
CALENDARI PROVES LLIURES FP 2019-2020
(Resolució de 15 d'octubre de 2019 DOCV 23.10.2019)

Inscripció Del 4 al 15 de novembre de 2019
Publicació llistes PROVISIONALS d'admesos i 
exclosos

29 de novembre de 2019

Reclamació llistes provisionals d'admesos i 
exclosos

Del 29 de novembre de 2019 al
13 de gener de 2020

Publicació llistes DEFINITIVES d'admesos i 
exclosos

17 de gener de 2020

Sol·licitud d'anul·lació de matrícula
Del 28 de novembre de 2019 al

16 de gener de 2020
Publicació per part del Centre Examinador de les 
orientacions a l'alumnat

Fins al 4 de febrer de 2020

Realització proves
Del 30 de març al 8 d'abril de

2020

PROVES QUE ES REALITZEN A  L'IES MATILDE SALVADOR

 CFGM Cures Auxiliars d'Infermeria (LOGSE)
 CFGM Farmàcia i Parafarmàcia (LOE)
 CFGM Emergències Sanitàries (LOE)

 CFGS Anatomía Patològica i Citologia (LOGSE)

DOCUMENTACIÓ PER A LA INSCRIPCIÓ

 Full de matricula, exemplar per al centre educatiu i exemplar per a la persona 
interessada (annex III de la resolució), que es presentarà en un sol centre.

 Original i fotocòpia del DNI, targeta d'identitat d'estranger, visat d'estudis o 
passaport.

 Original i fotocòpia de la Certificació acadèmica oficial que acredie que reunix el 
requisit al que es referix l'article 2.2. de la resolució.

 Declaració responsable de no estar matriculat durant el curs 2019-2020 en els 
ensenyaments conduents a un títol i, simultàniament en les proves lliures d’aquesta
o qualsevol altra administració educativa (annex X de la resolució)

 Justificant de l'abonament de les taxes corresponents.
 Quan corresponga, original i fotocòpia del document que acredita la condició de 

família nombrosa o discapacitat igual o superior al 33%.

IMPORTANT: les persones que volen matricular-se en el CFGS d'Anatomia Patològica i
Citologia (LOGSE) hauràn d'aportar un certificació acadèmica que acredite que es troben
en una de les situacions següents:

1. Que van concòrrer a la realització d'aquestes proves en convocatòries anteriors i
tenen encara pendents de superar un o més mòduls professionals LOGSE.



2. Que van cursar el cicle formatiu LOGSE en qualsevol règim o modalitat i  tenen
encara pendents de superar un o més mòduls professionals.

REMISSIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PER CORREU CERTIFICAT: en cas d'optar per
aquesta via s'ha de tindre en compte que:

 El full de matricula ha de portar el segell de Correus amb la data de presentació.

 La  documentació  presentada  ha  de  ser  original  o  fotocòpia  compulsada  (les
fotocòpies sense compulsar no sòn vàlides).

CONVOCATÒRIA I ANNEXOS :

 http://www.ceice.gva.es/ca/web/formacion-profesional/pruebas-para-obtener-  
el-titulo-de-tecnico-y-tecnico-superior

DESCÀRREGA TAXES :  http://www.cefe.gva.es/doc046/gen/es/

CONVALIDACIONS I EXEMPCIÓ DEL MÒDUL D' FCT

Les sol·licituds de convalidació i exempció del mòdul d'FCT, es realitzaran en el
moment de la inscripció.

NOMENCLATURA DELS MÒDULS DELS CICLES FORMATIUS

CFGM Farmàcia i Parafarmàcia (LOE)
1r curs

 DVP (0099) Disposició i venda de productes
 DPP (0102) Dispensació de productes 

parafarmacèutics
 OBL (0103) Operacions Bàsiques de 

Laboratori
 PRS (0105) Promoció de la Salut
 APB (0061) Anatomofisiologia i patologia 

bàsiques
 FOL (0106) Formació i orientació laboral
 CV0001: Anglès tècnic I-m

2n curs

 OFF (0100) Oficina de Farmàcia
 DPF (0101) Dispensació de productes 

farmacèutics
 FOM (0104) Formulació Magistral
 PRA (0020) Primers Auxilis
 EIE (0107) Empresa i Iniciativa emprenedora
 CV0002 Anglès tècnic II-M
 FCT (0108) : Formació en Centre de Treball

CFGM Cures Auxiliars d'infermeria (LOGSE)
 OAD: Operacions administratives i documentació sanitaria
 TBE: Tècniques bàsiques d'infermeria
 HMH: Higiene del medi hospitalàri i neteja de material
 PSA: Promoció de la salut i suport psicològic al pacient
 TAO: Tècniques d'ajuda odontoestomatològica
 RET: Relacions en l'equip de treball
 FOL: Formació i orientació laboral
 FCT: Formació en centre de treball.

CFGM Emergències Sanitàries (LOE)
1r curs

 MMP (0052): Manteniment mecànic preventiu
del vehicle

 DOS (0054): Dotació sanitària.
 ASI (0055): Atenció sanitària inicial en 

situacions d'emergencia.
 ETP ( 0057): Evacuació i trasllat de pacients.

http://www.cefe.gva.es/doc046/gen/es/
http://www.ceice.gva.es/ca/web/formacion-profesional/pruebas-para-obtener-el-titulo-de-tecnico-y-tecnico-superior
http://www.ceice.gva.es/ca/web/formacion-profesional/pruebas-para-obtener-el-titulo-de-tecnico-y-tecnico-superior


 APB (0061): Anatomofisiologia i patologia 
bàsiques.

 FOL (0062): Formació i orientació laboral
 APS (0058): Suport psicològic en situacions 

d'emergència.
 CV0001: Anglès tècnic-M

2n curs

 LSE (0053): Logística sanitària en 
emergències.

 ASE (0056): Atenció sanitària especial en 
situacions d'emergència.

 PED (0059): Plans d'emergències i de 
dispositius de riscos previsibles.

 TEM (0060): Teleemergències
 EIE (0063): Empresa i iniciativa emprenedora.
 CV0002: Anglès tècnic II-M
 FCT (0064): Formació en Centre de Treball

CFGS Anatomía Patologica i Citologia (LOGSE)
1r curs

OGA: Organització i gestió de l'area de treball

NEC: Necròpsies

PTC: Procés de teixits i citopreparació

CGC: Citologia ginecològica

FMM: Fotografia macro i microscòpica

FOL: Formació i orientació laboral

2n curs

CSL: Citologia de secrecions i líquits

CNG: Citologia de mostres no ginecologiques

FCT: Formació en centres de Treball


