
Guia docent: cures auxiliars d’infermeria hospitalària 

 
 

1 

 
 

    
 
 

 
 

 

Presentació del curs   

Un TCAI o Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria és un professional de la salut 
que ha obtingut el títol de formació professional de grau mitjà en cures auxiliars 
d'infermeria, el que el capacita per proporcionar cures als pacients i actuar en 
diverses àrees de l'atenció sanitària formant part dels equips d'infermeria, tant 
a nivell comunitari (Atenció Primària) com hospitalari. De forma més col·loquial 

també se li denomina Auxiliar d'Infermeria. 

És una professió que no deixa de créixer, fent d’ella una de les sortides laborals 

amb més demanda i més contractes al nostre estat.  

Tot i això, cal que hi hagi una legislació ajustada a la realitat, doncs durant els 
últims anys ha anat canviant tant el nom com en les seves característiques i 

funcions, així com a nivell formatiu. 

 
Objectius  

 Actualitzar el catàleg de funcions bàsiques que ha de desenvolupar una 
auxiliar d’infermeria. 

 Dotar els professionals d’eines, recursos i tàctiques a l’hora d’atendre a 

les persones ateses i de mantenir els espais higienitzats.  

 

CURES AUXILIARS D’INFERMERIA 
HOSPITALÀRIA 

PLA DOCENT 

Durada: 20 h 

Modalitat: en línia 
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Metodologia  

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés 

formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.  

Per a realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on 
trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que 
faciliten la comunicació, el treball col·laboratiu i l’intercanvi entre els 

participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació. 

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats –
casos pràctics, lectures, debats, etc.– amb què complementar i posar en 
pràctica els coneixements adquirits, sempre amb l’acompanyament i supervisió 

d’un tutor expert en la matèria.  

 

Continguts  

MÒDUL 1  

1. Funcions específiques d’un TCAI 

2. Comunicació: coneixements i habilitats en la cura 

3. Atenció a les necessitats bàsiques de les personas 

4. Plans de cures estandaritzats 

MÒDUL 2 

1. Alimentació i hidratació 

2. Cures de la pell, mucoses i boca  

3. Problemes d’eliminació 

4. Prevenció de les úlceres per pressió 

MÒDUL 3 

1. L’infecció transmissible 

2. Les infeccions nosocomials més freqüents i la seva prevenció 
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Avaluació  

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari de 
cada mòdul, exercici que permet avaluar individualment els coneixements 
adquirits sobre cadascuna de les unitats corresponents. 

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents: 

 Visualitzar tot el contingut del curs; 

 Que la nota obtinguda als qüestionaris sigui una mitjana igual o superior 
a 7.  

 Realitzar les activitats plantejades a l’aula. 

 Connectar-se a l’aula virtual, com a mínim, un 75% de la durada total del 

curs. 

En finalitzar, els alumnes valoraran el curs mitjançant una enquesta de 
satisfacció que inclou la qualificació del professorat, material, documentació i 

coneixements i habilitats aconseguides. 

 

 

 

 

Aquest curs s'ha posat en marxa mitjançant el 
finançament del Contracte Programa Sectorial del 
Consorci per a la Formació Contínua de la Generalitat de 
Catalunya. 

 


