
 MATERIAL QUE INCLOU L’IMPORT DE MATRÍCULA 

Tots els imports de matrícula inclouen una contribució a les despeses de 

manteniment del centre i la quota de l’AMPA. 

Quotes material Departament sanitàries/CAI/DIET/DOCUM. Curs 2022/23 

 

 

 

 
 

 Material de pràctiques a l’aula:
o Inventariable: maniquins adults i nounats, maniquins RCP, armilla 

demostració maniobra Heimlich, desfibril·lador de demostració, grua, 
bàscules, tallímetres, segelladores, autoclau, carros cures, cadires 
rodes, armaris magatzem, llits, material de suport a l’aula (làmines 
d’anatomia, diccionaris, atles d’anatomia, llibres de consulta, vídeos, 
vademècums, models anatòmics de diversos aparells, etc). 

 
o Fungible: 

 General: guants, gasses, esparadrap, agulles i xeringues de 
diferent numeració, sabó de mans, paper de mans, contenidors 
d’agulles, talles estèrils, guants estèrils, roba de llit.

 Material per realitzar les pràctiques de cada sistema o aparell 
(circulatori, respiratori, digestiu, urinari, endocrí, osteomuscular, 
cures de la pell i úlceres): fonendoscopis, tensiòmetres, 
termòmetres, mascaretes, sondes d’aspiració, sondes vesicals, 
bosses de diüresi, sondes d’alimentació, bosses de colostomia, 
apòsits UPP, coixins, taloneres, reactius, etc.

 Material per realització de la higiene del pacient: esponges, 
tovalloles, bolquers, xopadors, cunyes, bates, palanganes, sabó, 
xampú, etc.

 Material d’odontologia: curetes universals, guix ràpid impressions, 
revelador placa, instrumental pròtesi; baixa-ponts, espàtula per a 
ciments (acer), tires de polir interproximals, peça de mà més 
puntes d’ultrasons més clau, paper d’articular, espàtula de 
composite, taca de goma per impressions, ganivet de guix, pedra 
d’ Arkansas, oli lubricant, RX oclusal i cubeta de mossegada, 
antisèptic per a desinfectar (glutaraldehid), models.

 Material de suport en geriatria: plats i coberts adaptats, calçadors, 
pinces, etc.

 Material de neteja, desinfecció i esterilització.
 Instrumental quirúrgic.
 Material per aïllament.
 Productes químics: alcohol, desinfectants, sterilium, betadine, 

sèrums, medicació diversa, llets infantils, sèrums, preparats per 
alimentació enteral, etc.

 Agenda escolar

 Fotocòpies: activitats, protocols, exàmens, fitxes de procediments.

 Lloguer de material tècnic específic.

 Sortides i xerrades organitzades pel centre.

CFGM CURES AUXILIARS D’INFERMERIA (TCAI): 90€ 
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CFGS DIETÈTICA: 99€ 

 
 
 

 
 

 Manuals d’ús continuat a l’aula: CIM-9 MC i CIM 10-MC.

 Aules d’informàtica dotades de material ofimàtic.

 Ordinadors portàtils per a utilitzar a les aules.

 Fotocòpies: protocols, activitats, exàmens, fulls d’història clínica.

 Sortides i xerrades organitzades pel centre.

 Agenda escolar
 
 



 Material de laboratori:
o Inventariable: balances, microscopis, calibrador, penetròmetre, 

autoclau, estufa de cultiu, microscopis, pipetes automàtiques, envasos i 
bosses per a la recollida de mostres i per a l'homogeneïtzador.

o Fungible: plaques petri amb medi preparat, indicadors i reactius químics 
diversos, material de vidre de laboratori, aigua destil·lada, gots de 
plàstic, gasses 1m2, portaobjectes, cubreobjectes, nanses digralsky. 
Medis de cultiu de microbiologia. Colorants utilitzats a microbiologia. 
Guants, paper i sabó mans.

 Aula de cuina, dotada d’envasadora al buit, rentaplats, cuina de vapor, 
homogeneïtzador peristàltic, eines de manipulació, elaboració i conservació 
d’aliments, planxes, batedores, panificadora, deshidratador, termòmetre làser, 
eines de cuina.

 Aules dotades d'ordinadors 
 Material fungible de cuina: bosses congelació, paper forn, paper plata, film, 

bosses brossa, bosses buit, paper treball.

 Productes de neteja i desinfecció

 Aliments utilitzats a les pràctiques de laboratori, i en les classes de  cuina.

 Fotocòpies: activitats, protocols, exàmens, documentació tècnica, fitxes de 
productes, normes de seguretat, etc.

 Llibres i vídeos de consulta: atles d’anatomia, diccionaris, llibres de fisiologia, 
manuals de procediments, documentals, etc.

 Sortides i xerrades organitzades pel centre.
 Agenda escolar

CFGS DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES: 94€ 


