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Formació Dual: Sanitat
Cicle formatiu
de grau superior

Aquests estudis capaciten per promoure la salut bucodental, mitjançant
el desenvolupament d’activitats preventives i tècniques assistencials
odontològiques en col·laboració amb l’odontòleg o metge estomatòleg.

Modalitat i durada: 2.000 hores distribuïdes en dos cursos
acadèmics ( i un mínim de 2.300 hores en la modalitat Dual amb 904h a
l’empresa).

Per què estudiar aquest cicle?
•
•
•
•

FP DUAL
Erasmus +
Borsa de treball activa
Alt nivell de Inserció laboral

De què treballaràs?
• Tècnic superior en Higiene
Bucodental
• Tècnic especialista higienista
dental
• Higienista bucodental
• Educador en salut bucodental

• Formació pràctica als tallers del
centre
• Formació en centres de treball
(FCT) propers

Vies d’accés
•
•
•
•
•

CFGM
Batxillerat
COU
Altre CFGS
PAU per a més de 25 anys

Què aprendràs?
• Gestionar fitxers de pacients i comandes de material, recanvis i
instrumental.
• Aplicar tècniques de recolzament i suport als tractaments odontològics
dins de l’equip de salut bucodental.
• Dissenyar i aplicar activitats d’educació per a la salut bucodental
• Conèixer estratègies per comunicar continguts d’educació per la salut i
motivar els pacients a tenir bons hàbits
• Aplicar procediments d’exploració i avaluació, interpretant els protocols
per reconèixer signes de patologia bucodental.
• Realitzar tècniques de profilaxis i eliminació de placa: tècniques
mecàniques i manuals (higienes dentals amb ultrasò i curetes)
• Obtenció d’impressions de models dentals i suport parcial en
l’elaboració de pròtesis
• Aplicar tècniques de diagnòstic per la imatge per obtenir radiografies
dentals.
• Reconèixer les característiques anatomofisiològiques i patològiques de
l’usuari, analitzant resultats d’exploracions i proves per a programar i
adaptar procediments.
• Seleccionar procediments de treball i protocols segons les necessitats
del pacient, per aplicar tècniques preventives.
• Identificar tècniques de primers auxilis segons els protocols d’actuació
establerts per fer atenció bàsica inicial en situacions d’emergència.

