, sota la 
supervisió corresponent. 
 
• Auxiliar d’ Infermeria/clínica 
• Auxiliar Pediàtric.  
• Auxiliar d'Atenció primària o domiciliària 
• Auxiliar d'Unitats Especials. 
• Auxiliar de Balnearis. 
• Auxiliar Geriàtric. 
• Auxiliar Bucodental. 
• Auxiliar de Salut Mental. 
• Auxiliar d’Esterilització 
 
Inserció 
 
Els alumnes tenen a la seva disposició el servei de Borsa de Treball durant i desprès d’haver finalitzat 
els estudis. 
Aproximadament el 100% dels alumnes s’incorpora al món laboral o continua amb estudis superiors al 
finalitzar el cicle. 


