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1. Organització del Cicle Formatiu.

1.1. Perfil professional del cicle

L’alumnat que superi aquest cicle formatiu de grau superior obtindrà la titulació de Tècnic Superior en

Documentació i Administració Sanitària amb Codi: CFGS SAD0 (RD 768/2014, de 12 de setembre) i ORDRE

EDU/10/2020, de 31 de gener, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de

Documentació i Administració Sanitàries.

Aquests estudis capaciten per definir i organitzar processos de tractament de la informació i

documentació clínica, extraient i registrant dades, codificant-les i validant la informació, garantint el

compliment de la normativa, així com intervenir en els processos d'atenció i gestió de pacients i de gestió

administrativa en centres sanitaris, en àmbit públic i privat.

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica que els permet accedir al

món laboral, com a:

● Tècnic o Tècnica superior en documentació sanitària;
● Responsable Tècnic de codificació de documentació sanitària;
● Responsable Tècnic d'arxius d'històries clíniques;
● Responsable Tècnic de tractament i disseny documental sanitari;
● Responsable Tècnic de sistemes d'informació assistencial sanitària;
● Responsable Tècnic d'avaluació i control de qualitat de la prestació sanitària;
● Responsable Tècnic de gestió de processos administratius-clínics;
● Responsable d'administració d'unitats, departament o centres sanitaris;
● Assistent o assistenta d'equips de recerca biomèdica;
● Secretari o secretària de serveis sanitaris.

1.2 Formació complementària i cicles formatius afins

Altres cicles de branca sanitària, encara que no necessàriament relacionats amb el cicle són:

- Anatomia patològica i Citologia

- Audiologia protètica

- Cures auxiliars d’infermeria.

- Dietètica

- Emergències sanitàries

- Farmàcia i parafarmàcia

- Higiene bucodental

- Imatge per al diagnòstic

- Laboratori de diagnòstic clínic

- Ortesis i Pròtesis

- Pròtesis dentals

- Radioteràpia

- Salut ambiental

1.3. Organització dels continguts en Mòduls i Unitats formatives.

Nivell: Formació Professional de Grau Superior

Durada: 2000 hores, distribuïdes en 2 cursos

Formació en el centre educatiu: 1518 hores

Formació en centres de treball: 449 hores



Mòdul Unitats Formatives Professors Curs Hores. Hores/set

01 Gestió de

pacients

UF1 Gestió de pacients en

l’atenció primària i l’atenció

especialitzada
1r

66h

UF1-44

UF2-22

2h
UF2 Gestió i derivació de

pacients en les diferents

prestacions assistencials

02 Terminologia

clínica i patologia

UF1 El llenguatge de les

ciències de a salut
1r

132h

UF1-33

UF2-99

4 h
UF2 Fisiopatologia per sistemes

i aparells

03 Extracció de

diagnòstics  i

Procediments (2)

UF1 Rastreig i indexació del

document clínic
1r

132h

UF1-44

UF2-88

4h
UF2 Indexació d’episodis

assistencials específics*

04 Arxiu i

documentació

sanitaris

UF1 La documentació clínica

1r

99h

UF1-77

UF2-22

3h
UF2 L’arxiu clínic

05 Sistemes

d’informació i

classificació

Sanitaris (1)

UF1 Els sistemes d’informació

en sanitat
1r

99h

UF1-33

UF2-66

3h
UF2 La classificació

internacional de malalties

06 Ofimàtica i

procés de la

informació (1)

UF1 Tecnologia i comunicació

digital, i processament de dades

1r

132h

UF1-33

UF2-33

UF3-66

4h

UF2 Tractament avançat d ela

informació, arxiu i presentació

de la informació escrita

UF3 Gestió de bases de dades,

disseny d full de càlcul i

integració d’aplicacions

07 Codificació

sanitària (1)

UF1 Codificació específica de

patologia sistèmica

2n

132h

UF1-66

UF2-33

UF3-33

4h Grup A

4h Grup B

UF2 Codificació específica de

lesions i emmetzinaments

2h Grup A

2h Grup B

UF3 Codificació específica de

patologia ginecològica,

obstètrica i del període perinatal

2h Grup A

2h Grup B

08 Atenció

psicosocial al

pacient/usuari

UF1 La comunicació en l’àmbit

assistencial
1r

66h

UF1-33

UF2-33h

2h
UF2 Orientació i assessorament

en l’àmbit sanitari

09 Validació i

explotació de

dades (1)

UF1 Estadística i epidemiologia

2n

66*
2h

UF2 Bases de dades sanitàries 66
4h Grup A

4h Grup B

10 Gestió

administrativa

sanitària

UF1 La gestió administrativa als

centres sanitaris
2n UF1-33 1h



UF2 La gestió administrativa en

assajos clínic i projectes de

recerca

1r UF2-66 2h

11 Formació i

orientació laboral

UF1 Incorporació al mon laboral

1r

66 h

UF1-33

UF2-33

2 hUF2 Prevenció de riscos

laborals

12  Empresa i

iniciativa

emprenedora

UF1 Empresa i iniciativa

emprenedora
2n 66h 2h

13 Anglès UF1 Anglès tècnic 2n 99h 3 h

14 Projecte de

documentació i

administració

sanitàries

UF1 Projecte de documentació i

administració sanitàries
2n 231h

veure pla

Docent

M14

15 Formació en

centres de treball

UF1 Formació en centres de

treball
2n 449h

(1) Mòduls desdoblats el 100% de les hores

(2) Mòduls desdoblats parcialment 75% (desdoblen les UF marcades amb un asterisc)

1.4. Horari del cicle. Aules i professorat.

1r DAS

Curs 22-23

Professorat:

M1: Carlos Garcia

M2: Diana Paez

M3: Elena Frances

M4: Carlos Garcia

M5: Diana Paez

M6: Fadia Manssour- Imma Pablos

M8: Diana Paez

M10: Carlos Garcia

FOL (M11): Sonia Mañas



2n DAS

curs 22-23

M7: Elena Frances / Diana Paez

M9: Cristian Ramos

M10: Cristian Ramos

EiE (M12): Montserrat Sendin

Anglés (M13): Xavier Febrero

Projecte (M14): Equip docent.



1.5. Plans docents: Guia de cada Mòdul professional.

El professorat del cicle formatiu ha elaborat un pla docent de cadascun dels mòduls que s’imparteixen

durant el curs amb els objectius generals, continguts, els criteris d’avaluació i qualificació i els instruments

de recuperació de cada mòdul entre d’altres informacions.

Els podeu trobar al curs moodle de tutoria.

2. La Formació pràctica en Centres de Treball (FCT)

La informació general referent a la Formació en Centres de Treball la pots trobar a la guia de l’alumnat de

cicles (que podràs trobar al curs moodle de tutoria).

A continuació trobaràs les especificacions del cicle de DAS:

- Tenir el CALENDARI DE VACUNACIONS MÍNIMES OBLIGATÒRIES al dia (hepatitis B i tètanus). Algunes

empreses demanen vacunes addicionals (hepatitis A, varicel·la, xarampió, grip estacional, SARS-cov2,

....)

La formació en centres de treball en el cicle formatiu de Documentació i Administració Sanitàries es porta

a terme:

-a la tarda, a partir del tercer trimestre del primer curs, amb màxim d’hores segons la normativa vigent (3

tardes a la setmana amb un màxim de 4h/dia), havent-hi la possibilitat de fer 7h/dia durant 5 dies de

forma intensiva al juny, matí o tarda, un cop acabades les classes lectives.

- de manera intensiva, al llarg del segon curs amb possibilitat d’iniciar-les a primer, i s’ofereix en dos torns,

en el marc horari del cicle:

- Primer torn (Grup A): dilluns, dimecres i divendres en horari intensiu de matí (7h/dia,

28h/setmanals). De setembre a gener.

- Segon torn (Grup B): dilluns, dimecres i divendres en horari intensiu de matí (7h/dia,

28h/setmanals). De gener a maig.

L’alumnat que cursa les FCT en el primer torn, assisteix a classe tots els dimarts i dijous al llarg del curs, i

els dilluns, dimecres i divendres durant el segon torn (a partir del 17/01/23). L’alumnat que cursa les FCT

en el segon torn, assisteix a classe tots els dimarts i dijous al llarg del curs, i els dilluns, dimecres i

divendres durant el primer torn. També hi ha la possibilitat de fer les pràctiques en horari de tarda,

respectant la normativa vigent.

-de forma flexible, depenent de les empreses, respectant la normativa, a partir del tercer curs.

3. Avaluació del cicle formatiu

3.1.- Avaluacions

L’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes de cicles formatius és continuada, integrada en el procés

d’aprenentatge, té en compte l’organització modular i es fa per Unitats Formatives- Mòduls.



A l’inici del curs, l’equip docent, coordinat per l’equip tutorial, informarà l’alumnat dels continguts del

currículum formatiu, l’estructura dels Mòduls, els objectius generals del cicle i els objectius terminals de

cada Mòdul, així com dels criteris generals d’avaluació, promoció de curs, recuperació i superació del cicle.

L’aplicació del procés d’avaluació continuada requereix, per part de l’alumnat:

- l’assistència regular a les classes

- el seguiment i compliment de TOTES les activitats dels diferents mòduls.

L’avaluació dels mòduls constarà de:

● Una avaluació inicial: coneixements previs, actituds, motivacions. No ponderable, per detectar el

nivell individual i del grup, així com els coneixements previs i preconcebuts.

● Una avaluació de forma continuada dins de cada unitat formativa i tindrà com a referència els

respectius resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació, així com totes les activitats dutes a

terme.

● Una avaluació final, qualificadora de cada UF.

S’avaluaran conjuntament els aspectes teòrics, competencials i pràctics desenvolupats dins de cada

activitat.

3.2.- Instruments d’avaluació

Els instruments d’avaluació seran:

● Proves orals o escrites sobre els continguts i exposició de treballs. Les proves escrites podran ser

de resposta múltiple (test), o de V/F i/o preguntes curtes i/o llargues. Alguna part de les UF pot

tenir alguna prova pràctica. El nombre de proves dependrà de la durada de cada unitat a criteri de

cada docent.

● Realització de simulacions respectant els protocols, resolució de qüestionaris pràctics, exercicis i/o

treballs individuals i/o en grup.

A criteri del docent els exàmens poden ser convocats amb data o sense avisar. La còpia a les proves

avaluadores (o l’ús de tècniques i/o suport no autoritzats) suposarà la pèrdua del dret a avaluació

continuada de la part corresponent, s’haurà de presentar a la segona convocatòria de tota la UF.

És obligat presentar TOTES les activitats, treballs, dossiers... en la data fixada, el fet de portar un justificant

no implica poder  lliurar el treball més tard. S’ha d’entregar  a la hora que s’imparteix la classe.

L’alumnat ha de portar el material (dossiers i tot allò que indiqui el professorat per a cada sessió), si no ho

porta no podrà assistir a la sessió.

3.3.- Qualificacions

Cada UF es qualificarà de l’1 al 10, sense decimals. Es consideraran positives les qualificacions iguals o

superiors a 5,00 i negatives les restants. Per a superar el mòdul, l’alumne haurà de superar de manera

independent totes les unitats formatives amb una nota igual o superior a 5,00 sobre 10.

Hi haurà notes definitives per cada unitat formativa a l’acabar aquesta. Cada UF es considera unitat

independent, en superar-se, la nota quedarà guardada a l’expedient de l’alumne.



Per superar cada UF s’ha de superar cadascuna de les activitats d’ensenyament aprenentatge (AEA),

aconseguint d’aquesta forma l’assoliment d’aquests resultats d’aprenentatge.

En finalitzar cada trimestre es donarà una nota definitiva de la UF acabada i una nota orientativa de cada

UF no acabada.

Si l’alumne té una nota amb decimals es pot aproximar per sobre o per sota, al número sencer, segons el

criteri del professor i tenint en compte la trajectòria acadèmica de l'alumne/a. Al final cada UF es tindran

en compte els decimals de cada activitat avaluadora per la nota final. Per a la nota final del mòdul es

tindran en compte les qualificacions de les UFs SENSE decimals.

Les proves i/o activitats corresponents a la segona convocatòria serviran, exclusivament, per superar

Mòduls/UF pendent/s, en cap cas seran proves per millorar una qualificació positiva.

Els Mòduls/UF superats mantenen la qualificació. No es pot aplicar cap mesura que possibiliti la

modificació d’una qualificació positiva atorgada, és a dir, ni es poden repetir crèdits/UF/Mòduls ja

superats per millorar-ne les qualificacions, ni es poden establir fórmules (presentació a les convocatòries

extraordinàries ni d’altres) per incrementar-ne la qualificació positiva.

● La qualificació final de cada mòdul professional s'obté com a mitjana ponderada de les qualificacions

de cada unitat formativa, en funció del pes (ponderació) que es dona a cadascuna d'aquestes d'acord

amb la decisió prèvia adoptada per l'equip docent (veure pla docent respectiu).

● Per superar el cicle formatiu cal que tots els mòduls professionals o UF tinguin qualificació positiva i

cal, a més, haver obtingut la valoració de "apte" en el crèdit FCT.

● La qualificació final del cicle formatiu, que s'expressa amb dos (o tres) decimals, s'obté com a

mitjana ponderada de les qualificacions SENSE decimals de cada mòdul professional, en funció del

nombre d'hores assignat a cadascun d'ells.

Els mòduls professionals o unitats formatives es convaliden segons normativa vigent (veure informació al

curs moodle de tutoria).

3.4 .-Convocatòries

L’alumnat pot ser avaluat d’una unitat formativa, com a màxim, en quatre convocatòries, dues per

matrícula.

La nota màxima de la part suspesa en recuperació ordinària és un 7, sens perjudici de les altres

qualificacions obtingudes. Només es podrà presentar a la segona convocatòria aquell alumnat que hagi

obtingut una qualificació negativa en la primera.

Primera convocatòria

L’alumne que tingui pendent alguna AEA podrà optar a superar-lo abans del tancament de la UF. Les

recuperacions ordinàries es realitzaran abans de què la UF acabi. Cada professor marcarà el dia en funció

del mòdul que imparteixi.

Segona convocatòria

En cas de no superar alguna de les unitats formatives durant el període de la primera convocatòria, es

podrà superar dins de la 2a convocatòria. La 2a convocatòria esdevindrà a final de curs, durant el mes de

juny, seguint el calendari establert pel centre, en una sola sessió a final del curs i constarà d’una prova

escrita i/o pràctica similar a les realitzades al llarg del curs.



L’alumnat que es presenti a la 2a convocatòria ho farà de tota la UF que no tingui superada. La presentació

a aquesta segona convocatòria té caràcter voluntari i l’alumnat que no es presenti no perdrà la

convocatòria a efectes del còmput màxim.

És responsabilitat de l’alumnat informar-se exactament la matèria a recuperar i la forma de fer-ho. Així

com d’informar al docent en qüestió de la seva voluntat de presentar-se a la segona convocatòria. De no

manifestar-se, s’entendrà que es renuncia a presentar-se a aquesta segona convocatòria.

La UF o MÒDUL no superat a la segona convocatòria haurà de tornar a cursar-se en cursos posteriors.

Es considerarà matèria recuperada sempre que la nota de la recuperació sigui com a mínim de 5.



4. Règim d’assistència semipresencial

Relació de mòduls amb opció de cursar  semipresencialitat.

CFGS DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES
M1 Sí
M2 Sí
M3 Sí
M4 Sí
M5 Sí
M6 Sí
M7 Sí
M8 Sí
M9 Sí
M10 Sí
M11 (FOL) Sí
M12 (EIE) Sí
M13 (ANGLÈS) Sí
M14 (PROJECTE) Sí*

* S’haurà de garantir l’assistència en un mínim del 50% a cadascun dels microprojectes que

conformen el Mòdul de projecte.


