
 
 

 
 

CFGS INTEGRACIÓ 
SOCIAL 

CALENDARI PROVES LLIURES DE FORMACIÓ 
PROFESSIONAL 

CURS: 2021-2022 

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 les 

mesures COVID en que ens trobem en el moment de la seva implementació. 

 
 

MÒDULS PROFESSIONALS 

 

MODALITAT 

PROFESSORAT RESPONSABLE 

CORREU ELECTRÒNIC 

 
DATA PROVA LLIURE 

PUBLICACIÓ 

NOTES PROV. 

TERMINI 

RECLAM. 

DATA PUBL. 

NOTES 

DEFINITIVES 

Empresa i Iniciativa Emprenedora  
Presencial 

Manuel Martínez 
mmartinez@cifpsonllebre.cat 
Tutoria amb cita prèvia: dimecres 13 a 14h 

2 de maig/ 12:30 a 14:30h 10 maig 11, 12 i 13 
maig 

16 maig 

Sistemes augmentatiu i alternatius de 

comunicació 
 
Presencial 

Elsa Comas 
ecomas@cifpsonllebre.cat 
Tutoria amb cita prèvia: dimecres de 15:00 a 15:55 

3 de maig/ 8:30-11:00h 11 maig 12, 13 i 16 
maig 

17 maig 

Atenció a les unitats de convivència  
Presencial 

Carlos Muñoz 
cmunoz@cifpsonllebre.cat 
Tutoria amb cita prèvia: dimecres 12h. a 13h 

3  de maig/ 12 a 14h 
11 maig 

12, 13 i 16 
maig 

17 maig 

Mediació comunitària  
Presencial 

Jesús Silvestre 
jsilvestre@cifpsonllebre.cat  
Tutoria amb cita prèvia: dimecres 17h. a 18h. 

5 de maig/ 10:30-12:30h 
 

13 maig 16, 17 i 18 
maig 

19 maig 

Primers Auxilis  
Presencial 

Yara Roa 
yroa@cifpsonllebre.cat 

 Tutoria amb cita prèvia: divendres 9:00 a 10:00h 

Part teòrica 

6 de maig /8:30 a 10:30h  

Part Pràctica 

6 de maig de 11h a 12h 

16 maig 

 

 

17,18 i 19 
maig 

 

20 maig 

 

 

 

Suport a la intervenció educativa  
Presencial 

Àngela Colomar 
amcolomar@cifpsonllebre.cat 
Tutoria amb cita prèvia: dimecres 10:00 a 11:00h 

9 de maig/ 12:00-14:00h 17 maig 18, 19 i 20 
maig 

23 maig 

Habilitats Socials*  
Presencial 

 Joan Gea/Laura Barea (Àngles) 

jgea@cifpsonllebre.cat 

lbarea@cifpsonllebre.cat 
Tutoria amb cita prèvia: divendres 11:15 a 12:15h 

10 de maig/11 a 13:30h 18 maig 19, 20 i 23 
maig 

24 maig 

  * Mòdul impartit en anglès. 

L’alumnat matriculat a les proves lliures té 5 dies per comunicar al centre el solapament de proves en les que estigui matriculat, si no ho fa en aquest termini haurà de triar a quina prova presentar-se. 

Totes les proves presencials del CFGS de Integració social es duran a terme a l’aula MARGALIDA JOFRE excepte l’examen del mòdul de Primers auxilis  que es farà a TUTORIA la part teòrica i a 

l’aula HOSPITALÀRIA la part pràctica. 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. NO es 

permetrà l’entrada a la prova després de 10 minuts de l’inici oficial.  

 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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