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Quin és l’horari del cicle?
L’horari és de matí però varia entre primer i segon. A primer és de 8.00 a 13.30h (excepte

dilluns en què es fa de 8 a 14.30h). A segon, de 8.00 a 12.30h (dimecres fins a les 13.30h) i

pràctiques a la tarda.

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, xerrades,

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.

Què passa si per feina o altres motius no puc arribar a l’hora o

he de marxar una mica abans?

Com hem comentat, l’assistència és obligatòria i la puntualitat un aspecte central. Per això,

un cop començada la classe, no es pot entrar ni sortir de l’aula. Si s’arriba tard cal esperar

l’hora següent per entrar.

Ja he fet un altre cicle mitjà o he anat a la universitat, puc

convalidar?

Sí, existeixen convalidacions que cal revisar individualment perquè poden ser de diferents

tipus. La informació necessària per a sol·licitar-les estarà disponible al classroom de tutoria.

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

Mojácar, si la pandèmia ho permet. La resta d’activitats són, en general, 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 Mojácar?

Des que l’alumne comença el curs, no només el preparem per obtenir el títol, sinó que anem

més enllà i l’acompanyem en el procés 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 de temàtica específica i diferent cada curs, a Mojácar, avalat i

reconegut per la Universitat de Granada.

I el viatge a Mojácar, 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€. Aquest import inclou el 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 voleu més informació sobre aquests cursos podeu trobar-la a:

http://www.aula-salud-mojacar.com

Quina nota necessito per entrar a fer el cicle?

La nota de tall varia cada curs en funció de la preinscripció.

Quant dura el cicle?
El cicle és de dos anys. En principi, les pràctiques es fan el segon curs però per motius

justificats es poden fer el primer trimestre d’un tercer any. En alguns casos, es fan 100h de

pràctiques el tercer trimestre de 1r.

Quant duren les pràctiques?
La formació en centres de treball (FCT) té una durada de 449h. Tot i amb això, les persones

que ja tinguin experiència laboral reconeguda, poden sol·licitar l’exempció d’hores de

pràctiques. Aquests casos són estudiats individualment seguint la normativa establerta.

http://www.aula-salud-mojacar.com


Quin és l’horari de les pràctiques?
L’horari per fer les pràctiques és de tarda, normalment de 4 hores al dia. 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.).

Si es fan les pràctiques al setembre d’un tercer curs, es poden fer fins a 8 hores en horari de

matí o de tarda.

On puc fer pràctiques d’empresa?
Les pràctiques, anomenades FCT (formació en centres de treball), es poden fer amb

qualsevol empresa amb la qual tinguem conveni. En aquests moments en tenim amb

hospitals, CAPs  i altres centres sanitaris.

Alguns exemples són l’Hospital Vall d’Hebron, Hospital Clínic, Hospital de l’Esperit Sant,

Hospital Sant Joan de Déu, Clínica Puigvert, Hospital de Sant Pau, Hospital Quiron Salud,

CAP de Sant Andreu, CAP de Rio de Janeiro, CAP Cotxeres, etc.

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/a per concretar la plaça un cop està feta la proposta i en funció de les places

disponibles.

Quines sortides professionals té aquest cicle?

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

● tècnic o tècnica superior en documentació sanitària

● responsable tècnic de codificació de documentació sanitària

● responsable tècnic d'arxius d'històries clíniques

● responsable tècnic de tractament i disseny documental sanitari

● responsable tècnic de sistemes d'informació assistencial sanitària



● responsable tècnic d'avaluació i control de qualitat de la prestació sanitària

● responsable tècnic de gestió de processos administratius-clínics

● secretari o secretària de serveis sanitaris

● responsable d'administració d'unitats, departament o centres sanitaris

● assistent o assistenta d'equips de recerca biomèdica

Com pots veure, el títol de Tècnic Superior en Documentació i Administració Sanitàries

t’obre un ventall de possibilitats laborals diverses, des de tasques que permeten un contacte

més directe amb usuaris de centres sanitaris, com és el cas dels serveis d’admissions en

centres d’atenció primària i hospitals, com d’altres més tècniques en serveis de codificació i

arxiu.

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 de l’FP, 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 a la universitat?

Sí. La nota obtinguda al cicle serveix per entrar directament a la Universitat. Tot i que si vols

pujar nota, pots examinar-te d’assignatures específiques de les PAU.

Quin cost té el cicle?

El Flos i Calcat és un centre públic, per tant, només es paguen les taxes del Departament

d’Ensenyament (fins a dia d’avui, 360€ pel curs complet) i un import de 80€ a l’inici de curs

en concepte de manteniment de material informàtic i despeses generals.

En general, no s’utilitzen llibres de text, tot i que algun professor en pot recomanar.

L’alumnat major de 28 anys ha de pagar 12 € amb la matrícula en concepte d’assegurança

perquè no està cobert per l’assegurança escolar, tant per les classes al centre com per

pràctiques.



Per què matricular-me al Flos? Perquè t’oferim...

➢ Classes en aula d’informàtica on cada alumne disposa d’un ordinador. Diversitat de

metodologies a l’aula, inclòs el treball per projectes, treball en equip i avaluació per

competències.

➢ Assessorament tutorial personalitzat a cada cas.

➢ Professorat motivat per la tasca docent 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.

➢ Assessorament per participar en programes de mobilitat internacional

➢ Formació integral personalitzada per a què des de l’institut vagis confeccionant o

millorant el teu currículum i perfil laboral.

En definitiva, formar part d’una comunitat educativa i professional a través d’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


