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CFGM AUXILIAR D'INFERMERIA
MÒDUL TIPUS D’EXAMEN I NOMBRE DE PREGUNTES HORARI D’ATENCIÓ 

Tècniques  d’ajuda

odontoestomatològica

(TAO)

Examen  Teòric  tipus  test,  60  preguntes,  descompten  les
errònies. Per aprovar el teòric, cal un cinc. Si aproven, prova
pràctica.
L'examen pràctic constarà de reconeixement de materials i
fer algun supost pràctic. 

Dimecres  de  9:50  a

10:45h

Higiene  del  medi

hospitalari  i  neteja  de

material (HHL)

Examen teòric tipus test, si la nota és major a 5 es realitzarà

una prova pràctica que consta de la identificació i funció de

materials i la realització d’algun procediment.

Dilluns de 17:00 a 19:00h.

Tècniques  bàsiques

d’infermeria (TBE)

Part  teòrica:  80  preguntes  tipus  test,  les  errònies

descompten. Si aproven passen a la part pràctica.

Part  pràctica:  identificació  de  material  i  realització  d’algun

protocol/procediment.

Dimarts de 18:00 a 19:00

Operacions

administratives

documentació  sanitària

(OAD)

Examen Teòric: 50 preguntes tipus test (quatre opcions), tres
respostes errònies descompten una bona. Necessària 
calculadora.

Dimecres,  de  16:00h  a

16:55h

Promoció  de  la  salut  i

recolzament  psicològic

al pacient (PSA)

Tipus test. Duració de 1 hora. Dilluns de 17 a 17:50 h

RET Orientacions al final del document. Dimarts 10:00 a 10: 55 h
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REAL DECRETO 546/1995, de 7 de abril, por el que se establece el título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería y las 
correspondientes enseñanzas mínimas.

INSTRUCCIONS PER A FER L'EXAMEN DE LES PROVES LLIURES

MÒDULS: FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
EMPRESA I INICAITIVA EMPRENDEDORA
RELACIONS EN L’EQUIP DE TREBALL

L'alumne haurà de portar el DNI  i calculadora . No es podrà utilitzar el telèfon mòbil durant la realització de la prova.

L’alumnat disposarà d’una hora i mitja per a la realització de la prova. La prova constarà de dos  parts: una part teòrica i una pràctica.

Al entrar a l'aula cridarem a l'alumne per llistat de matrícula. 

L’alumnat que precise qualsevol tipus d’adaptació ho haurà de comunicar i justificar abans de començar a realitzar la prova escrita.

Se repartirà l'examen teòric. L'alumne al  acabar el test l'entregarà  i se li repartirà l'examen pràctic. 
Al finalitzar la part pràctica l'alumne entregarà el full d'examen així com tots els fulls que ha utilitzat en l'elaboració de la prova.

PART TEÒRICA: Consta de preguntes tipus test. Només hi ha una opció correcta, Cada tres errades restaran  un encert

PART PRÀCTICA:  constarà de un o dos exercicis en els que s'hauran de resoldre una nòmina un cas de Seguretat Social, Contractació, Prevenció de Riscos Laborals o
qualsevol altre contingut que s'estableix al currículum.

La nota final serà la mitjana entre les dos proves. Només se corregirà el pràctic si en el test s'obté una qualificació igual o superior a 5. 


