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CFGM ATENCIÓ PERSONES 
SITUACIÓ DE 

DEPENDÈNCIA 

CALENDARI PROVES LLIURES DE FORMACIÓ 
PROFESSIONAL 

CURS: 2020-2021 

AVÍS IMPORTANT: aquest calendari queda subjecte a possibles modificacions derivades d'instruccions que pugui publicar la DGFPFP en qüestió de proves lliures, així 

com als condicionants propis de la fase de desescalada en que ens trobem en el moment de la seva implementació.  

 

 

MÒDULS PROFESSIONALS 

 

MODALITAT 

PROFESSORAT 

RESPONSABLE - MAIL 

 

DATA PROVA LLIURE 

 
PUBLICACIÓ 

NOTES PROV. 

TERMINI 

RECLAM. 

 

DATA PUBL. 

NOTES 

DEFINITIVES 

 
Primers auxilis 

 
Presencial 

 
Antònia Arrom      
aarrom@cifpsonllebre.cat  
Tutoria amb cita prèvia: divendres de 10  a 11h 

Part teòrica 

4 de maig /9 a 11h 

Part pràctica 

21 de maig de 9h a 12h 

11 maig 

 

28 maig 

12,13 i 14 

maig 

31, 1 i 2 juny 

17 maig 

 

3 juny 

Organització de l’atenció a 

persones en situació de 
dependència 

Presencial Joan Llabrés 
jllabres@cifpsonllebre.cat 
Tutoria amb cita prèvia: dimecres de 9:50 a 10:40h 

5 de maig/ 9:50 a 11:50h 12 maig 13,14 i 15 

maig 

18 maig 

Destreses socials Presencial Pilar Morente 
pmorente@cifpsonllebre.cat 

Tutoria amb cita prèvia: dimarts de 9:50 a 10:40h 

6 de maig/ 9 a 11h 13 maig 14,17 i 18 

maig 

19 maig 

Teleassistència Presencial Maria Rosa Llobet 
mrllobet@cifpsonllebre.cat 
Tutoria amb cita prèvia: divendres de 8:10 a 9h 

7 de maig / 9:00 a 11h 14 maig 17,18 i 19 

maig 

20 maig 

Suport a la comunicació Presencial Aina Mir 
ainamir@cifpsonllebre.cat 
Tutoria amb cita prèvia: dijous de 16 a 17h 

10 de maig / 14 a 16h 17 maig 18, 19 i 20 

maig 

21 maig 

 
Atenció higiènica 

 
Presencial 

 
Antònia Arrom 
aarrom@cifpsonllebre.cat 
Tutoria amb cita prèvia: divendres de 10 a 11h 

Part teòrica 

12 de maig /9:50h a 

11:50 h  

Part pràctica 

12 de maig  /12h a 13h 

19 maig 

 

 

19 maig 

20,21 i 24 

maig 

25 maig 

Totes les proves presencials del CFGM d'Atenció a persones en situació de dependència es duran a terme a l’aula EIVISSA excepte la part teòrica del mòdul de PRIMERS AUXILIS que serà a 
l’aula MENORCA i la part pràctica dels mòduls de PRIMERS AUXILIS i ATENCIÓ HIGIÈNICA que es realitzaran a l’aula HOSPITALÀRIA i el mòdul d’Organització de l’atenció a persones en 
situació de dependència que es farà a la sala de TUTORIA. Per fer les proves és necessari dur el DNI o en el seu defecte un document oficial acreditatiu de la identitat i bolígraf blau o 
negre. Les notes es publicaran a la web i tauler del CIFP Son Llebre Lliurament certificats de notes: a partir del dia 4 de juny a la Secretaria del centre 
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