FAQ’S CFGM CURES AUXILIAR INFERMERIA
● Quants alumnes hi ha per grup?
Tenim un màxim de 30 alumnes per grup.
● Per què és un cicle d’un any?
És un cicle LOGSE, l’antiga llei d’educació. Sembla que aquest curs vinent serà
l’últim any que tindrà aquesta durada.
● Quins són els espais de l’escola destinats al Cicle?
Estem situats al cinquè pis, i disposem d’un aula tradicional i una aula taller.
Però també utilitzem altres espais com el gimnàs, aules d’informàtica, el teatre o
l’aula polivalent quan ho necessitem.
● Com són les classes?
Amb molt d’espai i lluminoses. Disposem d’ordinador i canó per projectar,
pissarra i espai per treballar amb petits grups o realització de diferents
pràctiques.
● S’utilitzen llibres?
Sí, però també l’Espai Virtual d’Aprenentatge.
● S’ha de comprar un uniforme?
S’han de comprar l’uniforme i les sabates per poder fer les pràctiques.
● Es pot sortir al carrer a l’hora d’esbarjo?
Sí. Els alumnes poden sortir a esmorzar o berenar en el temps de descans.

● Es fan activitats i/o sortides fora de l’escola?
Sí, en fem diverses, algunes duren tota la jornada i altres una franja horària més
limitada. Totes es seleccionen en funció de la seva qualitat i potencial
d’aprenentatge en relació als diferents mòduls impartits al cicle.
Complementàriament, també convidem a especialistes i a empreses a que vinguin
a l’escola per a compartir el seu coneixement i inspirar-nos.
● Es fan exàmens, recuperacions durant el curs, i/o juny?
Sí, tenen fins a tres oportunitats per a poder superar cada trimestre.
● Com funcionen les pràctiques de FCT?
Les FCT tenen una durada de 450 hores, les comencen després de Nadal i fan 6
hores de classe i 4 de pràctiques fins a final de curs. També es poden fer el curs
següent en horari intensiu.
● Tenim departament psicopedagògic?
A l’escola comptem amb un coach professional a disposició de l’alumnat. Aquest
fa un acompanyament dels alumnes amb l’objectiu que aconsegueixin complir els
seus objectius i desenvolupar les seves habilitats i competències.
● Com es gestiona l’alumnat que no entèn el català?
La llengua vehicular de l’escola és el català, però una de les característiques del
nostre alumnat és la diversitat de llengües d’origen.
Per atendre aquestes situacions, especialment aquells alumnes nouvinguts,
l’escola intenta acompanyar i vetllar per l’adaptació d’aquests alumnes. En aquest
sentit, el paper de la comissió del Projecte lingüístic assessora i guia els alumnes
amb dificultats lingüístiques (oferint recursos vinculats al Consorci per la
Normalització Lingüística, creant parelles lingüístiques, voluntaris per la llengua,
etc.)

● Es fan reunions de pares?
Sí. En tenim una a principi de curs amb totes les famílies, i durant el curs les
famílies poden concertar una reunió amb la tutora o a la inversa quan ho
sol·licitin.
● Quines sortides professionals reals té el Cicle? Quines opcions reals hi ha de
trobar feina?
Hi ha molta demanda.
● Què podem estudiar al finalitzar el Cicle?
Un grau superior.
● Quins sistemes de beques oferim?
Els nostres alumnes poden sol·licitar la beca del Ministeri per a nivells no
universitaris, que es convoquen cada curs. En començar el curs es facilita tota la
informació als alumnes.

●

Quins criteris se segueixen per l’admissió?
Els criteris d’admissió venen marcats per la normativa oficial de la Generalitat de
Catalunya i segueixen dos criteris: expedient acadèmic previ i número de
desempat. Per a més informació es pot consultar la normativa publicada pel
Departament d’Educació a tal efecte en el següent enllaç:
http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/estudis/fp-gs/

