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Us trameto, adjunta, la resolució de 4 d'o€tubre de 2007, per la qual s autoritsa a l'lES Joan
Brud¡eu, de la Seu d'Urgell, codi 25004188, a impart¡r conjuntament en dos anys els cicles
formatius de grau mitjá de Curés auxil¡a|s d'¡nfemeria ¡ Alenció sociosanitária.
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Resolució de 4 d'octubre de 2007, per la qual s'autoritza a l'lES Joan Brudieu, de
la Seu d'Urgell, cod¡ 25004188, a impart¡r conjuntament en dos anys els cicles
formatius de orau mit¡á de Cures aux¡liars d'¡nfermeria i Atenció soc¡osan¡tária.

Atesa ¡a sol licitud del centre docent, en qué demana poder realitzar
distribuc¡ons horár¡es especials dels cicles formatius de grau mitjá de Cures
auxil¡ars d'infermeria ¡Atenc¡ó sociosanit¿ria, de manera que els ensenyaments
corresponents als dos c¡cles puguin ser real¡tzats conjuntament en dos anys, i
l 'alumnat obt¡ngui les dues titulacions en acabar el segon curs.

Atés I'informe de la inspecció dels serve¡s territorials de Lle¡da favorable a
aquesta distribuc¡ó especial.

Atesa I'organiuac¡ó en cddits i el cunículum establert en el Decret 203/1997, de
30de juliol (DOGC núm.2464, de 28 d'agost de 1997), pel que fa al cicle format¡u
de grau mitjá de Cures auxil¡ars d'infermeria, de 1.400 hores de durada, i en el
Decret 104/2005, de 31 de ma¡g (DOGC núm. 4397, de 2 de juny de 2005), pel
que fa al cicle format¡u de grau m¡tj¿ d'Atenc¡ó soc¡osanitária, de 2.000 hores de
durada.

Atés que es compleixen els requisits previstos a I'apartat13 punt 13.1.6.3 de la
Resolució de 11 de juliol de 2007, que dóna instruccions per I'organització i el
funcionament dels centres docents públics d'educac¡ó secundária de Catalunya.

Atés el prev¡st en el Decret 24012005, de 8 de novembre, pel qual s'estable¡xen
mesures flexibil¡tzadores de I'oferta dels ensenyaments de formació professional
esoecífica.

Atés que per la Resolució de 25 de marg de 2002, publicada al DOGC de l0
d'abril de 2002, el centre docent está autoritzat a impart¡r el c¡cle de Cures
auxiliars d'infermeria a partir del curs 200212003, i que per la Resolució de 20 de
juny de 2007, publicada al DOGC de 28 de juny de 2007, está autoritzat a impart¡r
el cicle d'Atenció sociosanit¿ria a Dartir del curs 2007/2008.

Resolc:

Autor¡tzar a l ' lES Joan Brud¡eu, de la Seu d'Urgell, cod¡ 25004188, a impart¡r
conjuntament els c¡cles format¡us de grau m¡tjá de Cures auxiliars d'infermeria ¡
Atenció soc¡osanitár¡a.

1. El centre distr¡bu¡rá els créd¡ts dels c¡cles al llarg del període, d'acord
I'establert a I'annex 1, ¡ aplicará les conval¡dacions ¡ exempc¡ons que
corresponguin segons la normativa v¡gent.

2. El centre informará per escrit I'alumnat d'aquesta distr¡bució especial de cicles,
amb indicac¡ó expressa del cicle ¡ créd¡ts concrets en qué es matricula.
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3. El centre fará constar la referéncia i data d'aquesta Resolució a la
documentació académica de I'alumnat que segue¡xi la distribuc¡ó espec¡al.

4.- S'aplicará el nombre máx¡m de convocatóries de cada créd¡t d'acord amb la
Resoluc¡ó que dóna instruccions per a I'organ¡tzac¡ó ¡ el funcionament dels
centres docents públ¡cs d'educació secundária de Catalunya del curs v¡gent.

5.- Aquesta Resolució s'haurá d'adaptar, si escau, a les modmcac¡ons que pugu¡n
afectar els cunículums dels c¡cles format¡us ¡mplicats o l'organiEac¡ó en créd¡ts
d'aquests cicles i a les modificac¡ons que es pugu¡n derivar de la normativa
general.

6. ResDecte a la oualif¡cació dels créd¡ts:

6.'1. Cr¿dits convalidats. Són aquells crédits que són convalidables
directament segons la normat¡va en vigor tal i com s'indica en I'Annex 2. En
aquest cas es far¿ constar la nola numérica en un dels cicles que cursi ¡
conval¡dat en I'altre cicle.

6.2. Crédits reconeguts. Són aquells crédits que segons I'Annex 3
d'aquesta Resoluc¡ó es reconeixen com a equ¡valents. En aquest cas es far¿
constar la qualificació numérica d'aquests crédits en l'expedient académic de
cada un dels cicles.

7.- Per als alumnes que no flnaliEin tots els crédits que componen una t¡tulació,
se'ls fará constar en els certif¡cats d'estud¡s parc¡als oer a cada un dels dos cicles
format¡us, les qualificacions obtingudes en els crédits propis de cada cicle.

8. Els Serveis Territor¡als d'Educació de Lleida faran la provis¡ó oportuna de
professorat per a impartir aquesta organitzac¡ó singular.

9. La implantació d'aquesta organitzac¡ó singular no comporta, per sí mate¡xa,
increment en l'oferta educativa.

Josep Francí i Carreté
Director general de Formació Professional
I Educació Permanent
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ANNEX 1. Organització curricular integrada dels cicles Cures auxil¡ars d'infermer¡a
ld'ara en endavant CAI) i d'Atenc¡ó sociosanit¿r¡a ld'ara en endavant ASS).

(*) En aquesta organització conjunta els cont¡nguts del crédit 5 d'ASS establerts en el
curriculum corresponent (120 h) queden distribulls en dos créd¡ts d'aquesta
organització conjunta: el crédit 5 d'ASS (90 h) i el credit I de CAI (30 h).

Resten 200 hores de ll¡ure d¡sposició que el centre haurá d'assignar segons la
normativa v¡gent.

ANNEX 2. Són crédits convalidats:

Crédits primer curs Crédifs sego, curs

C2 CAI L'ésser humá davant la nalallia 60 C1 CAI Operacions administratives i
documentació sanitária 60

C3 CAI Benestar del pacient: necessitats
d'hiqiene, repós ¡ movi¡nent 60 C5 CAI Primers auxilis 30

C4 CAlCures básiquos d'infermerja 240 Cg CAITécniques d ajuda
odontoldoica/eslomatoldoica 90

C6 CAI Higiene del medi hospilalari i neteja
de malerial 90 C10 CAI Relacions en I'eouio de lreball

C12 ASS Relac¡onsen IeouiD delreball 60

C8 CAI EdLrcació per a la salul 30 C11 CAI Fonnáció ¡orientació laboral
C13 ASS Fomació i orientació laboral 60

C1 ASS Planificació icontrolde les
90

C13 CAI Sintesi
C15 aSS SÍntesi 120

C5 ASS La intervenc¡ó educ¿tiva' 90 C4 ASS Ateñció i recolzamenl osicosocial 120
C6 CAI Ociitemps de lleure de colleclius 90 C7 ASS Recolzam€nl dom¡cilian 120

C10 ASS Necessitats físiques i psicosocials
de col,lectius esoecíf cs

'i 50 C8 ASS Alimentació i nutrició familiar 60

Cg ASS Administac¡ó, gestió i
comercialització en la oetita emoresa 60

C11 ASS Comunicació allemativa 60
Subfotal horcs al cente clocent 810

C12 CAI FCT de cures auxiliars

C14 ASS FCT d alenció sociosanilária
630

900 1470

Crédit CFGM Cures auxiliars d'infermer¡a Crédit CFGM Atenció sociosan¡tária
C10 Relacions en I'eouio de treball C12 Relacions en I'eouao de treball

11 Formació i orientació laboral C13 Formac¡ó ¡onentació laborcl
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ANNEX 3. Es recone¡x com a equivalent el crédit 7 del cicle de Cures auxiliars
d'infermeria, sempre i quan I'alumne/a hagi cursat el crédit del c¡cle d'Atenció
sociosanit¿r¡a delallat a cont¡nuació:

Crédit CFGM Atenció sociosanitária Credit CFGM Cures auxiliars
d'infemeria

C4 Atenció i recolzament Dsicosocial C7 Recolzamenl psicoloqic al oacienl/clienl

(1) Es reconeixerá I'equivalénc¡a dels créd¡ts 2 i 3 del cicle d'Atenció sociosanitária
quan I'alumne/a hagisuperat els crédils 2, 3, 4, 5 i6 del cicle de Cures auxil¡ars
d'infermeria.
La qualificació dels crédits 2 i3 del c¡cle d'Atenció sociosanitária será la mitjana
ponderada de les qualif¡cacions obtingudes en els crédits equivalentg.
Un cop aprovat el C8 de Cures auxil iars d'¡nfermeria iel C5* d'Atencio
sociosanit¿ria que s'imparteix en aquesta organ¡tzació conjunta, cal incorporar
la qualificació en el crédit 5 d'ASS amb la següent ponderació: CB de CAI
(25%) i C5- d',ASS (75%).
El crédit de la Formació en Centres de Treball té una durada total de 630 h.
Caldre que es reaiitzin 3 torns de práct¡ques per tal que s'assoleixin les
d¡ferents competéncies dels tres ámbits professionals: ¿mbit hospitalari, ¿mbit
d'atenció domic¡li¿ria i ¿mbit sociosanitan.

(2)

(3)


