
Cicle Formatiu de Grau Superior 
Tècnic/a superior 
en Documentació i 
Administració Sanitàries

Nou edifici del Campus al Parc Sanitari 
de Sant Boi del Llobregat

Tutories Personalitzades

El professorat disposa d’un horari 
d’atenció individualitzada per a 
l’orientació general i curricular de 
l’estudiant.

Diverses metodologies docents

Sempre amb l’estudiant com a centre 
de l’experiència d’aprenentatge.

Noves tecnologies

Punts d’informàtica de lliure accés i 
Wi-fi.

Aules equipades amb Mitjans Audio-
visuals.

Cafeteria - Restaurant

Servei de Biblioteca

Serveis docents i administratius 
en horari de matí i de tarda

Espai de Simulació

Integrat al nou edifici es troba SAVI, el 
centre de Simulació, Aprenentatge, 
Virtualitat i Innovació del Campus.

Centre autoritzat per:

santjoandedeu.edu.es

campus.preinscripciocf@sjd.edu.es

93 280 09 49

@campusdocent_sjd

/campusdocentsantjoandedeu

Serveis del Campus Docent 
Sant Joan de Déu



Requisits d’accés
· Tenir el títol de batxillerat
· Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de 
formació professional o tècnic especialista
· Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat 
de batxillerat experimental
·   Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o preuniversitari
· Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat 
polivalent (BUP)
· Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
· Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 
anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han 
de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a 
mínim 19 anys l’any en què es fa la prova.

La consecució d’aquest cicle de grau superior permet 
l’accés a qualsevol grau universitari.

Aquest cicle de grau superior, integrat dins del Pla LOE, consta de 2000 hores dividides en dos 
cursos acadèmics. Horari de tardes de 15h a 20h, de dilluns a divendres.

Sortides professionals
Amb la titulació adquirida, podràs exercir en el sector sanitari com a:
· Tècnic/a superior en 
documentació sanitària
· Responsable tècnic/a de 
codificació de documentació 
sanitària
· Responsable tècnic/a d’arxius 
d’històries clíniques
· Responsable tècnic/a de 
tractament i disseny documental 
sanitari
· Responsable tècnic/a 
de sistemes d’informació 
assistencial sanitària

· Responsable tècnica/a 
d’avaluació i control de 
qualitat de la prestació 
sanitària
· Responsable tècnica/a 
de gestió de processos 
administratius/clínics
· Responsable 
d’administració d’unitats, 
departaments o centres 
sanitaris
· Assistent/a d’equips 
d’investigació biomèdica
· Secretari/ària de serveis 
sanitaris.

Cicle Formatiu de Grau Superior 
Tècnic/a superior 
en Documentació i 
Administració Sanitàries
Què aprendràs?

· Realitzar la gestió d’ingressos, altes, assignació de llits i prestació d’altres serveis sanitaris a 
pacients/usuaris.

· Reconèixer la terminologia clínica dels documents sanitaris en relació amb els processos patològics 
i la seva atenció en els serveis sanitaris.

· Elaborar i tramitar documents i comunicacions pròpies dels serveis sanitaris.

· Gestionar l’arxiu d’històries clíniques i altra documentació.

· Realitzar processos de codificació de diagnòstics i procediments relacionats amb la classificació 
internacional de malalties.

· Explotar i validar bases de dades per al sistema d’informació clínic-assistencial.

· Gestionar documentació sanitària aplicant l’estructura, utilitats, validacions i explotacions del 
conjunt mínim bàsic de dades (CMBD).

· Atendre i orientar a pacients i familiars aplicant tècniques de comunicació per millorar la qualitat 
assistencial.

· Executar tasques administratives en la gestió de les àrees assistencials i no assistencials dels 
centres sanitaris. 

Primer Curs
Mòduls professionals Hores
MP01 - Gestió de pacients 66
MP02 - Terminologia clínica i patologia 132
MP03 - Extracció de diagnòstics i 
procediments 132

MP04 - Arxiu i documentació sanitàries 99
MP05 - Sistemes d’informació i 
classificació sanitàries 99

MP06 - Ofimàtica i procés d’informació 132
MP11 - Formació i orientació laboral 66
MP15.1 - Formació en centres de treball 100

Segon Curs
Mòduls professionals Hores
MP07 - Codificació sanitària 132
MP08 - Atenció psicosocial al pacient/
usuari 66

MP09 - Validació i explotació de dades 132
MP10 - Gestió administrativa sanitària 99
MP12 - Empresa i iniciativa emprene-
dora 66

MP13 - Anglès tècnic 99
MP14 - Projecte de documentació i 
administració sanitària 231

MP15.2 - Formació en centres de treball 349


