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Sol·licitud de convalidació gestionada pel centre 
 

 

Dades personals 
 

DNI / NlE / Passaport                                  Cognoms i nom 

 

Adreça 

 

Localitat Codi postal 

 

Telèfons de contacte                        Adreça electrònica 

 

                    Matriculat al cicle formatiu: 

CFPS Documentació i Administració Sanitària 

 

Documentació que aporta: 

 
 Certificat acadèmic del cicle formatiu finalitzat. 

 Certificat de nivell bàsic en Prevenció de riscos laborals 

 Certificats reconeixement de l’experiència laboral – PROGRAMA QUALIFICA’T 

 Certificats reconeixement dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials. 

 Certificat acreditació de competències 

 Certificat de professionalitat o be el certificat parcial de les unitats de competència del SOC 

 Certificació de la superació totes les unitats formatives, mòduls professionals assolits mitjançant el reconeixement 

acadèmic de la formació impartida en les empreses o entitats.- mesures flexibilitzadores. 

 Certificat de superació de totes les unitats formatives, crèdits o mòduls professionals derivats d’una unitat de competència 

assolits mitjançant la validació de la formació dels títols LOGSE/LOE.- Programa Qualifica’t 

 

  

 

 

 Relació de mòduls/UF a convalidar (*senyala amb una creu a la taula adjunta) 

 

 

 

 

 

Lloc i data 

 

 

Signatura 

 

 

 

 

 

Director/a de l’INS Milà i Fontanals de Vilafranca del Penedès 

La convalidació relacionada en títols LOE tindrà efecte de nota numèrica de 5 i farà promig amb la nota final del cicle. 
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 Marca amb una “X” la relació de mòduls/UF de CFPS SAD a convalidar: 
 

 

Mòduls Professionals Unitats formatives Convalidar 

 
01 Gestió de pacients. 

UF1 Gestió de pacients en l’atenció primària i 

l’atenció especialitzada 

 

UF2 Gestió i derivació de pacients en les 

diferents prestacions assistencials 

 

 

02 Terminologia clínica i patologia 
UF1: El llenguatge de les ciències de la salut.  

UF2 Fisiopatologia de sistemes i aparells  

03 Extracció de diagnòstics i 

procediments 

UF1 Rastreig i indexació del document clínic. 
 

UF2 Indexació d’episodis assistencials específics.  

04 Arxiu i documentació sanitaris. 
UF1: La documentació clínica.  

UF2 L’arxiu clínic.  

05 Sistemes d'informació i 

classificació sanitaris. 

UF1: Els sistemes d’informació en sanitat  

UF2: La classificació internacional de malalties  

 

 
06 Ofimàtica i procés de la informació 

UF1: Tecnologia i comunicacions digitals, i 

processament de dades. 

 

UF2: Tractament avançat de la informació, arxiu i 

presentació de la informació escrita. 

 

UF3: Gestió de base de dades, disseny de fulls 

de càlcul i integració d’aplicacions. 

 

 

 

07 Codificació sanitària 

UF1 Codificació específica de patologia sistèmica  

UF 2: Codificació específica de lesions i 

emmetzinaments 

 

UF3 Codificació específica de patologia obstètrica 

i del període perinatal 

 

08 Atenció psicosocial al 

pacient/usuari 

UF1 La comunicació en l’àmbit assistencial.  

UF2 Orientació i assessorament en l’àmbit 

sanitari 

 

 

09 Validació i explotació de dades 

UF1: Estadística i epidemiologia  

UF2: Bases de dades sanitàries  

 

10 Gestió administrativa sanitària 

UF1 La gestió administrativa als centres sanitaris  

UF2 La gestió administrativa en assajos clínics i 

projectes de recerca 

 

11 Formació i orientació laboral 
UF1. Incorporació al treball 

 

UF2. Prevenció de riscos laborals  

12 Empresa i iniciativa emprenedora UF1. Empresa i iniciativa emprenedora  

13: Anglès UF 1: Anglès tècnic 
 

11 Projecte de documentació i administració sanitàries  

12 Formació en centres de treball  

 


