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per què estudiar 
amb nosaltres?
El Centre de FP Sant Llàtzer -CFPSLL- dona continuïtat al projecte docent de la Fundació 
per a la Docència Sant Llàtzer -FDSL-, essent una organització humanista, integradora i 
compromesa amb les necessitats de salut actuals de la societat.

La FDSL és una organització amb una trajectòria centenària en la formació de 
professionals de la salut, que integra l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia 
Ocupacional -EUIT-, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

el valor afegit
de la formació al cfpsll
• Professorat expert i professionalment actiu en l'àmbit de la Salut
• Atenció personalitzada i acompanyament a l’estudiant
• Possibilitat de compatibilitzar els estudis amb l’activitat laboral
• Utilització de tecnologia avançada 
• Pràctiques simulades
• Estades pràctiques en centres sanitaris



què estudiaràs?

Gestió de pacients
Terminologia clínica i patologia
Extracció de diagnòstics i procediments
Arxiu i documentació sanitaris
Sistemes d’informació i classificació sanitaris

Mòduls
tècnics-professionals

Ofimàtica i processos de la informació
Codificació sanitària
Atenció psicosocial al pacient/usuari
Validació i explotació de dades
Gestió administrativa-sanitària



Simulació: Aplicació pràctica de competències
Tutoria i orientació

Mòduls
propis

Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Anglès tècnic
Projecte de documentació i administració sanitàries
Formació en centre de treball

Mòduls
transversals



tèc
nic
a
tèc
nic
asortides

professionals
què podràs fer?
• Atendre usuaris, pacients i famílies i gestionar les seves necessitats
• Gestionar citacions i prestacions de serveis sanitaris
• Gestionar sistemes d’acreditació sanitària
• Gestionar documentació i dades clíniques
• Seleccionar i codificar diagnòstics i procediments
• Gestionar arxius i documentació
• Gestió d’ingressos i altes
• Realitzar tasques administratives en àrees assistencials i no assistencials
• Preparar material de comunicació científica
• Participar en tasques administratives en equips de recerca



tècnictècnic
vols saber
on podràs treballar?
Treballaràs com a Tècnic/a Superior en Documentació Sanitàries a:

• Àrees de sistemes d'informació assistencial
• Gestió de processos administratiu-clínics
• Assistència d'equips de recerca mèdica
• Secretaries de serveis sanitaris
• Departaments d'avaluació i control de qualitat de la prestació sanitària
• Arxius i històries clíniques
• Empreses o departaments de codificació sanitària

e



continuïtat 
acadèmica
Qualsevol estudi UNIVERSITARI OFICIAL DE GRAU
Qualsevol curs d’especialització en l’àmbit professional
Qualsevol estudi de Cicles de Grau Superior

horaris Tardes de dilluns a divendres

lloc Carrer De la Riba, 90, 08221 Terrassa

informa’t www.fp.fdsll.cat



www.fp.fdsll.cat

formempersones
guanyemfuturs


