Característiques específiques de les proves del cicle
formatiu de grau mitjà de Cures Auxiliars d’Infermeria
Crèdit 1: Operacions Administratives i Documentació Sanitària
Atenent que per a l’avaluació del crèdit 1: Operacions Administratives i Documentació
Sanitària, es fa una prova única (test i/o exercicis), el contingut de la prova es detalla a
continuació:

Prova única: test i/o exercicis
Estructura

La prova consta d’un test de 40 preguntes i/o la resolució per escrit
d’exercicis relacionats amb el currículum, que es pot consultar a l’adreça
http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/titolslogse.
Cada exercici planteja un cas pràctic, sobre el qual es fan preguntes, que
s’han de respondre de manera raonada i justificant les respostes.
Tant les preguntes del test com els exercicis escrits s’emmarquen dins de
l’àmbit de les competències professionals del tècnic/a en Cures Auxiliars
d’Infermeria en relació a les operacions administratives i la gestió de
documentació sanitària i no sanitària així com l’organització sanitària:







Organització sanitària.
Documentació clínica: identificació de documents d’infermeria,
comprovació de la informació.
Història clínica: documents que conté, classificació i ordenació, arxiu.
Procés de compra-venda: cumplimentació i gestió de la documentació
relacionada.
Gestió d’estocs: comandes, inventari, documentació relacionada, magatzem.
Tractament informàtic de dades clíniques i no clíniques.

Durada
orientativa

2 hores

Puntuació

0 a 10 punts.
La puntuació del test i cadascun dels exercicis es detallarà en la prova.
El test es puntua amb una escala proporcional de puntuació fins a la nota
màxima. Cal tenir el 70 % de les respostes correctes per obtenir un 5 sobre
10.

Via Augusta, 202-226
08021 Barcelona
Tel. 934 006 900
educacio.gencat.cat

1/15

Crèdit 2: l’Ésser Humà Davant la Malaltia
Atenent que per a l’avaluació del crèdit 2: l’Ésser Humà Davant la Malaltia, es fa una prova
única (test i/o exercicis), el contingut de la prova es detalla a continuació:

Prova única: test i/o exercicis
Estructura

La prova consta d’un test de 40 preguntes i/o la resolució per escrit
d’exercicis relacionats amb el currículum, que es pot consultar a l’adreça
http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/titolslogse.
Cada exercici planteja un cas pràctic, sobre el qual es fan preguntes, que
s’han de respondre de manera raonada i justificant les respostes.
Tant les preguntes del test com els exercicis escrits s’emmarquen dins de
l’àmbit de les competències professionals del tècnic/a en Cures Auxiliars
d’Infermeria en relació a la preparació del pacient i del material necessari per
fer exploracions i administrar medicació:




Preparació del material i l’entorn necessari per fer una exploració.
Interpretació d’informació tècnica sobre medicaments: indicacions,
contraindicacions, dosificació, via d’administració.
Administració de medicació per via oral, tòpica o rectal.

Durada
orientativa

2 hores

Puntuació

0 a 10 punts.
La puntuació del test i cadascun dels exercicis es detallarà en la prova.
El test es puntua amb una escala proporcional de puntuació fins a la nota
màxima. Cal tenir el 70 % de les respostes correctes per obtenir un 5 sobre
10.
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Crèdit 3: Benestar del Pacient: Necessitats d’Higiene i Moviment
Atenent que per a l’avaluació del crèdit 3: Benestar del Pacient: Necessitats d’Higiene i
Moviment, es fan dos tipus de proves: tècnica (test i/o exercicis) i pràctica (simulacions en
tallers, laboratoris o aules tècniques específiques), el contingut de les proves es detalla a
continuació:
a) Prova tècnica: test i/o exercicis
Estructura

La prova consta d’un test de 35 preguntes i/o la resolució per escrit
d’exercicis relacionats amb el currículum, que es pot consultar a l’adreça
http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/titolslogse.
Cada exercici planteja un cas pràctic, sobre el qual es fan preguntes, que
s’han de respondre de manera raonada i justificant les respostes.
Tant les preguntes del test com els exercicis escrits s’emmarquen dins
de l’àmbit de les competències professionals del tècnic/a en Cures
Auxiliars d’Infermeria en relació a la preparació del pacient i del material
necessari per respondre a les necessitats d’higiene i moviment:






Prevenció d’úlceres per pressió.
Preparació del pacient i del material per realitzar la seva higiene.
Realització de la higiene total o parcial sobre models anatòmics.
Preparació del pacient i del material per aplicar-li canvis posturals i
tècniques de mobilització.
Realització de canvis posturals i mobilitzacions sobre models
anatòmics.

Durada
orientativa

1 hora i 30 minuts

Puntuació

0 a 10 punts. Cal tenir un mínim de 4 per passar a la prova pràctica.
La puntuació del test i cadascun dels exercicis es detallarà en la prova.
El test es puntua amb una escala proporcional de puntuació fins a la nota
màxima. Cal tenir el 70 % de les respostes correctes per obtenir un 5
sobre 10.

b) Prova pràctica: simulacions
Estructura

La prova consta de la resolució de simulacions relacionades amb el
currículum.
Aquestes simulacions s’emmarquen dins de l’àmbit de les competències
professionals del tècnic/a en Cures Auxiliars d’Infermeria en relació a la
preparació del pacient i del material necessari per respondre a les
necessitats d’higiene i moviment:




Prevenció d’úlceres per pressió.
Preparació del pacient i del material per realitzar la seva higiene.
Realització de la higiene total o parcial sobre models anatòmics.
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Preparació del pacient i del material per aplicar-li canvis posturals i
tècniques de mobilització.
Realització de canvis posturals i mobilitzacions sobre models
anatòmics.

Durada
orientativa

Temps màxim per aspirant: 10 minuts

Puntuació

0 a 10 punts. Cal tenir un mínim de 4 per fer mitja amb la prova tècnica.
La puntuació de cadascuna de les simulacions es detallarà en la prova.

Observacions Els aspirants cal que tinguin en compte la possibilitat de romandre aïllats
un temps determinat, a l’espera del seu torn.

Qualificació del crèdit
Tipus de prova
Prova tècnica
Prova pràctica

Ponderació
50 %
50 %
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Crèdit 4: Cures Bàsiques d’Infermeria Aplicades a les Necessitats
de l’Ésser Humà
Atenent que per a l’avaluació del crèdit 4: Cures Bàsiques d’Infermeria Aplicades a les
Necessitats de l’Ésser Humà, es fan dos tipus de proves: tècnica (test i/o exercicis) i pràctica
(simulacions en tallers, laboratoris o aules tècniques específiques), el contingut de les
proves es detalla a continuació:
a) Prova tècnica: test i/o exercicis
Estructura

La prova consta d’un test de 75 preguntes i/o la resolució per escrit
d’exercicis relacionats amb el currículum, que es pot consultar a l’adreça
http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/titolslogse.
Cada exercici planteja un cas pràctic, sobre el qual es fan preguntes, que
s’han de respondre de manera raonada i justificant les respostes.
Tant les preguntes del test com els exercicis escrits s’emmarquen dins de
l’àmbit de les competències professionals del tècnic/a en Cures Auxiliars
d’Infermeria en relació a la preparació del pacient i del material necessari per
respondre a les necessitats de l’ésser humà:








Formalitzar gràfics, fulls de registre, fulls d'observacions i d'altres, a partir
de dades i resultats d'observació i comunicació amb el pacient.
Preparació del pacient i del material per realitzar la presa de constants
vitals.
Presa de constants vitals.
Realització de suport a l’alimentació del pacient.
Reconeixement de material per l’alimentació, sondatges, drenatges,
aspiracions, ostomies, administració d’ènemes, oxigenoteràpia, i altres
cures.
Classificació d’instrumental quirúrgic.
Realització la preparació preoperatòria.

Durada
orientativa

3 hores

Puntuació

0 a 10 punts. Cal tenir un mínim de 4 per passar a la prova pràctica.
La puntuació del test i cadascun dels exercicis es detallarà en la prova.
El test es puntua amb una escala proporcional de puntuació fins a la nota
màxima. Cal tenir el 70 % de les respostes correctes per obtenir un 5 sobre
10.
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b) Prova pràctica: simulacions
Estructura

La prova consta de la resolució de simulacions relacionades amb el
currículum.
Aquestes simulacions s’emmarquen dins de l’àmbit de les competències
professionals del tècnic/a en Cures Auxiliars d’Infermeria en relació a la
preparació del pacient i del material necessari per respondre a les
necessitats de l’ésser humà:








Formalitzar gràfics, fulls de registre, fulls d'observacions i d'altres, a partir
de dades i resultats d'observació i comunicació amb el pacient.
Preparació del pacient i del material per realitzar la presa de constants
vitals.
Presa de constants vitals.
Realització de suport a l’alimentació del pacient.
Reconeixement de material per l’alimentació, sondatges, drenatges,
aspiracions, ostomies, administració d’ènemes, oxigenoteràpia, i altres
cures.
Classificació d’instrumental quirúrgic.
Realització la preparació preoperatòria.

Durada
orientativa

Temps màxim per aspirant: 10 minuts

Puntuació

0 a 10 punts. Cal tenir un mínim de 4 per fer mitja amb la prova tècnica.
La puntuació de cadascuna de les simulacions es detallarà en la prova.

Observacions

Els aspirants cal que tinguin en compte la possibilitat de romandre aïllats un
temps determinat, a l´espera del seu torn.

Qualificació del crèdit
Tipus de prova
Prova tècnica
Prova pràctica

Ponderació
50 %
50 %
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Crèdit 5: Primers Auxilis
Atenent que per a l’avaluació del crèdit 5: Primers Auxilis, es fa una prova única (test i/o
exercicis), el contingut de la prova es detalla a continuació:

Prova única: test i/o exercicis
Estructura

La prova consta d’un test de 35 preguntes i/o la resolució per escrit
d’exercicis relacionats amb el currículum, que es pot consultar a l’adreça
http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/titolslogse.
Cada exercici planteja un cas pràctic, sobre el qual es fan preguntes, que
s’han de respondre de manera raonada i justificant les respostes.
Tant les preguntes del test com els exercicis escrits s’emmarquen dins de
l’àmbit de les competències professionals del tècnic/a en Cures Auxiliars
d’Infermeria en relació a l’aplicació de primers auxilis:




Reconeixement de material i productes per aplicar tècniques de primers
auxilis.
Aplicació de tècniques de reanimació cardiopulmonar, d’immobilització i
transport.
Aplicació de tècniques per al tractament de ferides, cremades i
hemorràgies.

Durada
orientativa

1 hora i 30 minuts

Puntuació

0 a 10 punts.
La puntuació del test i cadascun dels exercicis es detallarà en la prova.
El test es puntua amb una escala proporcional de puntuació fins a la nota
màxima. Cal tenir el 70 % de les respostes correctes per obtenir un 5 sobre
10.
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Crèdit 6: Higiene del Medi Hospitalari i Neteja de Material
Atenent que per a l’avaluació del crèdit 6: Higiene del Medi Hospitalari i Neteja del Material
es fan dos tipus de proves: tècnica (test i/o exercicis) i pràctica (simulacions en tallers,
laboratoris o aules tècniques específiques), el contingut de les proves es detalla a
continuació:
a) Prova tècnica: test i/o exercicis
Estructura

La prova consta d’un test de 40 preguntes i/o la resolució per escrit
d’exercicis relacionats amb el currículum, que es pot consultar a l’adreça
http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/titolslogse.
Cada exercici planteja un cas pràctic, sobre el qual es fan preguntes, que
s’han de respondre de manera raonada i justificant les respostes.
Tant les preguntes del test com els exercicis escrits s’emmarquen dins de
l’àmbit de les competències professionals del tècnic/a en Cures Auxiliars
d’Infermeria en relació a les activitats per al manteniment de la higiene del
medi hospitalari i la neteja, desinfecció i esterilització de material:







Descripció de mesures per la prevenció de malalties transmissibles.
Procediments de neteja, desinfecció i esterilització dels diferents tipus de
material i estris.
Tècniques d’aïllament.
Tècniques de recollida i transport de mostres biològiques.
Tècniques de fer el llit.
Procediments relacionats amb l’admissió i alta del pacient/client

Durada
orientativa

2 hores

Puntuació

0 a 10 punts. Cal tenir un mínim de 4 per passar a la prova pràctica.
La puntuació del test i cadascun dels exercicis es detallarà en la prova.
El test es puntua amb una escala proporcional de puntuació fins a la nota
màxima. Cal tenir el 70 % de les respostes correctes per obtenir un 5 sobre
10.

b) Prova pràctica: simulacions
Estructura

La prova consta de la resolució de simulacions relacionades amb el
currículum.
Aquestes simulacions s’emmarquen dins de l’àmbit de les competències
professionals del tècnic/a en Cures Auxiliars d’Infermeria en relació a la
preparació del pacient i del material necessari per respondre a les
necessitats de l’ésser humà:


Preparar el material/instrumental per la neteja, desinfecció i esterilització
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Tècniques d’aïllament del pacient/client
Obtenció, recollida i transport de mostres
Preparació i acondicionament del llit del pacient i el seu entorn
Admissió i alta del pacient

Durada
orientativa

Temps màxim per aspirant: 10 minuts

Puntuació

0 a 10 punts. Cal tenir un mínim de 4 per fer mitja amb la prova tècnica.
La puntuació de cadascuna de les simulacions es detallarà en la prova..

Observacions

Els aspirants cal que tinguin en compte la possibilitat de romandre aïllats un
temps determinat, a l´espera del seu torn.

Qualificació del crèdit
Tipus de prova
Prova tècnica
Prova pràctica

Ponderació
50 %
50 %
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Crèdit 7: Recolzament Psicològic al Pacient/Client
Atenent que per a l’avaluació del crèdit 7: Recolzament Psicològic al Pacient/Client, es fa
una prova única (test i/o exercicis), el contingut de la prova es detalla a continuació:

Prova única: test i/o exercicis
Estructura

La prova consta d’un test de 40 preguntes i/o la resolució per escrit
d’exercicis relacionats amb el currículum, que es pot consultar a l’adreça
http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/titolslogse.
Cada exercici planteja un cas pràctic, sobre el qual es fan preguntes, que
s’han de respondre de manera raonada i justificant les respostes.
Tant les preguntes del test com els exercicis escrits s’emmarquen dins de
l’àmbit de les competències professionals del tècnic/a en Cures Auxiliars
d’Infermeria en relació a les activitats de recolzament psicològic al pacient:




Detecció de necessitats psicològiques bàsiques dels diferents tipus de
pacients.
Aplicació de tècniques de recolzament per evitar l’ansietat.
Elements i tècniques de comunicació amb el pacient, familiars i personal
sanitari.

Durada
orientativa

2 hores

Puntuació

0 a 10 punts.
La puntuació del test i cadascun dels exercicis es detallarà en la prova.
El test es puntua amb una escala proporcional de puntuació fins a la nota
màxima. Cal tenir el 70 % de les respostes correctes per obtenir un 5 sobre
10.
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Crèdit 8: Educació per a la Salut
Atenent que per a l’avaluació del crèdit 8: Educació per a la Salut, es fa una prova única
(test i/o exercicis), el contingut de la prova es detalla a continuació:

Prova única: test i/o exercicis
Estructura

La prova consta d’un test de 35 preguntes i/o la resolució per escrit
d’exercicis relacionats amb el currículum, que es pot consultar a l’adreça
http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/titolslogse.
Cada exercici planteja un cas pràctic, sobre el qual es fan preguntes, que
s’han de respondre de manera raonada i justificant les respostes.
Tant les preguntes del test com els exercicis escrits s’emmarquen dins de
l’àmbit de les competències professionals del tècnic/a en Cures Auxiliars
d’Infermeria en relació a les activitats d’educació per a la salut:





Detecció de necessitats psicològiques bàsiques dels diferents tipus de
pacients.
Mètodes i mitjans d’educació per a la salut o d’informació sanitària.
Factors ambientals, biològics i associats amb l’estil de vida relacionats
amb el procés salut/malaltia
Elements i tècniques de comunicació amb el pacient, familiars i personal
sanitari.

Durada
orientativa

1 hora 30 minuts

Puntuació

0 a 10 punts.
La puntuació del test i cadascun dels exercicis es detallarà en la prova.
El test es puntua amb una escala proporcional de puntuació fins a la nota
màxima. Cal tenir el 70 % de les respostes correctes per obtenir un 5 sobre
10.
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Crèdit 9: Tècniques d’Ajuda Odontològica/Estomatològica
Atenent que per a l’avaluació del crèdit 9: Tècniques d’Ajuda Odontològica/Estomatològica,
es fa una prova única (test i/o exercicis), el contingut de la prova es detalla a continuació:

Prova única: test i/o exercicis
Estructura

La prova consta d’un test de 40 preguntes i/o la resolució per escrit
d’exercicis relacionats amb el currículum, que es pot consultar a l’adreça
http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/titolslogse.
Cada exercici planteja un cas pràctic, sobre el qual es fan preguntes, que
s’han de respondre de manera raonada i justificant les respostes.
Tant les preguntes del test com els exercicis escrits s’emmarquen dins de
l’àmbit de les competències professionals del tècnic/a en Cures Auxiliars
d’Infermeria en relació a l’aplicació de primers auxilis:








Identificació del material necessari per fer una radiografia bucodental.
Elements de radioprotecció.
Descripció i preparació de materials d’impressió i obturació.
Tècniques de neteja, desinfecció i esterilització dels materials i
instruments odontològics.
Identificació d’instrumental i descripció de la seva utilització.
Identificació de peces dentàries i formalització de registres
Preparació del camp operatori i equip dental

Durada
orientativa

2 hores

Puntuació

0 a 10 punts.
La puntuació del test i cadascun dels exercicis es detallarà en la prova.
El test es puntua amb una escala proporcional de puntuació fins a la nota
màxima. Cal tenir el 70 % de les respostes correctes per obtenir un 5 sobre
10.
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Crèdit 10: Relacions en l’Equip de Treball
Atenent que per a l’avaluació del crèdit 10: Relacions en l’Equip de Treball es fa una prova
única (test i/o exercicis), el contingut de la prova es detalla a continuació:
Prova única: test i/o exercicis
Estructura La prova consta d’un test de 35 preguntes i la resolució per escrit de dos
exercicis relacionats amb els objectius terminals i els continguts del
currículum.
Tant les preguntes del test com els exercicis escrits s’emmarquen dins de
l’àmbit dels objectius generals del títol de tècnic/a en Cures auxiliars
d’infermeria en relació amb la integració en l'equip de treball, la resolució de
conflictes i la comunicació professional.












Identificació d'objectius, elements, etapes i barreres de la comunicació.
Deducció d'objectius i actuacions derivades d'instruccions rebudes.
Identificació de causes, circumstàncies i components dels conflictes.
Determinació de mesures de solució dels conflictes.
Identificació de característiques, evolució i factors que condiciones els
grups de treball
Establiment de causes i mesures correctores en l'equip de treball
Relacions entre els components, les tasques, les situacions i la
dinamització de grups de treball.
Relacions entre tipus, funcions, etapes, participants i requeriments
materials en reunions de treball.
Preparació de l'ordre del dia i recursos per a reunions de treball.
Moderació de reunions de treball.
Relacions entre polítiques de recursos humans, ambient laboral,
motivació dels treballadors i necessitats humanes.

Durada
2 hores
orientativa
Puntuació 0 a 10 punts. La puntuació del test i de cadascun dels exercicis es detallarà
en la prova.
El test es puntua amb una escala proporcional de puntuació fins a la nota
màxima. Cal tenir el 70 % de les respostes correctes per obtenir un 5 sobre
10.
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Crèdit 11: Formació i Orientació Laboral
Atenent que per a l’avaluació del crèdit 11: Formació i Orientació Laboral es fa una prova
única (test i/o exercicis), el contingut de la prova es detalla a continuació:
Prova única: test i/o exercicis
Estructura

La prova consta d’un test de 35 preguntes i la resolució per escrit de dos
exercicis relacionats amb els objectius terminals i els continguts del
currículum.
Tant les preguntes del test com els exercicis escrits s’emmarquen dins de
l’àmbit de les competències professionals del tècnic/a en Cures auxiliars
d’infermeria, i concretament, estan relacionats amb les condicions de treball,
les relacions laborals i la inserció professional d'aquest/a tècnic/a:











Identificació de riscos laborals.
Determinació de mesures preventives i de protecció.
Intervencions necessàries en cas de primers auxilis.
Diferenciació de modalitats de contractació
Identificació de drets i deures dels treballadors
Localització de condicions de treball.
Determinació de prestacions de la Seguretat Social
Identificació de requeriments per ocupar un lloc de treball.
Aplicació de tècniques d'inserció.
Identificació d'itineraris professionalitzadors.

Durada
2 hores
orientativa
Puntuació 0 a 10 punts. La puntuació del test i de cadascun dels exercicis es detallarà
en la prova.
El test es puntua amb una escala proporcional de puntuació fins a la nota
màxima. Cal tenir el 70 % de les respostes correctes per obtenir un 5 sobre
10.
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Crèdit 13: Síntesi
El crèdit de Síntesi s'avalua mitjançant la realització d'activitats i la presentació d'un treball
que integri els continguts del cicle i globalitzi, interrelacioni i, si escau, completi els
continguts susceptibles de mostrar el grau d'assoliment dels objectius generals del cicle.
Prova
Estructura

L'aspirant haurà de fer les activitats i el treball que se li proposin en
relació a:
La gestió dels diversos materials i productes d'una consulta/servei,
avaluant les necessitats, efectuant les comandes i administrant les
existències





La documentació clínica i la documentació no clínica.
Els tipus d'atencions sanitàries que cal donar als pacients/clients per
satisfer les necessitats d'higiene, moviment, nutrició i eliminació, de
recolzament psicològic, de manteniment de les condicions sanitàries
de l'entorn del pacient/client.
Les cures bàsiques d'infermeria relacionades amb la satisfacció de
les necessitats del pacient/client d'higiene, moviment, nutrició i
eliminació, de recolzament psicològic i de manteniment de les
condicions sanitàries de l'entorn del pacient/client.

La definició d’un programa informatiu en els àmbits de l'educació
sanitària, promoció de la salut o prevenció de malalties específiques.
Durada

La indicada en el calendari de les proves.

Puntuació

0 a 10 punts.
La puntuació de cadascun dels exercicis es detallarà en la prova
pràctica.
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