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Proves Lliures  CFGM 2022: Cures Auxiliars d’Infermeria. 
 

Mòdul : TÈCNIQUES D’AJUDA ODONTOLÒGICA I ESTOMATOLÒGICA 
    Professora: Yolanda Gómez 

Continguts 
UNITAT1. L´EQUIP DE SALUT DENTAL 
1. Professionals de l’equip de salut bucodental 
2. Funcions del TCAI a la clínica dental 
3. Documentació clínica del pacient 
4. Documentació paraclínica 
5. Relacions amb el pacient 
6. Suport psicològic al pacient 
UNITAT 2. CONSULTORI DE SALUT BUCODENTAL 
1. Consultori de salut bucodental 
2. La butaca dental 
3. Funcionament de l’instrumental rotatori 
4. Manteniment del consultori dental 
UNITAT 3. DESINFECCIÓ I ESTERILITZACIÓ A LA CLÍNICA DENTAL 
1. Mesures de control de la infecció 
2. Protocols d’actuació en la col·locació d’elements barrera 
3. Ús de material punxant i tallant 
4. Higiene de l’instrumental, superfícies i equips 
5. Tractament de residus 
UNITAT 4. ERGONOMIA 
1. Concepte 
2. Posicions ergonòmiques 
3. Transferència d’instrumental 
4. Salut laboral. Prevenció de patologies laborals. 
UNITAT 5. ANATOMIA I PATOLOGIA DENTAL 
1. Anatomofisiologia de l’aparell estomatognàtic.  
2. Estructura dentària 
3. Nomenclatura dentària. 
4. Registres a la consulta dental.  
5. Malaltia cariosa 
6. Malaltia periodontal 
7. Altres patologies: Bruxisme. 
8. Traumatismes. 
9. Anomalies dentàries. 
UNITAT 6. FARMACOLOGIA I CONTROL DEL DOLOR 
1. Els anestèsics 
2. Classificació dels tipus d’anestèsia.  
UNITAT 7. INSTRUMENTAL ODONTOLÒGIC I 
1. L´instrumental d’ús dental 
2. Instrumental d’exploració. 
3. Instrumental d’aïllament 
4. Instrumental d’operatòria dental. 



UNITAT 8. INSTRUMENTAL ODONTOLÒGIC II 
1. Instrumental de profilaxis i periodòncia 
2. Instrumental de cirurgia 
3. Instrumental d’implantologia 
4. Instrumental de pròtesi 
5. Instrumental d’exodòncia 
6. Instrumental i material d´ús en ortodòncia 
UNITAT 9. ELS MATERIALS DENTALS 
1. Materials d´ús dental 
2. Materials usats per a la presa de registres.  
3. Materials usats en operatòria dental 
UNITAT 10. RADIOLOGIA BUCODENTAL 
1. Radiologia dental 
2. Equip de raigs 
3. Radiologia analògica 
4. Radiologia digital 
5. Tècniques de projecció radiogràfiques 
6. Mesures de protecció radiològica en radiodiagnòstic dental 
UNITAT 11.  PREVENCIÓ BUCODENTAL 
1. Prevenció bucodental 
2. Actuacions en salut bucodental 
3. Halitosi 
4. Hiperestèsia dental 
5. Mesures de salut per al control de la càries 

 
 

Examen 
 
La prova constarà de tres parts: un examen visum, un examen pràctic i 
examen teòric.  
 

A. L’examen de visum consistirà en la identificació de materials, instruments i 
aparells de l’aula-taller.  En algun cas es podrà substituir l’instrument, material 
o aparell real per  una imatge. Cada imatge o instrument s´haurà d’identificar 
amb el nom correcte així com la  seva utilitat i tècnica o safata.  
La prova tindrà una durada de 1 hora.  
 

B. L’examen pràctic consistirà en la resolució de diferents supòsits pràctics 
relacionades amb qualsevol dels continguts del mòdul. 
La prova tendrà una durada de 1 hora. 
 

C. L’examen teòric consistirà en un examen escrit que constarà de diferents 
parts: 

- Preguntes curtes o llargues que poden ser de continguts 
conceptuals o procedimentals. 

- Preguntes tipus test de quatre possibles respostes i amb 
una sola resposta correcta. Cada tres respostes 
incorrectes restaran una pregunta correcta. 

- Vocabulari. 
Les durada d´aquesta prova serà de 2 hores 
 
 
 
 

 
 



Criteris de Qualificació 
Totes les proves seran presencials 
S'hauran de superar les tres proves per aprovar el mòdul. 
L’ordre de desenvolupament de les proves serà el següent: 
1. Visum 
2.  Examen pràctic  
3. Examen teòric 
Les proves son eliminatòries. S’ha de treure un mínim de 5 sobre 10 en 
cada prova per aprovar. Si es suspèn una de les proves el mòdul quedarà 
suspès i no es realitzarà la següent prova.  
La nota final es calcularà de la següent manera: 

A. Visum+Examen pràctic: 50%   
Es puntuarà damunt 10 punts ( el visum valdrà 5 punts i l’examen pràctic 5 
punts). El visum és eliminatori. Per optar a la part pràctica s’ha de treure 
una nota igual o superior a 2,5 sobre 5 a la prova del visum (5/10).  
 
B. Examen teòric: 50% 
Es puntuarà damunt 10 punts.  
Les preguntes de la part tipus test que no estiguin ben contestades restaran, es a dir, 
per cada 3 preguntes mal contestades se’n restarà una de ben contestada.  
Es puntuarà la coherència, adequació i claredat de la redacció.  
Es tindran en compte les faltes ortogràfiques (es restarà 0,1 punts per falta amb un 
màxim de 2 punts).  
 
No es podrà entrar una vegada començada cada una de les proves. 
Per aprovar el mòdul la qualificació final haurà de ser igual o superior a 5. 
 

 
Presentació i material necessari 

Prova pràctica: 
- NIF, DNI o passaport. 
- Uniforme blanc i sabates blanques tancades.  
- Presentació a la prova mantenint els hàbits higiènics bàsics i d’aparença 
personal. 

Prova teòrica: 
- NIF, DNI o passaport. 
- Bolígrafs dels següents colors: negre, blau, verd i vermell. 
- Calculadora 
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Orientació a l’alumnat 

 
El professorat respondrà els dubtes relacionats amb continguts, bibliografia, criteris 
d’avaluació i tipus d’examen, sol·licitant cita prèvia al correu secretaria@cepacalvia.com, el 
dimarts 26 d’abril de 2022 d’11h a 12.30h o dimecres 27 d’abril de 17h a 18.45h. 
 

 


