
 

 
 

 

MÒDUL

Tècniques bàsiques d’infermeria (teòric)

Tècniques bàsiques d’infermeria (pràctic)

Higiene del medi hospitalari i neteja del 

material (teòric) 

Higiene del medi hospitalari i neteja del 

material (pràctic) 

Tècniques d’ajuda 

odontològica/estomatològica (teòric)

Tècniques d’ajuda 

odontològica/estomatològica (pràctic)

Operacions administratives i documentació 

sanitària 

Relacions en l’equip de treball

 
 
ATENCIÓ! 
1. L’alumne/a a l’hora de realitzar la prova haurà de portar el seu DNI, un bolígraf blau/negre i corrector/

 

2. En els mòduls teòrics-pràctics (Tècniques bàsiques d’infermeria, Higiene del medi hospitalari 

realitzar els exàmens pràctics, és requisit imprescindible aprov

 

3. IMPORTANT: Els resultats es publicaran en el tauler d’anuncis i a la pàgi

publicació dels resultats provisionals) 

 

 

 

Inca, 03  d’abril de 2019 

CALENDARI PROVES LLIURES 201
TÈCNIC EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA

MÒDUL 

Tècniques bàsiques d’infermeria (teòric) 08/05/19

Tècniques bàsiques d’infermeria (pràctic) 24/05/19

Higiene del medi hospitalari i neteja del 09/05/19

Higiene del medi hospitalari i neteja del 24/05/19

Tècniques d’ajuda 

odontològica/estomatològica (teòric) 

06/05/19

Tècniques d’ajuda 

odontològica/estomatològica (pràctic) 

21/05/19

Operacions administratives i documentació       15/05/19

Relacions en l’equip de treball       06/05/19

 

L’alumne/a a l’hora de realitzar la prova haurà de portar el seu DNI, un bolígraf blau/negre i corrector/

pràctics (Tècniques bàsiques d’infermeria, Higiene del medi hospitalari 

realitzar els exàmens pràctics, és requisit imprescindible aprovar l’examen teòric corresponent

: Els resultats es publicaran en el tauler d’anuncis i a la pàgi

publicació dels resultats provisionals) per presentar reclamacions

CALENDARI PROVES LLIURES 201
TÈCNIC EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA

 
DATA HORA 

08/05/19 17:30 - 20:30 h. 

24/05/19 09:15 - 11:45 h. 

09/05/19 11:00 -14:00 h. 

24/05/19 12:15 -14:00 h. 

06/05/19 15:00 - 18:00 h. 

21/05/19 17:00 - 20:00 h. 

15/05/19 17:30 -20:30 h. 

06/05/19 15:00 -18:00 h. 

L’alumne/a a l’hora de realitzar la prova haurà de portar el seu DNI, un bolígraf blau/negre i corrector/

pràctics (Tècniques bàsiques d’infermeria, Higiene del medi hospitalari i neteja del material,  

ar l’examen teòric corresponent.  

: Els resultats es publicaran en el tauler d’anuncis i a la pàgina web del centre i obriran un període de 

per presentar reclamacions per escrit ( a Secretaria) davant la comissió avaluadora.

CALENDARI PROVES LLIURES 2019 
TÈCNIC EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA 

LLOC DATA PUBLICACIÓ
NOTES 

PROVISIONAL

 Aula 12 15/05/19

 Aula A 27/05/19

 Aula 12 14/05/19

 Aula A 27/05/19

 Aula 12 09/05/19

 Aula 12 23/05/19

 Aula 12 22/05/19

 

 Aula 12 08/05/19

 

L’alumne/a a l’hora de realitzar la prova haurà de portar el seu DNI, un bolígraf blau/negre i corrector/esborrador de bolígraf  per contestar les preguntes.

i neteja del material,  Tècniques d’ajuda odontològica/estomatològica) 

na web del centre i obriran un període de 3 dies hàbils (comptadors a partir de l’endemà de la 

( a Secretaria) davant la comissió avaluadora. 

DATA PUBLICACIÓ 
NOTES 

PROVISIONAL 

DATA 
PUBLICACIÓ 

NOTES 
DEFINITIVES 

15/05/19 

 

21/05/19 

27/05/19 

 

      31/05/19 

14/05/19 

 

20/05/19 

27/05/19 

 

31/05/19 

09/05/19 15/05/19 

23/05/19 29/05/19 

22/05/19 28/05/19 

08/05/19 14/05/19 

per contestar les preguntes. 

Tècniques d’ajuda odontològica/estomatològica) per poder 

(comptadors a partir de l’endemà de la 


