
                                                                             
 

 

CFGS DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ 

SANITÀRIA 

 

REQUISITS D’ACCÉS 
 

 CAS (Curs per a l’accés als 
cicles de grau superior) 

 CFGM  
 Un altre CFGS 
 Batxillerat 
 Curs d’Orientació Universitària 

(COU) o el preuniversitari 
 Titulació universitària 
 Prova d’accés a la universitat per 

majors de 25 anys 

CARACTERÍSTIQUES DELS 
ESTUDIS 

 
 Durada: 2000 hores 

 
• 1650 h en centre 

educatiu 
• 350 h de pràctiques en 

empreses 
 

 Horari: Tarda 

 

MÒDULS QUE CONFORMEN EL CICLE 

 
1. Gestió de pacients 
2. Terminologia clínica i patologia 
3. Extracció de diagnòstics i 

Procediments 
4. Arxiu i documentació sanitaris 
5. Sistemes d’informació i 

classificació sanitaris 
6. Ofimàtica i procés de la 

informació 
7. Codificació sanitària 

  
 8. Atenció psicosocial al    
     pacient/usuari 
 9. Validació i explotació de dades 
10. Gestió administrativa sanitària 
11. Formació i orientació laboral 
12. Empresa i iniciativa emprenedora 
13. Anglès 
14. Projecte de documentació i  
      administració sanitàries 
15. Formació en centres de treball 

 PERFIL PROFESSIONAL 
 
 

 
 

 
CAPACITATS: Memòria, ordre, responsabilitat, 
meticulositat, ganes de treballar en equip 
 
INTERESSOS: Interès per la documentació i 
l’organització, a més a més, d’interès per les 
ciències de la salut 
 
PERSONALITAT RECOMANABLE: Reflexiva, 
tranquil·la, molt organitzada, sistemàtica, 
constant, perseverant i resolutiva 



                                                                             
 

 

QUÈ TROBARÀS AL NOSTRE INSTITUT? 

  

EMPRESES COL·LABORADORES 

 

 
 
 

 

 
 

 

  
 
 

 
 

SORTIDES ACADÈMIQUES 
 

SORTIDES 
PROFESSIONALS 

Accés a estudis universitaris: 
 
Aquest CFGS equival a 120 
crèdits ECTS. Permet la 
convalidació de crèdits en graus 
afins a aquesta formació com: 
 

 Fisioteràpia 
 Infermeria 
 Podologia 
 Ciències de la salut 

 
Tècnic/a superior en: 
 

 Documentació sanitària 
 Unitats de documentació 

clínica 
 Codificació sanitària 
 Arxiu d’històries clíniques 
 Avaluació i control de qualitat 

de la prestació sanitària 
 Tractament i disseny de 

documents sanitaris i recerca  
 Sistemes d’informació 

sanitaris  
 

 Institut públic i de qualitat 
 Possibilitat de realitzar la 

formació pràctica a l’estranger 
(Beca Erasmus ) 

 Convenis de formació en 
centres de treball en empreses 
col·laboradores 

 Borsa de treball 
 Escola verda i Mediadora 

 Centre col·laborador en les 
proves d’accés als cicles 
formatius de grau mitjà i 
superior 

 Centre avaluador de les 
proves lliures per a l’obtenció 
de títols de cicles formatius 
que ens assigni el 
Departament d’Ensenyament 

 Bona comunicació en transport 
públic: autobús, RENFE i FGC 


