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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: 

CFPM Cures Auxiliar d’Infermeria 

 

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 crèdits 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 LOGSE tindrà efecte de CONVALIDAT i no tindrà efectes en la nota mitjana del cicle. 
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 Marca amb una “X” els crèdits del CFPM de CAI que sol·licita convalidar: 
 

 

 
Crèdits Durada Convalidar 

C1: Operacions administratives i documentació sanitària 66 h  

C2: L'ésser humà davant la malaltia 66 h  

C3: Benestar del pacient/client: higiene i moviment 66 h  

C4: Cures bàsiques d'infermeria aplicades a les    
necessitats de l'ésser humà 

268 h  

C5: Primers auxilis 33 h  

C6: Higiene del medi hospitalari i neteja de material 99 h  

C7: Recolzament psicològic al pacient/client 66 h  

C8: Educació per a la salut 33 h  

C9: Tècniques d'ajuda odontològica/estomatològica 99 h  

C10: Relacions en l'equip de treball 66 h  

C11: Formació i orientació laboral 66 h  

C13: Síntesi 62 h  


