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 Higiene bucodental  
 

 Nivell: formació professional de grau superior.  

 Durada del cicle formatiu: 2.000 hores. (2 anys acadèmics). 

 Formació en el centre educatiu: 1.584 hores (mòduls de l'1 al 13).  

 Formació en centres de treball: 416 hores (mòdul 14).  

 TÍTOL: TÈCNIC/A SUPERIOR EN HIGIENE BUCODENTAL. 

 

Competència general.  

És competència general d'aquest tècnic promoure la salut de les persones i de la comunitat, 

programant i desenvolupant activitats preventives i assistencials, com a membre d'un equip de 

salut bucodental, executant dites activitats mitjançant l'exploració, detecció i registre de l'estat 

de salut/malaltia bucodental de les persones i organitzant i programant al seu nivell el treball, 

sota criteris de qualitat, seguretat i optimització de recursos, sota la supervisió corresponent.  

Competències professionals.  

Les competències i realitzacions més rellevants que ha de manifestar el professional són:  

a) Organitzar i gestionar al seu nivell l'àrea de treball assignada en la unitat/gabinet. 

b) Explorar, detectar i enregistrar l'estat de salut/malaltia bucodental de les persones, sota la 

supervisió del facultatiu. 

c) Prevenir les malalties bucodentals de les persones mitjançant intervenció directa. 

d) Avaluar la salut bucodental de les persones i la comunitat mitjançant activitats de vigilància 

epidemiològica. 

e) Fomentar la salut bucodental de les persones mitjançant activitats d'educació sanitària i 

promoció de la salut. 

Camp professional.  

a) Àmbit professional i de treball.  

Aquest tècnic exercirà la seva activitat professional en el sector sanitari, en l'àrea d'atenció 

sanitària i de promoció de la salut, formant part d'equips de salut bucodental, d'equips de salut 

d'atenció primària o en unitats de promoció de la salut.  

Els principals subsectors en els que pot desenvolupar la seva activitat son:  

o En l'atenció primària i comunitària: unitats de promoció de la salut i unitats de suport 

d'higiene bucodental.  



                                                                            
      Certificats en Qualitat 

                    

Costa i Fornaguera, 2-14.   08370 Calella.       Tel. 93 766 19 83                  www.freta.cat 
 

o En l'atenció especialitzada: serveis hospitalaris d'odontoestomatologia i cirurgia 

maxil·lofacial.  

o El tècnic en higiene bucodental s'integrarà en un equip de prevenció i atenció sanitària, 

format per altres tècnics del seu nivell i tècnics de grau mitjà, coordinat i dirigit per un 

facultatiu.  

o Aquest tècnic podrà participar en totes les activitats que es realitzin en la seva àrea de 

treball, inclosa la docència d'altres tècnics i la col·laboració en les activitats 

d'investigació i control epidemiològic que li siguin assignades.  

b) Àmbit funcional i tecnològic.  

Aquest tècnic es situa fonamentalment en les funcions d'organització/gestió de la unitat de 

treball, de prestació de serveis assistencials i preventius, de vigilància epidemiològica i 

d'educació sanitària.  

Principals ocupacions i llocs de treball:  

Amb finalitats d'orientació professional, s'enumeren a continuació les ocupacions i els llocs de 

treball que es poden desenvolupar quan s'adquireixi la competència professional definida en el 

perfil del títol:  

o Higienista dental.  

o Higienista bucodental.  

o Tècnic especialista en higiene bucodental.  

o Educador sanitari.  

 

Mòduls.  

Mòdul 1: Recepció i logística a la clínica dental. 

Mòdul 2: Estudi de la cavitat oral. 

Mòdul 3: Exploració de la cavitat oral. 

Mòdul 4: Intervenció bucodental. 

Mòdul 5: Epidemiologia en salut oral. 

Mòdul 6: Educació per a la salut oral. 

Mòdul 7: Conservadora, periodòncia, cirurgia i implants. 

Mòdul 8: Pròtesi i ortodòncia. 

Mòdul 9: Primers auxilis. 

Mòdul 10: Fisiopatologia general. 

Mòdul 11: Projecte d'higiene bucodental. 

Mòdul 12: Formació i orientació laboral. 

Mòdul 13: Empresa i iniciativa emprenedora. 

Mòdul 14: Formació en centres de treball. 

 

Accés a estudis universitaris.  

 Els estudis de formació professional capaciten per accedir a estudis 
universitaris de grau. La normativa, aprovada pel govern espanyol [BOE 113, de 8 de 
maig de 2010, i BOE 306, de 17 de desembre de 2010], no ha canviat el requisit 
d’accés. Això vol dir que com a titulats tècnics superiors tenen accés a la universitat 
sense haver de fer cap prova obligatòria i la seva nota d’accés és la qualificació 
mitjana dels estudis cursats per obtenir el títol de tècnic superior. Aquesta qualificació 
té validesa indefinida i ha d’estar compresa entre cinc i deu punts.  
 
 La novetat en el nou procediment d’admissió a la universitat és que aquests 
estudiants poden incrementar la seva nota, si, de manera voluntària, fan exàmens de 
l’anomenada fase específica de les PAU.  

http://www.xtec.es/fp/16/1652c09.htm
http://www.xtec.es/fp/16/1652c09.htm

