
FP Dual. És un programa  amb  un  mètode d’aprenentatge què
combina alhora la formació en centres educatius amb la formació
més pràctica en empreses, per a així, millorar les competències de
l’alumnat i les oportunitats de la seua inserció al món laboral.
Requisits  d’accés:  tindre  16  anys  i  acomplir  els  requisits  per  a
l'accés a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà o superior.
Més informació:  http://mestreacasa.gva.es/web/fpdual/faq 

Els projectes ERASMUS permeten realitzar pràctiques d’1 a 3
mesos en una empresa del sector en diferents països europeus.

FCT EUROPA. Pràctiques en empresa en un país europeu. 
Més informació: http://www.ceice.gva.es/EVA/ES/fp_fcteu.htm 

ALTRES CICLES FORMATIUS DE LA FAMÍLIA SANITÀRIA: 
Al nostre centre, l’oferta formativa de la família sanitària és:
Cicles formatius de grau mitjà:
CF Cures Auxiliars d'Infermeria
CF Farmàcia i Parafarmàcia (LOE)
Cicles formatius de grau superior:
CF Anatomia Patològica i Citodiagnòstic (LOE) 
CF Documentació i Administració sanitàries (LOE) 
CF Laboratori Clínic i Biomèdic (LOE)

Consulta ací per a més informació:

EMERGÈNCIES SANITÀRIES

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

   

 

FAMÍLIA PROFESSIONAL SANITAT

Avinguda Casalduch, 120
12005 Castelló de la Plana

Telèfon: 964 738 990
Fax: 964 738 991

Correu electrònic: 12005261@gva.es

FP semipresencialFP semipresencial

mailto:12005261@gva.es


EMERGÈNCIES SANITÀRIES (LOE)
CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

OCUPACIONS QUE POTS EXERCIR
-Tècnic en Transport Sanitari. 
-Tècnic de EMERGÈNCIES SANITÀRIES. 
-Operador de Teleassistència. 
-Operador de centres de coordinació d'urgències i emergències.

COM S'ACCEDEIX
Accés directe:
-Graduats en Educació Secundària Obligatòria.
-Titulats  de  Formació  Professional  de  primer  grau  (Tècnic
auxiliar).
-Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).
-Tindre el 2n de BUP aprovat.
-Haver superat el 2º curs del 1º cicle experimental de reforma
dels ensenyaments mitjans.
-Haver  superat,  dels  ensenyaments  d'Arts  Aplicades  i  Oficis
Artístics, el 3º curs del pla de 1963 o 2º de comuns experimental.
Accés a través de prova:
-Tindre 17 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs.

DURADA
2000 hores (2 cursos). 

MODALITAT
● Presencial. Cap la possibilitat de realitzar FP-Dual (pràctiques
en empresa des del primer any).
● Semipresencial.

HORARI Diürn .

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ
TÈCNIC EN EMERGÈNCIES SANITÀRIES. 
Amb aquest títol es pot accedir a estudis de Batxillerat o altres 
d’FP 

MÒDULS PROFESSIONALS
Primer curs:
Mòdul formatiu Nº hores

setmanals
Nº hores
anuals

Manteniment mecànic preventiu del vehicle. 3 96

Dotació sanitària. 4 128

Atenció sanitària inicial en situació d´emergència. 6 192

Evacuació i trasllats de pacients. 6 192

Suport psicològic en situacions d'emergència. 2 64

Anatomofisiologia i patologia bàsiques. 4 128

Anglès tècnic 2 64

Formació i orientació laboral. 3 96

Segon curs:
Logística sanitària en emergències. 7 154

Atenció sanitària especial en situació d’emergència 10 220

Plans d'emergències. 5 110

Tele-emergències. 3 66

Empresa i iniciativa emprenedora. 2 66

Anglès Tècnic II 2 44

Formació en Centres de Treball 380

PREINSCRIPCIÓ
La  preinscripció  per  al  curs  següent  es  pot  fer  via
telemàtica  accedint  al  web de Conselleria  d’Educació:
http://www.ceice.gva.es 
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