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CM Coidados auxiliares de enfermaría
Ciclo formativo de grao medio Título LOXSE

Perfil profesional Duración
1.400 horas

Que se aprende
a facer?

Pro por cio nar coi da dos au xi lia res ao pa cien te ou clien te e ac tuar so bre as con di cións sa ni ta rias do seu
con tor no como mem bro dun equi po de en fer ma ría nos cen tros sa ni ta rios de aten ción es pe cia li za da e
de aten ción pri ma ria, bai xo a de pen den cia do di plo ma do de en fer ma ría e, de ser o caso, como mem bro
dun equi po de saú de na asis ten cia sa ni ta ria de ri va da da prác ti ca do exer ci cio li be ral, bai xo a su per vi -
sión co rres pon den te.

En que ámbitos
se traballa?

Orga ni za ción e xes tión da uni da de ou con sul ta, pres ta ción do ser vi zo e edu ca ción sa ni ta ria.

Que
 ocupacións se
desempeñan?

Au xi liar de en fer ma ría ou clí ni ca, de bal nea rios, de aten ción pri ma ria e coi da dos de en fer me ría a do mi -
ci lio; au xi liar bu co den tal, xe riá tri co, pe diá tri co, de es te ri li za ción, de uni da des es pe ciais e de saú de
men tal.

Cales son os
módulos deste

ciclo?

Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto co seu
código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.

Curso Código Módulos profesionais Horas
1º CM0FOL Formación e orientación laboral 55
1º CM0304 Hixiene do medio hospitalario e limpeza de material 160
1º CMHC55 Horas á disposición do centro 55
1º CM0305 Operacións administrativas e documentación sanitaria 55
1º CM0308 Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao paciente 130
1º CM0RET Relacións no equipo de traballo 55
1º CM0310 Técnicas básicas de enfermaría 320
1º CM0311 Técnicas de axuda odontolóxica e estomatolóxica 130
2º CM0302 Formación en centros de traballo 440

Que título se
obtén?

Técnico en coidados auxiliares de enfermaría.

Administrador
Resaltado




