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CICLES FORMATIUS

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:

TÈCNIC/A SUPERIOR
EN
HIGIENE BUCODENTAL

Família professional: Sanitat

TITULACIÓ DE GRAU SUPERIOR

TREBALLARÀS COM A:
 Aquest/a tècnic/a exercirà la seva activitat professional en el
sector sanitari, en l'àrea d'atenció sanitària i de promoció de
la salut, formant part d'equips de salut bucodental, d'equips
de salut d'atenció primària o en unitats de promoció de la
salut.
 Els principals subsectors en els que pot desenvolupar la
seva activitat son:
 En l'atenció primària i comunitària: unitats de promoció de la
salut i unitats de suport d'higiene bucodental.
 En l'atenció especialitzada: serveis
d'odontoestomatologia i cirurgia maxil·lofacial.

hospitalaris

 El/la tècnic/a en higiene bucodental s'integrarà en un equip
de prevenció i atenció sanitària, format per altres tècnics del
seu nivell i tècnics de grau mitjà, coordinat i dirigit per un
facultatiu.
 Aquest/a tècnic/a podrà participar en totes les activitats que
realitzin en la seva àrea de treball, inclosa la docència
d'altres tècnics i la col·laboració en les activitats
d'investigació i control epidemiològic que li siguin
assignades.
POTS ACCEDIR-HI:
Amb el Batxillerat aprovat o mitjançant el CAS o la superació
de la Prova d’Accés a CFGS.

POTS CONTINUAR ESTUDIANT:
- Estudis universitaris de Grau.
- Estudis de Grau.
EL CFGS D’ HIGIENE BUCODENTAL
Et capacita per promoure la salut bucodental de les persones i
de la comunitat, mitjançant el desenvolupament d’activitats
preventives i assistencials, que comprenen l'exploració,
l’avaluació, la promoció i la realització de tècniques
odontològiques.
Té una durada de 2.000 hores repartides en dos cursos
acadèmics.
QUÈ ESTUDIARÀS?
 Recepció i logística a la clínica dental.
 Estudi de la cavitat oral.
 Exploració de la cavitat oral.
 Intervenció bucodental.
 Epidemiologia en salut oral.
 Educació per a la salut oral
 Conservadora, periodòncia, cirurgia i implants.
 Pròtesi i ortodòncia.
 Primers auxilis.
 Fisiopatologia general.
 Formació i orientació laboral.
 Empresa i iniciativa emprenedora.
 Projecte d'higiene bucodental.
 Formació en centres de treball (416 h).

