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INFORMACIÓ GENERAL 

 
Eixample Clínic és l’escola de formació professional de l’Hospital Clínic de Barcelona homologada pel 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.  
L’equip docent està integrat per professionals de l’àmbit sanitari.  
 
 
Característiques del curs: 
 

 Durada del cicle: 2 anys. 
 

 Classes de setembre a juny. 
 

 Accés al material d’estudi i activitats a través de la nostra plataforma informàtica, amb el seguiment 
d’un professor especialista en cada matèria. 
 

 Sistema d’avaluació: avaluació continuada (entrega treballs + examen). 
 

 Presencialitat en cap de setmana (1o 2 caps de setmana al mes): 
 

o Exàmens oficials. 
o Jornades tècniques obligatòries. 
 

 La formació en centres de treball es realitzarà en centres ubicats en la província de 
Barcelona. L’assignació de places es farà mitjançant un sorteig. 
És realitzaran al segon curs, del mes d’octubre fins al gener. 

 
 Reforcem els estudis amb anglès sanitari a les aules. 

 
 

QUI POT ACCEDIR AL CICLE? 

 

Poden accedir al cicle aquelles persones amb les següents titulacions: 

 Títol de batxillerat. 

 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. 

 Títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP). 

 Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent.  

 Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver 
accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 
anys d'edat. 

Requisit d’accés: nota mitja de 6.  
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INFORMACIÓ MATRICULA I PREUS 

 
 Obrim el període de matriculació el dia 15 de març. 

 
 Preu: 2.850€ primer curs / 2.900€ segon curs: 

 
o Matrícula 600€ (dates: 15 de març fins disponibilitat de places). 
o 9 mensualitats de 250€ (setembre a maig). 

 
 Al segon curs la matricula es cobrarà mitjançant un rebut domiciliat al mes de juliol, i al mes 

de febrer hi haurà un increment de 50€ en la mensualitat en concepte del dosímetre. 
 
 Forma de pagament: rebut domiciliat. 

 
 
EN CAS DE BAIXA UN COP EFECTUAT EL PAGAMENT DE LA MATRÍCULA NO ÉS RETORNARÀ EL 
SEU IMPORT. 
TANT LES UNITATS FORMATIVES SUSPESES COM EL FET DE REALITZAR LA FORMACIÓ EN 
CENTRES DE TREBALL FORA DEL TERMINI ASSIGNAT TINDRÀ UN COST ADICIONAL. 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓ NECESSARIA 

 
 

 Full inscripció omplert (sol·licitar a secretaria). 
 Full omplert autorització domiciliació bancària (sol·licitar a secretaria). 
 Full omplert sol·licitud matrícula semipresencialitat (sol·licitar a secretaria). 
 Full omplert autorització per a la realització de fotografies i gravació de vídeos (sol·licitar a 

secretaria). 
 Document omplert de sol·licitud de convalidacions, en cas de voler convalidar algun mòdul o 

unitat formativa (sol·licitar a secretaria). 
 Fotocòpia D.N.I. 
 Fotocòpia targeta sanitària. 
 Original + fotocòpia del certificat final dels últims estudis cursats pels que accedeix al grau 

superior i del TÍTOL o RESGUARD DEL TÍTOL. 
 Document on consti el número IDALU (identificador de l’alumne). 
 1 fotografia carnet actual. 

 
 
NO ES TRAMITARÀ CAP MATRICULA SENSE LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA. 
 


