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PROVES LLIURES: MODALITAT PER MÒDULS DELS DIFERENTS CICLES 
CURS 2019 - 2020 

 

CFGM ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA 

 

MÒDUL MODALITAT 

Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència PRESENCIAL 

Primers auxilis PRESENCIAL 

Atenció sanitària PRESENCIAL 

Suport domiciliari PRESENCIAL 

Suport a la comunicació PRESENCIAL 

Destreses socials PRESENCIAL 

Teleassistència PRESENCIAL 

Atenció higiènica PRESENCIAL 

Formació i Orientació Laboral PRESENCIAL 

Atenció i suport psicosocial PRESENCIAL 

 

CFGS MEDIACIÓ COMUNICATIVA 

 

MÒDUL MODALITAT 

Metodologia de la interpretació de les persones amb dificultats de comunicació PRESENCIAL 

Sensibilització social i participació PRESENCIAL 

Habilitats Socials PRESENCIAL 

Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació PRESENCIAL 
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CFGS INTEGRACIÓ SOCIAL 

MÒDUL MODALITAT  

Medicació comunitària PRESENCIAL 

Metodologia de la intervenció social PRESENCIAL 

Inserció sociolaboral PRESENCIAL 

Atenció a les unitats de convivència PRESENCIAL 

Context de la intervenció social PRESENCIAL 

Formació i Orientació Laboral PRESENCIAL 

Primers auxilis PRESENCIAL 

Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació PRESENCIAL 

Empresa i Iniciativa Emprenedora PRESENCIAL 

Habilitats socials EN LÍNIA* 

Suport a la intervenció educativa EN LÍNIA* 

 

* En el cas que la prova sigui en línia, les persones inscrites han d’aportar pels seus mitjans, a més dels recursos 
per a l’escriptura indicats a la relació d’estris, els següents recursos tècnics: 

 

 Connexió a internet d’alta velocitat que permeti les videoconferències. 
 Ordinador o telèfon mòbil intel·ligent o bé tauleta electrònica amb connexió a internet equipats amb 

càmera web, altaveus i micròfon que permeti les videoconferències. NO es permet l’ús d’auriculars. 
 Telèfon mòbil intel·ligent, escàner o tauleta que permeti l’escanejat de la prova per trametre-la al 

professor. En el cas d’optar per un telèfon mòbil intel·ligent o tauleta electrònica, aquests aparells 
hauran de tenir una aplicació instal·lada que permeti l’escanejat de documents. Si s’escau, aquesta 

aplicació queda a elecció de l’inscrit.  
 

El professorat responsable de les proves en línia concretarà els mitjans necessaris per a cada mòdul. 

 

ELS CALENDARIS DE LES PROVES LLIURES DELS DIFERENTS MÒDULS ES PUBLICARAN A LA WEB DEL 

CENTRE DIVENDRES DIA 22 DE MAIG DE 2020. 

 


