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Emergències
sanitàries
Formació Professional: Sanitat
Cicle formatiu
de grau mitjà

Aquests estudis capaciten per prestar atenció bàsica sanitària i
psicològica en l’entorn prehospitalari, traslladar el pacient al centre
sanitari, col·laborar en plans d’emergència davant una situació individual,
col·lectiva o catàstrofe i dur a terme activitats de teleassistència sanitària.

Què aprendràs?
•

Evacuar el pacient o la víctima emprant les tècniques de mobilització i immobilització i adequant la conducció al seu estat.

•

Aplicar les tècniques de suport vital bàsic en situacions
d’emergència.

Modalitat i durada: 2.000 hores distribuïdes en dos cursos

•

acadèmics. 1584 hores en el centre educatiu i 416 hores al centre de
treball (pràctiques).

Col·laborar en la classificació de les víctimes en tot tipus
d’emergències i catàstrofes.

•

Ajudar el personal mèdic i d’infermeria en la prestació del suport
vital avançat.

•

Donar suport psicològic bàsic al pacient, familiars i afectats en
situacions de crisi i emergències sanitàries.

•

Atendre la demanda d’assistència sanitària rebuda en els centres
gestors de teleoperació i teleassistència.

•

Mantenir el vehicle i la dotació no-sanitària en condicions
operatives.

•

Aportar dades per elaborar, executar i avaluar plans d’emergència,
mapes de risc i dispositius de risc previsible col·laborant amb els
responsables del centre col·laborador.

Per què estudiar aquest cicle?
• Possibilitat de realitzar les
pràctiques en un país Europeu
amb el programa Erasmus+
• Borsa activa de treball
• Alta demanda de professionals
en el sector.
• Modalitat semi presencial

• Formació pràctica als tallers del
centre
• Formació en centres de treball
(FCT) propers
• Institut públic i de qualitat.

De què treballaràs?
Els principals sectors en els que els tècnics en emergències sanitàries
poden desenvolupar la seva activitat són:


Tècnic en emergències sanitàries al SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques
de la Generalitat de Catalunya)



Tècnic en emergències sanitàries en centres d’ambulància de titularitat pública
i privada.



Tècnic en emergències sanitàries en activitats de teleassistència sanitària.



Operador/a de centres de coordinació d’urgències i emergències

