Generalitat de Catalunya
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Formació Professional Inicial

TÍTOL
Higiene bucodental
FAMÍLIA
PROFESSIONAL

GRAU
GS
Sanitat

COMPETÈNCIA GENERAL
La competència general d'aquest títol consisteix a 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. Com a membre d'un equip de salut
bucodental realitzarà la seva activitat professional amb criteris de qualitat,
seguretat i optimització de recursos.

QUALIFICACIONS PROFESSIONALS INCLOSES EN EL TÍTOL
Qualificació
Denominació UC
UC_2-1591-11_3 Gestionar l'àrea de treball en un
gabinet bucodental.
UC_2-1592-11_3
Identificar
les
característiques
anatòmiques, fisiològiques i patològiques de l'aparell
estomatognàtic per a la seva valoració i registre.
UC_2-1593-11_3 Explorar l'estat de salut bucodental dels
pacients/usuaris dels serveis de salut, amb finalitats
epidemiològiques i intervenir mitjançant actuacions
Higiene bucodental
directes.
SA_2-489_3
UC_2-1594-11_3 Avaluar la salut bucodental de les
(completa)
persones i de la comunitat, mitjançant activitats de
vigilància epidemiològica.
UC_2-1595-11_3 Fomentar la salut bucodental de les
persones i de la comunitat, mitjançant activitats
d'educació sanitària i promoció de la salut.
UC_21596-11_3 Realitzar les tècniques odontològiques
pròpies, delegades o d’ajuda dins de l'equip de salut
bucodental.
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Mòduls Professionals

Durada

MP01 Recepció i logística a la clínica dental.
MP02 Estudi de la cavitat oral.
MP03 Exploració de la cavitat oral.
MP04 Intervenció bucodental.
MP05 Epidemiologia en salut oral.
MP06 Educació per a la salut oral
MP07 Conservadora, periodòncia, cirurgia i implants.

MP08 Pròtesi i ortodòncia.
MP09 Primers auxilis.
MP10 Fisiopatologia general.
MP11 Formació i orientació laboral.
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora.
MP13 Projecte d'higiene bucodental.
MP14 Formació en centres de treball.

66
198
165
198
132
99
132
132
66
165
99
66
66
416

CONVALIDACIÓ MÒDULS PROFESSIONALS LOGSE I LOE
Mòduls LOGSE
Crèdits LOGSE
M.P LOE
MP Organització i gestió de
l’àrea de treball assignada
en la unitat/gabinet
d’higiene bucodental.

C1 Organització i gestió de
l’àrea de treball assignada
en la unitat/gabinet
d’higiene bucodental.

MP Exploració bucodental.

C2 Exploració bucodental.*

MP Prevenció bucodental

C3 Prevenció bucodental*

MP Vigilància epidemiològica
bucodental.
MP Educació sanitària i
promoció de la salut.
MP Formació i orientació
laboral.

C4 Vigilància epidemiològica
bucodental.
C5 Educació sanitària i
promoció de la salut.
C7 Formació i orientació
laboral.

MP Formació en centres de
Treball.

C8 Formació en centres de
Treball.
C9 Síntesi.
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MP1 Recepció i logística a la
clínica dental.
MP2 Estudi de la cavitat oral.
MP3 Exploració de la cavitat oral.
MP4 Intervenció bucodental.
MP7 Conservadora, periodòncia,
cirurgia i implants.
MP8 Pròtesi i ortodòncia.
MP5 Epidemiologia en salut oral.
MP6 Educació per a la salut oral
MP11 Formació i orientació
laboral: UF1
MP14 Formació en centres de
treball.
MP13 Projecte d’higiene
bucodental

2

