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1. Organigrama del centre  

Equip directiu: 

Toni Trujols (Director), 

Àngela García (Cap d´Estudis)

Mª Luz Lozano (Cap d´Estudis)

Ester Sirvent (Secretària)

Amaya García (Coordinadora Pedagògica)

2. Data límit per modificar la matrícula

14 d'Octubre

3. Currículum



Currículum CFM + APD Curs 2016-2017
Mòduls Professionals Curs Hores 

setmanals 
Hores totals 

C3 Benestar del
pacient BP

Anna Martí i Luis
Escribano

UD1. La pell i les seves 
patologies

UD2. Anatomia, fisiologia i 
patologia de l’aparell locomotor

UD3. Necessitat de moviment

UD4. Necessitat de repòs

UD5. La higiene del pacient

1 2 60

C4 Cures bàsiques
d’infermeria CB

Anna Martí i Luis
Escribano

UD1. L’aparell respiratori

UD2. Ajudar al pacient amb 
dificultats respiratòries

UD3. L’aparell circulatori 
UD4. Signes vitals, gràfic 
hospitalari i balanç hídric

UD5. Els òrgans sexuals

UD6. Embaràs, part i el nounat

UD7i8. Necessitat de menjar i 
beure. L’aparell digestiu i 
alimentació

UD9. Necessitat d’eliminar. 
L’aparell excretor

UD10. Necessitat d’eliminar. 
L’ajuda a l’excreció

UD11. Necessitat de relació. El 
sistema nerviós. L’atenció a 
persones amb problemes en el 
SN

UD12. Necessitat de relació. El 
sistema endocrí

UD13. Necessitat de relació. Els 
sentits

UD14. El pacient quirúrgic

UD15. El pacient terminal i les 
cures postmortem

1 7 240

MP5.
Característiques i
necessitats de les

persones en situació
de dependència 

UF1. Autonomia personal
UF2. Persones grans
UF3. Persones amb malaltia 
mental
UF4.Persones amb discapacitat 
intel·lectual
UF5. Persones amb discapacitat
física

1 5 165

MP6. Teleassistència

 

UF1. Teleassistència 1 2 66

Mòdul Francès tècnic

Patrícia 

UF1. Francès Tècnic 1 2 66

MP9. Destreses
socials  DS

Rosa Martínez i
Montse Pérez

UF1. Habilitats socials del 
professional

UF2. Treball en equip 

1 3 99

MP1 Atenció a
persones en situació

de dependència

 UF1. Context de la intervenció 
sociosanitària

UF2. Organització de la 
intervenció sociosanitària 

1 4 132



C6 Higiene del medi
hospitalari 

HMH

Anna Martí
i Luis Escribano

UD1. L’auxiliar d’infermeria i el 
medi hospitalari

UD2. L’habitació del pacient

UD3. Les malalties 
transmissibles i les infeccions 
nosocomials

UD4. Les tècniques d’aïllament

UD5. L’instrument i el carro de 
cures

UD6. Neteja, desinfecció i 
esterilització del material i 
instrumental sanitari

UD7. L’observació de les 
eliminacions del malalt

UD8. La recollida de mostres 
biològiques

UD9. Els residus sanitaris

1 3 90

C2 L’ésser humà
davant la malaltia

EH

Anna Martí 

UD1. L’ésser humà

UD2. Introducció a la patologia

UD3. Els medicaments

UD4. L’exploració mèdica

UD5. Tècniques hidrotermals

1 2 60



Currículum CFM + APD Curs 2016-2017
Mòduls Professionals Cur

s 
Hores setmanals Hores totals 

C1
Operacions
administrativ

es i
documentaci
ó sanitària

OADS

UD1. L’entorn sanitari

UD2. Nivells d’assistència i tipus 
de prestacions

UD3. La professió d’infermeria. 
PAI. Protocols NANDA, NOC i NIC

UD4. Documentació

UD5. Documentació clínica

UD6. Gestió d’existències i 
inventaris

UD7. Economia sanitària

UD8. Aplicacions informàtiques

2 2 60

C9
Tècniques

d’ajuda
odontològica

i
estomatològi

ca

UD1. La consulta odontològica i els
professionals sanitaris                    

UD2. Anatomia regional de cap i 
coll

UD3. Les dents

UD4. Patologia bucodental

UD5. El diagnòstic: exploració 
clínica i radiografies dentals

UD5. Materials dentals

UD6. Equips i instruments d’ús en 
consultes dentals

UD7. Procediments 
d’instrumentació i ajuda en 
intervencions dentals

UD8. L’educació i atenció al 
pacient/client odontològic

2 3 90

MP10
Primers
auxilis

UF1 Recursos i trasllat 
d’accidentats

UF2 Suport vital bàsic (SVB) i ús 
dels desfibril·ladors      

 UF3 Atenció sanitària d’urgència 

2 2 66

MP7. Suport
domiciliari

UF1.  Organització  del  treball
domiciliari
UF2.  Gestió  i  administració  de  la
llar
UF3.  Gestió  i  preparació  de
l'alimentació
UF4.  Manteniment  i  neteja  de  la
llar

2 5 198

MP11.
Formació i
orientació

laboral

UF1. Incorporació al treball
UF2. Prevenció de riscos laborals 

2 3 90

MP13.
Anglès
Tècnic

UF1. Anglès Tècnic 2 3 99

MP 8 Suport
a la

comunicació

UF1. Suport a la comunicació 2 2 66

MP5. Atenció
i suport

psicosocial

UF1.  Suport  en  el
desenvolupament  dels  hàbits
d’autonomia personal i social
UF2.  Suport  en  l’estimulació
cognitiva de les persones
UF3. Suport en l’animació grupal
UF4.  Suport  en  el
desenvolupament de les relacions
socials

2 7 231



MP12.
Empresa i
iniciativa

emprenedora

UD1.  Vull  crear  la  meva  pròpia
empresa
UD2. Què he de saber de l’entorn
de la meva empresa
UD3. L’estudi de mercat
UD4. Quant  costa la meva idea i
quins recursos tinc?
UD5. Serà rendible el meu negoci?
UD6.  Quin  tipus  d’empresa
m’interessa?
UD7. Comencem amb els tràmits. 
UD8. Quins impostos he de pagar?
UD9.  Quins  documents  he
d’utilitzar? 

2 2 66

MP14.
Síntesi

UF1. Síntesi 2 Dues setmanes 
durant el mes de 
maig 

66

MP15.
Formació en
centres de

treball

Formació en centres de treball 2 210 TCAI
383 TAPD

4. Horari, aules i professors

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

15:05
16:05

TEL
Rmar Aula104

OAPD2
Rmar Taller

FRA
Pfan Aula104

DS
Rmar Aula104

CB
Lescri Aula 104

Amar taller

16:05
17:00

BP 
Lescri i Amar Taller

EH 
Amar Aula104

HMH 
Amar  taller

FRA
Pfran Aula104

AuxF Aula216A

17:00
17:55

TEL
Rmar Aula104

CNPSD
Mper Aula taller

CB
Lescri taller

Amar Aula 104

CB
Lescri Aula 004
Amar Aula 104

DS
Rmar Aula104

ESBARJO

18:15
19:10

EH
Amar Aula104 CB

Lescri taller
Amar Aula 104

HMH
Amar taller

OAPD2
Rmar Taller

OAPD
Rmar taller

19:10
20:05

CB
Lescri Aula 104

Amar taller

CNPSD
Mper Aula taller

DS
Rmar Aula104 OAPD

Mper  taller

20:05
21:00

HMH
Lescri i Amar Taller

BP
Amar taller

OAPD2 
Rmar taller

CNPSD
Mper  taller

Hora de visita de pares amb el tutor: el divendres de 18:15 a 19:10h

Hora de tutoria per a l'alumnat: el dilluns de 17:00 a 17:55h

- Advertir que la porta es tanca amb clau a l'hora de l'esbarjo.

- Si l'alumne ha de sortir del centre:

* Si l´alumne/-a és major d'edat ensenyarà el DNI al conserge

* Si és menor: demanarà amb antelació un imprès  a Consergeria. Aquest imprès

haurà de ser signat pel pare o tutor legal explicant-ne les raons i adjuntar un

document oficial. L'haurà de signar el Cap d’estudis o bé el càrrec directiu de

guàrdia i el lliurarà a Consergeria en abandonar el Centre. Si no en porta cap, o



bé el pare/mare/tutor legal o algun altre familiar haurà de venir a recollir l’alumne

o es trucarà a la família per telèfon per confirmar l’autorització. Si no contesta

ningú als telèfons de contacte, no es podrà deixar sortir l’alumne. 

5. Crèdit de síntesi 

Es durà a terme al finalitzar el cicle formatiu i constarà d'un treball de recerca 

(segons programació). 

L'assistència a l'aula serà obligatòria, l'alumne que falti més del 20%, tant 

faltes justificades com sense justificar, no se li avaluarà el treball. 

En  cas  de  no  presentar  el  crèdit  de  síntesi  l'alumnat  ho  haurà  de  fer  en  les  

dates de l'avaluació extraordinària, en aquest cas la nota màxima serà de 5. 

El mòdul de síntesi s’avaluarà positivament quan l’equip docent, que l’hagi impartit,

apreciï que l’alumne/a ha assolit en un grau suficient els objectius terminals propis

d’aquest crèdit i els objectius generals del cicle formatiu que s’hi recullen. En cas

contrari, l’avaluació serà negativa.

6. Assistència al Cicle Formatiu

L’assistència de l’alumnat és obligatòria a totes les hores previstes per a cadascuna 

de les  unitats  formatives  que cursi  i  a  totes  les  hores  previstes  del  mòdul  de  

formació en centres de treball.

L’assistència de l’alumnat és condició necessària per a l’avaluació contínua. En el 

cas de manca d’assistència sense justificació, s’aplicarà la normativa del centre. 

Quan un alumne hagi faltat el 15% de les hores d’una Unitat Formativa, justificades

o no, rebrà un avís per escrit. Quan aquest mateix alumne, arribi al 20% de faltes,

justificades  o  no,  rebrà  una  amonestació  per  escrit  que  li  denegarà  el  dret

d’avaluació  contínua.  Per  superar  la  Unitat  Formativa,  aquest  alumne  haurà

d’examinar-se en la convocatòria extraordinària.

Les persones que justifiquin la falta d'assistència per motius laboral tenen dret a

faltar un 30% de les hores lectives. Aquest alumne haurà de presentar un document

oficial conforme està treballant. Quan un alumne hagi faltat el  25% de les hores



d’una Unitat Formativa rebrà un avís per escrit. Quan aquest mateix alumne, arribi al

30% de faltes, rebrà una amonestació per escrit que li denegarà el dret d’avaluació

contínua.

En casos excepcionals l'equip docent farà la resolució final. 

Procés que ha de fer l’alumne per justificar una falta d'assistència quan hi ha un examen:

 1.L’alumne mostra el justificant oficial al professor/s afectat/s 

2. El/s professor/s afectat/s comprova el justificant oficial i s’anota la falta 

justificada al quadern del professor/a.

3.L’alumne entrega el justificant oficial al  tutor/a de l’aula. 

Aquest document (el justificant oficial) s’ha d’entregar al tutor/a de l’aula  

en el termini màxim d’una setmana.

En cas de no poder assistir  a una prova durant el  curs, justificadament,  el  

docent decidirà la data per fer-la. Només s'establirà un dia per realitzar el segon

examen, en  cas  de  no  assistir-hi,  l'alumne  haurà  de  presentar-se  a  

extraordinària. 

7. Avaluació del Cicle Formatiu

◦ Criteris d'Avaluació

El tutor/a del cicle formatiu informarà a cada alumne/a o als seus representants  

legals, dels acords de cada sessió d’avaluació que l’afectin, per escrit, incloent-hi les

qualificacions obtingudes, si n’hi ha.

L’avaluació es realitzarà tenint en compte els resultats d’aprenentatge i els criteris 

d’avaluació establerts en cada unitat formativa.

La superació del mòdul s’obté amb la superació de les unitats formatives que el  

componen.

La certificació dels ensenyaments ha de detallar les qualificacions obtingudes  en

cada mòdul i pot detallar les qualificacions de les unitats formatives superades.



L’avaluació  del  mòdul  professional  es  considerarà  qualificat  positivament  se

l’alumne ha aconseguit una qualificació igual o superior a cinc (5). En cas contrari,

l’alumne/a disposarà d'una convocatòria extraordinària, en el mateix curs, per a la

recuperació de cada crèdit lectiu.

L'alumnat  que no es  presenti  a  la  convocatòria  extraordinària  no  li  comptarà  la

convocatòria.

Avaluacions

L’avaluació final de cada un dels mòduls professionals que componen el cicle 

formatiu es qualificarà de l'1 al 10 sense decimals. Es consideraran positives les

qualificacions iguals o superiors a 5 i negatives les restants.

Criteris  d’Avaluació i qualificacions  dels mòduls professional

El  professorat  informarà  a  l'alumnat,  a  l'inici,  del  contingut  de  la  matèria,  de  

l'estructura, dels objectius generals així com dels criteris generals d'avaluació del  

mateix. 

La nota mínima, per fer promig a la nota global dels crèdits, en qualsevol examen, 

prova  parcial,  treball,  fitxes  o  qualsevol  tipus  d'activitat  d'avaluació  que  pugui  

convocar el professorat, ha de ser un 4.

Una matèria es considera aprovada, quan la mitjana dels ítems i criteris d'avaluació,

sigui de 4'5 o superior. 

En cas de no arribar al 4'5 haurà de presentar-se a la convocatòria extraordinària on

la nota màxima que pot assolir serà de 5 en aquella prova o examen concret.  

Pel que fa a l'alumnat que ha iniciat el curs més tard la qualificació serà la que es 

tregui a la prova (Si una persona inicia el curs posteriorment a la data establerta, els

continguts que no hagi cursat els haurà de realitzar a la prova extraordinària de  

juny). 

Sí el lliurament d'un treball es realitza fora de termini, el professorat restarà un punt

per cada dia de retard, sempre i quan no estigui justificat (en cas que el professor/a

de la matèria acordi un altre tipus de sanció). 



Per  a  justificar  faltes  d'assistència  a  un  examen,  hi  ha  un  temps  màxim  d'una

setmana després de la tornada de l'alumne. Si aquesta falta no s'ha justificat dins

d'aquest període de temps, l'alumne haurà de presentar-se a extraordinària. 

8. Convocatòries

L'alumnat podrà cursar un crèdit tres vegades com a màxim, en el mateix 

centre i en un mateix cicle formatiu. 

Podrà presentar-se a les convocatòries d'avaluació i qualificació d'un mateix crèdit

un màxim de quatre vegades. L'alumne pot ser avaluat d'una unitat formativa, com a

màxim, en quatre convocatòries ordinàries, excepte el mòdul de formació en centres

de treball, que només ho pot ser en dues. 

Amb  caràcter  excepcional,  l'alumne  pot  sol·licitar  una  cinquena  convocatòria

extraordinària  per  motius  de  malaltia,  discapacitat  o  altres  que  condicionin  o

impedeixin el desenvolupament dels estudis. El director del centre la resoldrà. 

9. Anul·lació de la matricula 

◦ L'alumne podrà sol·licitar l'anul·lació de tots o algun/s dels crèdits en què està

matriculat, per escrit i per una sola vegada, al director/a del centre. 

Causes de l'anul·lació de la matricula:

Podran ser causes de l'anul·lació total de la matricula aquelles que generen una

absència prolongada, com és ara:

▪ La malaltia o accident de l'alumne o de familiars.

▪ L'atenció a familiars

▪ La maternitat o paternitat

▪ El fet de treballar o d'incorporar-se a un lloc de treball.

▪ Altres circumstàncies personals de caràcter extraordinari. 

◦ L'alumne  haurà  d'aportar  la  documentació  que  justifiqui  les  circumstàncies

al·legades. 

◦ Qualsevol canvi a la matricula no podrà superar la data de 14 d'octubre. 



10. Promoció de curs 

Criteris de promoció de curs. Unitats o crèdits pendents.

L’alumnat que, un cop realitzada la convocatòria extraordinària, hagi superat un  

nombre d’unitats formatives, amb càrrega horària superior al 60% del conjunt de 

les unitats formatives de primer any, es matricularà en el segon curs del cicle i  

haurà de cursar les unitats formatives pendents del primer any.

En cas contrari,  es  matricularà  en el  primer  curs  del  cicle  i  podrà cursar  les  

unitats  formatives  de  segon  curs  que  no  presentin  incompatibilitat  horària   

significativa o curricular, i hi hagi disponibilitat de plaça.

Tanmateix, les normes d’organització i funcionament del centre poden determinar 

en  quines  circumstàncies  excepcionals,  relacionades  amb  incompatibilitats  

curriculars o horàries,  un alumne o alumna ha de matricular-se només en els  

crèdits de primer curs,  malgrat haver superat el  60% de la durada horària del  

conjunt de crèdits de primer curs.

Alumnes amb unitats formatives de primer Pendents.

1.- L’alumnat  REPETIDOR  de  1r curs, que pot cursar unitats formatives de  2n:

-Haurà d’assistir obligatòriament a les unitats formatives suspeses de 1r curs.

-Podrà  cursar  unitats  formatives de  2n,  sempre  que  ho  pugui

compatibilitzar.

2.- L’alumnat  matriculat a 2n curs, amb unitats formatives pendents de 1r:

- Haurà de cursar obligatòriament les unitats formatives de 1r curs. 

- Podrà cursar els crèdits de 2n, sempre que ho pugui compatibilitzar. 

3.- Alumnat que compagina el treball amb els estudis:

3.1.- Alumnat que pot assistir  regularment a classes: l’alumne no perdrà el  dret  



d’assistència a classe ni el dret a l’avaluació contínua, sempre i quan:

- Presenti un certificat de l’empresa on especifiqui el seu horari de treball,torns,etc...

- Pugui assistir a un mínim del 80% de les unitats formatives o un 70% en cas de 

treballar i poder-ho justificar.

-L’equip docent podrà prendre decisions puntuals en els casos personals que  

decideixi. S’haurà  d’aixecar acta amb les justificacions pertinents.

11. Calendari del curs 2016-17

DIES FESTIUS:

12 d'octubre festiu

31 d'octubre de 2016 pont 

1 de novembre de 2016 festiu

5 de desembre de 2016 pont 

6 de desembre de 2016 festiu 

8 de desembre de 2016 festiu

23 de desembre de 2016 inici de vacances de Nadal 

6 de gener de 2017 últim dia de vacances de Nadal 

20 de març de 2017 festiu

10 d'abril de 2017 inici de Setmana Santa

17 d'abril de 2017 últim dia de vacances de Setmana Santa

28 d'abril de 2017 pont

1 de maig de 2017 festiu

19 de maig de 2017 festiu 

SETMANA BLANCA:

Del dilluns, 6 de febrer al divendres, 10 de febrer. L'assistència per part de l'alumnat és obligatòria.

AVALUACIONS:

Primera Avaluació: divendres dia 2 de desembre.

Segona Avaluació: divendres 17 de març. (en cas de pont dia 16 de març).

Tercera Avaluació i final: divendres dia 9 de juny. 

Avaluació  extraordinària: dilluns dia 20 de juny. 



FINAL CLASSES:

Final classes primer curs: dimecres dia 7 de juny

Final classes segon curs: divendres 18 de maig

EXÀMENS EXTRAORDINÀRIA: 

Proves: 12-15 de juny

CRÈDIT SÍNTESI:

Presentació: dijous 18 de maig (primeres hores tutora). 

Inici: dilluns 22 de maig. 

Final crèdit de síntesi: divendres 2 de juny

Entrega crèdit de síntesi: dilluns 5 de juny (tarda). 

Avaluació crèdit de síntesi: 6-8 juny.

Avaluació extraordinària crèdit de síntesi: 16 de juny. 

REVISIÓ NOTES:

Revisió notes ordinàries: dijous 8 de juny. 

Revisió notes extraordinàries: divendres dia 16 de juny.

ENTREGA NOTES:

Dimecres 22 de juny.

12. Diversos aspectes de funcionament

1. Porta d’entrada:  es tancarà cinc minuts després que soni el timbre d’entrada a les

15.05h. Els alumnes de CF no podran entrar al centre fins l’hora següent, si no es

que es porta un justificant. 

A les hores següents es considerarà retard arribar a classe un cop hagi entrat el

professor.

Els retards es contaran com a mitja falta.

Qui surti del centre i sigui major d'edat ha d'ensenyar el DNI al conserge.



2. Escales i passadissos:  quan pugin i baixin les escales cal, sempre, que baixin per la

dreta; quan circulin per escales i passadissos cal fer-ho, sempre, en ordre i sense

fer xivarri.

3. Començament de la classe:  els alumnes han d’esperar el professor/a dins l’aula,

asseguts i amb el material a punt. 

4. Hores de guàrdia:  són hores lectives que s’han de dedicar a l’estudi.  Si,  havent

passat deu minuts, no ha arribat el professor/a i tampoc ha vingut cap professor de

guàrdia, el delegat/ada anirà a la Sala de Professors per comunicar-ho.

5. Lavabos: els lavabos estaran tots oberts a principi de curs. Si se’n fa un mal ús

(fumar, desperfectes...) es tancaran. Durant l’hora de classe, l’alumnat no pot anar

al lavabo (a excepció d’un alumne/a que es trobi malament).

6. Llums i finestres i porta: s’han de tancar sempre que la classe quedi buida.

7. Armari multimèdia i armari dels ordinadors dels alumnes: en acabar la classe, s’han

de tancar amb clau. Cada alumne es farà responsable del seu ordinador. 

8. Horari de:

Biblioteca:  els  alumnes  podran  venir  dimecres  16:00  a  18:00  a  fer  deures,

estudiar per a exàmens, fer treballs, buscar informació a internet i fer consultes

puntuals, si no tenen classes. Els alumnes podran fer ús dels ordinadors, però

no de la impressora.

Consergeria:  si  es  necessiten  fotocòpies,  poden  demanar-se  a  l’hora  de

l’esbarjo. Mai, entre classe i classe.

El preu d’una fotocòpia per una cara és de 5 cèntims, i el d’una a doble cara, de

7 cèntims d’euro. L’enquadernació d’un dossier petit costa 1’50 euros i la d’un de

gran, 2 euros.

2.2. Objectes de valor, mòbils, etc

L’INS no es responsabilitza de pèrdues o robatoris d’objectes de valor.

Es recomana no portar-ne. Poden ser una font de problemes en cas de pèrdua,

robatori, etc. 



L’ús de mòbils i reproductors multimèdia al centre (al pati, també) està prohibit. Si un

alumne el porta a la vista o en fa ús, se li retindrà durant una setmana i se li posarà

una conducta contrària a les normes de convivència. Per retornar l’aparell: si és el

primer cop que és sancionat per aquest motiu, podrà recollir-lo al despatx del Cap

d’estudis al cap d’una setmana; si és reincident, els pares hauran de venir al centre

a recollir-lo i si torna a reincidir se li retindrà fins a final de curs.   

IMPORTANT: s’ha de respectar, per llei, el dret d’imatge (no es poden fer fotografies

ni vídeos de cap persona de l’INS sense permís escrit).

9. Ordre i netedat a les aules:  

L’ordre i la netedat són responsabilitat de tots i cal fer un esforç per tal de mantenir

endreçats els espais que utilitzen .

Evidentment, no es pot menjar, ni beure a classe, tampoc menjar xiclets, etc. Fumar

al centre suposa una falta greu.

10.Reciclatge de residus:  

0 AULES: Hi haurà dues papereres, una per al paper i una altra per a la resta

de residus.

1 PATIS:  Hi  haurà  contenidors  per  a  metall  (llaunes,  paper  d’alumini),

contenidors per a envasos (llaunes, ampolles de plàstic,  tetra bricks) i  les

papereres per a la resta de residus.

11. Estat de l´aula:  si es produeix algun desperfecte o es malmet material, com ara

diccionaris, taulers d’anuncis, etc. es comunicarà a la Secretària. 

12.Zona de departaments, despatxos i Sala de professors:  els alumnes no hi tenen

accés.  També  tenen  prohibit  entrar  a  la  Sala  de  professors,  departaments  i

despatxos.

13.Sortides, viatges i activitats extraescolars: Les sortides tenen sempre un objectiu

pedagògic  i,  per  tant,  són  activitats  lectives  -  no  un  dia  de  festa.  Sempre  cal

l’autorització dels pares. Si no hi ha un 75% d’inscrits a una activitat, es cancel·la.

S’ha de respectar escrupolosament sempre el termini de pagament, es marcarà una

data límit per pagar.. Si un alumne/a, per acumulació de Conductes contràries, no

pot fer una sortida - i ja l’havia pagada- perd els diners.



14.En cas que un alumne incompleixi la normativa del centre o, tingui un comportament

inadequat a classe, podrà ser sancionat amb les anomenades conductes contràries.

Aquestes poden ser amb o sense expulsió de la classe, però totes dues tenen el

mateix grau de gravetat. 

15.L'elecció de delegat/da s'ha de fer abans del 26 de setembre.

16.Llibres i dossier necessaris per al primer curs

– Francès Dossier

– Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència 

M.E.DÍAZ, R.Reyes, M.J.Tello

– Destreses socials 

S.Castillo, M. Sánchez

– Organització de l'atenció a persones en situació de dependència 

M.Sorribas

– Teleassistència

A. Felage

– Higiene del medi Hospitalari

 Arturo Ortega Pérez

– Suport domiciliari

– Empresa i iniciativa a l'emprenedoria 

Impresos que l’alumnat ha de conèixer                                                                    

• Imprès d’autorització de sortida durant la jornada lectiva

• Justificant falta assistència o retard

• Imprès comunicació signar faltes assistència majors 18 CF

• Imprès autorització sortida esbarjo i últimes hores CF

• Carta de benvinguda: aspectes bàsics de normativa

• Carta de compromís educatiu 

• Convocatòria reunió pares 

• Autorització genèrica de sortides

• Fitxa de tutoria

• Imprès de vaga
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