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Durada del Curs: 12 mesos Docència on-line
Pràctiques a convenir amb el centre escollit pels estudiants sempre que el            
procés d’esterilització compleixi amb els requisits acreditatius.
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COMPETÈNCIES  PROFESSIONALS

→ Conèixer i aplicar els procediments del procés d’esterilització a totes les seves fases. 
→ Realitzar procediments de codificació dels DM i dels procediments relacionats amb el procés    d’esterilització.
→ Identificar quins són els indicadors (físics, químics i biològics) en el procés d’esterilització.
→ Gestionar la documentació derivada dels processos d’esterilització. 
→ Atendre i orientar al client intern/extern aplicant tècniques de comunicació per la millora de la qualitat del 

procés d’esterilització i satisfacció dels mateixos. 
→ Supervisar i aplicar els sistemes de qualitat en el procés d’esterilització.
→ Conèixer i aplicar els principis d’higiene i prevenció de la infecció. 
→ Col·laborar i orientar a la formació del procés d’esterilització a nous professionals i estudiants a la formació de 

l’estància als centres de treball.
→ Exercir les competències professionals subjectes a criteris de confidencialitat i al previst a la legislació (RGPD) 

que regula la protecció de dades de caràcter personal.
→ Desenvolupar aspectes científics i habilitats a la pràctica basada a la evidència
→ Identificar fluxos de treball i circuits dins d’una central d’esterilització.

ESTERILITZACIÓ
CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN

INFORMACIÓ GENERAL

El curs d’especialització en esterilització del CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL SANT LLÀTZER (CFPSLL) forma al/la 
professional en l’aplicació del procés d’esterilització de les unitats de reprocessament dels dispositius mèdics (RUMED), 
adaptant-se a les noves tecnologies en el procediment d’esterilització i garantint el compliment de la normativa vigent. 

El curs està dirigit a Tècnics de grau mitjà i superior de l’àmbit sanitari i a qualsevol professional de l’àmbit sanitari amb 
interès per aquesta temàtica. 

El curs es realitza on-line amb excepció de la formació al centre de treball (pràctiques). Els estudis s’impartiran 
íntegrament en llengua castellana.

Títol oficial Tècnic especialista en esterilització
Família professional Sanitat
Legislació Llei Orgànica d’Educació 2006 (LOE)



PROGRAMA I ITINERARI

Introducció a les eines de la plataforma

Introducció a la microbiologia i al control de la infecció

Introducció a la higiene a esterilització

Neteja i desinfecció

Fonaments de la instrumentació

Introducció al procés d’esterilització

Mètodes d’esterilització

Procediments de treball

Controls dels processos

Traçabilitat del producte sanitari habilitat de productes sanitaris

Servei d’esterilització d’un centre sanitari

Central d’esterilització

Ètica professional i comunicació

Prevenció de riscos laborals específics a esterilització

Qualitat 

Divulgació científica

Projecte

Formació a centres de treball
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METODOLOGIA

informacio@fp.fdsll.cat
C/ de la Riba, 90 I 08221 Terrassa
BARCELONA
T. 93 783 77 77

www.fp.fdsll.cat

Centre
Formació
Professional
Sant Llàtzer

formem persones,

 guanyem futur!

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ

Per què estudiar a CFPSLL? 

Perque oferim una formació de qualitat amb metodologies innovadores que utilitzen la gammificació en l’aula. 
Treballaràs amb una metodologia d’aprenentatge activa i participativa, learning by doing. 
Comptaràs amb professionals experts per què el seu dia a dia es desenvolupa en aquests entorns de treball.

Acompanyament personalitzat
Els estudis al CFPSLL garanteix un acompanyament personalitzat i entre iguals, donat que s'ha incorporat en 
cada CGFS un mòdul de tutoria i orientació educativa. 

Simulacions en entorns professionals
Aprendràs mitjançant entorns simulats en els que podràs aplicar els coneixements que has adquirit. 

Formació pràctica
Els estudis al CFPSLL garanteixen el desenvolupament de pràctiques en centres sanitaris, educatius i socials del 
territori. La FDSL manté convenis de col·laboració per pràctiques amb més de 90 institucions tant del sector 
salut com social i educatiu i aquesta situació facilita l’establiment de convenis per la formació pràctica dels 
estudiants de CGS.

Què aconseguiràs?
Titulació oficial 100% reconeguda a tot l’estat i a la Unió Europea.
Desenvolupament de la teva carrera professional.


