
Descripció

Aquests estudis capaciten per obtenir registres gràfics,
morfològics o funcionals del cos humà, amb fins diagnòstics
o terapèutics, a partir de la prescripció facultativa utilitzant
equips de diagnòstic per imatge i de medicina nuclear, i
assistint al pacient durant la seva estada a la unitat,
aplicant protocols de radioprotecció i de garantia de
qualitat, així com els establerts a la unitat assistencial.

La durada és de 2.000 hores (1584 en un centre educatiu i
416 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos
acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Imatge per al Diagnòstic
(LOGSE).

Continguts

Atenció al Pacient (132 hores)•

Anatomia per la Imatge (198 hores)•

Protecció Radiològica (132 hores)•

Tècniques de Radiologia Simple (99 hores)•

Tècniques de Radiologia Especial (99 hores)•

Tècniques de Tomografia Computada i Ecografia (99

hores)

•

Tècniques d'Imatge per Ressonància Magnètica (99

hores)

•

Tècniques d'Imatge en Medicina Nuclear (66 hores)•

Tècniques de Radiofarmàcia (66 hores)•

Fonaments Físics i Equips (198 hores)•

Formació i Orientació Laboral (99 hores) •

Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)•

Projecte d'Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear (66

hores)

•

Formació en Centres de Treball (581 hores)•

Més informació del currículum a l'annex

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.
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http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=827308&language=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/


Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

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 imatge per al diagnòstic;•

tècnic o tècnica especialista en radiodiagnòstic;•

tècnic o tècnica especialista en medicina nuclear;•

personal tècnic en equips de radioelectrologia mèdica;•

personal tècnic en protecció radiològica;•

personal tècnic en radiologia d'investigació i

experimentació;

•

delegat o delegada comercial de productes hospitalaris i

farmacèutics.

•

Normativa

Ordre ENS/2181/2018, de 18 de setembre, per la qual

s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau

superior d'Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear

(DOGC núm. 7715, de 28.9.2018)

•
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https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/inici/
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=827308&language=ca_ES


Bages

Manresa

Joviat (08020036)
c. Rubió i Ors, 5-17
08240 Manresa
Tel. 938726988
Centre: privat
Horari: diürn-tarda
Ensenyament concertat

Baix Ebre

Tortosa

Garbí Terres de l'Ebre (43012711)
c. Pujada al Seminari, 16
43500 Tortosa
Tel. 977448093
Centre: privat
Horari: diürn

Barcelonès

Barcelona

Institut Bonanova (08035039)
pg. de Circumval·lació, 8
08003 Barcelona
Tel. 932540497
Centre: públic
Horari: diürn-matí

Institut Moisès Broggi (08013135)
c. Sant Quintí, 32-50
08041 Barcelona
Tel. 934368903
Centre: públic
Horari: diürn-tarda

Eixample Clínic (08065691)
c. Urgell, 187, Edifici 5
08036 Barcelona
Tel. 934518710
Centre: privat
Horari: diürn

Escola Pia de Nostra Senyora
(08005242)
c. Diputació, 275-277
08007 Barcelona
Tel. 934881166
Centre: privat
Horari: diürn

Forma't (08074082)
c. Vilardell, 38
08014 Barcelona
Tel. 934326112
Centre: privat
Horari: diürn

Ramon y Cajal (08035672)
c. Rosselló, 303 planta baixa

08037 Barcelona
Tel. 932070680
Centre: privat
Horari: diürn

Roca (08044326)
av. Meridiana, 263
08027 Barcelona
Tel. 932430770
Centre: privat
Horari: diürn-tarda

Roger de Llúria (08035726)
c. Mare de Déu del Coll, 40
08023 Barcelona
Tel. 932171046
Centre: privat
Horari: diürn

Sant Antoni M. Claret (08058982)
c. Sant Antoni M. Claret, 357-371
08027 Barcelona
Tel. 933497566
Centre: privat
Horari: diürn-matí

Sant Antoni M. Claret (08058982)
c. Sant Antoni M. Claret, 357-371
08027 Barcelona
Tel. 933497566
Centre: privat
Horari: diürn-tarda

Gironès

Salt

Garbí (17009084)
c. Francesc Macià, 65
17190 Salt
Tel. 972405130
Centre: privat
Horari: diürn

Segrià

Lleida

Institut Torrevicens (25006732)
av. Torre Vicens, 3
25005 Lleida
Tel. 973220033
Centre: públic
Horari: diürn-matí

Institut Torrevicens (25006732)
av. Torre Vicens, 3
25005 Lleida
Tel. 973220033
Centre: públic
Horari: diürn-tarda

Ilerna (25002775)
c. La Palma, 29-33
25002 Lleida

Tel. 973235986
Centre: privat
Horari: diürn-matí

Tarragonès

Tarragona

Institut Cal·lípolis (43009722)
Autovia de Salou, s/n
43006 Tarragona
Tel. 977544202
Centre: públic
Horari: diürn

Vallès Occidental

Sabadell

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

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

Terrassa

Edgar (08038120)
c. Prat de la Riba, 89, baixos
08222 Terrassa
Tel. 937859876
Centre: privat
Horari: diürn-tarda

Gresol (08029957)
ctra. de Sabadell a Matadepera, Km 6
08226 Terrassa
Tel. 937870158
Centre: privat
Horari: diürn
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