
Descripció

Aquests estudis postobligatoris proporcionen els
coneixements necessaris per seleccionar, construir, reparar
i adaptar pròtesis correctives de deficiències auditives,
assegurar el compliment de les especificacions establertes
per la normativa i la prescripció corresponent.

La durada és de 2.000 hores (aproximadament 1.617 en un
centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes
en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Audiopròtesis (LOGSE).

Continguts

Característiques Anatomosensorials Auditives (231 hores)•

Tecnologia Electrònica en Audiopròtesi (231 hores)•

Acústica i Elements de Protecció Sonora (165 hores)•

Elaboració de Motlles i Protectors Auditius (198 hores)•

Elecció i Adaptació de Pròtesis Auditives (264 hores)•

Atenció a l'Hipoacúsic (99 hores)•

Audició i Comunicació Verbal (66 hores)•

Gestió i Serveis Postvenda de l'Establiment

d'Audiopròtesis (132 hores)

•

Projecte d'Audiologia Protètica (66 hores)•

Formació i Orientació Laboral (99 hores)•

Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)•

Formació en Centres de Treball (383 hores)•

Més informació del currículum a l'annex, apartat 5.3
'Descripció dels mòduls professionals i de les unitats
formatives'

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen
algun dels requisits següents:

tenir el títol de batxillerat,•

tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts

plàstiques i disseny, tècnic superior de formació

professional o d'arts plàstiques i disseny 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 el

preuniversitari,

•

tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat

unificat polivalent (BUP),

•

tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o•

haver superat la prova d'accés a la universitat per a més

grans 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 complerts 19 anys o bé complir-los
durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tràmits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la
al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les
peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb
les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana
dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés
al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del
Departament d'Educació són:

per curs: 360 euros•

per unitat formativa: 25 euros•

per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25

euros

•

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions
generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre
corresponent.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat
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http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=618106&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_ES
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/inici/


Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o
tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi
universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat
en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la
convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món
laboral com a:

tècnic o tècnica superior en audiopròtesi,•

tècnic o tècnica especialista audioprotesista,•

tècnic o tècnica a en elaboració de motlles i protectors

auditius,

•

tècnic o tècnica en medició de nivell sonor i•

audiometrista.•

Normativa

Decret 114/2012, de 9 d’octubre, pel qual s’estableix el

currículum del cicle formatiu de grau superior d’audiologia

protètica (DOGC núm. 6231, d'11.10.2012)

•
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http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=618106&language=ca_ES


Barcelonès

Barcelona

Jesuïtes Clot - El Clot (08009260)
c. València, 680
08027 Barcelona
Tel. 933516011
Centre: privat
Horari: diürn-tarda
Ensenyament concertat

AIES (08064301)
c. Comte de Salvatierra, 5-15
08006 Barcelona
Tel. 934159233
Centre: privat
Horari: diürn

Berguedà

Berga

Vedruna Berga Secundària
(08014644)
pg. Lladó, s/n
08600 Berga
Tel. 674277026
Centre: privat
Horari: diürn

Segrià

Lleida

Ilerna (25002775)
c. La Palma, 29-33
25002 Lleida
Tel. 973235986
Centre: privat
Horari: diürn-tarda

Vallès Occidental

Sabadell

Institut Castellarnau (08024893)
Carretera N-150, Km. 15
08206 Sabadell
Tel. 937269422
Centre: públic
Horari: diürn-matí
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