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DOCUMENTACIÓ
I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

OBJECTIUS PROFESSIONALS

Un cop assolit el títol estaràs capacitat per atendre i gestionar usuaris, pacients i famílies, gestionar citacions i 
prestacions de serveis sanitaris, sistemes d’acreditació sanitària, gestionar documentació i dades clíniques, seleccionar i 
codificar diagnòstics i procediments. 

Podràs gestionar arxius i documentació així com la gestió d’ingressos i altes. Realitzaràs tasques administratives en àrees 
assistencials i no assistencials i podràs preparar material de comunicació científica a més de poder participar amb 
tasques administratives en equips de recerca.

Durada del Cicle: 2000 hores 1650 h. formació
350 h. formació en centres de treball......................................................................

SORTIDES PROFESSIONALS

→ Gestió de processos administratius-clínics

→ Arxiu d'històries clíniques

→ Documentació Clínica

→ Servei d’admissions de centres de salut i hospitals

→ Avaluació i control de la prestació sanitària

→ Identificació, extracció i codificació de dades clíniques i no clíniques de la documentació sanitària

→ Validació i explotació de bases de dades mèdiques

→ Atenció al ciutadà en centres de salut i hospitals

→ Gestió de dades sanitàries

Títol oficial Tècnic Superior en Documentació i Administració Sanitàries
Familia professional Sanitat
Legislació Llei Orgànica d’Educació (LOE)



PROGRAMA I ITINERARI

Mòduls Professionals i Unitats Formatives Hores Mòdul 1r curs 2n curs

Gestió de pacients 99 √

Terminologia clínica i patologia 99 √

Extracció de diagnòstics i Procediments 165 √

Arxius i documentació sanitaris 99 √

Sistemes d’informació i classificació sanitària 132 √

Ofimàtica i procés de la informació 132 √

Formació i orientació laboral (UF1) 66 √

Atenció psicosocial al pacient/usuari 66 √

Gestió administrativa sanitària 99 √

Tutoria i Orientació (UF1) 33 √

TOTAL HORES 1r curs 990 √

Codificació sanitària 132  √

Validació i explotació de dades 132  √

Gestió administrativa sanitària 66 √

Empresa i iniciativa emprenedora 66 √

Anglès 99 √

Projecte de documentació i administració sanitàries 66 √

Formació en centres de Treball 350 √

Acreditació Sanitària 33  √

Formació i orientació laboral (UF2) 33  √

Tutoria i Orientació (UF2) 33  √

TOTAL HORES 2n curs 1010 √

REQUISITS D’ACCÉS

Tenen accés directe als cicles de grau superior de Documentació i Administració sanitàries les persones que 
compleixen amb algun dels següents requisits.

Tenir un dels títols següents:

→ Títol de batxillerat (LOGSE o LOE) o equivalent a efectes acadèmics

→ Títol de tècnic/a o tècnic/a especialista (CFGS d'FP o FP2) de formació professional (no s'accepten els
CFGS d'Arts plàstiques i disseny ni els CFGS d'ensenyaments esportius)

→ Títol de qualsevol estudi universitari o equivalent

→ Títol de tècnic/a de FP (CFGM d’FP) amb determinades prioritats(no s'accepten els CFGS d'Arts
plàstiques i disseny ni els CFGS d'ensenyaments esportius)

Haver superat:

→ El segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental

→ El curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari (PREU)

→ El curs de formació específic per a l'accés a CFGS (CAS)

→ La prova d'accés a la universitat per a majors de 25, 40 i 45 anys
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formem persones,

 guanyem futur!

cicle formatiu de grau superior (CFGS)

Per què estudiar a CFPSLL? 

Per què 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.


