Formació gratuïta
Dirigida a: Treballadors preferentment desocupats 2019-21 (70% desocupats – 30%
ocupats)

DENOMINACIÓ CP: Transport Sanitari
CODI CP: SANT0208

Nivell CP: II

Núm. ordre: CD- 004/19

ITINERARI MODULAR DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

ACCIÓ FORMATIVA: Operacions de manteniment preventiu del vehicle i control de la seva dotació material
Codi MF: MF0069_1
Núm. acció formativa: 637/19
Durada: 100 h
Horari: Dilluns a divendres de 15:00 a 21:00
Inici: 03/03/20
Acabament: 21/04/20
Data límit d’inscripció: 24/02/20
Data de selecció: 26/02/20
ACCIÓ FORMATIVA: Tècniques de suport vital bàsic i de suport al suport vital avançat
Codi MF: MF0070_2
Núm. acció formativa: 638/19
Durada: 160 h
Horari: Dilluns a divendres de 15:00 a 21:00
Inici: 31/03/20
Acabament: 19/05/20
Data límit d’inscripció: 25/03/20
Data de selecció: 27/03/20
ACCIÓ FORMATIVA: Tècniques de immobilització, mobilització i trasllat del pacient
Codi MF: MF0071_2
Núm. acció formativa: 639/19
Durada: 100 h
Horari: Dilluns a divendres de 15:00 a 21:00
Inici: 19/05/20
Acabament: 10/06/20
Data límit d’inscripció: 13/05/20
Data de selecció: 15/05/20
ACCIÓ FORMATIVA: Tècniques de suport psicològic i social en situacions de crisis
Codi MF: MF0072_2
Núm. acció formativa: 640/19
Durada: 40 h
Horari: Dilluns a divendres de 15:00 a 21:00
Inici: 11/06/20
Acabament: 19/06/20
Data límit d’inscripció: 05/06/20
Data de selecció: 09/06/20
ACCIÓ FORMATIVA: Pràctiques professionals no laborals de Transport sanitari
Codi MF: MP0140
Núm. acció formativa: 641/19
Durada: 160 h
Horari: 08-15 h – 15-22 h
Inici: 22/06/20
Acabament: 22/07/20
Data límit d’inscripció: 16/06/20
Data de selecció: 18/06/20
REQUISITS DELS ALUMNES: Per accedir a la formació de mòduls formatius de certificats de professionalitat de nivell 2 de qualificació professional, els alumnes han de
complir alguna de les condicions següents:
a) Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO)
b) Tenir 2n de batxillerat unificat polivalent (BUP) amb un màxim de dues matèries pendents en el conjunt dels dos cursos
c)Tenir un certificat de professionalitat (CP ) de nivell 2
d) Tenir un certificat de professionalitat (CP ) de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional del certificat al qual es vol accedir
e)Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat al qual es vol accedir.
f)Tenir un títol de tècnic auxiliar (Formació professional de primer grau- FP1)
g) Complir algun dels requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà:
- Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria o un títol de nivell acadèmic superior
- Tenir un títol de formació professional bàsica
- Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI)
- Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà de formació professional en centres públics o privats autoritzats per l’administració
educativa
- Haver superat la prova d’accés a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional
h) Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o 45 anys
i) Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat

Informació, inscripció i realització:
Centre Impartidor: Escola Universitària Adema
Adreça: C/ Gremi Passamaners, 11 2º (Son Rossinyol) Palma 07009
Persona de contacte: Carmen García Fuentes
Telèfon: 971 777 131
Adreça electrònica: secretaria@cfpadema.com
Selecció:
Prova pràctica

Entrevista personal X

Prova escrita

Consultau el nostre web a: http://www.soib.es

