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Què estudiaré?
A cicles LOGSE, les assignatures s’anomenen crèdits i els identifiquem
numèricament. Estan orientades a assolir les competències necessàries per a exercir
la professió, no s’estudia cap matèria troncal d’ESO (llengua, matemàtiques, etc.). Els
crèdits de CAI són:
C1 (crèdit 1): Operacions administratives i documentació sanitària.
C2: L’ésser humà i la malaltia.
C3: Benestar del pacient: necessitats d’higiene, repòs i moviment.
C4: Tècniques bàsiques d’infermeria.
C5: Primers auxilis.
C6: Higiene del medi hospitalari i neteja del material.
C7: Suport psicològic al pacient.
C8: Educació per 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 (FCT)
C13: Crèdit de síntesi.
A més, hi ha una hora setmanal de Competències transversals que es treballen
amb el/la tutor/a i el grup sencer per reforçar aspectes actitudinals i altres com l’elecció
de lloc de pràctiques, la utilització d’eines informàtiques per elaborar treballs, tallers
amb professionals de l’àmbit sanitari, etc.

Quin és l’horari del cicle?
L’horari és de matí, concretament dilluns, dimarts i dijous de 8 a 14.30 hores, i
dimecres i divendres de 8 a 13.30 hores.
La puntualitat és un dels aspectes amb què som rigorosos, ja que és molt important
per valorar l’actitud envers les obligacions i, per tant, envers la feina en un futur.

L’assistència a classe és obligatòria?
Sí, l’assistència a classe i la participació en les activitats proposades (tallers, xerradas,
sortides, etc.) és obligatòria, ja que l’avaluació és contínua. Per tal de poder avaluar
un alumne cal tenir un mínim del 80% d’assistència. En cas contrari, s’ha de fer
l’avaluació extraordinària.

Les activitats i sortides que tenen un cost són obligatòries?
Totes les activitats són obligatòries excepte la sortida per fer un curs de formació a
Mojacar degut a la despesa econòmica que té. La resta d’activitats són
majoritàriament gratuïtes, tot i que es pot donar el cas puntual d’alguna que calgui
pagar, sempre a un preu molt reduït.

Què és la sortida per fer un curs de formació a Mojacar?
Des que l’alumne comença el curs, no només el preparem per a obtenir el títol, sinó
que anem més enllà i ensenyem a l’alumnat la importància de continuar formant-se
dins del seu perfil laboral. Per aquest motiu, organitzem un viatge el tercer trimestre
per assistir a un curs de formació continuada a Mojacar, avalat i reconegut per la
Universitat de Granada.

I el viatge a Mojacar, per què no és obligatori?
Malgrat la nostra ferma recomanació de participar en aquesta activitat, no és
obligatòria perquè té un cost aproximat d’uns 325€. Encara que el preu sembli elevat,
té un cost molt ajustat per tot el que inclou: viatge d’anada i tornada (avió+autocar),
curs de formació reconeguda i certificada per la Universitat de Granada, i pensió
completa 5 dies i 4 nits en hotel/apartament. A més, les persones interessades tenen
la possibilitat de pagar a plaços cada mes des del mes d’octubre.
Si vols més informació: http://www.aula-salud-mojacar.com/

Les classes són en català? I els exàmens?
Sí, la llengua vehicular del centre és el català i els exàmens són en català. Però si
algun alumne/a té problemes amb la llengua, oferim suport pel seu aprenentatge, tant
a l’institut com a través del Consorci de Normalització Lingüística (CNL) que es troba
al costat de l’institut.

Quina nota necessito per entrar a fer el cicle?
Els darrers anys els alumnes que han posat com a primera opció el nostre institut han
entrat tots al juny. Els que ho han demanat com a segona o tercera opció i no han
obtingut plaça en el centre que havien posat primer, han passat a formar part de la
llista d’espera i, només en alguns casos, han obtingut plaça, alguns, al setembre.
La nota de tall de l’últim curs va ser de 5,6, i la de fa dos cursos de 5.

Quant dura el cicle?
El cicle es pot fer en quatre trimestres. El primer any es fan classes durant tot el
curs, i entre el setembre i el desembre del segon curs és quan es poden fer les
pràctiques.

Puc fer tot el cicle en un any?
El cicle, com hem dit, dura quatre trimestres (un curs sencer i el primer trimestre del
curs següent) Les pràctiques s’han de fer un cop superats els diferents crèdits perquè
l’experiència ens ha demostrat que realitzar classes i pràctiques alhora fa baixar el
rendiment acadèmic de l’alumnat i la mitjana del curs, per la qual cosa després és
més difícil accedir a un grau superior o tenir la millor posició possible a les borses de
treball.

Només els alumnes que no cursen tots els crèdits durant el curs perquè en tenen
de convalidats o aprovats de cursos anteriors, prèvia aprovació per part de l’equip
docent, poden fer les pràctiques durant el curs en el període de gener a juny (classes
al matí i 4 hores d’FCT a la tarda).

Quant duren les pràctiques?
Cal fer 410 hores de FCT. Tot i amb això, les persones que ja tinguin experiència
laboral reconeguda, poden sol·licitar l’exempció d’una part o de la totalitat de les
pràctiques. Aquests casos són estudiats individualment.

Quin és l’horari de les pràctiques?
L’horari per fer les pràctiques és de matí o de tarda, normalment de 7 hores al dia. Tot
i amb això, algunes empreses ens permeten adaptar l’horari a les necessitats de
l’alumne/a, sempre i quan l’adaptació estigui justificada (motius laborals, altres cursos,
etc.).

On puc fer pràctiques d’empresa?
Les pràctiques, anomenades FCT (formació en centres de treball), es poden fer amb
qualsevol empresa amb la que tinguem conveni. En aquests moments amb hospitals,
CAPs, clíniques dentals i altres centres sanitaris.
Els hospitals amb els que actualment tenim conveni són l’Hospital Universitari de la
Vall d’Hebron, l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, l’Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau i l’Hospital QuirónSalud Barcelona.

Puc triar on fer les pràctiques?
Per l’adjudicació del lloc de pràctiques es tenen en compte diversos factors:

-

Perfil competencial i habilitats personals (sobretot a partir de la valoració del
tutor/a i del resultat obtingut a Competències transversals/Tutoria)

-

Expedient acadèmic

-

Situació personal i sol·licitud de l’alumne

La sol·licitud de l’alumne/a és té en compte però no és vinculant. El/la tutor/a parla
amb l’alumne per concretar la plaça un cop està feta la proposta i en funció de les
places disponibles.

Què faré quan acabi pràctiques si vull estudiar el curs següent?
La majoria d’alumnes aprofiten l’any de pràctiques per començar a treballar, estudiar
el curs d’accés a grau superior per millorar la nota d’accés, fer formació continuada o
estudiar anglès, treure’s el carnet de conduir, etc.

Un cop acabat el cicle, trobaré feina ràpid?
Els últims anys, la taxa d’inserció de la família de sanitat és de les més elevades, i el
nostre centre està per sobre de la mitjana de Catalunya. Molts alumnes
aconsegueixen feina després de la realització de les FCT, en la mateixa entitat on han
fet les pràctiques.

Un cop acabat el cicle, puc entrar directament el curs següent a
un cicle formatiu de grau superior?
Sí, des del curs passat la normativa ho permet. Has de tenir en compte, però, que les
places als CFGS són limitades, especialment als centres públics i en l’àmbit sanitari,
i que per poder tenir plaça es té en compte la nota obtinguda al CFGM (per sobre del
notable en la majoria dels cicles), per això de vegades és preferible prioritzar les bones
notes per sobre de la rapidesa a tenir el títol. A través de la tutoria, també fem
assessorament individual de cada cas.
Pots trobar més informació sobre els cicles de grau superior i l’accés a
http://queestudiar.gencat.cat/ca/
Si ho prefereixes, pots cursar un altre cicle de grau mitjà.

Si el curs no em va bé, o per motius personals o laborals, no puc
acabar el cicle en un any, he de repetir-lo sencer?
No, els crèdits (assignatures) que tinguis aprovats al juny, queden aprovats per
sempre. El curs següent només cal fer la resta, i pots combinar-ho amb les pràctiques
a la tarda, de manera que ho faries en dos anys.
Aquesta opció és bona per gent que treballa, o que fa altres tasques que li impedeixen
la gran dedicació que requereix fer el curs en només un any, ja que els continguts són
molt extensos.
Com podeu veure a la taula, en aquest segon cas (OPCIÓ 2), s’allarga l’obtenció del
títol mig any, ja que la resta d’alumnes obtenen el títol al desembre.

OPCIÓ 1

1r curs
2n curs

TEORIA
FCT fins desembre
OPCIÓ 2

1r curs

TEORIA

2n curs

resta de TEORIA al matí + FCT a la tarda

Quin cost té el curs?
El Flos i Calcat és un centre públic, per tant, només es paga la matrícula a l’inici de
curs però no hi ha quotes mensuals ni cap altra despesa més que els llibres i
l’uniforme de pràctiques.

Quins llibres m’he de comprar?
Aquesta informació es publicarà a la web del centre al mes de setembre per ajustarnos al màxim a les demandes del professorat, ja que en molts casos es treballa amb
material online. El llibre de Tècniques Bàsiques d’Infermeria, que inclou continguts de
quatre crèdits, sí que caldrà comparar-lo. el seu cost és aproximadament de 35€ (us
informarem de l’editorial al setembre).

Quin material m’he de comprar per fer pràctiques?
Per les pràctiques que fem al centre es pot portar una bata blanca però com que per
anar a fer pràctiques d’empresa caldrà comprar un pijama blanc, recomanem que
compreu el pijama i porteu al part de dalt per fer pràctiques a l’institut. Per l’FCT també
cal dur calçat blanc.

Per què matricular-me al Flos? Perquè t’oferim...
➢ Classes pràctiques i simulacions al propi institut, en combinació amb classes
de continguts teòrics i projectes en equips de treball.
➢ Assessorament tutorial personalitzat a cada cas.
➢ Professorat amb àmplia experiència tant en docència com en el món laboral
sanitari, i en constant actualització.
➢ Alta inserció laboral avalada amb estadístiques oficials, fruit d’una formació
adaptada a la realitat del mercat laboral i a l’estudiant.
➢ Borsa de treball.
➢ Continuïtat al centre amb un cicle de grau superior de la família de sanitat.
➢ Participació en programes de formació com el de Mobilitat internacional
Erasmus+.
➢ Formació integral personalitzada per a què l’alumne comenci des de l’institut
a confeccionar el seu currículum i perfil laboral, amb participació a cursos de
formació continuada com el que es fa a Mojácar a través de la Universidad de
Granada.

En definitiva, un aprenentatge de qualitat, personalitzat, amb suport i seguiment per
part de l’equip docent i amb acompanyament fins a assolir els teus objectius, ja siguin
laborals o acadèmics.

CONNECTA’T AL FLOS!
@insFlos

